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När Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löper 
ut år 2012 står världen utan ett globalt avtal som 
syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. 
Klimatmötet i Köpenhamn blev omskrivet som 
ett misslyckande då parterna inte lyckades enas 
om ett gemensamt klimatavtal för perioden efter 
2012 som specificerar hur den globala upp-
värmningen ska begränsas till +2°C. Däremot är 
det mindre känt att Köpenhamnsmötet också blev 
en milstolpe för möjliga framsteg i det parallella 
förhandlingsspår med fokus på långsiktigt sam-
arbete, som har funnits med i dialogform i FN:s 
klimatförhandlingar sedan år 2005. 

Istället för att utgå från ett globalt utsläpps-
minskningsmål där ansvaret sedan fördelas ner 
på länder, öppnade Köpenhamnsackordet för 
en process där länderna ger egna förslag på vad 
de är villiga att göra för klimatet. Detta utgör ett 
viktig spår för det fortsatta arbetet med att ta 
fram ett nytt internationellt klimatavtal.

Köpenhamnsackordet uppmanade 
förhandlingsparterna1 att uppge egenförfattade 
målsättningar som beskriver avsedda 

begränsningar av de egna växthusgasutsläppen 
fram till år 2020. Dessa målsättningar, som vi i 
den här rapporten kallar Köpenhamnslöftena, blev 
officiellt en del av klimatförhandlingarna i och 
med de beslut som slöts i Cancún i december 
2010. Under 2011 fortsätter arbetet med att 
försöka väva in Köpenhamnslöftena i klimat-
förhandlingarna inför nästa stora årliga konferens 
som hålls i sydafrikanska Durban i slutet av året. 
Köpenhamnslöftena är inte legalt bindande, 
men eftersom parterna i Cancun har tagit beslut 
om att de är en del av förhandlingarna, finns 
det förhoppningar om att de kan de komma att 
utgöra grunden för ett framtida internationellt 
klimatavtal.

Den klimatpolitiska utvecklingen påverkar inte 
bara den framtida halten av växthusgaser i atmos-
fären utan kan också förväntas ge upphov till en 
rad konsekvenser för samhället. Beslutsfattare i 
många olika slags organisationer är medvetna om 
att miljöpolitiska åtgärder kan påverka verksam-
hetens inriktning och de klimatpolitiska utsikterna 
är en faktor att väga in vid strategiska beslut. 

Köpenhamnsackordet
Det huvudsakliga dokument som toppmötet i 
Köpenhamn resulterade i. Köpenhamnsackordet 
”noterades” av mötets delegater, vilket innebär 
att de erkände dess existens utan att förbinda sig 
till det. 

Bland annat innehåller Köpenhamnsackordet ett 
erkännande av målet att den globala medel-
temperaturen inte ska öka mer än +2°C. 
Dessutom betonas behovet av ekonomiska 
resurser från i-länder för att undvika avskogning, 
stötta utsläppsminskningar i u-länder, hjälpa 
sårbara regioner till anpassning till klimat-
förändringarna, och accelerera teknologi-
utveckling och överföring av teknik mellan 
länder. De nationella målsättningarna i fokus 
för denna rapport utgör också en viktig del av 
ackordet.

1Under FN:s klimatkonvention definieras en part på följande sätt: ”En stat eller ekonomiskt integrerad organisation, så som 
Europeiska Unionen, som går med på att vara bundet av ett avtal och för vilken avtalet har trätt i kraft” (UNFCCC, 2011a; 2011b). 
EU förhandlar alltså som en part, men de övriga 194 förhandlingsparterna är enskilda länder. För enkelhetens skull talar vi 
genomgående om ”länder” och ”nationell” när det handlar om parter i den här rapporten.

VÄGEN EFTER KÖPENHAMN
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När regleringslandskapet blir mer fragmenterat i 
avsaknad av en internationell överenskommelse, 
ökar också svårigheterna att skaffa sig en över-
blick över de förslag som ligger på förhandlings-
bordet. I skrivande stund har 60 parter inkommit 
med nationella målsättningar efter Köpenhamn2. 
De är uttryckta på olika sätt, eftersom anvis-
ningarna i Köpenhamnackordet lämnades öppna 
för tolkning. I den här rapporten erbjuds en 
översikt över Köpenhamnslöftena baserad på 

aktuell forskning. Vilka olika slags löften har 
länderna angett och vad innebär de? Är dessa 
löften tillräckliga för att begränsa den globala 
uppvärmningen till +2°C och hur kan de komma 
att påverka samhällsekonomin? 

Som bakgrund till dessa frågeställningar inleder 
vi med en beskrivning av hur nationella mål hör 
samman med internationella avtal på klimat-
området.

  2Köpenhamnslöftena finns på FN:s klimatkonventions hemsida (UNFCCC, 2011c).
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194 länder har under FN:s klimatkonvention gått 
samman i syfte förhindra att människan orsakar 
en klimatförändring som kan betecknas som farlig 
(United Nations, 1992). För att kunna specificera 
hur begränsningen av växthusgasutsläpp ska 
åstadkommas krävs målsättningar och tidplaner. 
Sådana åtaganden kan påskynda genomförandet 
av utsläppsminskningar, men det finns också en 
oro, särskilt bland utvecklingsländer, över att de 
kan komma att begränsa den samhälls-
ekonomiska utvecklingen. 

Köpenhamns-
ackordets uppmaning 
att skicka in nationella 
målsättningar till FN:s 
klimatkonvention 
skiljde sig åt mellan 
Annex I- och Icke Annex 
I-länder:

• Annex I-länder uppmanades att skicka in 
kvantifierbara utsläppsmål till år 2020 som 
omfattar hela ekonomin 

• Icke Annex I-länder uppmanades att ta fram 
lämpliga nationella handlingsplaner för att 
begränsa sina utsläpp 

Kortfattat handlar målsättningarna i Köpen-
hamns löftena därmed om utsläppsmål och 
handlingsplaner, men det finns en betydande 
variation i hur länderna har valt att formulera 
dem. För Annex I-länderna, som uppmanades 
skicka in utsläppsmål, uppkommer en rad frågor 

kring hur de tilltänkta utsläppsminskningarna bör 
uttryckas. 

Tre centrala frågeställningar är: 
• Ska utsläppsmålen vara absoluta eller relativa 
(kan de exempelvis beskrivas i förhållande till 
ekonomisk tillväxt)? 
• Vilket basår ska väljas mot vilket utsläppsminsknin-
garna ska jämföras? 
• Och till vilket år ska dessa utsläppsminskningar 
vara uppfyllda? 

Då utsläpps-
minskningar ser olika 
ambitiösa ut beroende 
på hur de framställs har 
det visat sig vara svårt 
att enas om ett standard-
iserat format. Enligt 
Köpenhamnsackordet 

var det fritt fram för länderna att själva välja vilket 
basår som dessa minskningar ska mätas mot, till 
skillnad från Kyotoprotokollet, där utsläpps-
minsknings-åtaganden generellt är uttryckta 
relativt år 1990. 

De nationella handlingsplanerna, som Icke Annex 
I-länderna uppmanades att skicka in efter Köpen-
hamnsmötet, hade inga krav på specifikationer av 
utsläppsmål eller basår. Istället överläts åt varje 
land att självt bestämma vilka utsläpps-
begränsande åtgärder som är lämpliga att genom-
föra i ett större hållbarhetsperspektiv (Linnér och 
Pahuja, 2010). 

NATIONELLA MÅL OCH 
INTERNATIONELLA AVTAL

“Då utsläppsminskningar ser olika 
ambitiösa ut beroende på hur de 

framställs har det visat sig vara svårt 
att enas om ett standardiserat 

format.”

Köpenhamnslöftena: utsläppsmål och handlingsplaner

Annex I och Icke Annex I-länder
Det slogs tidigt fast att ansvaret med att komma till rätta med klimat-
förändringen är gemensamt men bör differentieras mellan länder. 
Synsättet att utvecklade länder ska ta täten i kampen mot klimat-
förändringarna beredde väg för den kategorisering som lanserades på 
allvar i Kyotoprotokollet och fortfarande utgör en central terminologi i 
klimatförhandlingarna.  

Något förenklat kan Annex I-länder sägas bestå av utvecklade länder och 
Icke Annex I-länder av utvecklingsländer. Denna uppdelning är dock 
kritiserad för att inte spegla den snabba utvecklingstakt som många länder 
redan har och förväntas gå igenom.
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Klimatförändringarna beskrivs ofta som en global 
fråga som kräver en global lösning och förvänt-
ningarna på ett klimatavtal har i stor utsträckning 
riktats mot det internationella samfundet. Ett 
internationellt avtal får i allmänhet en större 
konkret betydelse när det implementeras 
nationellt och blir omsatt i konkreta styrmedel. 

Något förenklat kan internationella avtal utformas 
enligt två huvudsakliga principer:

1. Ett aggregerat mål bryts upp till individuella mål 
(”top-down”): De internationella förhandlingarna 
resulterar i ett aggregerat utsläppsmål. Man utgår 
sedan från detta mål för att fördela individuella 
åtaganden för varje förhandlingspart.

2. Individuella mål aggregeras (”bottom-up”): Varje 
förhandlingspart föreslår ett eget utsläppsmål. 
Dessa individuella mål skapar en grund för ett 
gemensamt internationellt avtal.

Kyotoprotokollet 
utformades ”top-
down”, medan 
Köpenhamns-
löftena öppnar för 
en klimatregim 
som byggs ”bottom-up”. I en ”top-down”-
strategi beslutas de totala utsläppsminskningarna 
internationellt, men parterna har frihet att själv 
bestämma hur utsläppsnivåerna ska minskas. I 
Kyotoprotokollet kom parterna överens om att 
Annex I-länderna tillsammans ska minska sina 
växthusgasutsläpp med 5,2 procent jämfört med 
1990 års utsläppsnivå för perioden 2008 och 
2012. Denna målsättning fördelades sedan på 
nationell nivå enligt principen om landets ansvar 
och förmåga att minska sina utsläpp. Ansvar har 
i klimatförhandlingarna kommit att handla om 
parternas utsläpp per capita och ur ett historiskt 
perspektiv. 

Förmågan att minska utsläppen kopplas till 
graden av utveckling i landet och tar även hänsyn 
till behovet av ekonomiska och sociala framsteg i 
utvecklingsländer. 

”Bottom-up”-strategin utgår istället från ett 
gemensamt mål som parterna kan bidra till på 
frivillighetsbasis. Detta sätt att utforma 
målsättningarna baseras på hur villigt ett land är 
att bidra till det gemensamma målet. Strategin 
innebär att varje land har möjlighet att i sin egen 
takt utveckla sin politik för att minska utsläp-
pen. En kritik som ofta framförs mot att angripa 
klimatfrågan ur ett ”bottom-up”-perspektiv är att 
utsläppsminskningarna från länderna inte kan 
förväntas komma att vara tillräckligt ambitiösa. 
Köpenhamnslöftena är exempel på frivilliga löften 
om utsläppsminskningar ur ett ”bottom-up”-
perspektiv. 

Det finns stora spänningar mellan länder som 
handlar om vem som ska göra vad i klimatfrågan. 

En stor tvistefråga 
gäller motsätt-
ningarna om man 
ska gå vidare med 
en andra period i 
Kyotoprotokollet 

eller inte. Inför förhandlingarna i Köpenhamn blev 
det tydligt att ett växande antal Annex I-länder 
istället föredrog ett nytt avtal, vilket gav upphov till 
missnöje hos utvecklingsländer som vill att Annex 
I-länderna ingår en andra period. 

Ett vanligt argument för en andra åtagandeperiod 
av Kyotoprotokollet handlar om att ta tillvara på 
den mest betynde existerande internationella 
klimat-överenskommelsen, ett annat viktigt argu-
ment är att flera betydande utvecklingsländer vill 
behålla Klimatkonventionens uppdelning mellan 
Annex I-länder och Icke Annex I-länder. 

Möjliga utformningar av internationella klimatavtal

Alla Annex I-länder utom Turkiet har i skrivande 
stund avgett löften enligt Köpenhamnsackordet. 
Av de 153 länder som finns listade som Icke 
Annex I har 44 stycken skickat in handlingsplaner, 
men bland dem finns de största utsläpparna 
representerade. I den överenskommelse som 

slöts i Cancún i december 2010 uppmanades 
Annex I-länderna att öka ambitionsnivåerna i 
deras utsläppsmål (UNFCCC, 2010a) men vid den 
senaste förhandlingsrundan i Bangkok i april 2011 
hade inga länder genomfört några sådana 
ambitionsökningar (Höhne m.fl., 2011).

Kyotoprotokollet utformades ”top-down”, 
medan Köpenhamnslöftena öppnar för en 

klimatregim som byggs ”bottom-up”
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I sin nuvarande form har endast Annex I-länderna 
åtagit sig att minska sina utsläpp. Dessutom har 
många av de största utsläppsländerna i världen, 
inklusive USA, Kina och Indien, varken skrivit 
under eller accepterat några bindande utsläpps-
minskningar. 

En närliggande 
fråga är 
diskussionen om 
den juridiska formen för avtalet. Är det möjligt att 
utforma ett internationellt legalt bindande avtal 
eller är frivilliga målsättningar en mer framkomlig 
väg? 

Tidigare var målet med klimatförhandlingarna att 
utarbeta ett legalt bindande avtal som skulle antas 

i Köpenhamn 2009. Inför Köpenhamnsmötet 
började det dock talas om en överenskommelse 
baserat på frivilliga målsättningar, som grundas 
på moraliska förpliktelser och fungerar 
vägledande för ländernas utsläppsminskningar. 

Hurvida ett 
legalt bindande 
åtagande 
kommer att 

kopplas till sanktioner är dock oklart. Exempelvis 
är Kanada långt ifrån att uppfylla sina åtaganden 
under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 
utan att några påföljder ännu slagits fast.

Är det möjligt att utforma ett internationellt 
legalt bindande avtal eller är frivilliga 

målsättningar en mer framkomlig väg? 
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De studier av Köpenhamnslöftena som har 
genomförts hittills kan grovt delas in i tre 
kategorier. I en första kategori studier 
åskådliggörs innebörden av ländernas löften och 
hur ambitionsnivåerna framträder på olika sätt 
beroende på hur de uttrycks. En andra ansats 
handlar om dessa löften är tillräckliga för att 
rädda klimatet. Den tredje typen av studier 

intresserar sig för hur löftena komma att påverka 
samhällsekonomin. 

Antaganden är centrala i dessa studier och 
resultaten beror i stor utsträckning på prognoser 
om exempelvis ekonomisk tillväxt och framtida 
utsläppsnivåer.

FORSKNING OM KÖPENHAMNSLÖFTENA

Köpenhamnackordet uppmanade Annex I-
länderna att ange utsläppsmål fram till år 2020 - 
men en fråga som lämnades öppen var vilket år 
som utsläppsminskningarna skulle jämföras med. 
De flesta valde att uttrycka sina mål relativt sin 
utsläppsnivå år 1990, samma basår som 
tillämpas i Kyotoprotokollet. Kanada och USA 
använder däremot år 2005 som basår medan 
Australien använder år 2000. Kazakstan har valt 
att uttrycka sina utsläppsmål i förhållande till 
utsläppsnivån år 1992. Generellt sett så gagnar 
ett tidigare basår de länder som har minskat sina 
utsläpp tidigt. 

Dessutom har många Annex I-länder uttryckt två 
olika målsättningar, en högre och en lägre, där 
den mer ambitiösa målsättningen ofta läggs fram 
under förutsättning att ett antal villkor uppfylls.

Hur skulle ländernas löften om utsläpps-
minskningar se ut om de jämfördes med andra 
basår? USA:s löfte om att minska utsläppen med 
17 procent relativt 2005 års utsläpp motsvarar 
endast en utsläppsminskning på 3 procent om 
man byter referensår till 1990. Levin & Bradley 
(2010) har visat att om man väljer 1990 som 
basår så har USA och Kanada de minst ambitiösa 
utsläppsmålen medan Norges och Australiens 
höga villkorade löften är de mest ambitiösa. 

Om man istället använder 2005 som basår så har 
Ryssland, Vitryssland och Ukraina de minst 
ambitiösa målen medan Norges och Nya 
Zeelands höga villkorade bud är de mest 
ambitiösa. Jotzo (2010), som analyserat USA, EU, 
Japan, Ryssland, Kanada och Australien, visar att 
oavsett basår så är Japans löfte mest ambitiöst i 
förhållande till de andra länderna. McKibbin m.fl. 
(2010) visar att Japan, EU och Australien har mest 
ambitiösa utsläppsminskningar jämfört mot ett 
”business-as-usual”-scenario till år 2020.

Köpenhamnslöftena ser också olika vid en 
jämförelse beroende på om man beaktar utsläpp 
från markanvändning, förändring av mark-
användning (till exempel omvandling av skog 
till jordbruk) och skogsverksamhet (Levin och 
Bradley, 2010). Inför utformandet av ett framtida 
klimatavtal finns också osäkerheter kring vilka ut-
släpp som ska få räknas in i ett lands åtaganden. 
Exempelvis är förhandlingsparterna oeniga kring 
hur regelverket för marknadsbaserade styrmedel, 
såsom utsläppshandel, ska se ut inför en 
eventuell andra åtagandeperiod av Kyoto-
protokollet. 

Sammanfattningsvis visar alltså tidigare studier 
att Annex I-parternas utsläppsmål varierar mycket 
beroende på vilket år som används som basår och 
på vilket sätt man mäter utsläppen.

Annex I-ländernas löften
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Icke Annex I-länder uppmanades att skicka in 
handlingsplaner för utsläppsminskningar, men 
tolkningsutrymmet för att utforma dem var stort. 
De handlingsplaner som har skickats in innehåller 
därför allt från direkta utsläppsmål till olika 
åtgärder för att minska klimatpåverkan. 
Bland de Icke Annex I-länder som har 
valt att uttrycka utsläppsmål återfinns 
både intensitetsmål och mål relativt ett 
business-as-usual-scenario. 

Kina och Indien har valt 
intensitetsmål. För att kunna jämföra 
dessa två löften med Annex I-länder 
antar den Elzen m.fl. (2010) en årlig 
tillväxt för respektive land, medan 
McKibbin m.fl. (2010) istället använder 
en jämviktsmodell för att beräkna 
tillväxten. Chile, Indonesien, Israel, 
Mexiko, Sydkorea, Singapore och 
Sydafrika har uttryckt sina mål relativt 
ett ”business-as-usual”-scenario. För 
att kunna jämföra sådana målsätt-
ningar krävs istället antaganden om 
vad den framtida utsläppsnivån skulle 
vara om man inte gjorde något för att 
minska utsläppen.

Många Icke Annex I-länder har inte 
uttryckt ett utsläppsmål utan beskriver 
istället planerade aktiviteter för att 
minska utsläppen fram till år 2020. 
Exempelvis har Armenien en lista på 
åtgärder som ska vara genomförda till detta år, 
med avseende på energibesparing, 
minskade utsläpp från transportsektorn, 
minskade metanutsläpp samt bevarande av skog. 
Etiopiens handlingsplan innehåller detaljerade 
planer gällande förnybar energi, järnvägsprojekt, 
skog, jordbruk och avfallshantering. Liknande 
handlingsplaner finns beskrivna av en rad andra 
Icke Annex I-länder.  

Brasiliens handlingsplan innehåller också ett antal 
åtgärder som sedan har räknats om och uttryckts i 
potentiell procentuell minskning relativt ett 
”business-as-usual” scenario. 

Ytterligare två varianter på Icke Annex I-länders 
utsläppsmål finns, vilka använts i begränsad 
utsträckning. Tre Icke Annex I-länder3 har till 
exempel frivilligt valt att uttrycka sina löften 
relativt ett basår, som Annex I-länderna. Det är 
Marshall-öarna, Moldavien samt Antigua och 
Barbuda. En liten grupp med länder uttrycker 
också målsättningen att uppnå koldioxid-
neutralitet till 2020. Dessa länder är Bhutan, 
Costa Rica, Maldiverna och Papua Nya Guinea4.

3Dessa länder är Afghanistan, Armenien, Benin, Botswana, Kamerun, Centralafrikanska Republiken, Chad, Costa Rica, Elfen-
benskusten, Etiopien, Eritrea, Gabon, Georgien, Ghana, Jordan, Kongo, Madagaskar, Mauretanien, Mongoliet, Marocko, San 
Marino, Sierra Leone, Makedonien, Togo och Tunisien. 
4Papua Nya Guineas mål om koldioxidneutralitet är satt till 2050. 

Icke Annex I-ländernas löften

Intensitetsmål
Ett mål om procentuell minskning av 

koldioxidutsläpp per BNP-enhet 
till ett fastställt årtal.

Mål relativt ett 
”business-as-usual”-scenario. 

Ett mål om procentuell minskning av koldioxidutsläpp relativt 
ett ”business-as-usual”-scenario fram till ett 

fastställt årtal. ”Business-as-usual”-scenariot för 2020 
visar utsläppsnivån, vilken förändras i takt med 

bland annat ekonomisk utveckling och 
befolkningsutveckling, då man 

inte vidtar några utsläppsminskade 
åtgärder.
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Världens största utsläppsländer, sett till totala 
utsläpp, finns i både Annex I och Icke Annex I-
kategorierna. Trots att principen om en 
differentiering mellan länder är erkänd, förs 
diskussioner om att även de stora Icke Annex I-
länderna förväntas göra en insats för att begränsa 
ökningen av sina utsläpp. 

Jotzo (2010) har gjort en analys Annex I-länders 
utsläppslöften med några stora Icke Annex I-
länder. Här framträder tydligt hur olika 
utsläppsminskningarna ser ut beroende på om 
man väljer att jämföra dem relativt ett basår eller 
relativt ett ”business-as-usual”-scenario. I Bild 1 
illustrerar vi en jämförelse mellan målsättnin-
garna hos världens två största utsläpparnationer: 
USA och Kina. Relativt basåret 1990 verkar 

klyftorna mellan länderna enorma. 
I detta perspektiv ökar Kina sina utsläpp med 
247 procent medan USA minskar utsläppen 
med 3 procent. 

Om man däremot jämför mot ett ”business-as-
usual”-scenario ser Kinas målsättning till och med 
mer ambitiös ut än USA:s. Minskningen är då 27 
procent respektive 24 procent. Liknande mönster 
framträder när EU och Indien förs in i analysen. 
Den Elzen m.fl. (2010) argumenterar däremot för 
att Kina och Indiens intensitetslöfte är lägst bland 
de största Icke Annex I-länderna när man jämför 
mot ett ”business-as-usual”-scenario. Istället 
har Indonesien, Brasilien och Sydkorea de mest 
ambitiösa Köpenhamnslöftena bland Icke Annex 
I-länder i detta perspektiv. 

Bild 1. Jämförelse mellan USA:s och Kinas utsläppsmål relativt basår och “business-as-usual”-scenario 
(skiss gjord efter Jotzo, 2010.):

De största utsläpparnas löften
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En central fråga är om Köpenhamnslöftena är 
ett steg mot att uppfylla klimatkonventionens 
övergripande målsättning att rädda klimatet. Flera 
studier har visat att Köpenhamnslöftena inte är 
tillräckliga för att begränsa ökningen av 
medeltemperaturen till maximalt +2°C 
(se exempelvis Jotzo, 2010; Dellink m.fl., 2010: 
den Elzen m.fl., 2010; Levin & Bradley, 2010; 
Rogelj m.fl., 2010; Schleich m.fl., 2010; Stern & 
Taylor, 2010). Uppskattningarna avseende hur 
stora utsläppsminskningar löftena ger upphov till 
varierar dock 
stort i dessa 
studier. 

Flera 
studier visar 
att Köpenhamnslöftena resulterar i en 
minskning av utsläpp på mellan 7-13 procent till 
år 2020 för Annex I-länderna jämfört med 
utsläppsnivån 1990, medan Icke Annex I-länder-
nas minskningar jämfört med ett ”business-as-
usual”-scenario är 6 procent (Climate Action 
Tracker, 2010). 

FN:s klimatkonvention har i en studie upp-
skattat att Annex I-ländernas utsläppsminskningar 

från Köpenhamnslöftena innebär en utsläpps-
minskning mot 1990 års nivå på 17-25 procent till 
2020 (UNFCCC, 2010b). IPCC (2007) har beräknat 
att det, för att temperaturmålet ska uppnås, krävs 
att koldioxidutsläppen i i-länderna minskar med 
25-40 procent i förhållande till 1990 års utsläpps-
nivåer till år 2020 och att utvecklingsländerna 
också gör signifikanta utsläppsminskningar 
jämfört med ett ”business-as-usual”-scenario. 

Den Elzen och Höhne (2008) uppskattar att 
utvecklings-
länderna måste 
minska sina 
utsläpp med 
15-30 procent 
mot ett 

”business-as-usual”-scenario för att man ska 
uppnå +2°C målet. Enstaka länder verkar däremot 
ha satt upp mål som skulle kunna betecknas som 
tillräckligt ambitiösa. I en jämförelse av Annex 
I-ländernas löften visar Den Elzen m.fl. (2010) 
att den högre villkorade målsättningen från 
Australien, EU, Nya Zeeland och Schweiz, samt 
målsättningen från Japan och Norge, är i nivå 
med målet på +2°C.

Är det tillräckligt för att rädda klimatet?
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Flera studier har visat att Köpenhamnslöftena 
inte är tillräckliga för att begränsa ökningen av 

medeltemperaturen till maximalt +2°C.
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Flera forskare har beräknat hur de utsläpps-
minskningar som föreslås i Köpenhamnslöftena 
kan komma att påverka samhällsekonomin. 
Kostnaden för att uppnå utsläppsmålen har 
beräknats bli högre om utsläppsminskningarna 
uteslutande måste göras nationellt, jämfört med 
om länderna har möjlighet att räkna in 
utsläppsminskningar genom insatser i 
andra länder (den 
Elzen m.fl. 2010). 
Samma studie visar 
också att ländernas 
kostnader i 
proportion till BNP 
är låga för Indien 
och Kina och högre 
för Sydkorea, Indonesien, Brasilien och Mexiko. 
Ukraina och Ryssland har, beroende på hur en 
framtida marknad ser ut, möjligheter att göra sto-
ra vinster från försäljning av tilldelade utsläpps-
rätter som de har i överskott för Kyotoprotokollets 
första åtagandeperiod. 

Schleich m.fl. (2010) visar att utvecklings-
ländernas ekonomiska förlust, beräknat som 
minskad BNP relativt ett ”business-as-usual”
-scenario, för att uppnå löftena kommer vara 
högre än de industrialiserade ländernas. Enligt 
studien kommer dock vissa utvecklingsländer 
såsom Kina och Indien fortfarande att kunna 

öka sin välfärd. En annan slutsats är att länder 
som tidigt har påbörjat arbetet med att minska 
sina koldioxidutsläpp, till exempel EU och Japan, 
är mindre ekonomiskt känsliga för ambitiösa 
utsläppsmål.

McKibbin m.fl. (2010) har visat att om 
utsläppsminskningarna i Köpenhamnslöftena 

uppnås, så 
kommer BNP år 
2020 att vara lägre 
för alla länder utom 
Indien, jämfört med 
ett ”business-as-
usual”-scenario. 
I monetära termer 

är löftena mest ambitiösa i EU och Japan och 
minst i Indien. Dellink m.fl. (2010) uppskattar att 
Köpenhamnslöftena i genomsnitt kommer leda 
till en minskad BNP i Annex I-länderna med 0,3 
procent jämfört med ett ”business-as-usual”-
scenario. Även om kostnaden är stor så pekar 
Dellink m.fl. (2010) ändå på att förlusten bara är 
en liten del av ländernas antagna BNP, samtidigt 
som kostnaderna för att inte göra någonting 
troligtvis är ännu högre. I genomsnitt beräknas 
Icke Annex I-ländernas kostnader inte vara högre 
än Annex I-länderna. Brasilien är det land som har 
den högsta kostnaden för att uppnå sitt Köpen-
hamnslöfte, 1,9 procent av BNP. 

Om utsläppsminskningarna i 
Köpenhamnslöftena uppnås, så kommer 
BNP år 2020 att vara lägre för alla länder 

utom Indien, jämfört med ett 
”business-as-usual”-scenario.

Hur påverkas samhällsekonomin?
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KÖPENHAMNSLÖFTENA INFÖR DURBAN
Under 2011 fortsätter diskussionerna om hur 
Köpenhamnslöftena kan fortsätta utvecklas och 
föras in i klimatförhandlingarna. Alla länder har 
dock inte skickat in några nationella utsläppsmål 
eller handlingsplaner och under den senaste 
förhandlingsrundan i Bangkok i april uppen-
barades många av de utmaningar som kvarstår 
(Höhne m.fl. 2011). 

Bland annat diskuterades hur man ska öka 
ambitionsnivån i de nationella löftena från Annex 
I-länderna, så att de tillsammans blir tillräckliga 
för att den globala uppvärmningen ska hejdas i 
tillräcklig utsträckning. Dessutom åskådliggjordes 
vilket stöd Icke Annex I-länderna kan komma att 
behöva för att kunna genomföra sina handlings-
planer. 

Frågetecken kvarstår också kring vilka kostnads-
effektiva hjälpmedel som kommer att finnas till 
hands för Annex I-länder och Icke Annex I-länder 
för att nå sina åtaganden, till exempel i vilken mån 

ett land ska kunna räkna in utsläppsminskningar 
de gör i andra länder. 

Alla parter uppmanades också att klargöra vilka 
antaganden som ligger bakom deras förslag. En 
annan viktig uppgift framöver är att få klarhet i 
vad de villkor, som många länder har angett i 
relation till deras utsläppsmål, egentligen innebär.

Det återstår alltså att se i vilken mån Köpen-
hamnslöftena kan användas som grund för 
framtida klimatregim. Besluten från Cancún-
överenskommelsen blev i mångas ögon en 
revansch för FN-processen då flera mindre 
framsteg gjordes. Kanske kan Köpenhamnslöftena 
bli upprinnelsen till vad Sveriges före detta 
chefsförhandlare, Bo Kjellén, har kallat en 
övergångs-regim, med potential att ge en fastare 
ram till de internationella klimatförhandlingarna 
under ett antal år framöver (Kjellén, 2011).
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Sammanfattning
Klimatmötet i Köpenhamn blev omskrivet som ett misslyckande då parterna inte lyckades 
ta fram ett avtal för att begränsa den globala uppvärmningen till +2°C. Mindre känt är att 
Köpenhamnsmötet också öppnade för en process där ländernas egna förslag på vad de är 
villiga att göra för klimatet utgör en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att ta 
fram ett nytt internationellt klimatavtal. 

Länder uppmanades att skicka in icke-bindande målsättningar som beskriver avsedda 
begränsningar av de egna växthusgasutsläppen fram till år 2020. Dessa egenförfattade 
målsättningar, som vi i den här rapporten kallar Köpenhamnslöftena, har inkluderats i 
klimatförhandlingarna inför nästa stora årliga konferens som hålls i sydafrikanska Durban 
i slutet av 2011.

Köpenhamnslöftena är intressanta för alla som vill förstå den internationella klimatpolitikens 
utveckling. I den här rapporten erbjuds en översikt av Köpenhamnslöftena baserad på aktuell 
forskning. Vilka olika slags löften har länderna angett och vad innebär de? Är dessa löften 
tillräckliga för att rädda klimatet och hur kan de komma att påverka samhällsekonomin?  

Studien ingår i projektet ”Jämförbarhet av nationella initiativ i en fragmenterad internationell 
klimatregim” som finansieras av Energimyndigheten. 

Rapporten är producerad av IVL Svenska Miljöinstitutet.


