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FÖRORD – DE STORA FÖRLORARNA

I N N E H Å L L

ROBIN ZACHARI
Kanslichef på folkrörelsen Skiftet 
 
HENRIK JALALIAN
Verksamhetsledare på den gröna tankesmedjan Cogito

Tidöavtalet inleder ett nytt och klimatdestruktivt kapitel i svensk politik. Vår 
rapport “De stora förlorarna” visar att inte bara klimatet förlorar på den nya 
politiken. Det gör även landsbygden, låginkomsttagare, kvinnor, småföretagare, 
företag som tar klimatansvar och världens fattiga. 

Men klimatpolitik är mer än vad som får plats i den här rapporten. Det räcker 
inte att bara se till de mest uppenbara klimatpolitiska åtgärderna i Sverige. De 
rika länderna i nord har i århundraden använt upp en stor del av världens resur-
ser och bär det största ansvaret för klimatkrisen. Samtidigt har ojämlikheten ökat 
även inom västländer och Sverige är inget undantag. Roten till problemet är en 
värld som sorterar människor efter hudfärg, kön och födelseplats. 

Klimatkrisens konsekvenser slår olika hårt. De rikaste länderna låter klimat-
krisen eskalera så pass långt att människoliv går till spillo när skogsbränder, 
torka och konflikter förvärras. Värst är det i de fattigaste länderna. När dessa 
människor sedan flyr norrut, över Medelhavet för att söka ett tryggt liv åt sig 
själva och sina barn, möts de av stängda gränser. Det är orättvist. 

Sverige kan inte möta klimatkrisen om vi låter ojämlikheten öka. En rättvis 
klimatomställning är solidarisk mellan länder – och mellan människor inom län-
der. Sverige kan inte ställa om ifall välfärdssamhället hotas, för vi behöver trygga 
människor som har hälsan, kunskapen och modet att möta framtidens största 
utmaning. 
 
Klimaträttvisa är antirasism, solidaritet och jämlikhet. Klimaträttvisa är motsat-
sen till den blåbruna regeringens politik. Nu till rapporten som visar tydligt vilka 
som är de stora förlorarna på den nya klimatpolitiken. 

D E  S T O R A  F Ö R L O R A R N A  –  L A N D S BY G D E N, 
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Svensk klimatpolitik står inför ett paradigmskifte. Förslag efter förslag som aviserats av Ulf 
Kristerssons regering innebär ökade utsläpp. En trend av minskade utsläpp sedan 2010 
kommer nu därför att brytas.1 Det är dessutom inte bara växthusgaserna som kommer öka. 
Sverige nya regering har nu, efter bara några få veckor vid makten, gått fram med kraftigt 
ökade subventioner av fossila bränslen. Klimatpolitiken går, helt enkelt, åt fel håll – bakåt. 
Allt detta under samma oktober månad som ett flertal tunga klimatrapporter har bekräftat 
att läget är värre än någonsin.2 

Försämringarna görs under förevändning att hjälpa “vanligt folk”. Men vilka är det egentli-
gen som står att vinna på högerns klimatpolitik? Vid en närmare titt ser man att flera av de 
klimatpolitiska förslag som regeringen lagt under sina första veckor vid makten egentligen 
bara gjort det billigare att släppa ut växthusgaser, särskilt för välbärgade grupper, samtidigt 
som andras ekonomiska utsatthet ökar genom den förda politiken. 

Med regeringens politik blir det exempelvis billigare för SUV-ägaren som jobbar inom fi-
nansbranschen i Stockholm att köra mellan villaförorten och arbetsplatsen. Samtidigt blir 
den hårt arbetande läraren som åker buss inte bara utan kompensation för stigande biljett-
kostnader – utan tvingas också betala för SUV-ägarens skattesänkning. Kvinnor som i högre 
utsträckning reser kollektivt missgynnas av en politik som enbart stöttar bilister. 

I kampen mellan miljörättens integritet och företagsintressen har Kristerssons regering 
tydligt ställt sig på de senares sida. Miljöbalken ska ritas om utifrån de största utsläpparnas 
behov, vilket drabbar Sveriges verkligt gröna näringsliv negativt. 
 
Löften om “skattehöjarstopp” finansieras med ökad moms för cykelreparatörer och skrädda-
re – ett dråpslag för företag som redan idag verkar inom en sektor med små marginaler.

I N L E D N I N G 

1 Naturvårdsverket (2022). Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser.

2 Rapporter i urval: Climate action tracker (2022). State of climate action 2022; World Resource Institute (2022). The State of Nationally 
Determined Contributions: 2022; UN environment programme (2022). Emissions Gap Report.

INLEDNING

Detta är dessutom företag som skapar både arbetstillfällen och miljönytta, alltmedans de 
lägger grunden för vår framtida cirkulära ekonomi. I denna rapport visar vi att regeringen, 
med de förslag som lagts fram under dess första tid vid makten, redan tecknat in så pass 
stora utsläppsökningar att man kommer att missa Sveriges klimatmål. Men vi visar också att 
“vanligt folk” står att förlora på Kristerssons klimatpolitik. 

Vårt bidrag med denna rapport är endast en granskning av klimatpolitiken och hur den 
påverkar olika grupper. Vi litar på att andra aktörer kommer att lyfta hur andra områden av 
regeringens politik påverkar jämlikheten i samhället. 

INLEDNING

https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/
https://www.wri.org/research/state-nationally-determined-contributions-2022
https://www.wri.org/research/state-nationally-determined-contributions-2022
https://www.wri.org/research/state-nationally-determined-contributions-2022
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Förlorarna på Kristerssons klimatpolitik är betydligt fler än vinnarna. Kristerssons klimat-
politik har inte gjort det billigare att “vara svensk”, som högern ofta framhöll i valrörelsen. 
Däremot har det blivit billigare att släppa ut växthusgaser. Nedan redovisar vi hur klimatet, 
landsbygden, låginkomsttagare, kvinnor, småföretagare, det gröna näringslivet och världens 
fattiga förlorar på Kristerssons klimatpolitik.

Den största förloraren på regeringens klimatpolitik är klimatet. I regeringens egen budget 
kan man läsa att utsläppen sammantaget förväntas öka och att Sverige därför inte kom-
mer nå sina klimatmål.3 Detta är inget annat än en klimatpolitisk härdsmälta – som vi alla 
kommer förlora på. I det här avsnittet kommer vi att granska centrala delar av regeringens 
klimatpolitik och se om den faktiskt uppfyller ambitionen – det vill säga att minska Sveriges 
klimatpåverkan. 

På uppdrag av S-MP-regeringen tog Energimyndigheten fram ett förslag för att med så kall-
lade omvända auktioner genomföra kostnadseffektiva negativa utsläpp via bio-CCS.4 Detta 
har potentialen att drastiskt minska utsläppen från stora punktkällor inom industrin, där 
tekniksprång för själva industrins processrelaterade utsläpp fortfarande ligger långt borta i 
tid. M-KD-SD-budgeten som röstades igenom för 2022 ökade satsningarna på detta förslag. 
Denna satsning ligger fast i budgetpropositionen för 2023. Mellan 2026 och 2045 ska Ener-
gimyndigheten sammanlagt få 36 miljarder kronor att spendera på omvända auktioner för 
negativa utsläpp via bio-CCS.5
 

KLIMATET FÖRLORAR 

FALSKA LÖFTEN OM NEGATIVA UTSLÄPP 

D E  S T O R A  F Ö R L O R A R N A  PÅ  K R I S T E R S S O N S 
K L I MAT P O L I T I K

3 Prop. 2022/23:1. Regeringens budgetproposition 2022/23 för utgiftsområde 20.

4 Energimyndigheten (2021). Första, andra, tredje... Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS. 

5 Regeringen (2022). Stor satsning görs på infångning av biogen koldioxid.

6 Energimyndigheten (2021). Första, andra, tredje... Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS.

7 Energimyndigheten (2022). Omvänd auktion för bio-CCS senareläggs. 

8 SVT (2022). Regeringen lägger 200 miljoner per år på våtmarksprojekt..

9 Energimyndigheten (2022). Parisavtalets artikel 6.

DE STORA FÖRLORARNA PÅ KRISTERSSONS KLIMATPOLITIK 

Regeringens ambition är att genomföra minst två auktioner under mandatperioden. Även 
om det är fullt möjligt att själva auktionerna för framtida negativa utsläpp kan börja under 
mandatperioden, så kommer inga faktiska negativa utsläpp att kunna uppnås under denna 
mandatperiod. Enligt Energimyndighetens egen tidsplan kommer den första anläggningen 
vara i drift hos aktör tidigast 2026.6 

Denna tidsplan utgår från att auktionsprocessen startar 2022. Energimyndigheten skriver i 
sitt förslag att det finns “risk att tidplanen är för ambitiös eftersom det tar tid att implemen-
tera ett stödsystem”. Energimyndigheten meddelade nyligen att den första auktionen har 
försenats och väntas genomföras någon gång under 2023 istället.7 Det finns en stor risk att 
också övriga delar av tidsplanen försenas. 

Regeringen har också gått fram med en satsning om 200 miljoner per år för att återväta våt-
marker. Denna “satsning” är egentligen en minskning jämfört med vad den tidigare reger-
ingen 2021 la på detta.8 Dessutom finansieras Kristerssons satsning på återvätning genom 
att man skär ner på skydd av annan natur – vilket också bidrar till att binda koldioxid och 
bevara biologisk mångfald. 

Vidare har regeringen meddelat att man ska ta fram “ett program för internationella klima-
tinvesteringar i enlighet med Parisavtalets artikel sex”. Parisavtalets artikel sex reglerar 
formerna för frivilligt samarbete mellan länder för att uppnå kostnadseffektiva utsläpps-
minskningar. I praktiken handlar detta om att rika länder ska kunna finansiera åtgärder för 
utsläppsminskningar i fattiga länder och kunna tillgodoräkna sig dessa utsläppsminskning-
ar för att nå sina egna klimatmål. 

Exempelvis skulle Sverige då kunna finansiera utbyggnaden av förnyelsebar energipro-
duktion i Indien och kunna rapportera in denna utsläppsminskning till FN som en svensk 
utsläppsminskning, som alltså används för att möta Sveriges egna klimatmål. Problemet 
är bara att det ännu inte finns några projekt som regleras av artikel 6, FN:s mekanism för 
sådana projekt.9 I vilken utsträckning detta kommer att kunna bidra till att sänka utsläppen 
är därför svårt att veta.

KLIMATET FÖRLORAR

https://www.regeringen.se/4aaec6/contentassets/def2026cac0b4ef7acf4afeb988326ed/utgiftsomrade-20-allman-miljo--och-naturvard.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/nyheter/2021/dnr-2020-23877_rapport-forsta-andra-tredje-forslag-pa-utformning-av-ett-stodsystem-for-bioccs.pdf.pdf
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/stor-satsning-gors-pa-infangning-av-biogen-koldioxid/
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/nyheter/2021/dnr-2020-23877_rapport-forsta-andra-tredje-forslag-pa-utformning-av-ett-stodsystem-for-bioccs.pdf.pdf
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/omvand-auktion-for-bio-ccs-senarelaggs/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-lagger-200-miljoner-per-ar-pa-vatmarksprojekt
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/stor-satsning-gors-pa-infangning-av-biogen-koldioxid/
https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/internationella-klimatinsatser/samarbeten-parisavtalet/parisavtalets-artikel-6/
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10 Prop. 2016/17:146. Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige.

10

Slutligen är det viktigt att poängtera att Sverige, enligt sin egen klimatlag (som alla riksda-
gens partier förutom Sverigedemokraterna var med och tog fram), har begränsat hur stor 
andel av sina utsläppsminskningar som får uppnås med negativa utsläpp, så kallade kom-
pletterande åtgärder. Det är endast åtta av de 63 procent minskade utsläpp som ska nås till 
2030 som får uppnås med negativa utsläpp. 10 

Om man lyssnar till regeringens företrädare låter det som att dess klimatpolitiska flaggskepp 
ska vara elektrifieringen av transportsektorn. Det är lösningen som ska kompensera för de 
ökade utsläpp som skapas till följd av att exempelvis nivåerna inom reduktionsplikten nu 
sänks till EU:s miniminivåer. 
 
Men samtidigt som man går fram med satsningar på laddinfrastruktur, tar man nu helt bort 
det stöd för att köpa elbilar som tidigare funnits inom systemet som kallas Bonus-malus. 
Bonus-malus har på många sätt varit nyckeln till att Sveriges elektrifiering av fordonsflottan 
varit så framgångsrik. Sverige är idag det land inom EU där den största andelen av nybilsför-
säljningen är laddbara fordon. Förslaget har mötts av högljudd kritik från såväl miljörörelsen 
som branschorganisationer och ledande företag. Detta sänker takten i elektrifieringen av 
transportsektorn och skapar sämre förutsättningar för de biltillverkare och bilhandlare som 
valt att satsa stort på miljövänliga fordon. 
 
Regeringens satsningar på laddinfrastruktur riktas dessutom inte dit där den behövs allra 
mest. Trots att nästintill all laddning idag sker vid hemmet går regeringens pengar huvud-
sakligen till bygget av offentliga laddstationer. För att öka takten i elektrifiering skulle fler 
laddstolpar behövas i anslutning till lägenhetshus. Då krävs, utöver riktade budgetsatsning-
ar, också andra åtgärder. Exempelvis en revidering av EU:s statsstödsregler, som idag hin-
drar riktigt stora fastighetsägare, som Allmännyttan, att få ta del av ekonomiska stöd.

KLIMATET FÖRLORAR

FALSKA LÖFTEN OM DEN ELEKTRIFIERADE FORDONSFLOTTAN 

11 Prop. 2022/23:1. Regeringens budgetproposition 2022/23 för utgiftsområde 20. 
 
12 Dagens Nyheter (2022). Expert: Sänkning av reduktionsplikt hårt slag mot klimatmål.

13 Dagens Nyheter (2022). Timbros förslag om reduktionsplikten vittnar om okunskap.

14 Prop. 2022/23:1. Regeringens budgetproposition 2022/23 för utgiftsområde 20.

15 SVT (2022). Naturvårdsverkets kritik: Missar troligen klimatmålen.

De förslag som regeringen gått fram med leder till drastiskt ökade utsläpp inom transport-
sektorn. Det står till och med i regeringens budgetproposition, svart på vitt, att man inte 
kommer nå klimatmålet för transportsektorn (70 procent minskade utsläpp från transport-
sektorn till 2030, jämfört med 2010). 11 Det är ett enormt klimatpolitiskt misslyckande, inte 
minst med tanke på att det i samma budgetproposition konstateras att målet var inom 
räckhåll givet att man höll fast vid den tidigare S-MP-regeringens politik. 
 
Den överlägset största utsläppsökningen kommer från att man sänker ambitionen inom 
reduktionsplikten till EU:s miniminivåer. Reduktionsplikten kräver av Sveriges bränsleleve-
rantörer att utsläppen per liter bensin och diesel som de säljer till kund ska minska stegvis. I 
praktiken innebär detta att bränsleleverantörer blandar in biodrivmedel i bensin och diesel.
 
Eftersom biodrivmedel i svensk utsläppsstatistik räknas som en del i ett biogent kretslopp, 
leder en ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel till att utsläppen vid förbrän-
ning minskar. Även om frågan kring biogena utsläpp är komplicerad utifrån ett klimatolo-
giskt perspektiv – menar nästintill alla experter att reduktionsplikten har varit en klimatpo-
litisk framgång. 12 Samtidigt är det viktigt att minimera biobränslens påverkan på biologisk 
mångfald. Därför har tankesmedjan Cogito argumenterat för att tillåta elektrifiering som en 
del av reduktionsplikten. 13 Därutöver ska fokus inom transportsektorn ligga på minskad 
trafik i stadsmiljö, bland annat genom utbyggd kollektivtrafik. Den stora användning av bio-
bränslen som reduktionsplikten idag innebär kan bara vara en övergångslösning. 
 
Eftersom elektrifieringen av fordonsflottan tar väldigt lång tid, finns på kort sikt inget annat 
sätt att fasa ut fossila bränslen från transportsektorn. Med de reduktionsnivåer som Sveri-
ges riksdag enades kring 2021 var Sverige på god väg att möta sitt mål om 70 % minskade 
utsläpp från transportsektorn till 2030, jämfört med 2010 års nivåer. 14

Den sänkningen av reduktionsplikten som regeringen planerar att genomföra kommer leda 
till fem miljoner ton ökade utsläpp per år. Det är en ökning med drygt tio procent av hela 
Sveriges utsläpp. 15

KLIMATET FÖRLORAR

DRAMATISKA UTSLÄPPSÖKNINGAR INOM TRANSPORTSEKTORN 

https://www.regeringen.se/49fe25/contentassets/480ed767687b4b7ba6c960f9c1d4857f/ett-klimatpolitiskt-ramverk-for-sverige-prop.-201617146
https://www.regeringen.se/4aaec6/contentassets/def2026cac0b4ef7acf4afeb988326ed/utgiftsomrade-20-allman-miljo--och-naturvard.pdf
https://www.dn.se/sverige/expert-sankning-av-reduktionsplikt-hart-slag-mot-klimatmal/
https://www.dn.se/debatt/timbros-forslag-om-reduktionsplikten-vittnar-om-okunskap/
https://www.regeringen.se/4aaec6/contentassets/def2026cac0b4ef7acf4afeb988326ed/utgiftsomrade-20-allman-miljo--och-naturvard.pdf
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sankt-reduktionsplikt-okar-utslappen-med-tio-procent-ar-du-saker-pa-det
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16 Naturvårdsverket (2022). Yttrande över Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil (Fi2022/02813); Energimyn-
digheten (2022) 
 
17 Prop. 2022/23:1. Regeringens budgetproposition 2022/23 för utgiftsområde 20 
 
18 Aftonbladet (2022). Klimatforskaren rasar: “Sverige skämmer ut sig internationellt”. 

19 Naturvårdsverket (2022). Yttrande över promemorian Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränsle i viss värmeproduktion.
 
20 Energimyndigheten (2022). Yttrande angående tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränsle till viss värmeproduktion.
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Vidare har regeringen kommit med ett nytt förslag på reseavdrag, det stöd som staten beta-
lar till arbetspendlare för att öka landets arbetsmarknadsregioner. Här har regeringspartier-
na gjort en helomvändning. Så sent som i somras ställde sig Moderaterna, Kristdemokrater-
na och Liberalerna bakom det förslag på ett nytt avståndsbaserat och färdmedelsneutralt 
reseavdrag som var en del av Januariavtalet. Här skulle pendlare med kollektivtrafik och 
samåkare gynnas, samtidigt som boende i landsbygd med riktigt långa avstånd skulle få allt 
större ersättning.

Det nya förslag som regeringen nu går fram med leder till ökade utsläpp och gör det därför 
svårare för Sverige att nå sina klimat- och miljömål. Det står tydligt i den promemoria som 
tagits fram av Finansdepartementet. Detta bekräftas också av flertalet tunga remissin-
stanser (bland annat Naturvårdsverket). 16 I regeringens budget uppskattas utsläppen från 
reseavdraget öka med upp till 100 000 ton koldioxid per år.17. 17 

Regeringen har dessutom gått fram med en skattesänkning på bensin och diesel, vilket har 
mötts av hård kritik.18 Exempelvis skriver Naturvårdsverket att “förslaget innebär en försva-
gad styrning mot transportsektorns mer långsiktiga lösningar, såsom elektrifiering, ett mer 
transporteffektivt samhälle och övergång till förnybara bränslen. 
 
Det försvårar därmed möjligheterna att nå Sveriges klimatmål till 2030.” 19 Även Energimyn-
digheten uttrycker sig starkt kritiskt: “En sänkning av skattenivån på bensin och diesel 
– även temporärt – innebär minskade incitament för åtgärder som påskyndar utfasningen 
av fossila bränslen och som främjar ett transporteffektivt samhälle.” 20 I regeringens budget 
uppskattas utsläppen till följd av denna skattesänkning att öka med upp till 300 000 ton 
koldioxid per år.

Regeringen har också lagt fram ett förslag om slopad koldioxidskatt för värmeverk och kraft-
verk. I regeringens PM skriver man att förslaget i viss mån kan “försvåra att nå de nationella 
klimatmålen”. Detta bekräftas av Naturvårdsverket som gör bedömningen att det finns en 
risk att förslaget stimulerar ytterligare investeringar i fossil kraftvärmeproduktion. Ytterliga-
re investeringar i kraftvärmeproduktion är i sig inte nödvändigtvis dåligt. Men om den inte 
styrs mot fossilfria energikällor finns en risk att det ökar Sveriges fossila beroende på lång 
sikt, vilket gör det svårare för Sverige att nå sina klimatmål.

KLIMATET FÖRLORAR

Den nyligen tillträdda regeringen ger sken av att vara landsbygdens främsta försvarare. 
Samtidigt har man utmålat Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som partier 
för storstaden, partier som inte känner till villkoren för “vanligt folk” på landsbygden. Faktum 
är dock att den klimatpolitik som regeringen lagt fram under sin första tid vid makten miss-
gynnar landsbygden och på många sätt gör vardagen svårare för dem som bor där. I det här 
avsnittet analyseras dessa effekter.

Det tydligaste exemplet är det reseavdrag som regeringen nu driver igenom. Det förslag 
som läggs fram är i all väsentlighet samma system som Sverige haft tidigare. För svensk 
landsbygd innebär detta ett flertal tydliga försämringar – jämfört med det förslag som den 
tidigare regeringen la fram på bordet.

Den reformering av reseavdraget som den förra regeringen föreslog hade flera syften. Ett av 
dessa var att minska risken för skattefusk, vilket åstadkoms genom att gå från ett tidsbase-
rat system till ett avståndsbaserat. 
 
Ett annat syfte från den förra regeringen var att öka differentieringen mellan storstäder och 
glesbygd. Bakgrunden till detta är att det anses vara lättare att ta sig till jobbet i storstads-
regionerna än i övriga delar av landet. Genom det nya systemet gjordes avdraget mindre 
generöst för de som exempelvis bor i en välbärgad kranskommun till Stockholm och mer 
generöst för de som pendlar mellan Abborträsk och Arvidsjaur. 

Med den nya regeringens förslag på nygammalt reseavdrag blir det tvärtom – mer pengar 
koncentreras till de som bor i storstadsregionerna, istället för att gå till de som verkligen 
behöver stöd för sina pendlingskostnader – boende på landsbygden. Regeringens förslag 
innebär också att en låginkomsttagare som inte har råd att arbetspendla i bil, utan måste ta 
bussen, helt blir utan stöd – den personen får alltså inte en krona. Vinnarna på reseavdraget 
är alltså välbärgade storstadsbor – förlorare är låginkomsttagare i glesbygd.

LANDSBYGDEN FÖRLORAR

LANDSBYGDEN FÖRLORAR  

DRAMATISKA UTSLÄPPSÖKNINGAR INOM TRANSPORTSEKTORN 

https://www.regeringen.se/4ab4f3/contentassets/d70b517021544d7c8259afd356a0d85e/naturvardsverket.pdf
https://www.regeringen.se/4aaec6/contentassets/def2026cac0b4ef7acf4afeb988326ed/utgiftsomrade-20-allman-miljo--och-naturvard.pdf
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/VPPA34/mikael-karlssons-ilska-mot-bensinforslaget-skammer-ut-sverige
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/VPPA34/mikael-karlssons-ilska-mot-bensinforslaget-skammer-ut-sverige
https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/VPPA34/mikael-karlssons-ilska-mot-bensinforslaget-skammer-ut-sverige
https://www.regeringen.se/4aad0b/contentassets/75116bdcb3ea4a4693b4ea29101bd673/naturvardsverket.pdf
https://www.regeringen.se/4aa9d9/contentassets/75116bdcb3ea4a4693b4ea29101bd673/statens-energimyndighet.pdf
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21 Fi2022/02813. Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil. 
 
22 Kramfors Kommun (2022). Remissvar Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil.
 
23 SvD (2022). Svantesson ratar EU-ja till lägre bensinskatt.
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Dessutom drabbas Sveriges kommuner hårt. Finansdepartementet beskriver i sin prome-
moria att förslaget “beräknas varaktigt minska de kommunala skatteintäkterna med 6,8 
miljarder kronor per år från 2023”. 21 Detta hade varit värdefulla resurser för att hjälpa till att 
stävja kommunernas ekonomiska kris. Eller som Kramfors kommun skriver i sitt remissvar 
till regeringens promemoria: “Som glesbygds- och landsbygds kommun är varje skatte- 
intäkt viktig och ett hårt slag mot en kommun som redan idag har stora ekonomiska  
utmaningar”. 22 

Sammantaget är det 290 000 färre som, med regeringens förslag, får ta del av reseavdraget. 
För en landsbygdskommun, som Kramfors, är reseavdraget absolut avgörande för deras in-
vånare. Förslaget som regeringen nu lägger fram innebär en tydlig försämring för exempel-
vis kommunens kompetensförsörjning: “Det kan innebära att det geografiska området blir 
mindre attraktivt för potentiella anställda som är beroende av arbetspendling och vill pendla 
med tåg eller buss.” Ett hårt slag, som sagt, för en kommun i kris – men också deras invånare 
och chanserna att hitta ett jobb som de vill ha.

Regeringen har ramat in den sänkta skatten på bensin och diesel som en reform som ska 
komma svensk landsbygd till del. Det stämmer självklart att den skattesänkning på 14 öre 
för bensin och 41 öre för diesel också kommer landsbygdsbor till del. 23 Men frågan är om 
de verkligen får valuta för pengarna, om syftet med skattesänkningen nu är att hjälpa just 
landsbygden i denna svåra tid?

Faktum är att samma summa pengar skulle ge de 1,4 miljoner människor som bor i lands- 
och glesbygd 4 820 kronor per år direkt i fickan. En person som kör tio mil per dag i en 
bensindriven bil som drar 0,58 liter per mil (genomsnittet för den svenska fordonsflottan år 
2019) får 296 kronor per år. Om samma person istället satt i en genomsnittlig dieselbil (som 
drar 0,52 liter per mil) hade personen fått 778 kronor i stöd varje år. Regeringens förslag ger, 
svart på vitt, inte landsbygden valuta för pengarna. Det största skälet till detta är att myck-
et bilåkning sker i våra storstäder, vilket gör att merparten av skattesänkningen genererar 
ekonomisk vinning just där.

LANDSBYGDEN FÖRLORAR

SÄNKT BENSINSKATT GER INTE LANDSBYGDEN VALUTA FÖR PENGARNA 

Även det förslag om sänkt reduktionsplikten som regeringen går fram med kommer ha en 
negativ påverkan på landsbygdsbor som är beroende av sina bilar men som inte har möj-
lighet att köpa en elbil. Putins invasion av Ukraina har visat hur sårbara svenska bilister är 
inför ett fluktuerande världsmarknadspris på olja. Så länge svenska bilister har importerade 
bränslen i tanken kommer denna sårbarhet att bestå.  
 
För de bilägare som inte har råd med en elbil är reduktionsplikten, d.v.s. att biobränslen 
blandas in i bensin och diesel, det enda sättet att faktiskt minska sårbarheten inför världs-
marknadspriset på olja. Det är bara genom att producera våra egna bränslen och elektrifiera 
fordonsflottan som vi kan ta tillbaka kontrollen över priset på det bränsle vi har i tanken.

Biobränslen är i dagsläget dyra att producera i Sverige. Vägen framåt för att sänka priset på 
biobränslen är att försäkra producenterna att det också framgent kommer finnas en stor 
efterfrågan på deras produkter – något som reduktionspliktens långsiktiga tidsplan garante-
rat dem.

Tillsammans med investeringsstöd som S-MP-regeringen satsat på har detta skapat goda 
förutsättningar för ett flertal aktörer att investera i storskalig biobränsleproduktion, vilket 
alltså skulle sänka priset på biobränslen för vanligt folk. Eller “vid pump”, som man nu brukar 
kalla det inom svensk politik.

Regeringens nedmontering av reduktionsplikten innebär att svenska hushåll tvingas kvar 
i sitt beroende av fossila bränslen för att köra bil – och alla risker som det innebär för deras 
privatekonomi. Flera företag har nämligen dragit tillbaka sina satsningar i ny produktion av 
biodrivmedel till följd av den osäkerhet som nu råder kring reduktionspliktens framtid.

LANDSBYGDEN FÖRLORAR

ÖKAD KÄNSLIGHET FÖR OLJEPRISET GENOM SLOPAD REDUKTIONSPLIKT OCH ELBILSPREMIE

https://www.regeringen.se/4aa1af/contentassets/7180aa29adf34edba0f6f67f2a3d7027/bibehallet-reseavdrag-med-vissa-forstarkningar-for-arbetsresor-med-bil.pdf
https://www.regeringen.se/4ab142/contentassets/d70b517021544d7c8259afd356a0d85e/kramfors-kommun.pdf
https://www.svd.se/a/O8o6Jw/svantesson-ratar-eu-ja-till-lagre-bensinskatt
https://www.svd.se/a/O8o6Jw/svantesson-ratar-eu-ja-till-lagre-bensinskatt


 
17

LÅGINKOMSTTAGARE FÖRLORAR

Högerns beslut att ta bort bonusen till elbilar slår dessutom särskilt hårt mot landsbygden. 
Enligt en ny Sifo-undersökning skulle 58 procent av Kristdemokraternas väljare och 73 pro-
cent av Sverigedemokraternas väljare inte överväga att skaffa en elbil utan statligt stöd. 24 
Eftersom driftkostnaderna för en elbil är mycket lägre än för en bensin- eller dieselbil gynnas 
de som kör riktigt långa avstånd, vilket är fallet för många som bor på lands- och glesbygd. 
Elbilar är också mest populära i många glesbygdslän, där Jämtland ligger i topp. 25 
 
Osäkerheten kring både reduktionsplikt och den borttagna klimatbonusen på elbilar riskerar 
att tvinga kvar boende på landsbygden i ett dyrt beroende av oljepriset under lång tid fram-
över. Också den svenska landsbygden borde få köra med svenska bränslen – där vi själva, 
och inte Saudiarabien eller Putin, sätter priserna.

Under devisen “det har blivit dyrt att vara svensk” har den nyligen tillträdda regeringen pum-
pat ut en berättelse om att man är de socioekonomiskt svaga hushållens beskyddare. Men 
när man tittar närmare på klimatpolitiken så ser man tydligt att de som står mest att vinna är 
Sveriges rika. Reseavdraget, skattesänkningen på bränsle och högerns politik för elektrifie-
ringen av Sveriges transporter, är alla förslag som missgynnar Sveriges låginkomsttagare. I 
detta avsnitt går vi igenom effekterna av regeringens klimatpolitik för olika inkomstgrupper. 

Även här är reseavdraget den största boven. Det förslag som regeringen nu lagt fram ger en 
större skattesänkning till personer med höga inkomster. Så här skriver Finansdepartementet 
i sitt förslag: 

“Ett avdrag på 100 kronor innebär därmed en skattelättnad på 30 kronor för den med 30 
procent i marginalskatt men 50 kronor för den med 50 procent i marginalskatt”. 26 

Kort sagt: Ju lägre din lön är, desto mindre pengar i reseavdrag får du; ju högre din lön är, 
desto mer pengar i reseavdrag får du. 
 
Det förslag som riksdagen tidigare hade ställt sig bakom, som alltså regeringen nu skrotat, 
var utformat som en skattereduktion. Den är oberoende av individens inkomst och mar-
ginalskatt, vilket innebär att Sveriges rika inte hade gynnats oproportionerligt mycket på 
samma sätt. Det hade alltså varit ett mer rättvist förslag – som hade gett mer till de som 
verkligen behöver det.

Dessutom drabbas de som använder kollektiva färdmedel (tåg och buss) för sina arbetsre-
sor hårt av det nya förslaget. I det förslag som riksdagen enades kring tidigare hade rese-
avdraget gjorts färdmedelsneutralt. Det innebar att reseavdraget inte längre uteslutande 
skulle gå till resor med bil, utan också till kollektiva färdmedel, som tåg och buss. 

Utöver satsningarna i budgeten kommer också ett elprisstöd på 55 miljarder kronor betalas 
ut till de elkunder som bor i södra Sverige. Man kan dock fråga sig varför norra Sverige, som 
offrat egna medel och naturresurser för att bygga vindkraft och vattenkraft, ska subventione-
ra de kommuner i södra Sverige som aktivt motsatt sig sådan utbyggnad. 

Södra Sverige har inte samma förutsättningar för vattenkraft men har goda förutsättningar 
för vindkraft, och det finns ett stort intresse för att bygga vindkraftsparker. Den höger som 
i valet utmålade sig som landsbygdens förkämpar borde kanske på förhand ha tydliggjort 
att det svenska “hjärtlandet” enbart låg i södra Sverige. Om norra Sverige ska stötta övriga 
landet är det minsta dessa kommuner kan göra att sluta säga nej till vindkraftsutbyggnad, 
särskilt till havs. Det skulle få ner elpriset i närtid.

LANDSBYGDEN FÖRLORAR

16

FINNS DET “SVENSKA HJÄRTLANDET” BARA I SÖDER? 

RESEAVDRAGET MISSGYNNAR LÅGINKOMSTTAGARE OCH KVINNOR 

LÅGINKOMSTTAGARE FÖRLORAR  

26 Fi2022/02813. Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil. 

https://www.regeringen.se/4aa1af/contentassets/7180aa29adf34edba0f6f67f2a3d7027/bibehallet-reseavdrag-med-vissa-forstarkningar-for-arbetsresor-med-bil.pdf
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LÅGINKOMSTTAGARE FÖRLORAR

Detta tar man nu bort. Nu är det återigen bara resor med bil som subventioneras – en sub-
vention vars omfattning dessutom ökar. 

Studier visar att det ofta är ekonomin som styr valet av färdmedel till och från individens 
arbete. Många av de som pendlar med kollektivtrafik gör alltså det eftersom de inte har till-
gång till bil. 27 Studier har visat att människor med lägre inkomst i större utsträckning reser 
med kollektivtrafik och inte äger en bil. 28 Låginkomsttagare missgynnas alltså oproportio-
nerligt mycket av att regeringens förslag för ett nytt reseavdrag exkluderar alla kollektiva 
transportslag. Många gånger är detta alltså samhällets allra fattigaste arbetspendlare.

Det är tydligt att kvinnor som grupp missgynnas av regeringens förslag på reseavdrag, 
eftersom de i högre utsträckning reser kollektivt jämfört med män. Sveriges kvinnoorgani-
sationer har också påpekat att eftersom män generellt har högre inkomster, får de också ett 
högre stöd enligt den modell som regeringen nu föreslår. 29 

Vidare lägger regeringen nästan sju miljarder på en sänkning av bränsleskatten. Studier har 
visat att Sveriges rikaste tiondel får nio gånger mer än den fattigaste tiondelen i absoluta tal 
av skattesänkningar på bensin- och diesel. 30 Även här gynnas män mer än kvinnor eftersom 
de kör mindre bil. 

Låginkomsthushåll som är bilberoende får självklart också ta del av sänkningen. Men det är 
för de som kör stora bilar, långt och med få personer i som subventionen blir störst i abso-
luta tal. Detta är en grupp som inte alls har ett behov av stöd – även när bränslepriserna går 
upp. Det finns långt mer fördelningspolitiskt rimliga modeller för att kompensera de hushåll 
som får det ekonomiskt tufft när bränslepriserna höjs. 
 
Som vi beskrivit tidigare i denna rapport ger dessutom regeringens skattesänkning väldigt 
lite pengar – även till de som kör riktigt, riktigt mycket. Det är därför relevant att kontrastera 
dessa utgifter mot vad man kunde fått – och får – istället. 

SÄNKT BENSINSKATT GYNNAR HÖGINKOMSTTAGARE MEST 

27 Trafikanalys (2013). Arbetspendling i storstadsregioner - en nulägesanalys. 
 
28 Trafikanalys (2021). Den svenska personbilsflottans bestämningsfaktorer - en rumslig ekonometrisk analys. 
 
29 Sveriges kvinnoorganisationer (2022). Remiss av promemorian Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil.

30 Transport & Environment (2022). A dereliction of fuel duty: Europe’s €9 billion gift to Putin and the rich.

LÅGINKOMSTTAGARE FÖRLORAR

De sju miljarder som regeringen satsar på skattesänkningen av bränsleskatten skulle istället 
kunna användas för annat. Exempelvis för att anställa 13 400 undersköterskor. Det är kolle-
gor som skulle förändra arbetssituationen i grunden för Sveriges vårdpersonal. Men som det 
är nu är regeringens utgifter för att sänka drivmedelspriserna större än hela satsningen på 
välfärden i budgeten.31 
 
Man satsar inte heller på kollektivtrafiken, utan drar istället ner på den. Regeringens budget-
anslag till de så kallade stadsmiljöavtalen har minskat kraftigt, vilket är ett stöd som betalas 
från stat till kommuner och regioner för att främja hållbara stadsmiljöer. 32 Dit räknas exem-
pelvis insatser för att främja kollektivtrafiken. Dessutom har inte Sveriges regioner fått de 
pengar de egentligen skulle ha behövt i rådande ekonomiska läge. Det finns därför en risk 
att nödvändiga satsningar på kollektivtrafiken uteblir och att priserna går upp.

Det var inte längesedan Ebba Bush stod i SVT:s studio och spred falska uppgifter om pri-
serna på elbilar var “över en miljon”. I verkligheten kostade redan då flera av Sveriges mest 
sålda elbilar mellan 300 000 och 500 000 kronor. Poängen med detta utspel var att utmåla 
elbilen som en lyxprodukt. Väldigt få har förstås råd att köpa en bil för en miljon kronor.

Priserna på både köp och leasing av elbilar har de senaste åren sjunkit drastiskt. Faktum 
är att leasing av elbil blivit den billigaste lösningen för den som vill ha en egen bil. Det är 
framförallt tack vare billiga bränslekostnader som leasing av elbil blir så billigt jämfört med 
bensin- och dieselbilar. Men priserna har också pressats tack vare det bonussystem som 
S-MP-regeringen införde under sin tid i regering. Utöver att sänka det faktiska priset som 
kunden betalar, så har det också gett en tydlighet om vilken teknik som biltillverkare ska fo-
kusera på. Det gör att biltillverkare vågar satsa på elektrifieringen – något som också bidrar 
till att sänka produktionskostnaderna på bilarna.

Dagen innan budgetpropositionen för 2023 släpptes gick regeringen ut och berättade att 
denna bonus skulle skrotas. I praktiken innebär detta att det nu blir ännu dyrare att både 
köpa och leasa en elbil. För låginkomsthushåll gör detta elbilarna än mindre svårtillgängliga. 

EBBA BUSCH FÅR RÄTT – NU BLIR ELBILEN BARA MÖJLIG FÖR DE RIKASTE 

31 Prop. 2022/23:1. Regeringens budgetproposition 2022/23. 
 
32 K2 (2022). Effekter av stadsmiljöavtalet. 
 

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2010-2015/2011/arbetspendling_i_storstadsregioner_-_en_nulaegesanalys.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2021/rapport-2021_1-den-svenska-personbilsflottans-bestamningsfaktorer.pdf
https://www.regeringen.se/4ab110/contentassets/d70b517021544d7c8259afd356a0d85e/sveriges-kvinnoorganisationer.pdf
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/03/2022_03_study_fuel_excise_duty_measures.pdf
https://www.regeringen.se/4ab6b3/contentassets/def2026cac0b4ef7acf4afeb988326ed/budgetpropositionen-for-2023-hela-dokumentet-prop.2022231-.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2010-2015/2011/arbetspendling_i_storstadsregioner_-_en_nulaegesanalys.pdf
https://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/k2_working_paper_2021_10_effekter_av_stadsiljoavtalet.pdf
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LÅGINKOMSTTAGARE FÖRLORAR

Detta kommer nämligen minska antalet elbilar som säljs, och därigenom också mängden 
elbilar som finns tillgängliga på begagnatmarknaden, där merparten av alla hushåll köper 
sina bilar, framförallt de med låga inkomster.

En slopad bonus till elbilar och därmed ett uppsving för törstiga bilar innebär alltså på några 
års sikt att de med lägre inkomster kommer att tvingas köra med bilar som har betydligt 
högre driftskostnad än vad som annars hade varit fallet. Konsekvensen blir dyra pendlings-
kostnader. Det är bevisligen den nya – inte gamla – regeringen som vill att elbilen ska vara 
en lyx endast reserverad för samhällets rika.

Regeringens satsning på ny laddinfrastruktur kommer dessutom framförallt att gynna de 
som redan har en elbil – inte de samhällsgrupper, som låginkomsttagarhushåll, där elbilen 
inte slagit igenom ännu. Här krävs särskilt utformade stöd för leasing i låginkomsthushåll. 
Men också regelförenklingar som gör att de riktigt stora ägarna av hyresrätter, som exem-
pelvis Allmännyttan, kan bygga laddinfrastruktur under rimliga förutsättningar för sina hy-
resgäster. Exempelvis behövs en revidering av EU:s statsstödsregler, som idag hindrar riktigt 
stora fastighetsägare att få ta del av ekonomiska stöd. Här verkar inte regeringen vilja lyfta 
ett finger. Att allmännyttan ska få laddstolpar verkar, helt enkelt, inte vara prioriterat. 

Elprisstödet innebär att de som konsumerade mest el förra året får mest pengar. Mer pengar 
får man även om man äger flera hus eller har en ovanligt hög konsumtion. Nästan hälften av 
all hushållsel används av den rikaste tredjedelen av svenska hushåll. 33 Många hyresgäster 
får inget stöd alls. 
 
Ett fördelningspolitiskt mer rimligt sätt hade varit att fasa ut stödet för höginkomsttagare så 
det blir mer pengar kvar i elstöd till de som har störst behov av elkompensation eller annan 
kompensation till följd av höga priser på mat och andra produkter. Ett exempel på hur en 
mer rättvis kompensation skulle kunna se ut har tagits fram av den Socialdemokratiska 
föreningen Reformisterna. 34

ETT ORÄTTVIST ELPRISSTÖD 

33 Reformisterna (2022). Ett progressivt och träffsäkert högkostnadsskydd. 
 
34  Reformisterna (2022). Ett progressivt och träffsäkert högkostnadsskydd. 
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Det höga stödet till storstadsbor som kör bensinbil och höginkomsttagares elpriskompen-
sation bör också ses i ljuset av andra fördelningspolitiska beslut, som till exempel att stödet 
till kommunerna inte kommer att täcka upp för prisökningarna – och därmed kunna leda till 
nedskärningar inom offentligt finansierade verksamheter. 35

Kristerssons regering säger sig lägga ett stort fokus på att få bort de hinder som i dagsläget 
försvårar för näringslivets klimatomställning och försämrar deras konkurrenskraft. Men detta 
gäller bevisligen inte för alla företag. Samtidigt som man väljer att skräddarsy miljölagstift-
ningen efter storföretagens behov, försvårar man för tusentals av de småföretag som redan 
idag utgör grunden för Sveriges cirkulära ekonomi. I detta avsnitt går vi igenom några av 
dessa effekter.

I Tidöavtalet specificeras att man ska tillsätta en utredning för att förenkla och förkorta 
processen för att tilldelas miljötillstånd. Det huvudsakliga syftet med förslaget är att “säkra 
näringslivets konkurrenskraft, svensk industriproduktion och främja en grön omställning 
med export av klimatvänliga produkter och teknik”.

Regeringen ger “utredningen (...) en tydlig instruktion att inhämta och beakta synpunkter 
från näringslivet”. 36 Utredaren ska dessutom “nyttja befintlig flexibilitet i EU-regelverket”, 
vilket i praktiken innebär att man ska göra sitt yttersta för att minska påverkan av centrala 
EU-direktiv på näringslivets verksamhet. Det handlar om lagstiftning som skyddar djur- och 
växtliv, vatten och som sätter upp regler för miljökonsekvensbeskrivningar i tillståndsproces-
ser. Enkelt uttryckt: Utredaren ska hitta sätt att genomföra näringslivets politiska önskelista 
– med största sannolikhet på bekostnad av Sveriges miljöskydd.

SKRÄDDARSYDD MILJÖLAGSTIFTNING UTIFRÅN STORFÖRETAGENS BEHOV 

35 SKR (2022) Välkommet men otillräckligt till kommuner och regioner. 
 
36 Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna (2022). Tidöavtalet: En överenskommelse för Sverige. 
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https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2010-2015/2011/arbetspendling_i_storstadsregioner_-_en_nulaegesanalys.pdf
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https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/tidoavtalet-overenskommelse-for-sverige-slutlig.pdf
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Bilden av att hårda miljökrav och noggranna svenska myndigheter är det huvudsakliga 
hindret för näringslivets omställning tåls dessutom att nyanseras. Flera av de uppmärksam-
made fall där stora företag nekats miljötillstånd har berott på undermåliga ansökningar från 
företagens sida. Exempelvis nekades Cementa förlängt miljötillstånd 2021 för sitt kalkbrott i 
Slite på Gotland då kvalitén på ansökan var för dålig. 37

Företaget fick då ett undantag som möjliggjorde att man kunde fortsätta bryta kalk på sitt 
gamla miljötillstånd. Budskapet från experter, myndigheter, lagrådet och regeringen verkar 
dock inte ha sjunkit in. Mindre än ett år senare lämnade företaget in ytterligare en ansökan 
för samma kalktäkt – också denna utdömd som av för dålig kvalitet av Sveriges expertmyn-
digheter. 38 Studier visar att det är väldigt få ansökningarna som faktiskt nekas miljö-
tillstånd. 39 I snitt tar handläggning av denna typ av tillståndsansökningar ett till ett och ett 
halvt år. 40

Regeringens linje är dessutom inkonsekvent. Snabbare tillståndsprocesser för vindkraftsan-
sökningar har aktivt motarbetats av regeringspartierna och Sverigedemokraterna i Sveriges 
riksdag – något som både vindkraftsindustrin och den elintensiva svenska industrin efterfrå-
gat under decennier. Tillståndsprocesserna ska alltså bara bli snabbare för de företag som 
befinner sig på rätt sida av högerns kulturkrig kring klimatet.

Det är framförallt företag som hittills haft svårt att möta Sveriges högt ställda miljökrav som 
gynnas av de förslag som regeringen nu väntas lägga. Föregångarna inom näringslivet om-
ställning – det gröna näringslivet – har inte dragit benen efter sig. De är redan i full gång och 
har, i de allra flesta fall, kunnat få sina miljötillstånd inom en rimlig tid då de också gjort det 
gedigna förberedningsarbete som miljöbalken kräver – något som den fossila ekonomins 
stora företag knappast kan skryta om. På detta sätt missgynnas de företag som verkar för 
en miljömässigt och socialt hållbar omställning. Det ofta kostsamma arbetet för att bli mer 
ekologiskt hållbara blir inte längre en konkurrensfördel.

37 Aktuell hållbarhet (2021). Cementas ansökan för dålig - avvisas av Mark- och miljööverdomstolen.  
 
38 Dagens industri (2022). Myndigheter underkänner Cementas nya ansökan. 

39 Dagens industri (2022). Skev bild av miljötillstånd – ynka 2,5 procent får avslag.

40 SOU 2022:33. Om prövning och omprövning - en del av den gröna omställningen. 
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När exempelvis stålproduktionen ska byta energikälla i sina industriella processer bygger 
omställningen på tillgången av billig el som sedan kan omvandlas till vätgas. Idag är det 
enda möjliga tillskottet av ny billig el sådan som antingen produceras av solpaneler eller 
av vindkraft. Affärsidén är egentligen enkel: När det blåser mycket och solen skiner är elen 
nästan gratis – och då passar industriaktörerna på att producera vätgas, som sedan kan 
användas i de industriella processerna.  
 
Det är denna affärslogik som ligger bakom några av de största nya industrietableringarna i 
modern tid – Hybrit och H2 Green Steel. Men billig förnybar el är även viktig för andra typer 
av etableringar, exempelvis nya fabriker för batteriproduktion. Om alla dessa industriaktö-
rer inte får tillgång till denna el riskeras investeringar – och i förlängningen möjligheten till 
tiotusentals jobb, inte minst i Norrland. Samtidigt skulle arbetstillfällena som uppstår inom 
byggnationen av den förnybara energin hotas.

Regeringen har dock valt en annan energipolitik. Tidigt aviserades att Svenska Kraftverks 
uppdrag att bygga ut elledningar till havs ska stoppas. Bakgrunden är att S-MP-regeringen 
velat underlätta för etableringar av stora vindkraftsparker till havs genom att uppdra till 
Svenska Kraftnät att även bygga ledningar i dessa havsområden. Sverige har länge legat 
på efterkälken vad gäller havsbaserad vindkraft och detta uppdrag hade underlättat för de 
aktörer som väl ville bygga. Mycket riktigt ökade intresset stort och innan valet 2022 fanns 
ansökningar om att bygga vind till havs som motsvarade flera gånger Sveriges årliga elbe-
hov. Regeringens nya politik innebär nu att investerare riskerar att ändra sig 41, vilket i för-
längningen riskerar flera av de viktiga industrietableringar som tidigare nämnts.  
 
Regeringen har också valt att inte gå vidare med den utredning som föreslår ett mer effek-
tivt och rättssäkert tillståndsförfarande vad gäller nya vindparker. Idag präglas processen 
av osäkerhet och stora risker, eftersom kommuner först kan säga ja till ett nytt projekt – och 
därefter plötsligt säger nej, flera år senare. Tillståndsprocessen har pekats ut som ett av de 
största hoten mot utbyggnaden av vindkraft i Sverige, vilket var skälet till att S-MP-regering-
en ville reformera processen. Detta har regeringspartierna sagt nej till, vilket också slår hårt 
mot framtida tillgång på billig el.

SÄMRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETSTILLFÄLLEN I GRÖN INDUSTRI 

41 Dagens Nyheter (2022). Därför tvivlar utländska vindkraftsjättar på Sverige. 

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/natur/cementas-ansokan-for-dalig-avvisas-av-mark-och-miljooverdomstolen/
https://www.di.se/hallbart-naringsliv/myndigheter-underkanner-cementas-nya-ansokan/
https://www.di.se/hallbart-naringsliv/skev-bild-av-miljotillstanden-ynka-2-5-procent-far-avslag/
https://www.regeringen.se/49e521/contentassets/2273dccfd33442cbb95e2dc3207e0c27/om-provning-och-omprovning--en-del-av-den-grona-omstallningen-sou-202233
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2010-2015/2011/arbetspendling_i_storstadsregioner_-_en_nulaegesanalys.pdf
https://www.dn.se/ekonomi/darfor-tvivlar-utlandska-vindkraftsjattar-pa-sverige/
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42 Fi2022/02895. Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer.

43 SvD (2022) Feltänkt att höja skatten på reparationer.

44 SVD (2022) Oro när regeringen och SD vill momsen på reparationer. 
 

VÄRLDENS FATTIGASTE FÖRLORAR

Världens absolut fattigaste drabbas av politiken på två sätt. Dels är fattiga regioner de mest 
utsatta för klimatförändringar och lider störst konsekvenser av att rika länder som Sverige 
fortsätter att öka sina utsläpp. Nu drabbas de också av att regeringen överger enprocentmå-
let och låter biståndet minska kraftigt över de närmaste tre åren, jämfört med tidigare nivå. 
Utöver detta kommer “återvandring” i praktiken bli ett nytt mål för biståndet, och bistånds-
medel kommer fortsatt kunna användas för att täcka kostnader för flyktingpolitiken

.Regeringen har deklarerat att kärnstödet ska “riktas om från multilaterala organisationer till 
civilsamhället”. 45 Exakt vad detta innebär för klimatbiståndet återstår att se. Men man kan i 
dagsläget konstatera att de två huvudsakliga kanalerna för klimatbistånd – Gröna klimatfon-
den och Globala miljöfonden – klassas som stöd till multilaterala organisationer. Ska man ta 
Ulf Kristerssons ord på allvar orden om att rikta om biståndet, kan det innebära minskade 
bidrag till Sveriges klimatfinansiering. 

Med tanke på att Sverige varit en av världens största bidragare till klimatfinansieringen, vore 
det särskilt allvarligt. Sverige och EU har inför klimatförhandlingarna på COP27 redan mot-
satt sig att rika länder ska betala skadestånd för de klimatskador som drabbar fattiga länder.

Genom att både öka utsläppen och minska biståndet ansluter sig Sverige till de länder som 
vill skjuta över kostnaderna för klimatförändringarna på de fattigaste delarna av världen. 
Detta är de länder och regioner som har gjort minst för att orsaka klimatförändringarna – 
men som nu påverkas mest av konsekvenserna. Kvinnor och barn drabbas allra värst av 
klimatförändringarnas effekter i dessa regioner. 46

Regeringens politik förstärker därmed en global orättvisa som existerat i hundratals år där 
västländer tar resurser från syd, skapar enorma utsläpp och sen stänger dörren för de som 
försöker fly till norra halvklotet. Det är djupt orättvist.

Frågan om vilket näringsliv regeringen vill främja med sin politik har funnit sin kanske 
tydligaste symbolik i förslaget om fördubblad moms på reparationer. Regeringen vill alltså 
med detta förslag göra reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne 
dyrare igen. Utöver en ökad miljöpåverkan skapar detta också ytterligare svårigheter för en 
bransch som redan går på knäna. Företag som berörs av detta förslag – cykelreparatörer, 
skomakare och skräddare – är vanligtvis väldigt små.

Det handlar om tusentals företag, där nästintill samtliga företag ensamt drivs av ägaren, 
eller har en eller ett par anställda. Det är företag som idag, trots att ägaren och de anställ-
da jobbar långa timmar sex, sju dagar i veckan, ofta har små marginaler. Höjd moms leder 
till högre priser och därigenom minskad efterfrågan på företagens tjänster – vilket i sin tur 
leder till minskat behov av arbetskraft.

I Finansdepartementets förslag skriver man att det framförallt är “individer med låg utbild-
ningsnivå eller individer med svag anknytning till arbetsmarknaden” som jobbar i dessa 
företag. 42 Det är alltså en på många sätt redan utsatt grupp. Efter den höjda skatten på re-
parationer varnar nu de Handelsanställdas förbund för att skattehöjningen kan leda till färre 
jobb och bromsa den gröna omställningen.43 Småföretagare som skomakare oroar sig för att 
behöva lägga ner sina verksamheter. 44 

Enligt Finansdepartementet kommer en höjning av momsen enligt regeringens förslag ge 
ökade skatteintäkter motsvarande 60 miljoner. För att bättre förstå denna siffra kan man re-
latera den till stöd som regeringen nu utfärdar till andra företag. Exempelvis får Volvo AB 100 
miljoner, Cementa 200 miljoner, Borealis 400 miljoner och SSAB 475 miljoner av regeringens 
stöd för höga elpriser – trots att inget av dessa företag faktiskt haft ökade kostnader för el 
under elpriskrisen. Storföretag som inte drabbats alls får alltså ett högkostnadsskydd som 
skulle gå till “de som drabbats av höga elpriser”, samtidigt som de småföretag som lägger 
grunden för Sveriges framtida cirkulära ekonomi straffas med skattehöjningar.

SÄMRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE 

45 Ulf Kristersson (2022). Regeringsförklaringen.

46 UN Women (2022) How gender inequality and climate change are interconnected.
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https://www.regeringen.se/4ab18e/contentassets/c6bbd1059f274beeac7fa28bf40aab2e/hojd-mervardesskatt-pa-vissa-reparationer.pdf
https://www.svd.se/a/0QVym2/handels-feltankt-att-hoja-skatten-pa-reparationer
https://www.svd.se/a/mQP5E1/oro-nar-regeringen-och-sd-vill-hoja-momsen-pa-reparationer
https://www.regeringen.se/4a99d4/contentassets/d6ad6308cc984aa1903d9a542ce1421c/regeringsforklaringen-2022.pdf
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AVSLUTNING

I denna rapport har vi granskat de klimatpolitiska förslag som regeringen Kristersson lagt 
fram under sina första veckor vid makten – och vilka som står att förlora på dem.

Precis som regeringen själv konstaterar i sin budget leder denna politik till att Sverige kom-
mer att missa sina klimatmål. Utsläppen ökar på område efter område, utan andra åtgärder 
som ens kommer i närheten av att kompensera för utsläppsökningarna. Det är svårt att hitta 
ord för att beskriva vad detta innebär för klimatpolitiken. Sverige går nu från att vara världs-
ledande – ett land som hela världen vänt sig till för att hitta lösningar på vår civilisations 
största fråga – till att på flera områden bli ett av EU:s minst ambitiösa länder.

Man rättfärdigar detta klimatpolitiska haveri genom att påstå att “vanligt folk” inte längre 
ska betala notan för klimatomställningen. Tidigare regeringar påstås dessutom ha bedrivit 
en ineffektiv klimatpolitik. Den nya regeringens politik på området ska därför fokusera på så 
kallat beprövade och effektiva åtgärder – utan negativa effekter för hushållen.

I denna granskning konstaterar vi att regeringens klimatpolitik faktiskt på många sätt för-
svårar livet för de grupper som man i sin retorik hävdar att man försöker skydda, samtidigt 
som samhällets redan välbeställda – ännu en gång under en högerregering – ser sina liv bli 
enklare.

Reseavdraget, sänkningen av bränsleskatten, elprisstödet, politiken för transportsektorn – 
ja, förslag efter förslag gynnar de rika mer än de fattiga, och staden mer än landsbygden. Ulf 
Kristerssons klimatpolitik gör alltså bara livet billigare för vissa svenskar: Sveriges rika, stor-
företag och stora utsläppare. För låginkomsttagare, småföretagare, kvinnor och många som 
bor på landsbygd kommer det fortfarande vara “dyrt att vara svensk”. Samtidigt som Sverige 
monterar ned hela sina klimatpolitik – drabbas världens fattigaste och framtida generationer 
allra värst.

Sverige kan inte möta klimatkrisen om vi låter ojämlikheten explodera. En rättvis klimatom-
ställning är solidarisk mellan länder och mellan människor inom länder. Sverige kan inte 
ställa om ifall välfärdssamhället krossas, för vi behöver trygga människor som har hälsan, 
kunskapen och modet att möta framtidens största utmaning. 

Klimaträttvisa är antirasism, solidaritet och jämlikhet. Klimaträttvisa är motsatsen till reger-
ingens klimatförstörande avtal och budget.

AV S L U T N I N G :  T Y D L I G A  V I N N A R E  O C H  F Ö R -
L O R A R E  PÅ K R I S T E R S S O N S  K L I MAT P O L I T I K

ROBIN ZACHARI
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