
 

 

 

 

Är kunskap makt? 
En kvalitativ analys av IPCCs inflytande över 

Parisavtalet 
 

 
 

 

 

  

 

 

Kandidatuppsats 

Författare: Nils Hermansson 

Handledare: Gunnar Hansson 

Examinator: Patric Lindgren 

Termin: VT16 

Ämne: Statsvetenskap III 

Kurskod: 2SK300 



  
 

i 
 

Abstract 

In December 2015, the world leaders gathered in Paris trying to address the urging 

challenges with climate change.  The product of this meeting is called the Paris 

Agreement. Beforehand, many argued that another failure could not be accepted and the 

policymakers must let science influence the policy process. The aim of this study was to 

explore, through the epistemic community approach, in what way IPCC where able to 

influence the Paris Agreement. The results shows that the Paris Agreement was highly 

influenced under the topic sustainable development, while IPCCs assessments for 

mitigation and adaption was partly implemented. 
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1 Inledning 

Under december månad 2015 samlades världens ledare för att förhandla fram ett nytt 

klimatavtal. Efter misslyckandet i Köpenhamn 2009 var omvärldens krav på ett lyckat 

avtal omfattande. Produkten av detta möte kallas Parisavtalet vilket dikterar villkoren 

för det framtida internationella klimatsamarbetet. Detta är benämnt som det viktigaste 

och mest avgörande klimatavtalet sedan Kyotoavtalet 1997, och det mest omfattande 

avtalet till dagens datum. 

Klimattoppmötena under FNs regi ger oss en unik möjlighet att studera den nya 

moderna politiken som omfattas av globala samhällsproblem som till viss del kan lösas 

via implementering av vetenskapliga upptäckter. Sambandet mellan de två är inte sällan 

problematiskt, då det ofta kommer med ett ”pris”. Miljövänligare lösningar är ofta 

kostsamma och det kan ses som ekonomiskt fördelaktigt att göra mindre uppoffringar 

än andra för att få ut en så stor del av kakan som möjligt.  

Parisavtalet har setts som ett steg i rätt riktning av flera miljöorganisationer, men i det 

stora hela kritiserats som otillräckligt (Greenpeace 2015; Naturskyddsföreningen 2015; 

WWF 2015). Parisavtalets mål om en maximal temperaturökning på 1.5°C kommer 

enligt miljöorganisationerna inte uppnås genom de föreslagna åtgärderna för avtalet. 

Inte heller är finansieringen av u-världens klimatarbete är helt fastställd. Även om 

miljöorganisationernas kritik mot Parisavtalet kan vara befogad representerar de ingen 

vetenskaplig syn på avtalet, då de istället verkar för opinionsbildning.  

Men, även om det kan finnas fog till att kritisera Parisavtalet är det intressant att även 

undersöka dess förtjänster. Att sluta ett gemensamt avtal mellan 196 länder är sällan 

problemfritt och innebär långa internationella förhandlingar. Vetenskapsvärlden kan i 

sådana komplexa frågor försöka bidra beslutsfattare med policyrelevant information om 

deras upptäckter och vilka vägar man bör välja.  Till vilken grad är Parisavtalet grundat 

i vetenskapssamfundets bedömningar och vad säger det om förhållandet mellan 

vetenskap och politik? 
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1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Nedan följer en kort förklaring om vad IPCC är, vilka kan betraktas som det ledande 

vetenskapssamfundet1 gällande klimatfrågor. Därefter ges en sammanfattande bild om 

nuvarande forskning gällande förhållandet mellan vetenskap och politik, och därefter 

konsekvenser för IPCCs möjligheter att influera policy. 

1.1.1 IPCC 

1988 skapades Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), eller 

klimatpanelen, av FNs miljöprogram (UNEP) tillsammans med meteorologiska 

världsorganisationen (WMO) på initiativ av FNs generalförsamling. Deras uppdrag är 

”to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, 

technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis 

of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for 

adaptation and mitigation.” (IPCC 2013). 

IPCC har fått en central roll i det internationella klimatsamarbetet. Deras första 

utvärderingsrapport som publicerades 1990 betonade allvaret i det allt ökade 

klimathotet, och var startskottet till upprättningen av klimattoppmötena under United 

Nations Framework for Convention on Climate Change (UNFCCC), eller 

klimatkonventionen. Från en början fokuserade deras rapporter på mitigation och 

anpassning, men numer undersöker de också hur klimatarbete kan kombineras med 

hållbar utveckling (IPCC u.å). 

IPCC skall fungera som bron mellan vetenskap och politik, där de inför de större 

beslutsfattande klimatmötena sammanfattar de mest aktuella vetenskapliga rönen och 

förser beslutsfattarna med policy-relevant underlag. IPCCs arbete har dock blivit mål 

för kritik de senaste åren, då de inte haft det inflytande ett lyckat vetenskapssamhälle 

bör ha. De har pekats ut som en av orsakerna till misslyckandet i Köpenhamn 2009. 

(Haas & Stevens 2011).   

Mötet i Paris betraktas av många som en stor framgång. Världssamfundet enades om en 

gemensam strategi för att förhindra de förödande konsekvenserna av människans 

klimatpåverkan. Men, till vilken grad har IPCC kunnat influera policyfattandet? 

                                                 
1 För att skapa struktur betecknar uppsatsen mer organiserade vetenskapsgrupper, epistemic communities, 

för vetenskapssamfund och den generella vetenskapsvärlden för vetenskapsvärlden. 
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1.1.2 Problemdiskussion 

Det finns en uppsjö av studier som behandlar det klimatpolitiska området. Då viss 

avgränsning är nödvändig fokuserar uppsatsens problemdiskussion på två studier som 

undersöker olika vetenskapssamfunds arbete, dess framgångar och misslyckande. 

Studierna ger en bra bild över IPCCs arbete innan den vetenskapliga grunden till 

Parisavtalet började byggas och ger två olika perspektiv över dess förtjänster och 

misslyckande. För att visa ämnets komplexitet används även två vetenskapsfilosofiska 

perspektiv som visar svårigheterna att bedriva objektiv och värdefri vetenskap, dess 

konsekvenser och hur man kan minimera riskerna för tendentiös forskning. 

1.1.2.1 Haas & Stevens 

Peter M. Haas och Casey Stevens Organized Science, Usable Knowledge, and 

Mulitlateral Environmental Governance (2011) undersöker när och hur vetenskap kan 

påverka multilaterala miljöpolicys. Detta genom att studera 30 multilaterala 

miljööverenskommelser och deras vetenskapliga koppling, för att sedan undersöka 

IPCCs förtjänster och svagheter i detalj. Studien är publicerad fyra år innan Parismötet 

vilket gör att den kan återspegla IPCCs arbete innan den vetenskapliga grunden till 

Parisavtalet började byggas. 

Enligt Haas och Stevens bör vetenskap bedrivas bortom politisk påverkan för att den 

effektivt och korrekt skall kunna influera policy. Vetenskapen bör också komma från 

flera oberoende källor samtidigt som den ej bör vara finansierad av en enskild aktör. 

Oberoende vetenskaplig konsensus leder till mer inflytande. Forskare, doktorer och 

ingenjörer anses, i alla fall i västvärlden, ha hög legitimitet hos folket. Samlade i grupp, 

i vetenskapssamfund, har de möjligheten att påverka policy.  

Under de senaste 30 åren har, enligt författarna, antalet internationella traktat och 

internationella regimer som behandlar gränsöverskridande och globala miljöhot ökat 

dramatiskt. När regimerna2 bygger på, och faktiskt begriper, användbar vetenskaplig 

kunskap tenderar dem att producera resultat. FNs miljöprogram bygger på en process av 

social inlärning, som innebär att den politiska processen ständigt exponeras av 

konsensusbaserad vetenskap. Detta gör att regeringstjänstemän kan övertygas att 

                                                 
2 En regim i internationella sammanhang är en sammanslutning av statliga- och icke-statliga aktörer med 

principer, normer och beslutsfattaregenskaper som behandlar en specifik internationell fråga.  
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implementera hållbara policys samtidigt som vetenskapsmän når en högre politisk 

status. 

Överlag tenderar regimer som bygger på hög grad av social inlärning och användbar 

kunskap producera bättre resultat än regimer som inte innehåller samma samverkan 

mellan vetenskapssamfund och policyfattare. Exempelvis har de internationella 

regimerna som behandlar ozonlagret och surt regn i Europa genererat goda resultat. Det 

som kännetecknar dessa organisationer är att politiker inte kan påverka 

vetenskapssamfundet i hög utsträckning. Exempelvis har dessa vetenskapssamfund egen 

makt över hur och när dess möten skall äga rum samtidigt som de själva eller oberoende 

tjänstemän väljer vilka vetenskapsmän som skall medverka i vetenskapssamfunden. Till 

skillnad från vetenskapssamfund som inte har egenkontroll över deras schema eller där 

regeringar eller andra politiska enheter påverkar vilka vetenskapsmän som skall delta i 

samfundet, är dessa vetenskapssamfund i hög grad skyddade från politisk påverkan.  

IPCC, som är vetenskapssamfundet som bidrar klimatforumet med policy-relevant 

information, är också konstruerade för att bidra policyfattare med starka vetenskapliga 

grunder. IPCC kan enligt Haas och Stevens ses som ett misslyckat vetenskapssamfund 

då de inte lyckats sätta klimatregimens agenda, deras forskning har inte kunnat 

översättas till kunskap som är användbar för policyfattare och har då inte heller kunnat 

införlivas i internationella avtal.  

Enligt Haas och Stevens beror detta i stor grad på att regeringar och politiker har försökt 

att kontrollera IPCC. Deras rapporter granskas av olika regeringsrepresentanter och det 

är medlemsstaterna som utser vilka forskare som skall ingå i organisationen. 

Exempelvis har USA använt veto vid utnämning av en välaktad klimatforskare då han 

ansågs vara för oberoende av den amerikanska administrationen.  Den politiska 

påverkan över vetenskapen har lamslagit vetenskapssamfundet vilket enligt Haas & 

Stevens gjort att klimatregimen inte kunnat påverka medlemmarnas nationella 

åtaganden. I princip är det endast EUs medlemsstater som gjort nationella åtaganden för 

att minska den människans klimatpåverkan. 

1.1.2.2 Lidskog & Sundqvist 

Lidskog och Sundqvists studie When Does Science Matter? (2015) försöker vidga det 

samhällsvetenskapliga perspektivet på förhållandet vetenskap och policy. Detta görs 

genom att jämföra statsvetenskapliga studier, med stort fokus på Haas & Stevens 
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ovannämnda studie, med det tvärvetenskapliga System i Teknik och Samhälles (STS) 

syn på vetenskap och politik, för att utvärdera IPCCs inflytande över den internationella 

miljöpolitiken.  

Lidskog och Sundqvist sammanfattar det statsvetenskapliga perspektivet med att 

vetenskap skall influera policy, men politiken skall inte influera vetenskapen om 

vetenskapssamfund skall vara inflytelserika. Vetenskapliga kommittéer som sätter sina 

egna agendor har större möjligheter att isolera sig från politiska påtryckningar och är de 

mest inflytelserika, samtidigt som ad hoc paneler3 inte visar samma effektivitet och 

riskerar i högre grad att påverkas av politiker. Experter skall inte tillsättas av enskilda 

medlemsstater, utan detta bör skötas strikt på deras vetenskapliga meriter. Viktigt för ett 

inflytelserikt vetenskapssamfund är också att deras policy-förslag skall bygga på 

konsensus, inte kompromisser. 

I kontrast till Haas och Stevens syn på vetenskap och policy menar STS-forskare att 

politik och vetenskap är tätt sammanflätade. Vetenskapen är bunden att påverkas av 

politik, och politiken är bunden att påverkas av vetenskapen. Detta är något som de 

kallar för samproduktion, där ifrågasatt vetenskap kan styrkas av policyprocessen 

samtidigt som svaga policys kan styrkas med hjälp av vetenskap.  

När statsvetare tittar på den formella policyprocessen intresserar sig STS-studier även 

för de informella forumen. För att policys skall finna legitimitet bör de ha god 

samhällelig anknytning och fylla samhälleliga intressen. Denna legitimitet införskaffas 

ofta utanför den formella policyprocessen som enligt STS-forskare menar är minst lika 

viktig. Om samhällsinvånarna har god kunskap och stödjer vetenskapliga förslag har 

vetenskap större möjligheter att påverka policyprocessen genom dess påtryckningar. 

Flera STS-studier menar att IPCCs arbete till en viss grad är framgångsrikt. De har stort 

förtroende hos många av världens regeringar, och många av världens ledande regeringar 

har insett klimathotets allvar. Paradoxalt nog menar STS-forskare att IPCC har varit för 

framgångsrika. Många statstjänstemän vill fatta policys utifrån IPCCs 

rekommendationer, men det demokratiska underlaget för att skapa och implementera 

radikala klimatpolicys saknas. Utvecklingen har helt enkelt gått för fort och 

folkopinionen har helt enkelt inte vuxit sig stark nog. 

                                                 
3 En panel som är tillfälligt sammansatt för att undersöka en specifik fråga. 
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Slutligen menar Lidskog och Sundqvist att det finns flera sätt att tackla förhållandet 

mellan vetenskap och policy. Även om Haas och Stevens i mångt och mycket kan ha 

rätt gällande den formella separationen mellan politik och vetenskap så kommer de vara 

sammankopplade bakom kulisserna.  

1.1.2.3 Weber 

Weber visade under sin livstid ett stort intresse för förhållandet mellan vetenskap och 

politik, vilket gav upphov till en samlad utgåva med tre texter om detta förhållande 

kallad just Vetenskap och politik (1977). Weber problematiserar förhållandet mellan 

vetenskap och politik på ett mer filosofiskt sett, där dess neutralitet står i centrum.  

Weber menar att det är viktigt att vetenskapsmän förmedlar sin vetenskap utan egna 

värderingar. Politiska ställningstaganden har ingenting att göra hos en vetenskapsman, 

speciellt inte när hen undersöker fenomenet politik. Politik, enligt Weber, är en strävan 

efter makt, och maktsökande är inte en förutsättning för god vetenskap. Det är ytterst 

viktigt att vetenskap bedrivs objektivt och värdefritt då vetenskapen har en stor 

påverkan över våra dagliga liv.  

Detta blir problematiskt i det moderna samhället, där politiska tjänstemän ofta tillsätts 

på grund av deras akademiska meriter. Idag arbetar vetenskapsmän ofta som politiska 

rådgivare, vilket är en av IPCCs funktioner. Detta gör att de behandlar politiska frågor 

och förväntas göra detta med hög integritet och objektivitet, vilket leder till ett mer 

teknokratiskt samhälle som styrs på grund av vetenskaplig kunskap. Men, enligt Weber 

finns det en risk för korruption och att deras arbete får en hög politisk prägel, det vill 

säga att vetenskapen inte präglas av objektivitet och värdefrihet. 

Detta i kombination med att utnämningsmakten ofta finns hos regerings- eller 

statschefen gör att statligt förordnade ämbetsmän i vissa fall hotar objektiviteten och 

värdefriheten. Detta problem finns inom internationell förvaltning och IPCC, vilket 

exemplifieras av Haas och Stevens (2011) där den amerikanska regeringen valde bort 

forskare på grund av dess oberoende ställning. I slutändan blir det politikernas och de 

politiska tjänstemännens etik som blir i fokus. En tjänsteman måste arbeta för 

objektivitet och bör inte undvika obekväma sanningar. Likaså måste politiker tillåta 

dessa obekväma sanningar att få kliva fram och att låta politiska rådgivare vara 

opolitiska.  
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1.1.2.4 Betz 

Gregor Betz artikel In defence of the value free ideal (2013) behandlar problematiken 

med vetenskap och värdefrihet. Om vetenskapliga upptäckter skall influera politiska 

beslut måste de bygga på vetenskaplig objektivitet och värdefrihet, de bör inte innehålla 

moraliska eller politiska ställningstaganden. Om vetenskap är fylld med moraliska 

antaganden så hotas den individuella friheten och det demokratiska systemet i stort.  

Frågan om värdefri vetenskap har intresserat flera vetenskapsområden sedan 1900-talets 

första hälft. Då området är så pass stort väljer Betz att fokusera på den metodologiska 

kritiken, som utgår ifrån att vetenskapsmän måste göra metodologiska val vilket bygger 

på godtyckliga icke-vetenskapliga grunder. Betz börjar med en genomgång av denna 

kritik för att sedan bygga ett försvar för den värdefria vetenskapen och vilka verktyg 

man kan använda för att behålla den.  

Den metodologiska kritiken menar att förskare behöver göra godtyckliga val för att 

kommunicera policy-relevanta vetenskapsresultat som inte är objektivt grundade. 

Sådana val leder till att vetenskapen är mottaglig för icke-vetenskapliga värderingar, 

vilket leder till att policy-relevant information kan ha potentiellt ha problematiska 

samhällskonsekvenser. Detta är problematiskt på flera plan. Vissa menar att moraliska 

värderingar och en icke-värdefri vetenskap kan vara nödvändigt. Detta exemplifieras 

med potentiellt cancerogena ämnen i livsmedel. Vid viss osäkerhet står forskarna inför 

två val: arbeta för förbud mot de cancerogena ämnena trots osäkerheten vilket får 

samhällsekonomiska konsekvenser eller försöka motbevisa resultaten. Enligt Betz är det 

första alternativet mer moraliskt försvarbart men båda får potentiellt skadliga effekter 

ifall forskarna har begått ett misstag. 

För att undgå problemet menar Betz att vetenskapsrådgivare är öppna med eventuella 

felkällor. Istället för att försöka rapportera exakta siffror i ett område som där det råder 

viss osäkert bör policyrådgivare försöka rapportera sin forskning med flera olika 

möjliga utfall och dess sannolikheter. Det finns alltid en möjlighet att vetenskapsmän 

har fel, att då vara öppen med eventuella felkällor och att man kommunicerar flera olika 

möjliga utfall gör att man i stor del kan undvika problematiken med godtyckliga 

metodologiska val. 

Betz sista kapitel behandlar IPCC och dess rapportering av vetenskapliga osäkerheter. 

Det råder inget tvivel om att konsekvenserna från den antropogena globala 
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uppvärmningen är svår att förutsäga. IPCC har valt att tackla detta genom att skapa ett 

ramverk för hur vetenskapliga osäkerheter bör rapporteras. Detta genom att skapa ett 

system där man kan kategorisera vetenskaplig säkerhet, i en betygsskala mellan A-F där 

A representerar oklara resultat och F representerar hög vetenskaplig säkerhet och 

konsensus. 

Slutligen menar Betz att det finns metodologiska problem och gråzoner gällande 

förhållandet mellan vetenskap och policy. Detta kan få samhälleliga konsekvenser, men 

om vetenskapsrådgivare arbetar utifrån en modell där osäkerheter tydligt 

kommuniceras, där IPCC används som förebild, kan vetenskap påverka politiken utan 

att den får några större negativa samhälleliga konsekvenser. 

1.1.2.5 Slutsatser av tidigare forskning 

IPCCs arbete har innan Parisavtalet kunnat ses både som ett misslyckande och som en 

framgång. Det som dock förefaller är att de inte har kunnat influera policy på ett önskat 

sätt. Haas och Stevens menar att de beror på organisatoriska orsaker och politikens för 

starka inverkan över vetenskapen. Lidskog och Sundqvist menar dock att separationen 

mellan politik och vetenskap är omöjlig då de alltid kommer finnas visst samarbete 

bortom offentliga kontakter och utan organiserade former. 

Det mer filosofiska synsättet från Weber menar att det problematiska förhållandet 

mellan vetenskap och politik är en produkt av det moderna samhället. Då det är politiker 

som tillsätter de som skall fungera som politiska rådgivare finns det en risk att de 

influeras av politiska enheter. Webers syn på förhållandet mellan vetenskap och politik 

samt riskerna med teknokratiseringen av samhället strider mot de två inledande 

studiernas okomplicerade positiva synsätt på vetenskapens påverkan av politiken. Betz 

menar då att hög transparens är lösningen till problemet, där man istället för 

undanhållande av eventuella felkällor är explicit med eventuella variabler. Detta 

exemplifieras med IPCCs arbete och dess gradering av vetenskaplig säkerhet. 

Då inget annat förefaller antas IPCCs forskning bygga på goda vetenskaliga grunder. 

Även om klimatfrågan är avgörande för människans framtid kan det betraktas som vara 

problematiskt om vetenskapsmän skall ha ett stort inflytande över våra liv. Vill vi att 

politiken skall gå mot en teknokrati där vetenskap bestämmer över våra liv? Å andra 

sidan kan det antas att vetenskapliga perspektiv är att föredra i frågor med hög 

komplexitet. Då den vetenskapliga grunden i Parisavtalet fortfarande ligger i ett visst 
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dunkel blir ämnet än mer relevant. Har IPCC kunnat influera avtalet så att det bygger på 

goda vetenskapliga grunder, och vad har det i så fall för betydelse på förhållandet 

mellan vetenskap och politik? 

Haas och Stevens kritiska syn på IPCCs arbete gör denna studie mer relevant, då 

spelplanen kan ha förändrats sedan 2011. Även om uppsatsen inte ämnar att undersöka 

de organisatoriska problem som Haas och Stevens lyfter fram, kan det finnas 

möjligheter att IPCC har bättre kunnat influera Parisavtalet än tidigare avtal. Om detta 

har skett, finns det möjligheter att ifrågasätta Haas och Stevens slutsatser. 

1.2 Teori 

Uppsatsens teoretiska kapitel tar ett steg tillbaka och ger en teoretisk grund för hur 

IPCC kan studeras. En vanlig utgångspunkt för att studera internationell miljöstyrning 

är regimteori. Regimteori menar att vetenskapen kan influera beslutsfattande genom att 

bistå stater och dess förhandlare med relevant information (Lidskog & Sundqvist 2015). 

Men, då regimteori betraktar vetenskapsrådgivare något som bistår stater i 

förhandlingarna och inte som en egen aktör, lämpar den sig inte speciellt väl för 

uppsatsens syfte. Istället kommer den teoretiska delen bygga på Peter M. Haas teori om 

vetenskapssamfund.  

1.2.1 Epistemic community approach 

Epistemic community approach, en teori som utvecklades av Peter M. Haas (1992), 

används för att studera förhållandet mellan vetenskap och internationell policy. Teorin 

menar att vetenskapssamfund tillsammans med stater bygger basen för internationellt 

miljösamarbete och experter kan ha nyckelroller i policyfattande.  

Då den nutida politiska verkligheten speglas av allt fler komplexa frågor som kräver 

gedigen vetenskaplig basis behöver politiker idag vetenskapliga rådgivare. Olika 

vetenskapssamfund är idag aktiva inom flera områden, både i nationell- och 

internationell politik. Dess roll är att hjälpa beslutsfattare att definiera och identifiera 

politiska lösningar samt analysera dess utfall. 

Ett vetenskapssamfund enligt Haas teorier är ett gränsöverskridande vetenskapsnätverk 

med erkänd expertis och kompetens inom ett specifikt område. Deras erkända expertis 

ger dem goda möjligheter bidra beslutsfattare med policy-relevant information inom det 

givna området. Även om ett vetenskapssamfund kan innehålla medlemmar från flera 

olika vetenskapsgrenar och bakgrunder bygger de på fyra karaktäristiska drag: 
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1) Gemensamma normativa ideal och gemensamma principer. 

2) Gemensamma orsaksförklaringar som är vetenskapligt grundade som står för 

basen i deras policyförslag. 

3) Delad uppfattning av validitet och intersubjektiva kriterier för att värdera och 

väga kunskap. 

4) Gemensamma intressen, det vill säga vilket eller vilka problem som gruppen 

gemensamt skall finna lösningar på.  

Ett vetenskapssamfund kan förklaras grafiskt med följande figur: 
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Figur 1 Vad som urskiljer vetenskapssamfund från andra grupper. 
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Ett vetenskapssamfund besitter alltså samtliga förenande egenskaper, vilket skiljer dem 

från andra aktörer eller grupper kan besitta något eller några dessa drag, vilket framgår i 

Figur 1. De skiljs exempelvis från intressegrupper då de har gemensam syn på 

policyområdets orsak och verkan, vilket inte alltid finns hos intressegrupper. Om 

meningsskiljaktigheter finns hos vetenskapssamfund finns det flertal exempel där de 

antingen reserverar sig eller undviker att uttala sig (Betz 2013; Haas 1992). 

Haas menar att vetenskap baserat på gemensamma principer, gemensamma 

orsaksförklaringar, gemensamma intressen och framförallt konsensus har stora 

möjligheter att influera internationellt beslutfattande i komplexa frågor som ofta 

karaktäriseras av osäkerhet och aktörers olika tolkningar. Dessa vetenskapssamfund kan 

då ses som en egen aktör under internationella förhandlingar och dess vetenskapliga 

konsensus kan göra dem till en nyckelaktör för lyckade internationella avtal (Haas 

1992). 

IPCCs forskarlag innehåller mer än 830 författare och editorer från över hela världen. 

De har som mål ha balanserad fördelning med medlemmar från samtliga regioner 

utifrån befolkningsmängd och antal länder. Men, då vissa delar av världen har bättre 

tekniska och vetenskapliga förutsättningar blir det en viss övervikt av europeiska och 

nordamerikanska medlemmar (IPCC 2015). IPCC uppfyller kraven för ett 

vetenskapssamfund då:  

1) Deras arbete bygger på gemensamma ideal fastlagda i deras officiella principer 

(IPCC 2013) 

2) Deras förslag bygger på gemensamma orsaksförklaringar, vilket kommer från en 

vetenskaplig basis. (ibid) 

3) Deras forskning skall vara objektiv, öppen, transparent och skall vara neutral. 

Deras forskning utsätts för stor kollegial granskning, och resultat uttrycks i grad 

av tillförlitlighet och sannolikhet (ibid; IPCC 2014) 

4) Deras gemensamt fastslagna principer bygger på att undersöka den mänskligt 

orsakade klimatförändringen, dess implikationer samt möjliga åtgärder för 

anpassning och mitigering4. (IPCC 2013) 

                                                 
4 Mitigering är en direkt översättning av det engelska ”mitigation”, vilket är en synonym till förhindra 

eller begränsa. 
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Vetenskapssamfundets eventuella framgångar eller misslyckande kan då evalueras 

utifrån till vilken grad de lyckats influera beslutsfattare. Ett väl fungerande 

vetenskapssamfund bör ha egenskapen av att kunna övertyga beslutsfattare att fatta 

policys i linje med deras bedömningar. Däremot kan meningsskiljaktigheter och 

oförmåga att uppnå konsensus försvåra processen då komplexa frågor kan antas kräva 

en enad vetenskaplig grund. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens intentioner är att studera förhållandet mellan vetenskap och policy med 

fokus på implementeringen av IPCCs policyrekommendationer i Parisavtalet. Således är 

uppsatsens syfte att undersöka till vilken grad världssamfundets beslutsfattande lever 

upp till vetenskapssamfundets föreslag. Undersökningen utformas utifrån följande 

övergripande frågeställning: 

 Till vilken grad uppfyller Parisavtalet IPCCs bedömningar, och hur kan denna 

uppfyllelse förklaras utifrån förhållandet mellan vetenskap och politik?  

Första delen av frågeställningen delas in i tre preciserade frågor, för att 

avslutningsvis kunna dra slutsatser om den andra delen av frågeställningen: 

o Till vilken grad uppfyller Parisavtalet IPCCs bedömningar angående 

klimatanpassning? 

o Till vilken grad uppfyller Parisavtalet IPCCs bedömningar angående 

mitigering av mänsklig klimatpåverkan? 

o Till vilken grad uppfyller Parisavtalet IPCCs bedömningar angående 

hållbar utveckling? 

1.4 Metod och material 

Undersökningen utformas som en jämförande idéanalys. Inledningsvis kommer IPCCs 

tankar och förslag inför klimatmötet i Paris kartläggas. Därefter kommer Parisavtalet att 

jämföras med IPCCs tankar för att undersöka vilka idéer som införlivats och vilka som 

saknas. Därefter kommer slutsatser dras om förhållandet mellan vetenskap och politik 

utifrån IPCCs eventuella påverkan över Parisavtalet. 

Det material som granskas är IPCCs Climate Change 2014 Synthesis Report (2014) 

vilket är en sammanställning av det vetenskapliga läget och den vetenskapliga grunden 

som existerade vid rapportens publikationsdatum. Detta jämförs i sin tur med Adoption 
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of the Paris Agreement (2015) eller Parisavtalet vilket är avtalet som antogs i slutet av 

Parismötet.  

Undersökningen leder till vissa metodologiska problem. Det antagna avtalet och 

rapporten från IPCC är, även om den är skriven för policyfattare, en naturvetenskaplig 

rapport samtidigt som Parisavtalet är en politisk produkt och är därför inte helt enkla att 

jämföra. Detta kräver således en hög grad av systematik och ett analysschema som 

rymmer möjligheter att genomföra den. Eftersom vetenskap inte heller kan betraktas 

som absoluta sanningar väger IPCC sina förslag i vetenskaplig bevisningsgrad, 

tillförlitlighet och enighet. Således kan inte samtliga förslag från IPCC betraktas som 

jämbördiga då det är av större vikt att implementera policys där det råder hög 

bevisningsgrad, tillförlitlighet och konsensus vilket beaktas i uppsatsens mer analytiska 

delar. 

Analysen kommer utgå utifrån följande analysschema: 

 IPCCs sammanställning Parisavtalet 

Klimatanpassning   

Mitigering   

Hållbar utveckling   

Figur 2 Analysschema 

Analysschemat är grovt konstruerat då en ytterligare indelning av de tre områdena hade 

försvårat undersökningen. Det kan tänkas exempelvis dela in klimatanpassning i tre 

områden, såsom teknisk, mänsklig och samhällelig anpassning. Men, det hade skapat 

större analytiska problem då flera förslag kan placeras in i fler än ett av dessa områden. 

Klimatanpassning, mitigering och hållbar utveckling är redan tätt sammanflätade och en 

större uppdelning medför en större svårighet att systematiskt genomföra 

undersökningen. 

IPCCs rekommendationer kan också bli införlivade i olika stor utsträckning. Ett 

policyförslag kan ha fått viss genomslagskraft men inte blivit hundra procent 

genomfyllt. Då undersökningen är kvalitativ är det svårt att precist uttrycka hur stor del 

av ett policyförslag har uppfyllts. Således blir gradnivån av uppfyllnad också relativt 

grov. Analysen kommer gradera IPCCs policyrekommendationers uppfyllnad i 

införlivad, delvis införlivad och ej införlivad. Detta då en mer exakt skala är svår att 

genomföra genom en kvalitativ studie, men denna gradering vägs in i analysen av 

vilken genomslagskraft dess rekommendationer har haft. 
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2 IPCCs inflytande över Parisavtalet 

Har IPCC kunnat överföra vetenskapssamfundets bedömningar till policy? 

Inledningsvis kommer kapitlet att undersöka IPCCs femte sammanställningsrapport 

(IPCC 2014), utifrån varje preciserad fråga för att sedan undersöka till vilken grad 

Parisavtalet influerats av IPCCs bedömningar. 

2.1 IPCCs femte sammanställningsrapport 

Inledningsvis behandlar rapporten observerade klimatförändringar, som sträcker sig från 

temperaturökningar, havsnivåökningar, förändringar i världshaven och i atmosfären. 

Den går sedan vidare till framtida förutspådda förändringar, dess risker och effekter. 

Rapportens tredje kapitel banar ut vilka vägar policyfattarna kan ta för 

klimatanpassning, mitigering och för hållbar utveckling för att i kapitel fyra ge mer 

handfasta förslag på faktiska lösningar.  

Sammanställningsrapportens tredje kapitel börjar med att fastställa att det finns flera 

analytiska modeller som kan hjälpa effektivt beslutsfattare. Anpassning och mitigering 

är inte på egen hand någon lösning utan de måste komplettera varandra för att tackla 

klimatfrågan. Tillsammans med billigare och effektivare åtgärder för både anpassning 

och mitigering kan man också bana väg för hållbar utveckling för de ekonomiskt 

svagare regionerna.  

 

2.1.1 Klimatanpassning 

IPCC påpekar tidigt att klimatanpassning är åtgärder som ger tidig avkastning, det vill 

säga att de kommer kunna åtgärda problem som finns eller kommer uppstå inom de 

närmaste decennierna. De poängterar att det finns risker med klimatanpassning, vilket 

kan vara kortsiktiga åtgärder som i längden gör det svårare att anpassa sig för nya 

klimathot. Klimatpolicys bör formas så att de i viss mån är flexibla och att man snabbt 

kan agera utifrån oförutsedda konsekvenser för att minimera risken för irreversibla 

konsekvenser (ibid, s77). 

En effektiv klimatanpassning kan minska de skadliga konsekvenserna av 

klimatförändringen, men dess effekter begränsas av klimatförändringarnas omfattning. I 

ett längre perspektiv kan tidigt agerande i både anpassnings- och mitigeringsfrågan öka 

framtida alternativ och öka beredskapen för nya utmaningar. Författarna påpekar också 
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att klimatanpassning är plats- och kontextspecifikt vilket leder till att det inte finns en 

universell lösning. (ibid, s79) 

Klimatanpassningsplanen bör därför utnyttja lokala sedvänjor och kunskaper för att öka 

möjligheterna. Anpassningen kan då utvecklas efter lokala möjligheter och IPCC 

poängterar vikten med att involvera fler aktörer i processen. Regionala och kommunala 

styren tillsammans med den privata sektorn är viktiga aktörer för att kontextualisera 

klimatanpassningen och IPCC lägger en hög vikt på ett välfungerande flernivåstyre för 

en effektiv klimatanpassning (ibid, s77-80). 

Första steget för att anpassa sig till framtida klimatförändringar är att adressera 

nuvarande sårbarheter. Anpassning bör därför integreras i både policy-planering och 

beslutstagande för att öka synergin mellan utveckling och katastrofriskminimering. 

Men, ogenomtänkta beslut och planering som bygger för mycket på kortsiktiga 

lösningar ökar risken för framtida problem och kan skapa speciellt sårbara grupper eller 

områden. Detta kan exempelvis vara ökat skydd av utsatta tillgångar vilket kan leda till 

en beroendeställning av de specifika tillgångarna och utökade behov att bevara dom 

(ibid, s80).  

IPCC nämner flera faktorer som hindrar anpassningsplanering och implementering. 

Dessa faktorer kan vara brist på både ekonomiska- och mänskliga resurser, begränsad 

integrering och/eller koordinering av flernivåstyren, avsaknad av ledarskap, osäkerheter 

eller olika tolkningar av risker och effekter. Klimatanpassning bör ses som samhällelig 

process och dess komplexitet bör ej underskattas (ibid, s80).  

Transformering av nuvarande ekonomiska, sociala, teknologiska och politiska system 

kan öka anpassningsmöjligheterna. Det kan även öka möjligheterna för hållbar 

utveckling. Sådan transformering kan vara införande av nya teknologier, nya finansiella 

strukturer eller ett utökat flernivåstyre. Att involvera fler aktörer i klimatanpassningen 

på det nationella planet ger i många fall fler valmöjligheter och ökar 

anpassningskapaciteten (ibid, s80). 

IPCC menar att det finns möjligheter att planera och implementera klimatanpassning 

över flera sektorer och regioner. Behovet av anpassning ökar ju mer klimatförändringen 

accelererar. De ger flera handfasta förslag på områden där en tidig planering kan ge 
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avkastning. Förslagen är under rubriken klimatanpassning, men många förslag flyter 

ihop med både mitigering och hållbar utveckling (ibid, s96):  

Mänsklig utveckling: Ökad tillgång till utbildning, näringslära, vård, energi, bostäder; 

ökad social trygghet samt ökad könslig, etnisk och kulturell jämlikhet.  

Fattigdom: Ökad tillgång och kontroll av lokala resurser; besittningsrätt; 

katastrofriskminimering; ökade sociala skyddsnät och bättre försäkringsmöjligheter 

Försörjningsskydd: Inkomst-, tillgångs- och livsuppehällediversifiering; förbättrad 

infrastruktur; tillgång till teknologi och beslutsfattarorgan; ökad beslutsmakt; förändrat 

jord- och vattenbruk; tillit till sociala nätverk.  

Katastrofriskhantering: Förbättrade varningssystem; risk- och sårbarhetskartläggning; 

diversifiering av färskvattentillgångar; förbättrad dränering; översvämnings- och 

cyklonskydd; förbättrade byggnadsregler; förbättrad avloppsvattenshantering; förbättrad 

transport- och väginfrastruktur 

Ekosystemförvaltning: Bevara våtmarker och urbana grönområden; kustlig 

skogsplantering; förvaltning av avrinningsområden och vattenreservoarer; minskat 

användande av ämnen och organismer som stressar eller splittrar ekosystem; 

upprätthållande av genetisk mångfald; samhällsförankrad naturresursförvaltning 

Markanvändningsplanering: Tillhandahållande av lämpliga bostadsalternativ, 

infrastrukturer och tjänster; hantera utvecklingen i översvämningsbenägna- och andra 

högriskområden; urbana planerings- och uppgraderingsprogram; landanvändnings- och 

stadsplaneringslagar, servitutslagar och skyddade områden. 

Strukturell och fysisk anpassningsplanering: (1) Ingenjörsmässiga och mänskligt 

byggda miljöalternativ: Vallar och kustskydd för ökad vattennivå; översvämningsvallar; 

vattenförvaring; förbättrad dränering; översvämnings- och cyklonskydd; förbättrade 

byggnadsregler; förbättrad avloppsvattenshantering; transport- och 

väginfrastruktursförbättringar; flytande hus; förändringar i elförsörjningssystemen. 

(2) Teknologiska alternativ: Utvecklade och nya typer av grödor och boskap; 

användning av inhemska, traditionella och lokala kunskaper, teknologier och metoder; 

effektiv bevattning; vattensparande teknologier; vattenavsaltning; bevarande av 

jordbruk; mat- och konserveringsförråd; risk- och sårbarhetskartläggning; förbättrade 
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varningssystem; isolerade hus; mekanisk och passiv kylning; teknikutveckling, 

tekniköverföring och teknikspridning. 

(3) Ekosystemsbaserade alternativ: Ekologisk återställning; markvård; skogsplantering 

och återplantering; bevaring och återplantering av mangroveskog; grön infrastruktur 

(exempelvis beväxta tak i storstäder); fiskeriregleringar mot överfiskning; assisterad 

migration och spridning av hotade arter; ekologiska korridorer; frö- och genbanker; 

samhällsförankrad naturresursförvaltning. 

(4) Samhälleliga tjänster: Sociala skyddsnät; matbanker och distribution av överskott; 

kommunala tjänster såsom vatten och sanitet; vaccinationsprogram; grundläggande 

offentlig sjukvård; förbättrad akutsjukvård. 

Institutionell anpassning: (1) Ekonomiska alternativ: Finansiell stimulering av 

miljövänliga alternativ; försäkringar; katastrofobligationer; ersättning för främjande av 

ekosystem; prissättning av vatten för att uppmuntra underhåll och minska slösaktigt 

användande; mikrofinansiering av miljölösningar; fonder för oförutsedda 

miljökatastrofer; offentlig-privata partnerskap. 

(2) Lagar och regleringar: landanvändnings- och stadsplaneringslagar; förbättrade 

byggnadsregler; servitutslagar; regleringar och överenskommelser om vattenförvaltning; 

lagar som stödjer katastrofriskminimering; lagar som uppmuntrar till försäkringar; 

definierade egendomslagar och besittningsrättssäkerheter; skyddade områden; 

fiskekvoter; patentpooler och teknologisk överföring 

(3) Nationella regeringspolicys och program: Nationellt och regionalt integrerade 

anpassningsplaner; lokala anpassningsplaner; ekonomisk diversifiering; urbana 

förbättringsprogram; kommunala vattenförvaltningsprogram; katastrofplanering och 

förberedning; integrerad vattenresursförvaltning och kustområdesförvaltning; bevarande 

av ekosystem; samhällsförankrad anpassning. 

Social anpassning: (1) Utbildningsalternativ: Integrera miljömedvetenhet i 

grundutbildning; könsligt rättvis utbildning; utbredning av tjänstesektorn; Utbyte av 

inhemska, traditionella och lokala kunskaper; deltagande aktionsforskning och social 

inlärning; plattformar för kunskapsdelning. 

(2) Informationsalternativ: Risk- och sårbarhetskartläggning; förbättrade varnings- och 

reaktionssystem; systematiska miljöövervakningssystem; klimatstjänster; användning av 

inhemska klimatobservationer; utveckling av deltagandescenarior; integrerade 

sammanställningar. 
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(3) Beteendealternativ: Hushålleliga förberedelser och evakueringsplaner; migration; 

jord- och vattenskydd; dagvattenbrunnsanering; livsuppehällesdiversifiering; förändrat 

jord- och vattenbruk; tillit till sociala nätverk. 

Samhälleliga förändringar: (1) Praktiska: Sociala och tekniska innovationer, 

beteendeförändringar, ledningsförändringar och institutionella förändringar som 

producerar substantiella utkomstförändringar. 

(2) Politiska: Politiska, sociala, kulturella, ekologiska beslut och agerande som 

reducerar risker och sårbarhet som samtidigt stödjer anpassning, mitigering och hållbar 

utveckling. 

(3) Personliga: Individuella och kollektiva antaganden, övertygelser, värderingar och 

världsbilder som influerar klimatförändringshandlingar 

Även om anpassning är en fråga vars primära fokus ligger i nationella och lokala 

angelägenheter så kan dess effektivitet förbättras genom bättre koordinering hos olika 

flernivåstyresnivåer, inklusive internationellt samarbete. Flera klimatpolicyinstrument 

kan användas på internationell nivå för att stödja och förenkla både det nationella och 

lokala anpassningsarbetet. UNFCCC är det primära och mest utvecklade forumet för 

sådana aktiviteter, men inte nödvändigtvis det bästa för alla typer av policyfattning 

(ibid, 102).  

Integrering av både den offentliga och privata marknaden för klimatanpassning har goda 

effekter för lokala anpassningsåtgärder. Att implementera ett långtgående flernivåstyre 

underlättar övergången mellan planering och implementering av anpassningsåtgärder på 

lokal skala (ibid, s107).  

 

2.1.2 Mitigering 

Klimatpanelen poängterar att en av de främsta byggstenarna för effektiv mitigering av 

klimatförändringen är samarbete. Klimatförändringen är ett kollektivt och globalt 

problem där varje aktörs utsläpp, från individ till nationalstat, påverkar andra aktörer då 

växthusgaser samlas över tid och sprider sig globalt. Kollektiva åtgärder och 

internationellt samarbete är därför nödvändigt för att minska omfattningen av den 

globala uppvärmningen (ibid, s76).  

Utan minskade utsläppsnivåer som sträcker sig långt lägre än dagens nivåer kommer 

klimatförändringen i slutet av århundradet leda till omfattande, förödande och 
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irreversibla globala effekter. Med dagens utsläppsnivåer skulle temperaturökningen nå 

3,7°C – 4,8°C jämfört med förindustriella världen. Riskerna med sådana temperaturer är 

omfattande utrotning av både växt- och djurarter vilket leder till både förstörda eko-

system och försvårar livsmedelsförsörjningen. Sådana temperaturer ger också 

begränsade möjligheter för klimatanpassning (ibid, s77).     

Konkreta och omfattande utsläppsreduktioner inom de kommande årtiondena kan 

minska de kommande temperaturökningarna och dess negativa konsekvenser avsevärt. 

Den globala medeltemperaturen bygger mångt och mycket på kumulativa utsläpp. För 

att minska klimatförändringens omfattning och dess effekter så måste de årliga 

utsläppen av koldioxid minska, och till slut minska nettoutsläppen till noll5. Men, vissa 

av klimatförändringens negativa effekter är idag oundvikliga även med kraftiga 

utsläppsminskningar och effektiv anpassning (ibid, s77-78). 

Modellerna för att mitigera klimatförändringen till 2°C-3°C eller lägre involverar 

storskaliga förändringar i energiförsörjningssystemen och hur mark används, vilket 

också medför vissa negativa konsekvenser, vilket framförallt kanske är ekonomiska. De 

negativa konsekvenserna överträffar dock inte de allvarliga irreversibla effekter 

klimatförändringen medför ifall vi inte minskar våra utsläpp. Då det finns en tröghet i 

klimatsystemet och temperaturökningen förväntas accelerera på lång sikt poängterar 

IPCC att mitigeringskostnaderna kommer att öka om man inte agerar tidigt (ibid, s78-

79). 

Det finns flera vägar att gå som sannolikt begränsar den globala uppvärmningen med 

2°C. Dessa bygger på omfattande utsläppsreduktioner i de kommande årtiondena för att 

i slutet av århundradet minska utsläppen av koldioxid (CO2) och koldioxidekvivalenter 

(CO2e) till nära noll. Scenarierna medför stora tekniska, ekonomiska, sociala och 

institutionella utmaningar som kommer öka ifall tekniska lösningar inte är tillgängliga. 

Utan ökade insatser kommer utsläppen att öka på grund av den allt växande 

befolkningen och de mer utbredda globala ekonomiska aktiviteterna (ibid, s81).  

Exakta mängderna av CO2e i atmosfären för att nå 2°C är svårt att sätta en exakt siffra 

på. IPCC har tagit fram cirka 900 olika scenarier för att hitta en ungefärlig siffra på vad 

                                                 
5 Flera länder, såsom Sverige, Nya Zeeland och Danmark, och organisationer, däribland flera FN organ, 

har redan satt upp mål för när och hur de skall bli koldioxidneutrala (Naturvårdsverket u.å; Ministry for 

the Environment New Zeeland u.å; Government.no 2007; Climate Neutral Now u.å). 
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som krävs för att nå två grader eller lägre. En koncentration på 450 parts per million 

(ppm)6 eller lägre år 2100 kommer troligen hålla den globala uppvärmningen under 2°C 

eller lägre jämfört med den förindustriella världen, samtidigt som siffror runt 500 ppm 

är mer osäkra. För detta bör inte CO2e-utsläppen överstiga 30 – 50 gigaton (Gt)7 årligen 

fram till 2030, då högre mängder sänker sannolikheten att uppnå målen samtidigt som 

höjer de framtida kostnaderna för att nå 2°C. Dessa scenarier leder till en kulminering 

av CO2e-koncentrationen i mitten av århundradet. Scenarierna kräver ökade åtaganden 

för att binda dessa gaser i mitten av århundrandet. Detta kan ske via 

koldioxidborttagningsteknologier och ökad skogsplantering (ibid, s81-85). 

För att nå dessa nivåer behövs ordentliga utsläppsreduktioner genom storskalig 

förändring av energiförsörjningssystemen och hur vi brukar våra marker. Scenarierna 

som minskar uppvärmningen till 2°C eller mindre karaktäriseras av 

utsläppsminskningar mellan 40 – 70% till år 2050 jämfört med 2010 års siffror och 

siffror nära noll 2100. Om dessa siffror ej uppnås krävs nya teknologier för att binda 

koldioxid för att nå tvågradersmålet. För lyckas med att minska utsläppen till tidigare 

nämnda nivåer krävs snabba energieffektiviseringar och nästan en fyrdubbling av 

energikraftverk med noll- eller nära nollutsläpp till år 2050. Samtidigt menar IPCC att 

produktionen av bioenergi, skogsplantering bör ökas samtidigt som en minskning av 

avskogningen är nödvändig (ibid, s82-83).  

IPCC påpekar att man inte kan stirra sig blind på endast CO2-utsläpp. Andra 

växthusgaser, såsom metangas, dikväveoxid och fluorerade gaser stod för 27% av de 

gaser som släpptes ut 2010 under Kyotoprotokollet. Dessa utsläpp är i vissa fall relativt 

kostnadseffektiva att minska, men det är svårt att nå ett nollutsläpp av dessa gaser då 

dikväveoxid används för gödsling och metangaser är en biprodukt från boskapsskötsel 

(ibid, s83).  

Klimatpanelen lägger stor vikt vid att agera snabbt. Om utökade mitigationsinsatser 

fördröjs till 2030 ökar utmaningarna att minska temperaturökningarna till 2 grader eller 

lägre. De nuvarande löftena, det vill säga de innan Parisavtalet, om utsläppsminskningar 

fram till 2020 är inte förenliga med kostnadseffektiva och långsiktiga trender som leder 

                                                 
6 Parts per million är en måttenhet som kan översättas till miljondel. 
7 Ett gigaton är en miljard ton.  
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till 2°C. De nuvarande löftena är mer jämförbara med scenarier som sannolikt kan 

minska temperaturökningen med 3°C (ibid, s84-85).  

Kostnaderna för effektiv klimatmitigering varierar beroende på vilka metoder eller 

scenarier som används, men kortsiktigt kostnadseffektiva lösningar ökar kostnaderna 

långsiktigt. IPCC menar att modeller som bygger på global prissättning av koldioxid 

och ett omfattande arbete för att minska konsumtionstillväxten är mest 

kostnadseffektiva på lång sikt. Då kostnaderna för ökade mitigationsinsatser varierar 

kraftigt från land till land, då bland annat energiproduktionen varierar från land till land, 

är internationella ramverk för kostnadsfördelning viktig. Ett globalt nätverk för 

koldioxidshandel är i dagsläget det bästa sättet för en global kostnadseffektiv 

utsläppsmitigering (ibid, s85-86).  

IPCC menar att fler investeringar behövs i miljövänlig teknik och innovation. Detta kan 

både leda till minskade utsläpp samtidigt som ny teknik kan öka motståndskraften mot 

framtida klimatförändringar. De menar att trögheten att ekonomiskt och teknologiskt 

ställa om till ett samhälle med låga eller inga utsläpp av växthusgaser är påtaglig. Det 

finns det för få policyinstrument som möjliggör och uppmuntrar till klimatsmarta 

investeringar och teknikspridning (ibid, s94).  

Det finns flera sektorer som kan ställa om till klimatvänligare alternativ genom att 

förbättra teknisk effektivitet, produktionsmässig effektivitet, resursmässig effektivitet 

och förändra beteendemönster genom strukturella förändringar. Detta kan exempelvis 

vara inom jord- och skogsbrukssektorn där minskad avskogning och ökad 

skogsplantering bör främjas. Det bör även finnas drivkrafter för transport-, industri- och 

jordbrukssektorn att ställa om från fossila bränslen till ett samhälle med mer 

miljövänliga bioenergialternativ. Väldesignade system- och sektorsövergripande 

förändringar är mer kostnadseffektiva än ett snävt fokus på ett speciellt område (ibid, 

98-99).     

Minskade utsläpp ifrån elproduktion är en nyckelkomponent i kostnadseffektiva 

mitigationsstrategier som når 2°C eller en koldioxidkoncentration på 450 ppm i slutet av 

århundradet. Detta kräver en upptrappning av låg- och nollutsläppsteknologier. 

Användningen av energiproduktionsmedel med minimala utsläpp bör öka från dagens 

30% till 80% 2050, för att sedan fasa ut elproduktion från fossila bränslen 2100. Detta 

görs enklast genom att fasa ut kolkraftverk och gå mot mer miljövänligare alternativ. 
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Sådana alternativ kan exempelvis vara naturgaskraftverk eller kombinerade värme- och 

elkraftverk, förutsatt att gasen finns tillgänglig och att de är moderna nog att ha 

försumbara utsläpp (ibid, s99-100).  

Klimatpanelen poängterar att beteendemässiga förändringar är nödvändiga för att 

komma till en miljömässigt hållbar framtid. Utsläppen kan påtagligt minska om 

människor ändrar sina konsumtionsmönster, vilket innefattar förändrade rese- och 

transportbeteende, minska el- och vattenförbrukning i hushållen och öka användandet 

av produkter med lång livstid, förändrade kostvanor och minimering av matavfall. Detta 

kräver uppgraderad infrastruktur, fler ekonomiska incitament, reglerande metoder och 

frivilliga initiativ (ibid, s100-102).   

Fler länder bör prissätta koldioxid. I vissa, men inte alla, länder har detta minskat 

utsläppen. Detta bör göras i kombination med att subventionera miljövänligare 

alternativ för att skapa incitament för en mer effektiv mitigering. Samtidigt menar 

klimatpanelen att dagens subventioner av växthusgasrelaterade aktiviteter, såsom 

subventioner på olja och kol, bör fasas ut (ibid, s107-109).  

2.1.3 Hållbar utveckling 

Hållbar och rättvis utveckling är avgörande för internationell miljölagstiftning. Att 

begränsa klimatförändringen och dess effekter är nödvändigt för en hållbar utveckling, 

för en rättvis värld och för att utrota fattigdom enligt klimatpanelen. Det finns en stor 

skillnad i hur länder kommer ha möjlighet att anpassa sig till klimatförändringarna8 och 

många av de länder som är mest hotade av klimatförändringarna har bidragit väldigt lite 

till de globala växthusgasutsläppen. Dessa länder har ofta inte heller samma 

ekonomiska möjligheter att anpassa sig som den utvecklade världen. Om den nuvarande 

klimatutvecklingen inte bromsas kan den leda till en högre sårbarhet och vägen till en 

hållbar utveckling kan urholkas (ibid, s76; s90). 

Ifall hållbar utveckling skall omfattas av klimatpolitiken behövs ett högre fokus på både 

klimatanpassning och mitigering. Alla tre områdena interagerar med varandra på flera 

plan. Vissa alternativ för anpassning och mitigering kan medföra negativa konsekvenser 

för hållbar utveckling och för fattigdomsbekämpning. Men, IPCC poängterar också att 

det finns många alternativ som ger positiva konsekvenser för hållbar utveckling. Bland 

                                                 
8 Många ö-nationer är speciellt hotade då stora delar av deras landmassa hotas att hamna under vattenytan 

ifall havsnivån fortsätter att stiga (Pacific Small Island Developing States United Nations States u.å). 
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annat kan luftkvalitén, energisäkerheten, hållbart skogs- och jordbruk och 

ekosystemskydd förbättras samtidigt som energi- och vattenkonsumtionen kan minska 

genom miljövänligare lösningar (ibid, s90). 

Hållbar utveckling är också viktigt för både klimatanpassning och mitigering av dess 

effekter. Då underutvecklade länder har svårare både ekonomiskt och praktiskt 

implementera miljövänliga lösningar kommer deras utsläppningsminskningar fördröjas. 

Kyotoprotokollets flexibla mekanismer, där rikare länder kan räkna tillgodose sig 

utsläppsminskningar i miljöprojektsinvesteringar i utvecklingsländer, är en tänkbar 

lösning för att hjälpa utvecklingsvärlden att hänga med i utvecklingen (ibid, s90- 106). 

Vissa utsläppsminskningsbeslut kan öka priset för energitjänster vilket kan hindra 

invånarna i utvecklingsländer att nå en modern standard. Dessa negativa sidoeffekter 

kan undvikas genom att skatteavdrag eller andra förmånsöverföringsmekanismer. En 

rörelse mot hållbar utveckling innebär också flera fördelar gällande hälsa, luftkvalité 

och livsmedelssäkerhet (ibid, s109).  

De finansiella resurserna för klimatanpassning finns inte i samma utsträckning som för 

minskade utsläpp. Detta gäller både i- och u-världen, och det finns om än begränsade 

studier som tyder på att det finns en klyfta mellan de globala anpassningsbehoven och 

dess finansiering. Det krävs fler studier på detta område för att noggrant kunna beräkna 

mängden ekonomiska medel som behövs och hur mycket som saknas för en global 

klimatanpassning (ibid, s111). 

Ett snabbt och kraftfullt agerande gällande urbaniserande zoner ger goda möjligheter för 

ökad motståndskraft, minskade utsläpp och hållbar utveckling. Urbana områden står för 

mer än hälften av den globala energianvändningen och energi-relaterade 

koldioxidutsläpp. En stor del av befolkningen och deras ekonomiska aktiviteter hotas av 

klimatförändringen. Mitigationsstrategier i snabbt växande urbana områden bör bygga 

på samhällsplanering och ett effektivt infrastrukturellt utbud för att undvika beroende av 

höga utsläppsnivåer (ibid, s112).    
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2.1.4 Sammanfattning 

IPCC ger en rad förslag över de olika områdena där förbättringsåtgärder och 

policyförändringar är möjliga. De mest handfasta förslagen kommer under 

klimatanpassning och mitigering av klimatförändringen samtidigt som hållbar 

utveckling inte får lika stort utrymme. Samtidigt så sammanflätas områdena med 

varandra och flera förslag inom både anpassning och mitigering flyter samman med 

varandra och med hållbar utveckling. IPCCs bedömningar sammanfattas i följande 

figurer: 

Klimatanpassning IPCCs sammanställning Parisavtalet 

 Tidigt och flexibelt agerande 

Plats- och kontextbaserad anpassning 

Ökat flernivåstyre 

Utveckling och transformering av de 

nuvarande systemen: 

Mänsklig utveckling 

Fattigdom 

Försörjningsskydd 

Katastrofriskhantering 

Ekosystemförvaltning 

Markanvändningsplanering 

Strukturell och fysisk 

anpassningsplanering 

Institutionell anpassning 

Social anpassning 

Samhälleliga förändringar 

 

Figur 3 IPCCs rekommendationer: Klimatanpassning 
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Mitigering IPCCs sammanställning Parisavtalet 

 Kollektiva utsläppsreduktioner, 

snabba och ökade åtaganden 

Förändra energiförsörjningssystemen 

och minska dess utsläpp 

Minska utsläppen till 30 – 50 

GtCO2e årligen fram till 2030 

Minska utsläppen med 40 – 70% 

fram till 2050 för att sedan nå 

nollutsläpp 

Minskade utsläpp av växthusgaser 

som inte är koldioxid 

Öka mängden koldioxidbindande 

mekanismer 

Global prissättning av koldioxid och 

handel med utsläppsrätter 

Incitament för att utveckla och 

använda miljövänliga teknologier 

Flera sektorer bör ställa om från 

fossila bränslen 

Beteendemässiga förändringar 

Minska subventioneringen av 

växthusgasrelaterade aktiviteter 

 

Figur 4 IPCCs rekommendationer: Mitigering 

Hållbar utveckling IPCCs sammanställning Parisavtalet 

 Anpassning och mitigering är 

grundläggande för hållbar utveckling 

Flexibla mekanismer där utvecklade 

länder kan tillgodose sig resultaten 

från miljöprojekt i utvecklingsländer 

Utsläppsminskningar bör inte 

innebära för stora kostnader för 

redan utsatta utvecklingsländer 

Mer resurser bör allokeras för 

utvecklingsvärldens 

klimatanpassning 

Klimatsmart energieffektivisering 

och infrastrukturella lösningar i 

snabbt växande urbana områden. 

 

Figur 5 IPCCs rekommendationer: Hållbar utveckling 
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2.2 Parisavtalet 
Parisavtalet (UNFCCC 2015) börjar inledningsvis med att övergripande erkänna 

allvaret och hotet som klimatförändringarna medför. Författarna påpekar att avtalet är 

en utveckling av United Nations Framework Convention on Climate Change (1992) och 

dess övergripande mål är att stabilisera mängden växthusgaser i atmosfären och skydda 

klimatsystemet så att framtida generationer kan fortleva på planeten. Ofullständiga 

vetenskapliga bevis är ingen anledning till att senarelägga åtgärder (UNFCCC 2015, s1; 

United Nations 1992, s4).  

2.2.1 Klimatanpassning 

Avtalet börjar med att erkänna att klimatförändringen är en gemensam angelägenhet för 

mänskligheten och att klimatpolicys bör formas på ett sådant sätt att de respekterar och 

stödjer mänskliga rättigheter, ursprungsbefolkningar, lokala samhällen och speciellt 

utsatta grupper. De menar också att klimatpolicys bör stödja jämställdhet och kvinnors 

medinflytande (UNFCCC 2015, s1-2, s25). Detta täcker in stora delar av området 

mänsklig utveckling från IPCC. 

Parisavtalet betonar vikten med att agera tidigt i både mitigerings- och 

anpassningsfrågan då det minskar kostnaderna för framtida åtgärder. De undertecknande 

länderna är också enade att upprätthålla och utveckla regionellt- och internationellt 

samarbete. Detta underlättar mer ambitiösa åtgärder från alla parter, inklusive 

civilsamhället, den privata sektorn, finansiella institutioner, städer, lokala myndigheter 

och ursprungsbefolkning. Informationsutbyte om lokala sedvänjor kan även gynna en 

effektiv klimatanpassning (ibid, s2, s19, s25). I och med detta erkänner de signerande 

parterna att ett ökat flernivåstyre underlättar klimatanpassning vilket flera gånger 

poängteras av IPCC, samtidigt som lokala sedvänjor förespråkas under strukturell och 

fysisk anpassningsplanering och social anpassning.  

De signerande parterna beslutar att ge fortsatta befogenheter för Warsaw International 

Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts9 i sitt arbete 

med riskminimering och finansiering. De vill även att de utökar sitt arbete genom att 

skapa en informationsbank om hur man kan minimera riskerna och bidra med 

potentiella försäkringslösningar med hjälp av existerande organ och expertgrupper för 

                                                 
9 Skapades under klimatmötet i Warszawa och dess primära uppgift är att öka kunskapen och förbättra 

dialogen om riskhantering samt förbättra möjligheterna till att adressera förluster och skador som 

uppkommer på grund av klimatförändringens konsekvenser (UNFCCC u.å). 
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att minimera klimatförändringens negativa konsekvenser. Samtidigt vill de se 

förbättrade varningssystem, förbättrad krisberedskap, systematiska observationer av 

klimatsystemet, försäkringsmöjligheter, och ökad klimatmässig motståndskraft för 

samhällen, individers livsuppehällen och hos ekosystemen. (ibid, s7-8, s25-26). Detta 

går in under flera av IPCCs förbättringsförslag då ökad riskkartläggning och 

finansiering finns under rubrikerna katastrofriskhantering, institutionell anpassning, 

social anpassning och samhälleliga förändringar. 

Avtalet erkänner vikten av finansiell stimulering av klimatvänliga alternativ, och kanske 

framförallt för ett hållbart skogsbruk samtidigt som man upprätthåller vikten av 

koldioxidfria alternativ. Sådan finansiering kan komma från både offentliga och privata, 

bilaterala och multilaterala källor (ibid, s8). Även detta täcker in flera av IPCCs 

föreslagna anpassningsalternativ, då hållbart skogsbruk finns med under 

ekosystemsförvaltning, strukturell och fysisk anpassningsplanering och institutionell 

anpassning 

Avtalsförfattarna vädjar till institutionerna under Parisavtalet till ökad samordning och 

resursallokering för att stödja nationella, regionala och lokala anpassningsstrategier. 

Detta genom simpla, effektiva och flexibla tillämpnings- och godkännandeprocedurer 

samt fortsatt hjälpberedskap till utvecklingsvärlden (ibid, s9). IPCC nämner vid 

upprepade tillfällen att det inte finns några universella anpassningsstrategier och att de 

är plats- och kontextspecifika. Möjliggörandet av en flexibel och platsspecifik 

anpassningsstrategi täcker då in analysschemats två första punkter. 

De signerade parterna uppmanar till en stärkt teknikutveckling och ytterligare 

teknologisk forskning samtidigt som befintliga teknologiska kapaciteter bör förbättras. 

Samtidigt påpekar de att ramverket för teknologisk utveckling och dess spridning skall 

stärkas ytterligare för att gynna hållbar utveckling och för att öka motståndskraften mot 

klimatförändringarna. Avtalsförfattarna begär också att det biträdande rådgivande 

organet för vetenskap och teknik tar fram ett ramverk för att undersöka hur det 

finansiella och tekniska behovet ser ut samt hur implementeringsprocessen kan 

förenklas. De vill också se en sammanställning av tekniska innovationer redo att 

överföras. (ibid, s9-10, s27). Teknisk utveckling och teknikspridning är något som går 

in under såväl anpassning, mitigering och hållbar utveckling. Under området 

klimatanpassning är det under strukturell och fysisk anpassningsplanering djupast går in 
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i tekniska innovationer men större delen av anpassningsfrågan handlar om teknisk 

utveckling och spridning. 

Avtalsförfattarna menar att ett ökat globalt samarbete mellan internationella 

institutioner, regionala enheter, nationer och lokala enheter främjar kapaciteten att 

anpassa sig till klimatförändringar. Samtidigt påpekar de att utbildning, allmän 

kompetensutveckling och kunskap är något samtliga signerande parter skall arbeta för 

och utveckla ytterligare (ibid, s10-12, s28). Likt IPCCs sammanställningsrapport lägger 

avtalet stor vikt vid flernivåstyre och samarbete på flera olika plan. De vill även sprida 

kunskap om klimatutvecklingen, vilket finnes under social anpassning. 

Klimatkonventionen lanserar under perioden 2016-2020 en teknisk undersökning för att 

identifiera konkreta möjligheter för att stärka motståndskraften, minska sårbarheten och 

få en ökad förståelse för anpassningsåtgärder. Detta för att underlätta ett 

informationsutbyte om goda förfaringssätt, stärka implementeringen av 

anpassningsåtgärder inklusive åtgärder som kan stärka ekonomisk diversifiering, gynna 

samarbete och öka möjligheten för anpassningshjälp (ibid, s18). Denna tekniska 

undersökning går in på stora delar av IPCCs klimatanpassningsförslag, då 

försörjningsskydd, katastrofriskhantering, strukturell och fysisk anpassningsplanering, 

institutionell anpassning, social anpassning och samhälleliga förändringar kommer ingå 

i denna kartläggning. 

Parisavtalet erkänner relationen mellan klimatåtgärder och fattigdomsbekämpning. En 

klimatanpassning som är rättvis och hållbar behövs för att bekämpa fattigdom. 

Samtidigt ser de att en livsuppehällesdiversifiering är nödvändig för speciellt utsatta 

områden. De menar också att de nuvarande ekosystemen bör skyddas och den 

utvecklade världen bör ta första steget mot en mer hållbar livsstil (ibid, s21). Detta går 

in under flera av IPCCs anpassningsområden, bland annat fattigdom, 

ekosystemförvaltning, strukturell och fysisk anpassningsplanering, institutionell 

anpassning, social anpassning och samhälleliga förändringar.        

 

2.2.2 Mitigering 

Den inledande texten i Parisavtalet erkänner att djupgående utsläppsreduktioner är 

nödvändiga för att uppnå klimatkonventionens ultimata mål – att förhindra den globala 

uppvärmningen och dess konsekvenser. Det betonas att det är brådskande att sänka 
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gapet mellan de nödvändiga insatserna och dagens mitigationsförbindelser för att nå en 

framtid under 2°C och sträva efter en temperatur på 1,5°C jämfört med den 

förindustriella världen. Ökade insatser innan 2020 kan lätta arbetet i framtiden (ibid, s1-

2). I och med detta erkänner de IPCCs grundläggande tes – att snabba och stora 

förändringar behövs för att nå en framtida temperaturökning under 2°C. 

Avtalsförfattarna erkänner att dagens avsiktliga nationellt beslutade bidrag inte 

uppfyller de scenarier som har hög sannolikhet att nå tvågradersmålet. Man kommer 

snarare nå en utsläppsmängd på 55GtCO2e årligen och fler utsläppsreduktioner krävs 

för att hålla temperaturökningen under 2°C. Utsläppen bör minskas till 40GtCO2e 

årligen för att man rimligen skall nå 1,5°C. Parisavtalets författare uppmanar IPCC att 

bereda en rapport till 2018 för att kartlägga hur man skall nå 1,5°C och vad det har för 

konsekvenser (ibid, s3-4). Detta visar att man idag inte når upp till IPCCs modell för att 

nå 2°C, men att man har förhoppningar om man tillsammans kan sänka utsläppen 

ytterligare. Uppmaningen till IPCC att sammanställa en rapport om vägen till 1,5°C 

visar på dess ställning i klimatforumet. 

De signerande parterna skall, med hjälp av riktlinjer från Parisavtalets arbetsgrupp, 

redovisa att de följer sina åtaganden. Detta skall försäkra att ”Parties account for 

anthropogenic emissions and removals in accordance with methodologies and common 

metrics assessed by the Intergovernmental Panel on Climate Change” (ibid, s5). De 

skall även arbeta för att sänka alla typer av antropogena utsläpp, och om detta inte 

uppfylls skall dessa parter förklara varför dessa kategorier inte har minskat (ibid, s5-6, 

s22-23). Då det både är en vag och en vid formulering blir den svårtydlig. Det som dock 

är tydligt är att de har för avsikt att följa samtliga områden för mitigering som IPCC har 

föreslagit, men det verkar inte som om det finns några reella mekanismer som 

säkerhetsställer att samtliga aktörer gör detta. 

Fler incitament för att genomföra klimatsmarta lösningar och implementera 

klimatpolicys behövs. Enligt avtalsförfattarna skall detta förverkligas genom en form av 

resultatbaserade betalningar, där de som minskar sina utsläpp mest betalar mindre 

avgifter till de fonder som hjälper utvecklingsvärlden att snabbare minska sina utsläpp 

och anpassa sig till klimatförändringarna. De ser också att minskad avskogning, hållbart 

skogsbruk och användandet av koldioxidfria alternativ bör premieras för att öka den 

privata sektorns deltagande (ibid, s8, s26-27). Detta är något som ökar incitamenten för 

användandet av miljövänliga tekniker, ökar mängden koldioxidbindande mekanismer, 
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får fler sektorer att ställa om från fossila bränslen och i viss mån prissätter koldioxid, i 

alla fall för de signerande staterna, då högre utsläpp leder till högre avgifter. Det kan 

dock ej ses som en global prissättning av koldioxid. 

För att öka mitigeringen fram till 2020 uppmanar avtalsförfattarna samtliga länder som 

ännu inte ratificerat eller implementerat de tidigare klimatavtalen att göra detta. De 

begär också att samtliga länder kommunicerar växthusgasinventeringsrapporter 

vartannat år, med mer flexibla villkor för utvecklingsländer. De välkomnar även icke-

statliga aktörer att delta i arbetet för att minska utsläppen, och att de signerande parterna 

skapar nationella policys för att öka incitamenten genom exempelvis prissättning av 

koldioxid (ibid, s15-19). Återigen märks det att aktörerna under klimatkonventionen vill 

minska utsläppen snabbare och skapa fler incitament för att minska utsläppen från icke-

statliga aktörer. Det som dock saknas är en global prissättning av koldioxid, då de 

istället uppmanar till nationella prissättningar. 

De signerande parterna har också kommit överens om att få de finansiella flödena att 

vara förenliga med låga utsläpp av växthusgaser och en motståndskraftig 

klimatutveckling. De siktar även på att “reach global peaking of greenhouse gas 

emissions as soon as possible […] and to undertake rapid reductions thereafter in 

accordance with best available science, so as to achieve a balance between 

anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases in the 

second half of this century” (ibid, s22). I det stora hela kan detta ses som en kort 

övergripande sammanfattning av klimatpanelens plan på hur man kan minimera 

klimatförändringarnas omfattning. 

2.2.3 Hållbar utveckling 

Parisavtalets inledande text erkänner svårigheterna utvecklingsländerna ställs för när det 

gäller implementering av anpassnings- och mitigeringsstrategier. Det finns ett 

brådskande behov av att öka finansieringen, tekniköverföringen och kapaciteten för U-

världen att implementera klimatmässigt smarta lösningar. De ser också ett behov av att 

stödja utvecklingen av hållbara energikällor i utvecklingsvärlden, inte minst i Afrika10 

(ibid, s2). IPCCs rekommendationer om att överföra mer resurser till svagare områden 

ligger i fokus samtidigt som utvecklingen av hållbar energi i snabbt urbaniserande 

områden bör uppmuntras vilket också nämns i IPCCs sammanställningsrapport. 

                                                 
10 Afrika är den kontinent som idag urbaniseras snabbast i världen (Världsbanken 2015). 
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Avtalsförfattarna vill att den utvecklade världen skall hjälpa utvecklingsvärlden med att 

sammanställa, kommunicera och implementera deras avsiktliga nationellt beslutade 

bidrag om sådan hjälp behövs. De signerande parterna uppmanar även den gröna 

klimatfonden11 att hjälpa utsatta länder i denna fråga. Grunden för hållbar utveckling är 

att hålla temperaturökningen under 2°C samtidigt som utvecklingsländerna ges 

möjlighet att anpassa sig till en sådan temperaturutveckling. Ett sådant arbete bör 

präglas av rättvisa allmänna, men differentierade, åtgärder då man måste ta de särskilda 

nationella omständigheterna i beaktning (ibid, s3-7, s22) Detta går in under tre av 

IPCCs områden för hållbar utvecklingen då den dels föreslår allokering av resurser till 

utvecklingsvärlden, att anpassning och mitigering är centralt för hållbar utveckling och 

att utvecklingsländernas krav inte kan vara lika höga som för den utvecklade världen. 

De signerande parterna beslutar även att den utvecklade världen skall öka sina 

finansiella bidrag till utvecklingsvärldens klimatarbete. Det kollektiva målet är att nå 

minst 100 hundra miljarder amerikanska dollar årligen fram till 2025. Dessa resurser 

skall förvaltas av klimatkonventionens underordnade organ, bland annat den gröna 

klimatfonden, för att bäst fastställa vart pengarna skall gå och för att med god 

transparens se vilka effekter dessa investeringar har (ibid, s8). IPCC nämner i sin 

rapport att gapet mellan behovet och de nuvarande resurserna är stort, vilket 

klimatkonventionen försöker åtgärda med stora ekonomiska bidrag.  

I samband med Parisavtalet skapades en kommitté som skall se över nuvarande och 

framtida behov i klimatmässig motståndskraft för hotade utvecklingsländer. Denna 

kommitté skall stärka det internationella samarbetet samtidigt som de ökar u-världens 

kapacitet att tackla klimatförändringarna genom att hitta potentiella områden som kan 

ge goda effekter (ibid, s10-11). Återigen ser vi tecken på ökade resurser till 

utvecklingsvärldens klimatanpassning. 

I avtalet finns också möjligheter till att överföra utsläppsrätter mellan varandra i form av 

en typ av utsläppshandel. Länder som når deras utsläppsmål med råge kan på så vis 

sälja en del av sitt överskott till andra länder, alternativt kan de investera i miljöprogram 

i andra länder. Detta ser avtalsförfattarna vara positivt för hållbar utveckling, då sådana 

projekt i vissa fall kan vara svåra att finansiera i ekonomiskt svagare länder (ibid, s24). 

                                                 
11 En fond som etablerats av UNFCCC för att hjälpa utvecklingsvärlden med mitigering och 

klimatanpassning. 
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Detta kan ses som en typ av de flexibla mekanismer som IPCC föreslår i sin 

sammanställningsrapport. 

2.2.4 Sammanfattning 

Flera delar av Parisavtalet bygger på IPCCs rekommendationer, och även om man inte 

når ända fram på samtliga områden blir helhetsbilden att avtalsförfattarna har försökt att 

följa IPCCs bedömningar i den mån det är möjligt. Många områden under 

klimatanpassning är delvis införlivade. Detta kan bero på att de i många fall är 

nationella angelägenheter eller går över det nationella självbestämmandet och svårt att 

påverka via internationella avtal.  

Parisavtalet blir då alltså på flera områden en införlivning av vetenskapliga 

bedömningar, och de områden där Parisavtalet har införlivat IPCCs rekommendationer 

redovisas i följande figurer: 

 

Klimatanpassning IPCCs sammanställning Parisavtalet 

Införlivat Tidigt och flexibelt agerande 

Plats- och kontextbaserad anpassning 

Ökat flernivåstyre 

Mänsklig utveckling 

Social anpassning 

Tidigt och flexibelt agerande 

Plats- och kontextbaserad anpassning 

Ökat flernivåstyre 

Mänsklig utveckling 

Social anpassning 

Delvis införlivat Utveckling och transformering av de 

nuvarande systemen: 

Fattigdom 

Försörjningsskydd 

Katastrofriskhantering 

Ekosystemförvaltning 

Strukturell och fysisk 

anpassningsplanering 

Institutionell anpassning 

Samhälleliga förändringar 

Utveckling och transformering av de 

nuvarande systemen: 

Fattigdom 

Försörjningsskydd 

Katastrofriskhantering 

Ekosystemförvaltning 

Strukturell och fysisk 

anpassningsplanering 

Institutionell anpassning 

Samhälleliga förändringar 

Ej införlivat Markanvändningsplanering Markanvändningsplanering 

Figur 6 IPCCs påverkan på Parisavtalet: Klimatanpassning 
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Mitigering IPCCs sammanställning Parisavtalet 

Införlivat Kollektiva utsläppsreduktioner, 

snabba och ökade åtaganden 

Öka mängden koldioxidbindande 

mekanismer 

och handel med utsläppsrätter 

Incitament för att utveckla och 

använda miljövänliga teknologier 

Flera sektorer bör ställa om från 

fossila bränslen 

Kollektiva utsläppsreduktioner, 

snabba och ökade åtaganden 

Öka mängden koldioxidbindande 

mekanismer 

Handel med utsläppsrätter 

Incitament för att utveckla och 

använda miljövänliga teknologier 

Flera sektorer bör ställa om från 

fossila bränslen 

Delvis införlivat Förändra energiförsörjning och 

minska dess utsläpp 

Minska utsläppen till 30 – 50 

GtCO2e årligen fram till 2030 

Minska utsläppen med 40 – 70% 

fram till 2050 för att sedan nå 

nollutsläpp 

Minskade utsläpp av växthusgaser 

som inte är koldioxid 

Beteendemässiga förändringar 

Förändrad energiförsörjning och 

minska dess utsläpp 

Minska utsläppen till 30 – 50 

GtCO2e årligen fram till 2030 

Minska utsläppen med 40 – 70% 

fram till 2050 för att sedan nå 

nollutsläpp 

Minskade utsläpp av växthusgaser 

som inte är koldioxid 

Beteendemässiga förändringar 

Ej införlivat Global prissättning av koldioxid 

Minska subventioneringen av 

växthusgasrelaterade aktiviteter 

Global prissättning av koldioxid 

Minska subventioneringen av 

växthusgasrelaterade aktiviteter 

Figur 7 IPCCs påverkan på Parisavtalet: Mitigering 

Hållbar utveckling IPCCs sammanställning Parisavtalet 

Införlivat Anpassning och mitigering är 

grundläggande för hållbar utveckling 

Flexibla mekanismer där utvecklade 

länder kan tillgodose sig resultaten 

från miljöprojekt i utvecklingsländer 

Mer resurser bör allokeras för 

utvecklingsvärldens 

klimatanpassning 

Klimatsmart energieffektivisering 

och infrastrukturella lösningar i 

snabbt växande urbana områden. 

Anpassning och mitigering är 

grundläggande för hållbar utveckling 

Flexibla mekanismer där utvecklade 

länder kan tillgodose sig resultaten 

från miljöprojekt i utvecklingsländer 

Mer resurser bör allokeras för 

utvecklingsvärldens 

klimatanpassning 

Klimatsmart energieffektivisering 

och infrastrukturella lösningar i 

snabbt växande urbana områden. 

Delvis införlivat Utsläppsminskningar bör inte 

innebära för stora kostnader för 

redan utsatta utvecklingsländer 

Utsläppsminskningar bör inte 

innebära för stora kostnader för 

redan utsatta utvecklingsländer 

Figur 8 IPCCs inflytande över Parisavtalet: Hållbar utveckling 

En mer utförlig analys av IPCCs påverkan av Parisavtalet och dess konsekvenser följer i 

nästkommande kapitel. 
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3 Slutsatser 
Det som tydligt utmärker sig i Parisavtalet är att de mer fasta och tydliga förslagen från 

IPCC har i högre grad blivit förverkligade än under tidigare klimatavtal. Förslag som i 

stor del handlar om nationella angelägenheter eller som har mer övergripande karaktär, 

exempelvis beteendemässiga eller samhälleliga förändringar, har varit svårare att 

införliva på samma sätt som tydliga förslag under hållbar utveckling och mitigering. 

Samtidigt når man inte alltid ända fram på många av de fasta förslagen, som exempelvis 

mängden av växthusgasutsläpp, men klara riktlinjer verkar ha större genomslagskraft. 

Tydliga och mer precisa vetenskapliga underbyggda förslag verkar ha större chans att 

influera internationella avtal. 

Det som saknas i Parisavtalet är framförallt prissättning av koldioxid och minskad 

subventionering av växthusgasrelaterade aktiviteter. Även om det finns ökade 

ekonomiska incitament för minskade utsläpp nationellt ryms inga reella förslag för att 

förändra prissättningen av växthusgasutsläpp för icke-statliga aktörer och individer 

globalt. Trots vetenskapssamfundets förslag om prissättningar speglas detta inte i 

avtalet. Avtalet bygger på frivilliga åtaganden och fasta globala ramverk som går över 

nationellt självbestämmande ryms inte i avtalet i samma utsträckning. 

Men, där de signerande parterna har svårt att ge upp egenbestämmande till 

internationella institutioner visar de en större villighet till ökad intern maktdelning. 

IPCC poängterar flera gånger att ett långtgående flernivåstyre underlättar 

anpassningsarbetet, då klimatanpassning är plats- och kontextspecifikt. Detta 

återspeglas väl i Parisavtalet, där både ökad bestämmanderätt och ökade resurser till 

lokala och regionala enheter uppmanas.  

IPCC ses som en auktoritet i det internationella klimatforumet inom 

klimatkonventionen. Klimatpanelen refereras genomgående både implicit och explicit i 

Parisavtalet, och dess vetenskapliga underlag bygger grunden till det överenskomna 

klimatsamarbetet. Deras arbete har inte bara influerat det nuvarande klimatavtalet utan 

kan antas ha goda möjligheter att influera framtida avtal. De uppmanas skriva en rapport 

om konsekvenserna för en framtid med en temperaturökning på 1,5°C och 

klimatforumets intentioner är att deras framtida fynd skall influera framtida avtal. 

Internationell klimatpolicy förlitar sig på vetenskap, och vetenskapens ställning har ökat 

i och med Parisavtalet. Klimatförändringarna är avgörande för människans framtid och 
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det är vetenskapliga upptäckter som bygger grunden till internationell klimatpolicy. 

Parisavtalets målsättning är att nå de kriterier vetenskapssamfundet sätter upp för att nå 

en framtid under två grader, och även om man inte idag når ända fram uppmanas alla 

länder att följa vetenskapens rekommendationer. 

Men, även om vetenskapen har en stark ställning finns det ett stort utrymme för politik. 

Stora delar av avtalet handlar om ämnen som inte behandlas av vetenskapssamfundet i 

särskilt stor utsträckning. Frågan om hur avtalet skall implementeras och hur nationella 

åtaganden skall rapporteras bygger mer på politiska överenskommelser och framförallt 

är frågan om transparens avgörande. För att bygga ett omfattande internationellt avtal 

behövs ömsesidigt förtroende och respekt, vilket är svårt att tackla med vetenskapliga 

medel.  

Den del av avtalet som i störst utsträckning uppfyller IPCCs rekommendationer är 

hållbar utveckling. Avtalsförfattarna lägger stor vikt vid att hjälpa den fattigare delen av 

världen att implementera klimatlösningar. Även om klimatpanelen inte erbjöd några 

konkreta siffror på hur mycket pengar som saknas för att utvecklingsvärlden skall ha 

möjlighet att genomföra de förändringar som krävs har ändå omfattande resurser börjat 

samlas in12.  

Mitigeringen av klimatförändringarnas omfattning har kommit en god bit på vägen men 

når i dagens läge inte ända fram till avtalets målsättning. Målet på 1,5°C är med dagens 

åtaganden orealistiskt och hittills når man inte heller kraven för 2°C. Det som skall 

poängteras är att de signerande parterna är väl medvetna om detta och det är ingenting 

som utlämnas. De är öppna med deras nuvarande tillkortakommanden och visar öppet 

att de inte når de utsläppsreduceringar klimatpanelen anser nödvändiga för att nå den 

bästa klimatmässigt möjliga framtid.     

Parisavtalet är ett avtal som faktiskt kan göra skillnad. I författandets datum har 177 

länder signerat Parisavtalet (United Nations Treaty Collection 2016), där stormakter 

som Kina, USA och Ryssland är inkluderade, och genomgår nu en ratificeringsprocess. 

Detta betyder att länder som tidigare inte varit villiga att delta i omfattande 

klimatsamarbeten idag har enats om att göra allt i deras makt för att nå en framtid med 

en temperaturökning så långt under 2°C som möjligt. 

                                                 
12 För en utförlig lista, se Green Climate Fund (2016) 
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Men, ratificeringsprocessen är ännu långt ifrån klar. I författandets datum har endast 17 

länder ratificerat avtalet, och de länder som ratificerat avtalet har relativt låga 

utsläppsnivåer. Då avtalet uppmanar samtliga länder till tidigt agerande är tidig 

ratificering av avtalet avgörande för att uppnå avtalets mål om en framtida 

temperaturökning så långt under 2°C som möjligt. 

Parisavtalet innehåller dock inga reella mekanismer för att se till att de signerande 

parterna håller sina åtaganden. Från första början är samtliga klimatåtgärder frivilliga, 

och avtalet bygger på att samtliga parter håller vad de lovar. Även om det finns en 

klausul som säger att man inte kan reservera sig från någon punkt i avtalet, så är det 

efter tre år möjligt att gå ur avtalet.  

Kan då IPCC idag klassas som ett lyckat vetenskapssamfund? Även om avtalet inte 

införlivat samtliga rekommendationer från IPCC så har de på flera områden lyckats 

influera avtalet. Avtalet visar också IPCCs ställning i klimatforumet då 

vetenskapssamfundet ses som en auktoritet. Vetenskapssamfundets förenande 

egenskaper har då givit frukt då de kunnat påverka avtalet. Även om det finns fog till 

kritiken från flera miljöorganisationer så har avtalets förtjänster inte hamnat i samma 

blickfång. Det vetenskapliga perspektivet genomsyrar Parisavtalet, och det har 

influerats av IPCC på flera områden. Deras influens över avtalet och deras ställning i 

klimatforumet gör att de i flera avseenden kan klassas som ett lyckat 

vetenskapssamfund. 

IPCCs framgångar ger konsekvenser för hur Haas och Stevens studie skall bedömas, där 

de pekar på organisatoriska faktorer som anledning till dess tidigare misslyckande. 

Även om dessa faktorer ej är undersökta i uppsatsens finns det inga tydliga tecken på att 

det har skett några stora förändringar i klimatpanelens strukturella uppbyggnad. 

Vetenskapssamfund kan alltså påverka internationella förhandlingar och bidra med 

vetenskapliga rön som kan införlivas i internationella avtal trots politikens eventuella 

inflytande över organisationen. 

Lidskog och Sundqvist har då rätt i sin kritik till, vad de menar är, det snäva 

perspektivet i Haas och Stevens studie. Politikens inflytande över vetenskapen behöver 

inte betyda att vetenskapen inte kan påverka politiken. Huruvida de informella 

kontakterna mellan IPCC och beslutsförfattare ser ut är svårt att undersöka, men vad 
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som framgår är att IPCCs femte sammanställningsrapport har påverkat beslutsfattarna 

att fatta ett avtal präglat av vetenskapssamfundets rekommendationer. 

Webers varnande finger om förlust av objektivitet förefaller inte vara ett problem i 

Parisavtalet. Obekväma sanningar, exempelvis att utsläppsreduktionerna inte når till den 

nivå som behövs, är skrivet i klarspråk och är inget som försöker sopas under mattan. 

När det kommer till vetenskapens objektivitet bygger IPCCs sammanställning på 

kollegialt granskade studier och eventuella osäkerheter uttrycks tydligt.  

IPCCs reservationer för eventuella felkällor är i linje med Betz idéer om hur man skall 

minska godtyckliga val. Det blir dock något problematiskt när Parisavtalets författare 

säger att bristfälliga vetenskapliga bevis inte är en anledning till att fördröja 

klimatåtgärder. Även om klimatpanelen påpekar att tidiga åtgärder är att föredra, menar 

de också att de måste vara väl genomtänkta då det finns åtgärder som kan försvåra 

arbetet på lång sikt.   

Det som dock förefaller är att vetenskapens påverkan av politiken gör att 

klimatpolitiken går åt det teknokratiska hållet. Även om det är politiska ledare som 

sluter avtalet är grunden byggt av vetenskapsmän. Detta leder i sin tur att Webers kritik 

mot vetenskap och politik som yrke blir mer relevant. Då vetenskapsmän kan få en allt 

mer politisk roll, är Webers varnande finger om förlust av objektivitet och värdefrihet 

återigen aktuellt. Den vetenskapliga kunskapen har i och med Parisavtalet fått mer 

utrymme att påverka människors liv.  

Resultaten väcker andra intressanta frågor. Bara under FNs regi finns det 29 områden 

där flera avtal och traktat skapas. Flera av dessa ämnen är komplexa ämnen där 

beslutsfattare kan behöva vetenskaplig expertis för att fatta goda policys. Är 

vetenskapligt inflytande över multilaterala avtal en genomgående trend eller specifikt 

för klimatfrågan?  

Frågan om hur de nationella åtagandena ser ut väcker också intresse. Det finns en 

differens i hur Parisavtalet uppmanar länderna att minska sina utsläpp och anpassar sig 

till klimatförändringarna, och vilka åtgärder de planerar att göra. Rättvisefrågan är 

också intressant att undersöka vidare, då det lär finnas en stor skillnad i hur stora 

åtaganden länderna gör, planerar att göra och har möjlighet att genomföra. 
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Rättvisefrågan är en av de mest komplicerade frågorna gällande global klimatpolitik. 

Västvärlden har historiskt sett stått för merparten av växthusgasutsläppen i och med den 

industriella revolutionen vilket har lagt grunden till deras ekonomiska välfärd. Är det då 

rättvist att alla länder skall göra lika stora utsläppsminskningar? Skall utvecklingsländer 

inte ges möjlighet till samma tekniska utveckling och den välfärd som den medför? 

Samtidigt så drabbar klimatförändringarna de länder som bidragit minst till 

klimatförändringarna hårdast. Små ö-nationer riskerar att förlora stora delar av sin 

landmassa i och med den förhöjda vattennivån. Klimatpanelen är måna om att främja 

fattigare länders utveckling med differentierade villkor samtidigt de lägger stor vikt på 

ö-nationers fortlevnad vilket också poängteras i Parisavtalet. Men, vems rättvisa går 

först, vetenskapens eller politikens? 
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Sammanfattning 
I december 2015 samlades världens ledare i Paris för att förhandla fram vad som blev 

Parisavtalet. Avtalet har benämnts som ett av viktigaste och det mest omfattande 

klimatavtalet som hittills har fattats. Efter tidigare misslyckanden under 

klimattoppmötet i Köpenhamn fanns det många röster som krävde ett avtal som 

uppfyllde vetenskapssamfundets bedömningar om vad som krävs för att nå en 

klimatmässigt hållbar framtid. Då, förhållandet mellan vetenskap och policy är 

problematiskt, och då vetenskap hittills inte tillfredsställande kunnat omvandlas till 

policy, ämnar uppsatsen undersöka ifall gapet mellan vetenskap och policy har 

förbättrats i och med Parisavtalet. Till vilken grad uppfyller Parisavtalet 

vetenskapssamfundets rekommendationer?  

Utifrån epistemic community approach, som definierar begreppet vetenskapssamfund 

och vilka egenskaper de skall besitta för att kunna påverka policy, jämför uppsatsen 

IPCCs femte sammanställningsrapport och den antagna texten i Parisavtalet. Detta för 

att se till vilken grad IPCC har kunnat påverka avtalet och vad det säger om förhållandet 

mellan vetenskap och policy.  

Undersökningen visar att klimatpanelen på flera områden lyckats influera avtalet. Stora 

delar av IPCCs rekommendationer för hållbar utveckling har realiserats i Parisavtalet, 

samtidigt som de under rubrikerna klimatanpassning och mitigering delvis influerat 

avtalet, men inte i full utsträckning. Tydliga och klara policyförslag har i högre grad 

blivit införlivade än mer diffusa och övergripande förslag, samtidigt som förslag som 

går över nationellt självbestämmande har varit svårare att tillämpa. Tillämpningen av 

klimatpanelens rekommendationer ses ändå som en framgång jämfört med tidigare 

klimatavtal och de ses som en auktoritet under klimatforumet. Detta gör att de kan ses 

som ett lyckat vetenskapssamfund, även om de inte lyckats få med samtliga 

rekommendationer. 
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