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Om LETS 
Governing transitions to low carbon energy and transport systems for 2050 
•  Utgångspunkt: Det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att ställa om 

till ett koldioxidsnålt samhälle. Nu behöver vi finna vägarna till 
genomförande.  

•  Mål: Att identifiera, analysera och föreslå strategier för hur Sverige 
kan styra en omställning till och genomföra koldioxidneutrala 
energi- och transportsystem till 2050, i syfte att uppnå ambitiösa 
klimatpolitiska mål såsom tvågradersmålet.    

•  Form: Ett flervetenskapligt forskningsprogram 2009-2013.  

•  Förväntade resultat: Att ta fram ny kunskap, men också att 
syntetisera och tolka existerande kunskap för att möjliggöra bättre 
underbygda beslut hos beslutsfattare, planerare och andra aktörer.  
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Organisation 

•  Över 30 forskare från olika 
vetenskapliga discipliner 
organiserade i sex WP:s 

Forskningsfrågan: 
What societal transitions are 
implied by low-carbon futures 
and how can these transitions 
be governed and implemented 
to meet challenging climate 
policy objectives? 

Funderingar inför scenarioarbetet 

Utgångspunkt 
•  Det finns ett stort antal scenarier som visar på en framtid med låga 

koldioxidutsläpp 
•  Antaganden och modeller spelar stor roll för teknikval i scenarier 

(omöjligt att säga något med säkerhet om framtiden) 
•  Existerande scenariostudier har en rudimentär syn på styrmedel 

och styrningsproblematik: blir ofta ”teknologiska önskelistor” 

Slutsats för scenarierna i LETS 
•  Vi vill inte göra detaljerade kvantitativa scenarier 
•  Vi vill fokusera på frågor om styrning och vägen dit  
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Proliferating low carbon futures… 

Low-carbon scenarios 
(businesses, NGOs, 
agencies, research, 
etc) help envisioning 
combinations of 
energy supply and 
demand…  
…but how to be 
reached considering 
political, institutional 
factors? 

Scenariernas roll i LETS 

•  Skapa en gemensam referensram inom programmet 
•  Tydliggöra det långa perspektivet (2 °C-målet; nära 

nollutsläpp 2050) 

•  Belysa omfattningen av nödvändiga förändringar 

•  Identifiera och illustrera långsiktiga utmaningar 
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LETS: Två huvudscenarier 

•  Ny teknik i fokus (’teknikscenariot’):  
–  hur få till stånd snabb teknikutveckling och spridning av       

klimateffektiv teknik? 
 
•  Nya beteendemönster (’beteendescenariot’):  

–  hur vända trenderna av ökande transportvolymer och energi-
användning gn. förändringar i beteendemönster och konsumtion? 

•  Båda scenarierna innefattar teknikutveckling och beteendeförändring 
– men skiljer sig i omfattning och karaktär 

Ny teknik i fokus 

•  Vätgas och elfordon har spritts i stor omfattning 
•  Kraftfull effektivisering i samtliga sektorer 
•  Koldioxidavskiljning och lagring (CCS) har fått genombrott 
•  Nollenergi-/passivhusprincipen har fått genomslag i bebyggelsen 

•  Beteendeförändringar begränsar sig till teknikval m m 
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Nya beteendemönster 

•  Energieffektivisering viktig även i detta scenario 
•  Minskade energitjänster (person-km, boyta mm) jämfört med 

referensscenariot 
•  Exempel transporter: Minskad transportefterfrågan (stabiliserat 

på dagens nivå), lägre hastigheter, mindre och lättare fordon etc.  

Transportsektorns 
energianvändning 2050 
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Teknikscenariot:  Fortsatt tillväxt i transportarbetet, hög energieffektivisering och 
  stark teknikutveckling  

Beteendescenariot:  Ingen ökning av transportarbetet, effektivisering men mindre 
  framgångsrik teknisk utveckling 
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Elöverskott i flera scenarier 

Ökad efterfrågan på biomassa 
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Viktiga delar i en omställning 

•  Hög energieffektivitet i ny och befintlig bebyggelse 

•  Stark utveckling av förnybar elproduktion (vind) och kraftnät, 
inklusive balansering genom laststyrning 

•  Kraftigt ökad användning av bioenergi (främst transporter)  

•  Långtgående elektrifiering av transportsektorn och eventuellt 
införande av vätgas 

•  Planera för minskat transportbehov, effektivare kollektivtrafik, etc 

•  Avkarbonisering av basindustrin (el, vätgas och/eller CCS) 

Framtidsstudier: vägen dit? 
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Klimatpolitiska utmaningar 

•  Radikalt minskade utsläpp förutsätter omställning i 
nyckelsektorer såsom energi, trafik och industri 

•  Omställningsprocesser behöver stimuleras och 
påskyndas genom ekonomisk och politisk styrning 

•  Förändringar behöver ske inom en viss tidsrymd; 
ställer krav på både långsiktighet och tidiga insatser 

Legitimitetsdilemma: effektivitet vs. demokrati          
– hur effektivt styra samhället i önskad riktning, men 
på sätt som är acceptabla för olika samhällsaktörer? 

Ökad komplexitet i 
samhällsstyrningen 

Skifte från ’government’ till ’governance’…? 
•  Hierarkisk toppstyrning ersatts av mer distribuerad och 

delegerad samhällsstyrning  
•  Mångfald av aktörer över flera politiska nivåer 
•  Nya former av styrning, t.ex. marknadsbaserade 

styrformer, förhandlad styrning och nätverksstyrning  

Men, omtvistat:  
•  Nya, gamla eller nygamla former?  
•  Ersatt traditionella rationaliteter och former – snarare ofta 

hybridformer, i skuggan av staten (Bäckstrand et al 2010) 

•  Statliga institutioner fortsatt central roll i governance 
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Decision-making corridors  
(Bailey-Wilson, 2009) 

Exempel på styrningsutmaningar 

Typ av åtgärd Huvudutmaningar Omvärlds-
beroende 

Institutionell 
komplexitet 

Aktörs-
komplexitet 

 
Vindkraft Tillstånd, acceptans 

Kraftnätsförstärkning 
Ekonomiska villkor 
 

Lågt 
 

Hög Hög 

Ökad bioenergi-
användning 

Konflikter markanv; 
biodiversitet, 
råvarukonkurrens 
 

Medel (?) Hög Medel 

Basindustrin Internat. konkurrens 
Ny teknik? CCS? 

Högt Medel Låg 
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Vi studerar fem huvudfrågor 

•  Teknikpolitik 
•  Beteendeförändringar 
•  Nya styrformer 
•  Institutionella reformer 
•  Förändrade policyparadigm  

Exempel transporter 

•  Teknikpolitik 
–  Hur få fram framtidens drivmedel och teknik?  

•  Beteendeförändringar 
–  Minskat resande, modal shift, acceptans för elbil 

•  Nya styrformer 
–  Policymix av beskattning, teknik/investeringsstöd 

och offentlig-privata samarbeten 
•  Institutionella reformer 

–  Stärka regionala nivån, integrerad planering 
•  Förändrade policyparadigm  

–  Från mobilitet till tillgänglighet 
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Ny LETS-rapport 2011 

•  En hållbar bioenergiutveckling i Sverige 
•  Vindkraftens utbyggnad 
•  Energieffektivisering i bostadssektorn 
•  Avkarbonsiering av basindustrin 
•  Strategisk samhälls- och transportplanering 
•  Biodrivmedel, el eller vätgas? 
•  Godstransporternas klimatpåverkan 
•  Homo Carbonicus – mot en ny typ av normalitet 

Viktiga frågor som dykt upp 

•  Vad bör statens roll i klimatomställningen vara? 
–  Bör staten vara mer aktiv och pådrivande (färdplan, 

lagstiftade mål, etc)?  
–  Är statens uppgift främst att möjliggöra för andra aktörer; 

eller även att svara för större samhällsinvesteringar (a lá 
elektrifieringen, väginfrastrukturen, eller Göta Kanal)? 

•  Finns det ett omställningsperspektiv bland beslutsfattare 
och ledande aktörer? Om inte, vad krävs för att etablera? 

•  Hur hantera frågan om flernivåstyrning? 
–  Kommunala planmonopolet hinder eller möjlighet? 
–  Hur kan industriell utveckling och anpassning främjas/stödjas 

utan att bryta mot regler om internationellt fri konkurrens? 
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Viktiga frågor som dykt upp (forts.) 

 
•  Hur bör relationen mellan generella och riktade styrmedel 

utvecklas? 
–  CO2-skatt/ETS vs. subventioner, FoU, samhällsplanering etc. 

   
•  Relationen mellan reglering, ekonomiska styrmedel och 

frivillighet? 
–  Frivillighet kan bana vägen, men reglering och ekonomiska 

styrmedel krävs för större förändringar 

•  Flexibilitet krävs men också handlingskraft: hur göra 
avvägningen? 

–  t.ex. val av framtida tekniksystem inom transportsektorn 

Tack! 


