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Inför klimattoppmötet COP26 i Glasgow,
1 – 12 november
Detta kvartalsbrev kunde bara ha ett ämne på förhand:
klimattoppmötet i Glasgow i november. I brevet lyfter vi fram det
vetenskapliga underlaget som beslutsfattare åker till Glasgow med, vi
diskuterar så kallade Nationally Determined Contributions och
deras vikt, vilken utsläppsbana världen är på idag jämfört med den
som krävs för att hedra åtagandena under Parisavtalet samt vad som
faktiskt krävs för att nå den utsläppsbana som 196 länder skrev
under på år 2015.
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KLIMATTOPPMÖTET I GLASGOW FORMAR FRAMTIDENS
EKONOMI OCH KLIMAT
Det första klimattoppmötet, ’Conference
of the Parties’ (förkortat COP) hölls i
Berlin år 1995 och sedan dess har ett
möte arrangerats varje år fram till att man
var tvungna att skjuta på COP26, det 26e
klimattoppmötet, förra året p.g.a.
coronakrisen. COP26 kommer med extra
tyngd jämfört med i princip samtliga av
sina föregångare förutom COP21 – mötet
då Parisavtalet undertecknades av 196
parter. Parisavtalets ’kärna’ är åtagandet
om att förhindra global medeltemperatursökning från att överstiga 2°C
år 2100 jämfört med för-industriell tid.
Samtliga länder lämnade under Parisavtalet
in så kallade Nationally Determined
Contributions (NDCs hädanefter) –
åtaganden varje land gör för att bidra till
att reducera utsläpp av växthusgaser.
Parisavtalet stipulerar även en
uppdateringscykel av respektive lands

NDCs var femte år då åtagandena ska
göras mer ambitiösa – vilket är i år. Värt
att tillägga är att utvecklade ekonomier
väntas stå för merparten av
utsläppsreduktioner då tillväxtmarknader
hittills släppt ut en bråkdel av världens
kumulativa växthusgaser. Nordamerika
(ex. Mexiko) har hittills stått för 27% av
totala kumulativa utsläpp följt av
EU-området som stått för 22 %. Kina har
stått för 13% med en population på cirka
1400 miljarder människor. Indien, med
ungefär lika stor population som Kina, har
stått för 3% av kumulativa utsläpp. För att
sätta dessa siffror i perspektiv så har
Europa, USA och Kanada tillsammans har
en population på cirka 1100 miljarder.
Med tanke på denna skevhet i utsläpp så
har även utvecklade ekonomier långt
större krav men också resurser att tackla
klimatutmaningarna.

22%
27%

Källa: Cliens Kapitalförvaltning AB, Our World in Data

13%

KVARTALSBREV Q2 2020

När man summerar effekten av den totala
reduktionen av växthusgaser under
antagandet att samtliga länder möter sina
åtaganden i sina NDCs så kan man börja
modellera huruvida världen är på rätt
bana i termer av utsläpp samt eventuellt
’gap’ gentemot en 2°C-riktning. I detta
kvartalsbrev vill vi ge läsaren en översikt av
statusen kring utsläpp när COP26 närmar
sig och vi nämner även kort IPCCs senaste
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utvärderingsrapport, AR6. IPCC står för
The Intergovernmental Panel on Climate
Change och sattes upp 1988 för att
tillhandahålla lagstiftare och politiker med
regelbundna utvärderingar kring den bästa
tillgängliga vetenskapen om
klimatförändringar, dess påverkan och
framtida risker samt potentiella åtgärder
för att förhindra och mildra dess effekter.

IPCCS UTVÄRDERINGSRAPPORT 6 – VÄRLDEN VÄRMS UPP OCH DET ÄR
OTVETYDIGT
Den 9 augusti släpptes delar av IPCCs
sjätte utvärderingsrapport (AR6) och 234
vetenskapsmän har spenderat åratal för
att sammanfatta mer än 14 000 studier
rörande klimatförändringar. Den ambitiöse
kan ta sig genom de cirka 4000 sidorna
som utgör rapporten men nedan försöker
vi presentera rapportens viktigaste
slutsatser. Till att börja med så sticker en
mening ut för alla som följt IPCCrapporter genom åren och ofta varit
uppgivna över att IPCC varit svaga i sitt
språkbruk när det kommer till
klimatförändringar. Nu var det ändring på
det: ”det är otvetydigt att mänsklig påverkan
har värmt upp atmosfär, hav och land”.
Meningen är det mest kraftfulla uttalande
som gjorts från IPCCs håll och släpptes
ungefär 3 månader innan COP26
anordnas - detta sentiment ligger till grund

för diskussionerna länder emellan i
november.
Vi väljer att nämna IPCCs rapport för att
underlaget i denna ligger till grund för
beslutsfattare när de samlas i Glasgow i
november. Nedan följer tre grafer ur
IPCCs rapport som vi målar upp bilden
planeten står inför.

Det är otvetydigt att mänsklig
påverkan har värmt upp
atmosfär, hav och land
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Vi börjar med att konstatera var planeten
står idag: uppvärmningen det senaste
århundradet har varit pådrivet av framför
allt av antropogena faktorer. Antropogena
faktorer kan huvudsakligen kokas ner till
utsläpp av växthusgaser till följd av
ekonomisk aktivitet, där koldioxid är den
största boven. Grafen ovan visar att
jämfört med för-industriell period har den
globala medeltemperaturen ökat med
cirka 1,1°C (2019).
För att göra en uppskattning av sannolika
utfall i framtiden använder sig
vetenskapsmän främst av scenarioanalys
där olika typer av utsläppsbanor antas.
IPCC har 5 huvudscenarion kring
utsläppsbanor som i sin tur medför
5 stycken globala
medeltemperatursökningar i slutet av
århundrandet. Det är framför allt nedan

två grafer som beskriver den sannolika
relationen mellan utsläpp och
uppvärmning som är av intresse inför
COP26. Vi har i dagsläget bra estimat på
hur mycket växthusgaser vi kan släppa ut
i atmosfären för att hålla oss inom en
utsläppsbana som gör det möjligt att
begränsa global medeltemperatursökning
till 1,5 - 2°C. Scenario ”Väldigt låg” och
”Låg” ger en möjlighet att nå ovannämnda
intervall, som också är det Parisavtalet
stipulerar. Intervallet inom
utsläppsscenariona ”Medel” till ”Väldigt
hög” innebär en medeltemperatursökning
uppemot 2,75 – 4,75°C. Värt att notera
är att år 2050 ska världen nästan börja gå
mot ”negativa utsläpp”, eller med andra
ord en ekonomi som absorberar mer
växthusgaser än vad den släpper ut för att
vi ska kunna leva upp till Parisavtalets
uttalade mål.
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Det är ovan förhållande mellan utsläpp
och temperaturökningar som
beslutsfattare måste förhålla sig till i
förhandlingarna i Glasgow i november.
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VAR VI STÅR IDAG – VILKEN UTSLÄPPSBANA REPRESENTERAR DAGENS
NDCS?
Som tidigare nämnt kan man med hjälp av
de existerande NDCs få en sig uppfattning
om vilken utsläppsbana planeten är på väg
mot. Aggregerar man samtliga länders mål
för utsläpp så kan man skapa en ”global
utsläppsbana”. Jämförelsen mellan IPCCs
5 olika scenarion och utsläppsbanan
deriverad från NDCs ger oss ett
eventuellt positivt eller negativt gap vis-avis de olika scenarion planeten kan är vara
på väg mot.
Det finns två typer av NDCs: 1) så kallade
ovillkorliga NDCs och 2) föga förvånande,
villkorade NDCs. Ovillkorliga NDCs är
i princip åtgärder länder kan implementera
baserat på egna resurser och egen
kapacitet. Villkorade NDCs är åtaganden

länder kan genomföra givet att
internationellt stöd finns tillhanda. Detta
stöd kan komma i olika former och
inkluderar allt från direkt monetärt stöd till
teknisk/kompetensmässig överföring.
Villkorade NDCs är framför allt
tillämpbara i utvecklingsländer. Det är värt
att nämna att ofta sträcker sig respektive
lands NDC inte längre än till år 2030.
Nedan grafer visar hur långt från dagens
ovillkorliga och villkorade NDCs är de
faktiska utsläppsbanorna som krävs för att
begränsa medeltemperatursökningar över
1,5 – 2°C.
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Nuvarande ovillkorliga och villkorade
NDCs representerar 11,7 respektive 20
miljarder ton utsläppsöverskott år 2030
jämfört med vad som hade krävts i ett
2°C-scenario. Detta representerar ungefär
de årliga CO2e-utsläppen från Kina

respektive utsläppen från USA och Italien
baserat på 2018 års data från
världsbanken.
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DET FINNS STOR PRESS PÅ LÄNDER ATT LEVERERA UPPDATERADE OCH
AMBITIÖSA NDCS
Det vi kan konstatera vid det här laget är
att världen står inför transformativa
trender där den ena extremen är att man
fortsätter på inslagen väg med otillräckliga
initiativ för att motverka
klimatförändringar och således får ta
konsekvenserna för det i framtiden. Den
andra extremen är en tvärvändning och
en skarp reduktion av utsläpp. När vi
summerar Glasgow någon gång i slutet av
året så kommer huvudsakligt fokus vara på
huruvida länder lyckas leverera ambitiösa
NDCs. Vi hade definitivt kunnat ha en
bättre utgångspunkt för COP26 än en
präglad av en global pandemi som dras
med konsekvenserna av coronapandemin
fortfarande och globala relationer som
tagit sig en ordentlig känga. Trots det är vi
försiktigt positiva inför mötet eftersom de
flesta länder inser att klimatet är ett
område där endast global samverkan kan
lösa utmaningarna – med konsekvenser
för samtliga. Oavsett utfall på COP26, och
de kommande åren, så kommer det finnas
intressanta investeringsmöjligheter på
klimattemat. Det är uppenbart att bolag
involverade i förnyelsebar energi,
elbilstillverkare, infrastruktur till smarta
städer kommer att gynnas av att världen
tar krafttag i syfte att reducera utsläppen.

Stockholm 2021-10-14

Emir Borovac, CFA
Hållbarhetsansvarig
Cliens Kapitalförvaltning

Men i ett scenario där världen värms upp
med efterföljande effekter, framför allt
extremväder, hittar vi fortfarande bolag
som är väldigt attraktiva och kan bli så
kallade ’klimatvinnare’. Infrastruktur för att
kunna hantera längre och mer frekventa
värmeböljor, översvämningar och torka
kommer i ett sådant scenario vara
intressant. Exempel på detta är bolag som
kan stå för en utbyggnad och
modernisering av elnätet för att det ska
kunna tåla ändrade och mer utmanande
omständigheter, mjukvarubolag som kan
tillhandahålla lösningar för att optimera
översvämningsberedskap, osv. Vi har i
detta kvartalsbrev inte nämnt EUs
ambitioner inom klimatområdet. Dessa är
omfattande och inkluderar allt från EU
Green Deal till det nya, och uppdaterade,
policyramverket Fit for 55. Oavsett utfall i
november i Glasgow så kommer EU
fortsatt att satsa på klimatet inom
regionen – man kan inte släppa ämnet i
egenskap av europeisk investerare. Mer
om det i framtiden!
Vi ser med spänning fram emot COP26 i
november och kommer att följa upp
temat kommande kvartalsbrev!
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