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Sammanfattning
I det närmaste fri tillgång till fossila bränslen som olja och stenkol har varit en förutsättning 
för den industriella revolutionen i västvärlden och östra Asien. Den storskaliga användningen 
av fossila bränslen har dock resulterat i att halten av koldioxid i atmosfären har ökat.
Koldioxid är atmosfärens viktigaste växthusgas och den ökande halten håller på att förändra 
jordens klimat. Denna studie fokuserar på hur samhällena i Sverige och andra länder kommer 
att påverkas av klimatförändringen. De andra länderna är Nederländerna i nordvästra Europa 
och nordafrikanska Sahel, som inkluderar flera stater. Klimatförändringen kommer att drabba 
samhällena i de båda regionerna på väldigt olika sätt. I Sverige liksom i Nederländerna 
kommer klimatet att bli fuktigare, vilket samhällets olika funktioner redan förbereder sig för. 
Situationen i Sahel är helt annorlunda, där kommer klimatet att bli torrare. Dessa länder är 
fattiga och kunnande såväl som resurser är knappa, vilket innebär att dessa länder få det svårt 
att anpassa sig till de nya förhållandena. Det har även varit av intresse att studera nationella 
såväl som internationella överenskommelser med ambitionen att minska användningen av 
fossila bränslen. Intervjuer genomfördes för att få information om kunskapsläget rörande 
klimatförändringar och dess konsekvenser för Sverige och övriga världen. Som lärare i 
geografi, såväl som i andra ämnen, är det viktigt att stödja kunskapsutvecklingen vad det 
gäller klimatförändringen med de problem och möjligheter som följer.

Nyckelord: Klimatförändring, koldioxid, växthusgas, fossila bränslen, samhällsförändringar

Abstract
The industrial revolution in the western world and later on in East Asia has only been possible 
due to extensive use of fossil fuel, like petroleum and coal. This has resulted in increased 
concentrations of carbondioxid in the atmosphere. Carbondioxid is the most important 
greenhouse gas and increasing levels in the atmosphere are underway to cause a global 
climate change. The focus of this thesis was to study how societies in Sweden as well in other 
countries will be affected in the long term by a climate change. The other countries 
investigated are the Netherlands in North Western Europe and the North African Sahel,
including a number of states. The climate change will have a very different impact on the 
societies in these two regions. In Sweden as well as in the Netherlands the climate will 
become moister and preparations for these consequences are taken care of. The situation in 
the Sahel is totally different since the climate will become drier and will result in drought. 
These countries are poor and both knowledge and resources are scarce, so there are small 
possibilities to adapt to the new conditions. It is also of interest to study national as well as 
international agreements to reduce the use of fossil fuel. Interviews were performed to get 
information about the knowledge of climate change and its consequences for Sweden as well 
as well for other parts of the world. As a teacher in Geography, as well as in other subjects, it 
is of importance to improve the knowledge of problems as well as possibilities regarding 
climate change and its consequences for the society.
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1. Inledning
Detta examensarbete, i ämnet Geografi, har genomförts inom ramen för lärarutbildningen 
AOU 60 vid Växjö universitet. Arbetet behandlar problematiken med den pågående 
klimatförändringen och dess konsekvenser för samhället i Sverige och i andra delar av
världen. Studien gör inte anspråk på att vara heltäckande, men visar hur komplex 
problematiken med mänskligt orsakad klimatförändring är och att den påverkar de flesta 
människor i vardagen idag och kommer att påverka oss än mer i framtiden. 

Under nittonhundratalet och till idag har människans samhällen genomgått en radikal 
förändring som saknar motstycke i historien. I den industrialiserade och rika delen av världen 
har en enorm teknisk, vetenskaplig och ekonomisk utveckling skett. I kölvattnet av denna 
utveckling har ändliga naturresurser som exempelvis fossila bränslen överutnyttjats kraftigt. 
Samtidigt har majoriteten av jordens människor, som lever i utvecklingsländerna inte fått ta 
del av denna utveckling. Där har istället frånvaron av trygghetssystem i kombination med 
traditionell livsstil resulterat i en mycket kraftig befolkningsökning, ojämn resursfördelningen 
och en förhållandevis liten ekonomisk utveckling. Detta har i många fall resulterat i
misshushållning med ändliga naturresurser, som mineraltillgångar och skövling av skogar 
som i sin tur resulterar i markförstöring.

För ungefär två hundra år sedan började stenkol, som är ett fossilt bränsle, att användas som 
energikälla i större omfattning. Sedan ungefär hundra år och i synnerhet efter andra 
världskriget har användningen av fossila bränslen och då främst bergolja ökat mycket kraftigt. 
Vid all förbränning av fossila bränslen avges koldioxid gas (CO2), vilket även sker vid 
förbränningen av biobränslen. Skillnaden är att fossila bränslen kommer från geologiska 
avlagringar där kolhaltigt biologiskt material varit bundna i miljontals år. Biobränslen 
kommer från biologiska produkter, främst växtmaterial, som bara är något eller några år 
gammalt. När man förbränner biobränsle så släpper man således bara ut koldioxid som fanns i 
atmosfären för en kort tid sedan och när nytt biologiskt material tillväxer med hjälp av 
fotosyntesen så binds denna koldioxid. Fossila bränslen tillför kol som varit bundet i de 
geologiska avlagringarna och vi får därmed en nettotillförsel av koldioxid.

På 1980-talet började forskare varna för att utsläppen av klimatpåverkande gaser eller 
växthusgaser som de även kallas kan orsaka klimatförändringar som påverkar allt liv på 
jorden, inklusive människan. Problematiken ligger i att koldioxid, som från ett mänskligt 
perspektiv är den viktigaste växthusgasen, stänger in värmestrålningen i atmosfären. 
Processen i sig är livsviktig för Jorden eftersom det instrålande solljuset till stor del 
reflekteras i form av värmestrålning tillbaka ut i rymden, men växthusgaserna ser till att en 
del av värmestrålningen stannar i atmosfären. Om vår atmosfär helt saknat växthusgaser så 
skulle Jorden drabbas av en svår istid, men nu när atmosfären fylls på med för mycket 
växthusgaser så blir resultatet en allt varmare planet, med all den problematik som 
tillkommer.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bildas år 1988 av FN, med uppgift att 
sammanställa forskningsresultat om klimat och klimatförändringen. Den nyss avlidne Bert 
Bolin var professor på Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet och var en 
drivande kraft i IPCC:s styrelse. Sedan 1990-talet till i dag har medvetenheten så väl som 
forskningsinsatserna ökat inför hotet om klimatförändring. Detta gäller nationellt såväl som 
internationellt. Att hotet om klimatförändring tas på största allvar bekräftas av att IPCC och 
AL Gore fick Nobels fredspris år 2007. Klimatförändringen leder inte bara till att det blir lite 
varmare och möjligen behagligare här i norr, utan förändringen drabbar mänskligheten med 
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klimatextremer som kan leda till missväxt, migration, konflikter och krig. När man betraktar 
denna utveckling känns det rätt att ställa sig frågorna. Hur påverkas stater och individer av ett 
förändrat klimat? Hur yttrar sig den indirekta påverkan av politiska klimatbeslut?
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att studera den pågående klimatförändringen och det potentiella 
hot som förändringen innebär för Sverige och världen. Eftersom en analys ur globalt 
perspektiv skulle bli för omfattande så har jag närmare studerat Sverige, Nederländerna och 
Sahel i nordafrika.

Frågeställningar:

-Hur påverkas stater och individer av ett förändrat klimat?

-Hur yttrar sig den indirekta påverkan av politiska klimatbeslut?

Diskussionen i detta arbete rör sig uteslutande om klimatförändringar i förhållande till utsläpp 
av koldioxid, som är den viktigaste växthusgasen. Jag är dock medveten om att det finns 
andra viktiga växthusgaser som exempelvis kväveoxider och metan som bland annat 
produceras i stor mängd av och i samband med uppfödning av nötkreatur. Detta ligger dock 
utanför fokus för detta arbete, men jag vill ändå referera till FN:rapporten ” Rearing cattle 
produces more greenhouse gases than driving cars” (2006). Därtill tar uppfödningen av 
nötkreatur en stor del av den produktiva marken och vattenresurserna i anspråk. Dock torde 
uppehållstiden för kväveoxider och metan i atmosfären vara mycket kortare än för koldioxid.

Målsättningen är att få en bättre bild av hur den enskilda människan och samhället i Sverige 
och andra länder påverkas av klimatförändringen. Genom en undersökning vill jag ta reda på 
hur insatta (några) människor är i klimatförändringsproblematiken. Jag undrar hur de 
uppfattar klimatförändringen, som hot och om de ser de positiva effekterna. I målsättningen 
ingår även att utifrån kunskap och styrdokument resonera om hur man kan arbeta med olika 
aspekter rörande klimatförändring inom ämnet geografi och andra ämnen.
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3. Tidigare forskning, utredningar och överenskommelser
3.1 Klimat och sårbarhetsutredningen

Här följer ett kondensat av resultaten i Klimat och sårbarhetsutredningen (2007). Eftersom det 
är ett kondensat av nämnda utredning så refererar jag den inte mer, istället refereras bara 
ytterligare källor i detta avsnitt.

3.1.1 Utredningens organisation
Regeringen tillsatte år 2005 Klimat och sårbarhetsutredningen med syftet att kartlägga det 
svenska samhällets sårbarhet för globala klimatförändringar och de regionala såväl som de 
lokala konsekvenserna. I arbetet ingår även en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna 
av skador som är kopplade till klimatförändringar. Utredningen blev klar hösten 2007. 
Utredningens rådgivande kommitté bestod av företrädare för Sverige Meterologiska och 
Hydrologiska Institut (SMHI), Naturvårdsverket, Krisberedskapsmyndigheten, 
Försäkringsförbundet, svenskt näringsliv, Statens Räddningsverk, Statens Geotekniska 
Institut, Boverket, Statens Energimyndighet, Sveriges kommuner och landsting, Länsstyrelsen 
i Dalarna, Statens Jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Näringsdepartementet, 
Jordbruksdepartementet och Finansdepartementet. Utredningen har även använt tre 
expertgrupper med representanter från nämnda myndigheter, näringslivet, 
forskningsinstitutioner och ytterligare organisationer. Enligt min uppfattning har man genom 
att samla kunnande från myndigheter och organisationer fått tillgång till ett brett 
kunskapsregister och har därigenom goda möjligheter att sprida information och medvetenhet 
mellan nämnda intressenter.

Utredningen har utgått från bedömningar angående den globala klimatutvecklingen som 
baserar sig på modellberäkningar som gjorts av IPCC (FN:s klimatpanel). Man utgår ifrån två 
globala klimatmodeller och två globala utsläppsmodeller från IPCC. Med utgångspunkt från 
dessa modeller så har SMHI beräkningar gjorts i tre tidshorisonter (2020-talet, 2050-talet och 
2080-talet) för olika regioner. Sådana beräkningar har även gjorts för de senaste 15 årens 
klimat, för att jämföra verklighet och modellresultat. Resultaten har löpande jämförts med en 
referensperiod som omfattar år 1961 t.o.m. 1990. Kartläggande av extremt väder i Sverige 
under de senaste åren, ingår även som en del av utredningens faktaunderlag för risk och 
åtgärdsbedömning. Med extremt väder menas kraftiga stormar, översvämningar/höga flöden, 
ras, skred, erosion, extremtemperaturer, nedisningar och snöoväder

3.1.2 Det blir varmare och blötare
Genom att studera modellscenarier och temperaturtidserier har FN och IPCC kommit fram till 
att jorden blivit 0,7 ºC varmare de senaste 100 åren och uppvärmningen kommer öka med 1,8-
4,0 ºC under detta sekel. Medeltemperaturen stiger med 3-5 ºC till 2080-talet (jämfört med 
perioden 1960-1990) och med hela 7 ºC i norra Sverige. Nederbörden ökar samtidigt under 
höst, vinter och vår. Under samma tidsperiod förväntas Havsytan stiga med 0,2-0,6 m globalt 
och ytterligare upp till 0,2 m mer i våra angränsande hav. Modellscenarierna visar att 
medelvindstyrkan såväl som vindstyrkan i de starkaste byarna kan öka.  

Antalet dagar med kraftig nederbörd och flöden ökar höst, vinter och vår. Utredningen lyfter 
speciellt fram problematiken med översvämningsrisker och möjligheter till avtappning av 
vatten från Mälaren, Hjälmaren och Vänern. De senaste översvämningarna i Vänern åren 
2000/2001 och Arvika 2000 drabbade bebyggelse, vägar och järnvägar, men även industri och 
jordbruk. Dricksvatten kan skadas vid översvämning genom att förorenat ytvatten och vatten 
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från ledningsbrott kommer ut i vattentäkter. Elförsörjningen hotas då el-stationer svämmas 
över. Även lokala skyfall kan orsaka översvämningar med utsläpp av avloppsvatten som följd 
och risken för översvämningar i källarutrymmen med mera ökar. Från den gångna sommaren 
kommer jag ihåg kraftiga skyfall med resulterande översvämningar i Gränna och Arneby med 
omgivning under sommaren 2007, varvid privat egendom skadades och vägar förstördes.
Generellt kan man säga att det leder till ökad risk att bo nära sjöar och vattendrag.

Ras och skred utgör en risk för människoliv. Kraftig nederbörd kan spola bort vägar som i 
Ånn (Jämtland) och i Munkedal raserades E6:an längs en sträcka av flera hundra meter. 
Ökade flöden och högre grundvattennivåer ökar risken för ras, speciellt i områden som redan 
är utsatta. Det gäller Vänerlandskapen, Götaälvdalen, östra Svealand och en stor del av 
ostkusten. Jag vill speciellt framhäva rasrisken utmed västkusten, eftersom leran där är 
speciellt känslig för högt porvattentryck och kan då bilda kvicklera. Kvicklereskred har
skördat dödsoffer i Surte på 1950-talet och i Tuve på 1970-talet. Uppskattningsvis ligger 
200 000 byggnader nära vatten i områden där ras och skredrisken ökar.

Havsnivån kommer att höjas med 9 till 88 cm enligt beräkningar från IPCC, där man beräknat 
att havsnivåhöjningen är större i närliggande havsområden. Landhöjningen i norra Sverige 
motverkar effekterna medan södra delarna (Skåne, Blekinge, Halland och västkusten) blir mer 
utsatta. Med en större andel västvindar som en effekt av lågtryckens banor så kommer högsta 
högvattennivån i Östersjön att stiga kraftigt. Exempelvis ligger högsta högvattennivån en 
meter över medelvattenståndet. I slutet av seklet beräknas den ligga två meter över högsta 
högvattennivån, vilket naturligtvis ställer krav på åtgärder och planering. Mest utsatta är 
kuststräckor i Skåne, Blekinge, Öland samt Gotland och vid en höjning av havsnivån på 88 
cm så ligger 150 000 byggnader inom erosionsbenäget område.

Vattenkraftproduktionen ökar kraftigt som en effekt av den ökade nederbörden som gör att 
vattenkraftsproduktionen kommer att öka successivt med 15 till 20 procent till sekelskiftet. I 
sammanhanget bör nämnas att totalt cirka 10 000 kraftverksdammar såväl som andra dammar
riskerar att drabbas av ökade flöden. Därför anser Riksrevisionen att det finns behov för 
förbättring och utveckling av statens dammsäkerhet. Resultaten bör påverka tillstånd för 
vattenverksamhet och omprövning av gamla vattendomar. I delbetänkandet om 
översvämningsriskerna i bland annat Vänern, har man sett att en ändrad regleringsstrategi kan 
bidra till att minska risken för översvämning. Det kan därför bli aktuellt med omprövning 
eller revidering av ett antal tillstånd. 

Vinterturismen kan drabbas på grund av snöfattigare vintrar i de södra fjällen. Här tycker jag 
att det är på sin plats att jämföra med snösituationen i södra Sverige, där det kan dröja flera 
vintrar emellan det att slalombackar kan brukas.

3.1.3 Längre växtsäsong och nya arter
Högre temperaturer och rikligare nederbörd förändrar förutsättningarna för jordbruk, 
skogsbruk, renskötsel och vinterturism. Därtill ändras förutsättningarna för landekosystemen, 
bland annat kommer arter generellt att spridas norrut.

Varmare klimat med längre växtsäsong och ett högre koldioxidtryck i atmosfären innebär 
ökad produktion. Introduktion av nya sorter kan ge än högre avkastning. Beräkningar visar att 
de vanliga trädslagen gran, tall och björk kommer att öka successivt med 20-40 procent under 
detta sekel. Framåt slutet av detta sekel kommer de torrare somrarna i södra Sverige göra så 
att granen växer långsammare. Andelen ädla lövträd skulle kunna öka i skogsbruket, men 
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skador från betande vilt utgör ett hinder. Modellresultat visar även en ökad risk för 
vindfällning som en effekt av ökad skogstillväxt och högre träd, även om stormfrekvensen 
inte ökar. Minskad tjäle medför även större risk för stormfällning och försvårar även 
skogsarbetet och transport. Ett varmare klimat gynnar även skadegörare som svamp och 
insektsangrepp. Torra varma somrar ökar risken för skogsbrand. En aspekt man inte vägt in i 
utredningen är att mer snabbväxande barrträd får ett sprödare virke vilket är en kvalitetsaspekt 
och i så fall även en sämre hållfasthet mot starka vindar.

Vegetationsperioden och därmed odlingsperioden förlängs väsentligt på grund av det mildare 
klimatet och möjliggör ökade skördar i hela landet. Skördarna kan öka med cirka 20 procent i 
Mälardalen och upp till 50 procent i Västerbotten om man odlar samma grödor som idag. 
Höstsådda grödor kommer att användas i större omfattning, för att utnyttja den mildare hösten 
och nya arter kommer att introduceras. Ökade vallskördar och förlängd betessäsong gynnar 
djurhållningen. Problem med skadegörare som svamp, bakterier och virus kommer att öka. 
Därtill kommer ogräsfloran att bli mer artrik. Om användningen av bekämpningsmedel ökar 
till dansk nivå så innebär det nära en fördubbling mot dagens nivå. Våta vintrar och torra 
somrar kommer att ställa nya krav på dränering såväl som bevattning.
Sjukdomar, främst zoonoser (sjukdomar som sprids från djur) som sprids av bland annat 
fästingar och gnagare kommer att öka. Ett flertal vektorburna sjukdomar sprids nu norrut. 
Höga temperaturer kan ställa till med problem (överhettning) för uppfödning av svin och 
fjäderfä. Rennäringen påverkas då snösituationen förändras, vilket kan leda till konflikter om 
mer kustnära bete krävs. 

Landekosystemen kommer att förändras vilket kan resultera i minskad biologisk mångfald. 
Naturskogarna förändras av både klimatförändringen såväl som av ändrade 
brukningsmetoder. I fjällen har trädgränsen stigit med 100-150 m de senaste hundra åren och 
om temperaturen ökar med 5-6 grader under detta århundrade så kommer stora delar av 
kalfjället att förbuskas. Detta motverkar miljömålen ”Ett rikt växt och djurliv, Storslagen 
fjällmiljö och Myllrande våtmarker”.

3.1.4 Vattenkvalitet och fiske
Avrinningen beräknas öka från större delen av landet, framför allt från västra Götaland och 
från fjällkedjan. Ökad avrinning tillsammans med ökad temperatur påverkar färskvattnets 
såväl som havsvattnets kvalitet. Urlakningen av såväl humus såväl som näringsämnen 
beräknas öka. Medan humusämnena brunfärgar vattnet och försämrar råvattnets kvalitet för 
vattenverken, så bidrar den ökande mängden näringsämnen (kväve och fosfor) till 
övergödning, kommer att öka frekvensen och intensiteten hos algblomningarna. Processen 
understöds av de höjda temperaturerna. Sammantaget leder detta till sämre vattenkvalitet och 
motverkar därmed miljömålet ”Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag”.
Ökad humushalt, algblomningar och halt av mikroorganismer försämrar råvattnet vilket gör 
att ny reningsteknik krävs, vilket i sin tur betyder dyrare dricksvatten. Kostnaden för det 
sämre råvattnet beräknas bli 60 till 140 miljarder kronor under perioden 2010 till 2100.

Östersjön hotas genom att ökad nederbörd och en ökad andel västvindar kan resultera i en 
nära halverad salthalt. Detta skulle innebära att de flesta marina arterna skulle försvinna. Även 
om salthalten inte sjunker så dramatiskt så kommer flera graders temperaturökning och ett 
ökat tillflöde av näringsämnen resultera i en ökning av antalet algblomningar och deras 
intensitet. Enligt modellresultat så ökar antalet algblomningar i södra Östersjön, men kan 
minska på annat håll och det bör sägas att det finns stora osäkerheter om hur livet kommer att 
påverkas.
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Klart är att fisket kommer att påverkas. Torsken liksom plattfiskar kan helt komma att utrotas 
och ersätts med sötvattenlevande arter som trivs i varmare vatten, såsom Abborre, Gädda och 
Gös. Skadliga arter som den amerikanska kammaneten kan komma att etablera sig i 
Östersjön. Den har redan etablerat sig och förstört fisket i Svarta havet. De högre 
temperaturerna förväntas öka fisket på västkusten. I sötvatten kommer arter som trivs i 
varmare vatten ersätta kallvattenlevande arter. I norrland och Vättern hotas rödingen, medan 
laxen hotas i södra delarna av landet. Fiskerinäringen beräknas tappa inkomster om cirka 3-15 
miljarder kronor under perioden 2010 till 2100.

3.1.5 Hälsoeffekter 
Varmare klimat och större nederbörd ökar smittspridningen. Vid översvämning, skred och ras 
riskerar smittämnen som finns i marken att förorena vattentäkter, badvatten, bevattningsvatten 
och betesmarker. Vid översvämning riskerar avloppsvatten att läcka in i dricksvattentäkter 
och in i dricksvattenledningar. En egen kommentar i detta sammanhang är att deponier 
(soptippar) kan drabbas av läckage i högre utsträckning och det är väl känt att smittämnet i 
gamla kolerakyrkogårdar fortfarande är aktivt. Badsårsfeber beror på smittämnen som 
tillväxer när vattentemperaturen är över 20 grader och blev känd sedan utbrottet den varma 
sommaren 2006. Problemen med denna sjukdom antas öka i hela Östersjön. Även antalet 
matförgiftningar förväntas öka med den ökande temperaturen. Vektorburna sjukdomar är 
sådana som sprids av olika däggdjur, fåglar, insekter och spindeldjur. Mest känd är fästingen 
som sprider borelia och TBE och som sprider sig allt längre norr ut. Det varmare klimatet 
antas påverka dessa sjukdomar, då smittbärarna kan flytta längre norrut. Det finns även en 
risk för mögelproblem i byggnader orsakade av en högre fuktighet tillsammans med högre 
temperatur. Mögelproblematiken innebär en hälsorisk såväl som ekonomiska kostnader för 
renovering och förebyggande åtgärder.

Medeltemperaturen sommartid väntas öka med 2-4 grader och antalet extremt varma dagar, då 
temperaturen inte går under 20 grader, kommer att öka kraftigt i södra och mellersta Sverige, 
samt utmed Norrlandskusten. De riktigt kalla dagarna kommer att bli färre. En höjning av 
medeltemperaturen med 4 grader ökar dödligheten med 5 procent vilket innebär cirka 1000 
personer per år i Stockholm. Medan uppvärmningsbehovet kommer att minska kraftigt så 
kommer kylbehovet att öka. Till 2080-talet kommer energibehovet för uppvärmning kommer 
att minska med cirka 30 % eller 23,5 TWh och behovet att kyla kommer att öka cirka fem 
gånger, vilket motsvarar 8,5 TWh.

3.1.6 Vindar och stormar
Vi minns stormarna ”Gudrun” i januari 2005 och ”Pär” i januari 2007 som drabbade södra 
Sverige. Speciellt Gudrun fällde väldiga mängder med träd och orsakade kraftiga störningar 
på telenäten, elförsörjningen, vägnätet och tågtrafiken. Skadorna efter stormen Gudrun 
uppgick till 21 miljarder kronor och 17 människor omkom. Modellberäkningarna är inte 
entydiga men det kan bli något mera blåsigt och att stormfrekvensen ökar något. En ökad 
stormfrekvens tillsammans med faktorer som snabbväxande (klenare) träd, minskad tjäle och 
blötare mark kan öka stormfällningen drastiskt. Man räknar med en kostnad av 50 till 100 
miljarder kronor under resterande delen av århundradet.

Sedan Gudrun pågår ett fortlöpande arbete med att markförlägga kablar i södra delen av 
landet. I norra delen av landet kommer luftburna ledningar för de lokala näten att kvarstå. Vad 
det gäller telenäten så pågår en övergång till trådlös överföring. I nuläget kvarstår en 
stormkänslighet för el och telenätet men denna känslighet kommer att minska med tiden.
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Stamnäten för överföring av el såväl som för radio och television är dimensionerade för att 
klara kraftiga vindar och stormfällning av skog (träden får ej växa nära ledningarna).
Järnvägsnätets elledningar är känsliga för stormfällning av träd och banverket skall se över 
dessa ledningsgator.

Vindkraften gynnas av en ökande medelvind och produktionen kan öka med 5-20 % redan till 
2020-talet, vilket i så fall skulle innebära ökade inkomster på upp till 25 miljarder kronor 
under resterande delen av detta århundrade.

Anpassningen till klimatförändringar bör genomsyra stora delar av samhället och arbetet med 
anpassning kommer till stor del att genomföras på lokal nivå av enskilda, företag och 
kommuner. En klimatanpassningsdelegation i var länsstyrelse stödjer kommunernas insatser, 
bidra till kunskapsöverföringen, sammanfatta, tillhandahålla, tolka och vidareförmedla 
information samt samordna, driva på och följa upp arbetet. Naturvårdsverket får ansvaret för 
uppföljning av anpassningsarbetet och rapporteringen. Sverige Meterologiska och 
Hydrologiska Institut får ansvar för kunskapsöverföringen om klimatförändringar mot 
kommuner, myndigheter och länsstyrelser. Berörda myndigheter bör få tydligt ansvar för 
anpassning till klimatförändring, både vad det gäller risken för extremhändelser såväl som för 
den fortlöpande klimatförändringen. Samtidigt bör Räddningsverket, SMHI, 
Naturvårdsverket, SIG, SGU och Boverket bistå länsstyrelserna med 
klimatanpassningsarbetet. 

Forskning och kunskapsuppbyggande behövs för att skaffa sig en bättre grund för 
klimatanpassningsarbetet, förslagsvis genom att skapa ett nytt institut för klimatforskning och 
anpassning. Genom att tillföra resurser (100 miljoner kronor per år) så kan detta institut syssla 
med tvärvetenskapligt forskning om klimat såväl som tillämpad forskning och utveckling 
inom området. Som ett led i mera internationell forskning har Mistra tagit initiativ att skapa 
Stockholm Resilience Center och forskningsprogrammet Swecia.

Viktigaste slutsatser och förslag
-Det finns tillräckligt med faktaunderlag för att påbörja anpassning till klimatförändringarna i 
Sverige.
-Risken för översvämningar, ras, skred och erosion ökar på flera håll. Ett statligt 
klimatanpassningsanslag bör inrättas för storskaliga insatser.
-Skogstillväxten ökar kraftigt och jordbruksproduktionen kan ökas, dock behövs anpassning 
bl.a. för att bevara biologisk mångfald.
-Vattenkvaliteten kommer att försämras i våra sjöar och vattendrag, vilket kräver insatser för 
att bibehålla en god dricksvattenkvalitet.
-Fjällvegetationen får ett större inslag av buskar, vilket kan drabba rennäring och turism.
-Det varmare klimatet leder till fler dödsfall på grund av värmeböljor och ökad 
smittspridning.
-Sveriges energibalans gynnas genom minskat värmebehov och ökad vattenkraftspotential.
-Vid var länsstyrelse bör en särskild klimatanpassningsdelegation inrättas, framför allt som 
stöd för kommunerna.
-Ett nytt institut för klimatforskning och anpassning föreslås.

3.1.7 Klimatförändringens påverkan på samhället och individen
Frågorna jag ställde mig i denna studie är dels ”Hur påverkas stater och individer av ett 
förändrat klimat?” och ”Hur yttrar sig den indirekta påverkan av politiska klimatbeslut?”. 
Med utgångspunkt från dessa frågor och resultaten från utredningen så kan det konstateras att 
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både staten och individen kommer att påverkas av klimatförändringen på flera olika sätt. Här 
följer några exempel. Staten kommer att drabbas när konstruktioner måste ändras för att stå 
emot ett fuktigare klimat med fler klimatextremer. Detta drabbar även enskilda individer om 
de t.ex. bor nära vattendrag eller har en fastighet som drabbas av fuktskador. Individer 
kommer även att drabbas när de inte tillåts att bygga nära sjöar och vattendrag, vilket är en 
form av indirekt påverkan. I de flesta fall påverkas både staten och individen, dock kan antalet 
påverkade individer variera stort. I fallet med förlängd växtsäsong så tjänar staten såväl som 
jordbruk och skogsbruk på detta genom att den biologiska produktionen ökar. Antalet 
individer som berörs i detta fall är sannolikt ganska litet om man jämför med det stora antalet 
individer som kan drabbas vid etableringen av nya sjukdomsalstrande organismer. Den sämre 
kvalitén på färskvattnet kommer att drabba staten genom att reningskostnaderna ökar, men
även konsumenten som får betala ett högre pris för vattnet. Enskilda med egen vattentäkt 
kommer att drabbas av högre kostnader för att upprätthålla vattenkvaliteten. Vad det gäller 
fiskerinäringen så är det främst individer (fiskerinäringen) som drabbas när eftertraktade arter 
minskar i antal. Som en konsekvens av minskade fiskbestånd kan man även förvänta sig att 
politiska beslut i form av fiskebegränsningar ytterligare kommer att drabba dessa individer.
För nationen är det positivt att elproduktionen från vattenkraft och vindkraft kommer att öka.
På så vis får Sverige mer elektrisk energi och det minskar behovet av fossila bränslen.

3.2 Klimatrelaterad forskning i Sverige
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) stöder svensk forskning ur ett ”hållbart 
samhälle” perspektiv. En stor del av resurserna, totalt cirka 200 miljoner kronor per år, går till 
att stödja de större forskningsprogrammen (www.mistra.org). Exempelvis så arbetar 
forskningsprogrammet Swedish research programme on climate impacts and adaptation
(SWECIA) med att minska utsläppen av växthusgaser. Climate policy research programme 
(CLIPORE) arbetar med att förbättra samhällsvetenskapens förståelse för komplexiteten i 
ekonomiska och samhälleliga processer i skuggan av en klimatförändring.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) stöder i nuläget 
132 stycken forskningsprojekt med anknytning till klimatförändring. Projekten spänner över 
en stor del av det naturvetenskapliga fältet (www.formas.se). Det kan tilläggas att redan år 
1996 publicerade Naturvetenskapliga Forskningsrådet (numera Formas) sin årsbok som detta 
år fick namnet ”Jordens klimat”. Där presenterades problematiken med klimatförändringar 
och pågående relaterad forskning som finansierades av Formas (NFR).

Naturvårdsverket finansierar även en del forskning som rör klimatförändring
(www.naturvardsverket.se). Det ena programmet är Communication, organisation, policy 
instruments and efficiency (COPE), som är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om det 
svenska arbetet med att nå miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Det andra programmet är 
Climatools, vars syfte är att ge aktörer bättre grund för att ta fram anpassningsstrategier för 
klimatförändringen. 

3.3 Internationellt klimatarbete 
Arbetet med att försöka minska utsläppen av växthusgaser, såväl som anpassning för att möta 
en klimatförändring sker på nationell nivå, EU:nivå och internationell nivå. Speciellt 
intressant blir det hösten 2009 när Sverige och statsminister Fredrik Reinfeldt tar över 
ordförandeskapet i EU och klimatfrågan förväntas bli ett huvudämne (Dagens Industri, 2008-
02-14).
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3.3.1 Klimatarbete i FN:s regi
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bildades år 1988 och omfattar hundratals 
forskare över hela världen, deras uppgift för organisationen är att studera och regelbundet 
utvärdera vetenskapliga resultat rörande klimatförändringen, med FN som uppdragsgivare. 
Det vetenskapliga underlaget ligger till grund för kunskapen om klimatsystemen, om 
sårbarhet och anpassning, samt om möjligheten till åtgärder med metodik för att minska 
utsläppen av växthusgaser. Den fjärde och senaste rapporten kom våren 2007 och behandlar 
kunskapen av klimat, effekter, anpassning, sårbarhet samt möjligheten till att mildra 
effekterna av klimatförändringen (www.ipcc.ch).

Den första stora händelsen vad det gäller internationella överenskommelser angående 
klimatproblematiken var Förenta Nationernas klimatkonvention från Riokonventionen
(Convention on Climate Change) år 1992. Den hade som mål att stabilisera halten 
växthusgaser i atmosfären för att hindra farlig klimatpåverkan. Det handlar om att samla och 
dela relevant information och erfarenheter, såväl som att identifiera och åtgärda utsläppskällor 
(http://uncccint/2627.php). Det är de industrialiserade länderna som skall ta ledningen i 
reduktionen av utsläpp av växthusgaser och hjälpa utvecklingsländerna med teknik såväl som 
ekonomiskt stöd. Överenskommelsen innehöll dock inget tvång.

I det efterkommande Koyotoprotokollet (Kyoto Protocol) 1997, förband sig undertecknande 
industriländer att begränsa mängden utsläppta växthusgaser. Därmed skall utsläppen av de sex 
viktigaste växthusgaserna minska med mer än fem procent till år 2012 (medelvärde för åren 
2008-2012, med år 1990 som referensnivå, http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php). 
Reduktionen av utsläpp bestämdes under konferensen i Marrakesh år 2001 och 
överenskommelsen konkretiserades ytterligare under konferensen i Montreal år 2005. I 
december 2007 hölls en klimatkonferens på Bali och som får betraktas som startskottet på 
förhandlingarna för ett nytt internationellt avtal om utsläpp av växthusgaser, när 
Kyotoprotokollet löper ut år 2012. Varje EU stat redovisar årligen sina resultat enligt FN:
Klimatkonvention (UNFCCC), och EU lämnar in en rapport för unionen som helhet.

Enligt klimatkonventionen skall industriländerna hjälpa de fattigaste länderna, varav en stor 
del i Afrika, med att ta fram underlag och bedöma de enskilda ländernas sårbarhet inför 
klimatförändringen. Dessa National adaptation programmes of action (NAPA) fokuserar på 
den problematik som är högt prioriterade och där det redan finns en struktur på gräsrotsnivå 
att arbeta utifrån (http://unfccc.int/national_reports/napa/items/2719.php). Arbetet finansieras 
med medel som kommer från avgifter som inbetalats av I-länder inom ramen för 
Koyotoprotokollet. I Nairobi antogs år 2006 ett femårigt arbetsprogram (Nairobi Work-
programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change) i syfte att komma 
igång med anpassningsåtgärder för klimatförändring, inom programmets regi
(http://uncccint/3916.php). Man skall i första hand bearbeta effekter och sårbarhet, samt 
planera för anpassning, insatser och åtgärder. Det rör sig om att sprida tekniskt kunnande, ta 
fram vetenskaplig information om klimatförändringen och dess effekt på samhället samt 
sprida och tillämpa denna information.

3.3.2 Klimatarbete i EU:s regi
EU-kommissionens andra klimathandlingsprogram startade år 2005. Det går ut på att utveckla 
miljöpolicyn inom EU samt utveckla nya policyområden. Bland annat utreder en arbetsgrupp 
om det finns behov och om det går att införa en strategi för klimatanpassning på EU-nivå. 
Under år 2006 ordnade arbetsgruppen möten i tio sektorsgrupper, vilket utgör grundstommen 
till den grönbok som presenterades år 2007. 
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Grönboken eller ”Anpassning till klimatförändringarna i Europa – tänkbara EU-åtgärder”
(http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm)
motiverar anpassnings åtgärder på EU-nivå eftersom effekterna av klimatförändringarna är 
gränsöverskridande (www.regeringen.se). Vidare motiveras ett gemensamt agerande inom EU 
genom att ett gemensamt agerande vad det gäller skyddsåtgärder är mer effektivt i jämförelse 
med enskilda nationella åtgärder. Grönboken pekar ut Skandinavien som ett av de mest 
sårbara områdena på grund av den ökade nederbörden. Det är meningen att Grönboken skall 
följas av en vit bok under år 2008.

Grönboken föreslår åtgärder inom fyra prioriterade områden:
-Tidiga åtgärder inom EU, där åtgärder för anpassning görs löpande vid införande och 
förändringar av lagar och i politiken. Kostnaderna integreras i gemenskapens 
finansieringsprogram och hänvisar även till Sternrapporten från år 2006. 
-Anpassningen gäller även EU:s externa politik och går igen i EU:s politik gentemot 
omvärlden, genom utrikespolitiken och säkerhetspolitiken i olika aspekter. 
Anpassningsåtgärder bör samordnas med grannländer. Det är även viktigt att bygga upp 
kontakter med samarbeten och avtal i övriga världen och då speciellt u-världen. EU har under 
perioden 2007-2010 avsatt 50 miljoner euro för att skapa dialog med och stöd till u-länder. 
Därtill föreslås att en global allians mot klimatförändringar (Global Climate Change Alliance) 
skapas för att stöda u-länder i sitt arbete mot klimatanpassning.
-Forskning skall täppa till osäkerhetsfaktorer och kunskapsluckor. Inom EU skall integrerad 
forskning och kunskapsutbyte minska osäkerheten i det nutida kunskapsläget om 
klimatförändringar. Den nya kunskapen skall tillämpas praktiskt och i beslut. Mer detaljerade 
scenarier på regional och lokal nivå behövs inför 2020-talet. Pågående forskning pågår inom 
EU:s sjätte ramprogram och en ytterligare fokusering på klimatförändring vad det gäller 
prognoser, modeller och anpassning kommer i det sjunde ramprogrammet under åren 2007-
2013.
-De olika staternas samhällen, näringsliv och offentliga sektor deltar i anpassningsarbetet, 
genom att en expertgrupp för anpassning till klimatförändringar agerar som ett råd för 
Europeiska kommissionen. Expertgruppen skall bestå av representanter från ledande forskare, 
beslutsfattare och organisationer. Den har till uppgift att lämna synpunkter på det arbete som 
genomförs i ett antal arbetsgrupper.

Översvämningsdirektivet eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG om 
bedömning och kartering av översvämningsrisk (www.smhi.se). Detta innebär att risker 
förknippade med översvämningar kartläggs och åtgärder planeras i utsatta områden. Till 
december år 2010 skall riskerna för översvämning bedömas i landets alla avrinningsoråden 
och till december år 2013 skall känsliga områden riskkarteras. Karteringen skall visa 
utbredningen för höga nivåer och sannolikheten för höga flöden med möjliga konsekvenser 
för återkommande årstidsflöden återkommande höga flöden. Senast år 2015 skall landet ha 
valt och utarbetat en skyddsnivå. Syftet är att minimera risken för översvämningar såväl som 
dess skadeverkningar. Viktigt är att ta gemensamt ansvar för vattendrag som delas av flera 
länder och att utbyta information. Som nämnts tidigare så pågår arbete som rör denna 
problematik redan i Sverige.

Vattendirektivet från år 2000 omfattar sjöar, floder, ytvatten, grundvatten och kustvatten. I 
stort sett är det bara det öppna havet som inte innefattas. Syftet är att kunna skydda vatten från 
källa till hav med ett samlat dokument där skydd och nyttjande av vatten i olika aspekter inom 
nationer såväl som inom EU behandlas med en helhetssyn. De övergripande målen är god 
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vattenstatus, bevarad eller förbättrad vattenkvalitet i god ekologisk och kemisk balans, samt 
att trygga vattenförsörjningen långsiktigt (www.k.lst.se). Arbetet skall vara klart 2015 en av 
huvudtankarna vid arbetet är att man utgår från avrinningsområden oberoende av nationella 
gränser. Finansieringen av åtgärder förknippade med direktivet skall vara klart till 2010 
(www.wwf.se).

Solidaritetsfonden har inrättats av EU för att vid en större naturkatastrof snabbt och effektivt 
kunna biträda och hjälpa till. Fonden hjälper till när skador på mer än 3 miljarder euro eller 
0,6 % av BNP:n har inträffat på grund av naturkatastrof i ett EU:land eller ett kandidatland. 
Hjälpen kan röra sig om att skaffa provisoriska bostäder, röja upp och att få infrastrukturen att 
börja fungera mm. I sammanhanget kan vara intressant att veta att Sverige fick 81,7 miljoner 
euro från fonden som en följd av stormen Gudrun (www. eu-upplysningen.se).

Gemenskapsmekanismen träder i kraft vid nödsituationer såsom naturkatastrofer eller 
terroristattacker och innebär att EU länder skall hjälpa varandra. Som stöd finns ett 
övervaknings- och informationscenter samt kanaler för kommunikation, information, experter, 
information och materiel. Exempelvis fick Sverige hjälp i form av elverk efter stormen 
Gudrun (www.krisberedskapsmyndigheten.se).

Om man ser till frågeställningen om hur stater påverkas indirekt av politiska klimatbeslut, så 
är det uppenbart att EU ställer en mängd välmotiverade krav på sina medlemsländer för den 
gemensamma nyttan och solidaritetens skull.  

3.3.3 Klimatarbete i Sveriges bistånd
SIDA:s huvudmål är att begränsa fattigdom i utvecklingsländer, men inom denna verksamhet 
finns även ambitionen att hjälpa till med att minska utsläppen av växthusgaser och minska 
sårbarheten hos fattiga länder och människor i aktiviteter som har med energi, transporter och 
privat aktivitet att göra (Sida, 2004a). Där SIDA engagerar sig i jordbruk och skogsbruk är det 
främst utsläpp av växthusgaser och sårbarhet man koncentrerar sig på, medan program som 
rör hälsa och vatten berör effekterna av klimatförändringen (Sida, 2004a).

SIDA har ambitionen att sprida och introducera förnyelsebar teknik, förnyelsebar energi, 
effektivisering och att stimulera dess användning. Sida stöder bra och billiga kollektiva 
transportmedel, som ett led i att reducera utsläppen av CO2 (Sida, 2004b). Sida räknar med att 
klimatförändringen kommer att göra redan torra områden än mer torra och att spridningen av 
sjukdomspridande organismer kommer att gynnas (Sida, 2004b). Hjälpinsatser koordineras 
med andra insatser och mål så att de verkar för en hållbar utveckling på det lokala såväl som 
det global planet (Sida, 2004b).
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4. Metod
4.1 Djupintervjuer
Tanken är att intervjua tre personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med 
klimatproblematiken. Tanken är att de intervjuade, med hjälp av frågor från mig, skall få 
tillfälle att lyfta fram det de tycker är viktigt i klimatproblematiken. Hur de uppfattar 
omgivningens intresse och bildningsnivå vad det gäller denna problematik är av intresse. 
I sammanhanget är det intressant att gå tillbaka till frågeställningen. ”Hur påverkas stater och 
individer av ett förändrat klimat”? Frågeställningen berör ju oss alla i vardagen och än mer i 
framtiden. Intressant är om de intervjuades skilda bakgrund avspeglar sig i deras prioritering 
och intressefokus vad det gäller klimatproblematiken. Därför har intervjuer genomförts med 
tre personer med olika bakgrund och som därför kanske ser nämnda problematik från olika 
perspektiv. Jag har intervjuat en (1) manlig gymnasielärare som är lärare i naturvetenskapliga
ämnen sedan 1970-talet. Den andra som intervjuats är en (2) kvinnlig gymnasielärare i 
samhällsvetenskapliga ämnen och hon har varit lärare sedan några få år. Den sista personen 
(3) arbetar på en länsstyrelse i chefsposition och hon har arbetat med relaterad (miljö) 
problematik sedan 1990-talet. Hur uppfattar de klimatproblematiken ur olika aspekter och hur 
skiljer sig detta mellan de intervjuade personerna? Om det finns olikheter, kan det i så fall 
förklaras med skillnader i arbete, utbildning eller bakgrund. Kan det vara så att No-läraren 
värnar mer om naturen, So-läraren ser mer åt samhällseffekterna och myndighetspersonen ser 
problemet som något man rättar till med broschyrer och en grävskopa? Vad tycker de är de 
viktigaste aspekterna att nå ut med till gymnasieelever eller andra grupper i samhället. Det är 
ju inte tal om något statistiskt signifikant underlag, men jag hoppas se samsyn och eventuella 
skillnader i tänkande och problematiserande mellan personer och deras skilda bakgrund. Jag 
eftersträvar att de intervjuade inte skall vara för unga eftersom ett tidsperspektiv är av 
intresse.

Jag har vid intervjuerna strävat efter att använda enkla raka frågor med en önskan att få 
komplexa och innehållsrika svar på det viset som Trost (2005) beskriver angående kvalitativa 
intervjuer. Genom att inte nödvändigtvis ställa frågorna i en speciell turordning så kan man ha 
en öppen struktur på frågorna och utnyttja ett svar för att leda samtalet in på en annan fråga
(Trost 2005). Jag önskar även att resultaten från intervjuerna skall kunna användas och 
förbättra undervisning i geografi och andra ämnen vad det gäller mänsklig klimatpåverkan. 
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5. Resultat
5.1 Sveriges energianvändning ur geografiska perspektiv
Vad det gäller energiproduktionen, så går det knyta en mycket stor del av utsläppen av 
koldioxid till denna process i Sverige såväl som i övriga världen. Energiproduktionen kommer 
att påverkas direkt av klimatförändringen såväl som av själva hotet av en klimatförändring.
Resonemangen passar i sammanhanget väl in med frågeställningarna ”Hur påverkas stater och 
individer av ett förändrat klimat?” samt ”Hur yttrar sig den indirekta påverkan av politiska 
klimatbeslut?”. Den direkta påverkan kommer sig av att förutsättningarna för de förnyelsebara 
energislagen sannolikt kommer att påverkas av en klimatförändring, därtill kan även 
konsumtionen komma att förändras. Den indirekta påverkan kommer sig av politiska beslut 
som kommer att motverka användandet av fossila bränslen och gynna de förnyelsebara 
alternativen. 

Användningen av fossila bränslen utgör det största bidraget av koldioxid och sedan 
industrialiseringens start för cirka 200 år sedan så har mängden i atmosfären ökat från ca 
0,028 % till ca 0,035 %, speciellt stark har ökningen varit efter andra världskriget då 
användningen av fossila bränslen ökade. Egentligen borde halten i atmosfären ha varit ännu 
högre men tack vare att kol binds i marken och i havet, som organiskt kol och som karbonat, 
så dämpas ökningstakten. Det är viktigt att komma ihåg att fossila bränslen kommer från 
växter och djur som levde i träsk eller havet för tiotals till hundra miljoner år sedan. Koldioxid 
bildas vid all förbränning men i fallet med växthuseffekten så är det främst förbränning av 
fossila bränslen, som bensin, olja och kol man syftar på eftersom detta ger ett nettotillskott av 
koldioxid till atmosfären. Även svaveldioxid och kväveoxider bildas vid förbränning och i 
fallet kvävedioxid är biltrafiken viktig som källa. Svaveldioxid och kvävedioxid omvandlas i 
atmosfären till svavelsyra respektive salpetersyra vilket bidrar till försurning av mark och 
vatten. I fallet kvävedioxid så bidrar den även till övergödning av mark, sjöar och hav. 
Förnyelsebara energislag utnyttjar flödande energi som inte tar slut under överskålig tid. 
Gemensamt för vattenkraft, vindkraft och biobränslen är att de har sitt ursprung i solens 
strålande energi, det är ju solen som driver klimatsystem som i sin tur alstrar vind och 
nederbörd. Solen driver även fotosyntesen i växterna och på så vis är biomassa kemiskt lagrad 
solenergi. Vad det gäller fossila bränslen så rör det sig också om kemiskt bunden solenergi 
(fotosyntesen), men denna har lämnat det kontinuerliga kretsloppet och lagrats under många 
miljoner år.

Hur kan man hävda att energianvändning har geografiska perspektiv? Jo, mycket av den 
energi vi i dag använder kommer från fossila bränslen som har en inverkan på 
växthuseffekten och bidrar därigenom till klimatförändringen. Sverige är ett industrialiserat 
land, som därigenom är i behov av billig energi för att industrin skall kunna fungera, vara 
konkurrenskraftig och kunna utvecklas. Dessutom ligger Sverige geografiskt långt norr ut, 
vilket innebär att bostäder och andra lokaler måste värmas upp under den kalla årstiden. Vad 
det gäller tillgången på förnybar energi så har den geografiska placeringen stor betydelse 
genom att landet ligger i norra halvklotets västvindsbälte med relativt riklig nederbörd. Riklig 
nederbörd i kombination med den skandinaviska bergskedjan ger en nivåskillnad som ger 
goda möjligheter att anlägga vattenkraftverk för produktion av elektrisk ström. Västvindbältet 
ger även förutsättningar för elproduktion med vindkraftverk. Sveriges relativt stora yta i 
förhållande till folkmängden är faktorer som bidrar till att stora delar av landet är täckt av 
skog. Skogsavfall och odlade energigrödor utgör en stor del av biobränslet som främst 
används för uppvärmningsändamål. En annan geografisk aspekt är att bergolja, som är det 
viktigaste fossila bränslet för Sverige, framför allt utvinns i det politiskt oroliga mellersta 
östern, vilket bidrar till att göra tillgången på bergolja osäker.
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Genom att studera Sveriges energianvändning idag, på 1970-talet och försöka blicka framåt 
(ca 20-30 år), så kan problematik, trender och möjligheter med den framtida 
energiförsörjningen lyftas fram. Denna resa genom tiden för oss från en tid då jordens resurser 
ansågs vara närmast outtömliga, till idag då olja såväl som andra ändliga naturresurser håller 
på att ta slut och vi har fått kunskap om hur utsläppen av koldioxid (och andra växthusgaser) 
påverkar jordens klimat. Växthuseffekten med åtföljande klimatförändring kommer sannolikt 
att påverka Sveriges energikonsumtion såväl som energiproduktion. Detta eftersom en 
klimatförändring med höjd medeltemperatur minskar uppvärmningsbehovet och förändringar 
i vind och nederbörd kommer att öka utvinnandet av vattenkraft och vindkraft. Därtill 
förlängs växtsäsongen vilket är positivt för produktionen av biobränslen. En mer utförlig 
redogörelse görs i kapitlet om ”Klimat och sårbarhetsutredningen”. Klimatförändringen ger på 
så vis tillgång till mer förnyelsebar energi och minskar behovet för uppvärmning, vilket 
hjälper Sverige att minska konsumtionen av ej förnyelsebara energislag.

5.1.1 Fossila bränslen
Fossila bränslen är främst kol och bergolja samt produkter av det sistnämnda som bensin och 
fotogen. Siffrorna angående energiförbrukning i detta avsnitt kommer från Energiläget i 
siffror (2006). År 2005 var den totala energitillförseln från olja 197 TWh medan den år 1970 
var 350 TWh. Energitillförseln från kol har ökat från 18 TWh år 1970 till 28 TWh år 2005. 
Totalt har användningen av fossila bränslen minskat under perioden medan 
energianvändningen totalt har ökat från 457 TWh till 630 TWh. Stora energitillskott har 
kommit till från kärnkraft och biobränslen, men även användningen av vattenkraft har ökat. 
Under den så kallade oljekrisen år 1973 reducerades oljeexporten och priset på olja höjdes 
kraftigt av de oljeproducerande länderna i mellersta östern, de så kallade OPAEC-länderna 
(www.wikipedia.se). De allt högre oljepriserna och den osäkra tillgången gjorde att nationer, 
industrier såväl som enskilda sedan dess har en ambition att söka sig bort från oljan som 
energikälla.

5.1.2 Förnyelsebara energislag
Förnyelsebara energislag domineras i Sverige av biobränslen och vattenkraft. I Sverige består 
det mesta av biobränslet av skogsavfall men det odlas även en del energiskog, energigräs, 
raps, halm och vissa ärtväxter (www.energimyndigheten.se). Till biobränslen räknas även 
sopor eftersom det innehåller mycket biomassa, den är förnyelsebar och det finns mycket av 
den, varav det sista är ett nog så viktigt argument. Eftersom Sverige är ett land som till stor 
del täcks av skog så är transportbehovet inte stort för skogsavfallet och vad det gäller sopor så 
produceras de i stor mängd i städer där de sedan förbränns i värmeverk. Det mesta av 
vattenkraften kommer från älvarna i norra delen av landet. I Sverige står vattenkraften för 
nära hälften av elproduktionen och gav år 2005 73 TWh vilket skall jämföras med 41 TWh år 
1970. Under samma period ökade användningen av biobränslen från 43 TWh till 112 TWh, 
vilket uteslutande sker i värmeproduktion. På senare år har en liten produktion av vindenergi 
tillkommit och som år 2005 var 0,85 TWh.

5.1.3 Kärnkraft
I Sverige har vi idag tio kärnkraftreaktorer i drift och samtliga är byggda mellan åren 1972 
och 1985. Förut var de tolv men de två reaktorerna i Barsebäck har stängts av politiska skäl på 
grund av deras geografiska närhet till Köpenhamn. De tio reaktorerna täcker knappt hälften av 
landets elbehov och ger mycket som vattenkraften Tillsammans blir det cirka 140 TWh 
(www.eon.se). Enligt riksdagens ställningstagande år 1997 ska kärnkraften avvecklas och 
ersättas med ekologisk och ekonomiskt hållbar energiförsörjning med förnyelsebara 
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energislag. Detta ses som en bekräftelse på utfallet av kärnkraftomröstningen år 1980. 
Regeringen skall år 2010 ge nytt tillstånd för fortsatt drift av reaktorerna och som sannolikt 
sträcker sig fram till år 2045. Fördelar med kärnkraften är att tekniken ger stora mängder 
billig elektrisk energi och att den kan produceras i närheten av konsumtionsställena 
(Stockholm och Göteborg), vilket ger små förluster under transporten. En annan stor fördel är 
att tekniken inte släpper ut någon koldioxid, andra växthusgaser eller försurande föroreningar. 
Denna aspekt har lyfts fram som ett kraftfullt argument för fortsatt kärnkraftanvändning 
eftersom alternativet är energiutvinning med hjälp av fossila bränslen, med koldioxidutsläpp 
som följd. Nackdelar med tekniken är att bränslets restprodukter är starkt radioaktiva och 
mycket farliga om de sprids vid en reaktorolycka. Det förbrukade bränslet måste dessutom 
lagras 100 000 år, eftersom det avger farlig joniserande strålning. Slutförvaringen i bergrum 
har inte beslutats ännu, men de två mest intressanta områdena är Oskarshamn och Östhammar 
(www.ski.se). Båda orterna ligger utmed Östersjökusten i södra halvan av Sverige. 

5.2 Hur används energin?
Industrins konsumtion av energi har varit ganska konstant från år 1970 (154 TWh) till år 2005 
(155,6 TWh). Siffrorna angående energiförbrukning i Sverige kommer från Energiläget i 
siffror (2006). En stor förändring har dock skett i energislagen som används inom industrin, 
genom att användningen av olja minskat kraftigt (år 1970. 74,2 KWh till år 2005. 21,0 KWh) 
medan förbrukningen av elektricitet och biobränsle ökat i motsvarande grad (el: år 1970. 33,1 
KWh till år 2005. 56,9 KWh; biobränsle: år 1970. 32,7 KWh till år 2005. 50,8 KWh). Som en 
del av förklaringen till ändringen i konsumtionen av energislag kan man tänka sig att en 
mindre del olja används för värmeproduktion och att eldrivna pressmaskiner, stansmaskiner, 
laserskärningsmaskiner och elsvetsar gör separat uppvärmning onödig.

Transportmedlens konsumtion av energi har ökat kraftigt från år 1970 (56 TWh) till år 2005 
(101,0 TWh). Transporter sker främst med bil och lastbil vilka drivs med bensin och diesel 
(fossila bränslen). Tågtrafiken står för en mindre del av energikonsumtionen, då främst 
elektrisk energi. De senaste åren har även miljövänligare drivmedel börjat användas i något 
större omfattning. Dessa är etanol och biogas som år 2005 TWh stod för 1,68 respektive 0,16 
TWh. Fordonstrafiken är största enskilda konsumenten av fossila bränslen och det är här den 
stora förändringen måste ske, genom att utveckla förnyelsebara bränslen, introducera 
bränslesnålare fordon, minska resandet och minska godstransporterna på vägarna. Detta 
kommer att kräva politiska beslut som kommer att förändra den enskildes livsstil såväl som 
nationen. Detta knyter an till frågeställningen ”Hur yttrar sig den indirekta påverkan av 
politiska klimatbeslut?”.

Hushållens energikonsumtion har minskat något från år 1970 (165 TWh) till år 2005 (144,9 
TWh). Vad det gäller användningen av elektrisk energi så har det skett en ökning både vad det 
gäller uppvärmning (år 1970. 4,7 TWh till år 2005. 21,8) och hushållsel (år 1970. 9,2 TWh till 
år 2005. 19,7 TWh). Ökat har även användningen av fjärrvärme (år 1970. 12,1 TWh till år 
2005. 41,8). Användningen av olja för uppvärmning har däremot minskat kraftigt under
perioden (år 1970. 118,6 TWh till år 2005. 15,9 TWh). I sammanhanget kan det vara 
intressant att notera att den totala energianvändningen minskat något trots att 
befolkningsmängden ökat sedan år 1970 och fler människor bor i småhus idag. Detta kan 
förklaras med tekniska förbättringar som sparar energi i husen (Lindén m.fl. 2006). Den 
ökade användningen av elektrisk energi beror delvis på att många hushåll har värmeväxlare, 
jordvärme och bergvärme. Dessa anläggningar drivs med el, men ger en stor nettovinst i 
energitillförsel (värme) till bostaden. 



19

Energianvändningen i den nära framtiden. Enligt energimyndighetens framtidsprognos från år 
2004 kommer den totala energitillförseln öka med 16 procent till år 2025, från 655 TWh år 
2004 till 763 TWh år 2025, det är framförallt transporterna som ökar 
(www.energimyndigheten.se). Man förutsätter en högkonjunktur för Sveriges industri, vilket 
gynnar transporter på vägar och till sjöss, vilket antas medföra en ökning av oljeanvändningen 
med 54 TWh (www.energimyndigheten.se). Användningen av biobränslen för 
transportändamål väntas då uppgå till knappt 7 procent. Högkonjunkturen gör även att 
industrins energianvändning förväntas öka, från 159 TWh till 196 TWh (år 2004 till 2025) till 
följd av den goda tillväxten i industrin (www.energimyndigheten.se). Glädjande nog antas 
energianvändningen totalt och framför allt oljeanvändningen minska för uppvärmning av 
bostäder och service. I sammanhanget är det intressant att Svenska Naturskyddsföreningen år 
2005 gjorde en enkätundersökning till energisektorns branschorganisationer och där man 
frågat hur mycket förnybar energi de kan leverera till det svenska samhället år 2020. Enligt 
enkätsvaren som SNF sammanställt kan förnybar energi i kombination med ökad 
energieffektivisering ersätta kärnkraften och därtill den mesta användningen av fossila 
bränslen inom industri, service och bostäder, vilket skulle innebära en halvering av 
koldioxidutsläppen (www.snf.se).

5.3 Energipolitik och miljömål
Internationella såväl som nationella överenskommelser som rör energipolitiken och utsläppen 
av klimatpåverkande gaser påverkar den enskilda medborgaren såväl som 
samhällsutvecklingen i stort. Det politiska instrumentet som använts är främst beskattning av 
fossila bränslen. Beskattningen har medfört att energianvändningen inom industrin och
boendet har blivit mer effektiv de senaste 30 åren, samtidigt har användning av fossila 
bränslen minskat kraftigt. Vad det gäller transporter så har framför allt fordonstrafiken ökat 
kraftigt, vilket är negativt eftersom det är framför allt de fossila bränslena bensin och diesel 
som används.

De nationella överenskommelserna skall ses i samband med undertecknandet av FN:s 
klimatkonvention och den internationella överenskommelsen i Kyotoprotokollet samt EU:s 
arbete inom området. Sedan år 1992 och undertecknandet av Konventionen om 
klimatförändringar så har flera OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development) länder, däribland Sverige infört skatter i syfte att minska utsläppen av 
växthusgaser. Ghalwash (2007) använder reduktionen av utsläppen som en indikation på 
skattens effektivitet. I sammanhanget kan det vara av intresse att beskattningen har olika 
effekt beroende av vilket bränsle det rör sig om och vad det används för. Ghalwash (2007) 
studerade vilken effekt energiskatt har på olika användningsområden för energi och 
undersökningen visar att höjd energiskatt har en stor inverkan på energi som används för 
uppvärmningsändamål, medan den har liten effekt på fordonsbränslen. Vad det gäller 
energiåtgången i boendet så finns det många alternativ och därtill är boendet och därmed
kostnaderna lätta att överskåda. För fordonsbränslen så är variationen och prisskillnaden liten 
och det är i många fall svårt att reglera sitt resande som man själv skulle vilja. Att pendla till 
sitt arbete är ingen ovanlighet och nödvändigheten att ta sig till arbetet kvarstår även efter en 
skattehöjning. Därtill kommer det för mig obegripliga fenomenet med stadsjeepar. Som 
namnet antyder så är det en stor, dyr, tung och bränsleslukande jeep för staden, en plats där 
jeepen normalt inte hör hemma. Ur miljö och utsläppssynpunkt är detta fordon förkastlig, men 
samtidigt ganska vanligt. 
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År 1997 kom socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet överens om ett
energipolitikiskt beslut, med ett ekologiskt uthålligt samhälle och minskad klimatpåverkan 
som mål (www.riksdagen.se). Här står det bland annat att den elektriska kraften från 
kärnkraftverken skall avvecklas och ersättas med förnybar energi och att energianvändningen 
skall vara effektiv i förhållande till resursutnyttjandet. Den förnybara energin skall dessutom 
vara varaktig och helst inhemsk. De älvar som tidigare blivit skyddade från 
vattenkraftutbyggnad skall även fortsättningsvis vara skyddade. Fossila bränslen skall 
användas så lite som möjligt. Vad det gäller all energiframställning ställs höga krav vad det 
gäller miljö, säkerhet och hälsa. Det står även att förutsättningar för ett konkurrenskraftigt 
näringsliv skall skapas och att ökad produktion är av avgörande betydelse för sysselsättning 
och välfärd. I överenskommelsen ingick även beslut om stängningen av de två 
kärnkraftverken i Barsebäck, på grund av närheten till Köpenhamn och Malmö. 

Den Socialdemokratiska regeringen med stödpartier kom år 2005 överens om den så kallade 
energiomställningen. Ambitionen med energiomställningen är att med förbättrat 
energiutnyttjande och ökad användning av förnyelsebara energislag kraftigt minska eller 
avskaffa bruket av fossila bränslen till år 2020 (www.regeringen.se). Regeringen tog även 
beslut om 16 stycken Nationella miljömål (www.snf.se) varav 5 stycken av målen kommer att 
påverkas av Sveriges framtida energiförsörjning. Ett av målen är ”Reducerad klimatpåverkan” 
där ambitionen är att Sverige skall göra sin del för att stabilisera luftens koldioxidhalt på 550 
ppm. Med utgångspunkt från 1990 års koldioxidutsläpp skall utsläppen av koldioxid 
(ekvivalenter) minska med 4 % till perioden 2008 till 2012 (medelvärde av utsläppen under 
perioden). Miljömålen ”Ren luft” och ”Bara naturlig försurning” innebär bland annat 
minskning av utsläppen av svaveldioxid och kvävedioxid. Även miljömålet ”Ingen 
Eutrofiering” förutsätter minskning av utsläppen av kvävedioxid. 

Förutom den vanliga energiskatten så finns även koldioxidskatt och i vissa fall beskattas även 
utsläpp av kväveoxider och svaveloxider. En grön skatteväxling infördes år 2001 och innebär 
att miljörelaterade skatter höjs medan skatten på arbete sänks motsvarande så att det totala 
skattetrycket är oförändrat under en tio års period (www.energimyndigheten.se). 
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka produktionen av 
förnyelsebar elektrisk energi (www.energimyndigheten.se). Under 2004 respektive 2007 har 
landets kommuner kunnat ansöka om ekonomiska medel från det så kallade 
klimatinvesteringsprogrammet och som administreras av naturvårdsverket. 
Klimatinvesteringsprogrammet syftar till att genom tillförsel av ekonomiska medel ge 
kommunerna möjligheter att genomföra investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser 
(www.jonkoping.se). Detta kan t.ex. röra sig om att bygga biogastankställen, införskaffa 
miljöfordon, bygga ut fjärrvärmen och stödja energiomställning.

Handeln med utsläppsrätter är en viktig komponent vad det gäller arbetet med att begränsa 
utsläppen av växthusgaser och det är en del av Kyotoprotokollet. Detta är det första 
handelssystemet i sitt slag och inbegriper de stater som skrivit på avtalet som EU:s stater och 
flera andra, dessvärre har inte stora stater som Kina och USA skrivit på. Handeln med 
utsläppsrätter är en del av EU:s arbete inom ramarna för Kyotoprotokollet och innebär att 
företag köper rätt att släppa ut en viss mängd koldioxid, detta är ett sätt för att förmå företag 
inom EU att minska sina utsläpp av koldioxid (www.energimyndigheten.se). Första fasen 
(2005-2007) inbegriper 40 % av EU:s totala utsläpp av växthusgaser och inkluderar industri 
och energiproduktion (www. naturvardsverket.se). Från 2012 kommer sannolikt även flyget 
att inkluderas, men i dagsläget finns det inga planer att införliva vägtransporter och 
fartygstrafik i systemet med utsläppsrätter. I Sverige är det Naturvårdsverket som sköter 
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administrationen och försäljningen av utsläppsrätter. Ett tredje styrmedel är Programmet För 
Energieffektivisering (PFE) som är ett ekonomiskt styrmedel som vänder sig till industrier 
med stor energiförbrukning (www.energimyndigheten.se). 

5.4 Det geografiska läget och påverkan av klimatförändringen
Jag har valt att närmare studera två olika exempel på hur det geografiska läget tillsammans 
med andra faktorer påverkar hur länder och folk påverkas av klimatförändringen. Jag har valt 
att titta närmare på Nederländerna, ett i-land i det nederbördsrika norra Europa och det torra 
till halvtorra norra Afrika (subsahara), där flera u-länder ingår. De klimatologiska skillnaderna 
är uppenbara, därtill kommer skillnaderna i de ekonomiska möjligheterna att kunna 
genomföra nödvändiga åtgärder för klimatanpassnig. Resultaten kan i hög grad relateras 
frågeställningen ”Hur påverkas stater och individer av ett förändrat klimat?”.

5.4.1 Klimatförändringens effekter i norra Afrika
Afrika är en kontinent som i media ofta dyker upp som hemvisten för ett fantastiskt djurliv, 
men lika ofta i sammanhang som har med krig och svält att göra. Även Afrika drabbas av den 
pågående klimatförändringen och då främst genom att klimatet blir torrare i många områden 
(Nicholson 2001), vilket kommer att leda till vattenbrist som kan drabba upp till 75-220 
millioner människor år 2020. Många människor kommer att drabbas av de konflikter som har 
sitt ursprung i brist på vatten (De Wit och Jacek 2006). Vattenbrist i kombination med
markförstöring (som en effekt av fattigdom), okunskap och en snabbt ökande folkmängd har 
gjort att upp till 50 % av Afrikas totala biodiversitet befinner sig i farozonen (Boko m.fl. 
2007). Om ett sådant hot mot biodiversiteten sedan resulterar i utdöende så kan man kalla 
detta ett massutdöende. Ett massutdöende av dessa proportioner har bara drabbat vår planet ett 
fåtal gånger och senast för 65 miljoner år sedan då bland annat dinosaurierna dog ut. Jag har 
tittat närmare på hur klimatförändringar påverkar miljön i södra till östra delen av Sahara och 
de halvtorra områdena söder där om. Människors förutsättningar att försörja sig påverkas och 
detta kan leda till konflikter som påverkar det politiska läget. 

Först vill jag ge en mycket kort presentation av hur klimatet i norra Afrikas ökenområden har 
varierat under årtusendena. Grottmålningar såväl som fossil av krokodiler, flodhästar och 
andra djur visar på ett betydligt fuktigare klimat 7000-8000 BP (Before Present = år 1950) 
(Lamb 1995). Det bör dock i sammanhanget tilläggas att svängningarna i norra Afrikas mer 
eller mindre fuktiga klimat inte direkt kan kopplas till de stora globala klimatväxlingarna som 
styr istidernas cykler på tiotusenårs och hundratusenårstidsskala. Sahara var relativt torrt när 
senaste nedisningen var som störst för cirka 15000 till 20000 år BP, men var därefter relativt 
fuktigt till cirka 5000 BP då den globala medeltemperaturen ökade och inlandsisen smälte
(Andersen och Borns, 1994). Vid cirka 5000 BP blev klimatet återigen torrare i och kring 
Sahara (Andersen och Borns, 1994). Enligt Mc Cann (1999) var Västafrikanska Sahel relativt 
fuktigt under 800 till 1300-talet, men blev därefter torrare till nästa fuktiga period som 
sträckte sig från senare delen av 1400-talet till senare delen av 1700-talet. De fuktigare 
perioderna sammanfaller med utvecklade kulturer i bland annat Mali. Chadsjön (13-14 ºN, 14-
17 ºE) ligger något söder om Sahara. Sjöns vattenyta var 30-40m högre under senaste istiden 
(cirka 18000 år BP) än den är idag när klimatet blev torrare och sjöytan började sjunka (Lamb 
1995). Djur såsom noshörning, elefanter och giraffer försvann från Egypten under perioden 
4900 och 4600 BP (Lamb 1995). På 1600-talet var Chadsjöns yta 4 m högre än den var i 
början av 1990-talet och under 1600 och 1700-talen migrerade folk mot det fuktigare klimatet 
i söder (Lamb 1995). I Al Gores bok ”En obekväm sanning” (2007) (från filmen med samma 
namn) beskrivs hur Chadsjön krympt till en bråkdel av den storlek den hade på 1960-talet. Al 
Gore berör ökenspridningen och ett allt torrare klimat i hela norra Afrika, vilket han kopplar 
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till växthuseffekten. Att klimatet blivit torrare i de redan arida (torra) eller semiarida 
(halvtorra) områdena styrks av Nicholson (2001) såväl som av Hulme och Kelly (1993) som 
förklarar den minskade nederbörden med att det varmare klimatet stärker det tropiska 
klimatsystemet, den så kallade Hadleycirkulationen. Detta bekräftar att den pågående 
klimatförändringen helt eller till del beror på mänsklig klimatpåverkan och som inneburit ett 
torrare klimat för denna region. I stora drag håller jag med Al Gore i sitt resonemang om att så 
många förändringar av klimatet på vår planet inte kan bortförklaras med naturlig variation, 
men vad det gäller norra Afrika så bör det påtalas att klimatutvecklingen varit svårtolkad 
redan innan den mänskliga påverkan av klimatet blev påtaglig och den korta presentationen i 
texten ovan är talande, men långtifrån heltäckande. 

I dagsläget är situationen kritisk i regionen genom att det den nomadiserande arabiska 
befolkningens milis har begått svåra övergrepp mot den svarta befolkningen i västra Sudan 
och östra Chad. Konflikten kan ses som en effekt av klimatförändring genom att klimatet 
blivit torrare och därmed driver människor till att flytta och en konflikt om markområden är 
ett faktum. En kompletterande förklaring är att den kraftiga befolkningstillväxten i regionen i 
kombination med ett torrare klimat har utlöst migration av människor. Samtidigt som klimatet 
grundlägger förutsättningar för jordbruk och boskapsskötsel så påskyndar dessa mänskliga 
aktiviteter ökenspridning, genom att överbetning leder till erosion och markförstöring (Mc 
Cann 1999). Hulme och Kelly (1993) menar att den kraftiga folkökningen i norra Afrika har 
gjort att människor flyttat ut till känsliga områden som inte klarar ett uthålligt jordbruk eller 
boskapsskötsel. Denna process är inte svår att tänka sig eftersom samtliga länder i området 
söder om Sahara från Mauritanien i väster till Sudan i öster har en befolkningsökning på 
omkring tre procent per år (National Geographic, 1999). I denna situation med konflikter 
mellan folk som försörjer sig med traditionellt jordbruk och boskapsskötsel i ett område som 
ligger på marginalen till att vara för torrt, så räcker det sedan med att klimatet bara blir en 
aning torrare (på grund av naturlig eller mänskligt orsakad klimatförändring) så är 
hungerkatastrofen ett faktum. Man kan i nämnda situation ana en ”traditionell” konflikt 
mellan nomader och jordbrukare, genom att nomaderna är beroende av fria ytor för bete till 
sin boskap och oaserna för att få vatten till både människor och djur. Om då jordbrukare slår 
sig ner i anslutning till oaserna och därtill odlar upp presumtiva betesområden så är en 
konflikt uppenbar. I det aktuella fallet så stöder Sudans regim nomaderna och de andra 
betraktas som inkräktare som skall fördrivas. Denna korta redogörelse visar hur komplext ett 
problem kan vara eftersom flera mer eller mindre oberoende faktorer, varav en är 
klimatförändringen, samarbetar för att påverka den uppkomna situationen. I en intervju av 
tidningen METRO (2007-12-03) under klimatmötet på Bali så stöds detta synsätt av Ad 
Melkert (före detta vänsterpolitiker i Nederländerna) som är biträdande chef för United 
Nations Development Programme (UNDP). Han trycker relativt hårt på klimatfaktorn, vilket 
är naturligt eftersom intervjun gjordes under klimatmötet.

Vidare redogör även Mc Cann (1999) för en ganska komplex bild av hur klimatförändringar 
mot fuktigare eller torrare klimat påverkar olika folkgrupper och deras förutsättningar att leva. 
Komplexiteten ligger i att ett fuktigare klimat naturligtvis leder till att tidigare för torra 
marker går att odla, men samtidigt flyttar Tzetzeflugan, som sprider sömnsjuka, efter i de fall 
högre vegetation (Savann) etableras. Tzetzeflugans närvaro omöjliggör närvaron av hästar, 
kameler och de flesta andra boskapsdjur. Denna naturliga avgränsning mellan nomader och 
jordbrukare är väl känd och viktig för båda grupper. För jordbrukarnas del är gränsen viktig 
eftersom gränsen ger ett naturligt skydd mot slavhandlarnas karavaner.
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Vandringsgräshoppan (Schistocerea gregoria Forskål) är ytterligare en klimatpåverkad faktor 
vilken i hög grad påverkar människans möjligheter att odla i relativt torra områden. 
Gräshoppan har varit en plåga för människan sedan årtusenden och i bibeln (2 MOS. 10:14)  
står det att hela Egypten blev invaderat av dessa insekter. Arten finns i hela norra Afrika, och 
ner till Tanzania, främre Asien och vidare över Indien bort till Bangladesh (Waloff 1960). 
Waloff (1960) beskriver att härjningarna varierar mellan perioder men att svåra angrepp 
skedde i norra Afrika under mitten av 1900-talet. Det senaste stora angreppet skedde åren 
1986-1989 och större utbrott skedde även 1992 till 1994 
(www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html). Det går att räkna ut när det finns risk för ett 
utbrott av Vandringsgräshoppor eftersom äggläggning och kläckning hos denna och 
närstående arter styrs av regn och temperatur, vilket i viss mån går att modellera (Hanrahan 
och Horne 1997). Locusta lever som solitär (ensam) när det är gott om mat men blir det brist 
på mat, vilket exempelvis sker under torka, så trängs de ihop och när populationen blir 
tillräckligt tät så ändrar de färg till svarta eller röda, varvid de börjar massföröka sig och går 
in i vandringsfasen. På så vis kan markförstöring och klimatförändring på ett komplext vis 
gynna uppkommandet av ”vandringsfasen” hos denna svåra skadeinsekt. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) bedriver redan ett omfattande program 
för övervakning och kemisk bekämpning av Vandringsgräshoppor 
(www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html). Men det vore av största vikt att genom 
forskning försöka förutse hur dessa insekter kommer att påverkas av en fortlöpande 
klimatförändring och om nödvändigt planera för motdrag.

5.4.2 Klimatförändringarnas effekt i Nederländerna, norra Europa 
Nederländerna är ett industrialiserat land i norra Europa där jordbruket fortfarande är viktigt 
för landets försörjning (16,2% av exportinkomsterna 1996, National Geographic 1999). 
Landet gränsar till Nordsjön och en stor del av landet ligger strax över havsytan. Den norra 
delen av landet utgörs bland annat av ett deltaområde som ligger under havsnivån, men 
skyddsvallar och pumpanordningar skyddar de låglänta områdena från översvämning 
(National Geographic 1999). Framför allt tänker jag på de 3000 km2 havsbotten som torrlades 
under 1900-talet (Geographica 2003).

I perspektivet femtio eller hundra år framåt så utgör en stigande havsyta ett växande hot mot 
landets låglänta delar. Enligt EU:s Grönbok (Anpassning till klimatförändringarna i Europa –
tänkbara EU-åtgärder 2007), så måste låglänta och därtill tätbefolkade områden såsom stora 
delar av Nederländerna vidta förebyggande åtgärder med förstärkning av vallar för att skydda 
sig mot havsytehöjningen. I annat fall kommer relaterade skador att öka kraftigt under 
perioden 2020 till 2080. Till problematiken med den höjda havsytenivån skall läggas en 
sannolikt ökad stormfrekvens som måste beaktas. 

General Cirkulation Model simulationer för Nederländerna gjordes för att studera 
klimatförändringar för år 2050 och havsytans höjning för år 2050 och 2100 (Hurk m. fl. 
2006). Resultaten från modelleringarna visar att klimatförändringarna till största delen styrs 
av förändringar i det globala klimatet och förändringar i västvindbältet. Som en effekt av 
smältande landisar beräknas havsytan stiga med 0.35 till 0.85 m till år 2100. 
Medeltemperaturen förväntas stiga med 1 till 2°C till år 2050 (Hurk m.fl. 2006). Klimatets 
utveckling i Nederländerna beror på ett komplext samspel av klimatologiska faktorer av 
lokalt, regionalt (västra Europa) och globalt ursprung. En ökad mängd växthusgaser i 
atmosfären leder till ökad värmeinstrålning som i sin tur tillsammans med lokala faktorer 
påverkar atmosfärens cirkulationsmönster. Klimatförändringen kommer att leda till att milda 
vintrar och heta somrar kommer att bli vanligare. Third Netherlands National communication 
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on climate change polices (2001) baserar sina bedömningar på IPCC:s sammanfattning. 
Rapporten bekräftar att Nederländerna måste ta itu med problematik som är relaterad till den 
pågående klimatförändringen. Det är främst den stigande havsytan och ökande flöden i 
floderna Rhen, Meuse och Schelde som utgör ett potentiellt hot eftersom området runt 
floderna är mycket tätbefolkat. En havsytehöjning på 20 cm per hundra år skulle öka 
erosionen längs kustlinjen och en annan effekt är att saltvatten kan tränga in i grundvattnet, 
varvid dricksvatten och vatten till jordbruket blir obrukbart. Rapporten inkluderar även 
förslag från en för ändamålet tillsatt kommission som arbetar med nämnda problematik och 
bistår regeringen med riskbedömning och kommer med förslag till motåtgärder. Förslagen 
inkluderar samarbete med de grannländer som floderna rinner igenom, tillämpning av ny 
teknik, genomföra nyinvesteringar och att på ett genomgående sätt försöka förekomma 
nämnda problematik.    

I en jämförelse mellan den klimatrelaterade problematik som norra Afrika och Nederländerna 
står inför så är skillnaderna stora, både vad det gäller problematiken i sig, såväl som 
möjligheten att vidta motåtgärder mot de negativa aspekterna med klimatförändringen. 
Om man ser till de ursprungliga frågeställningarna, ”Hur påverkas stater och individer av ett 
förändrat klimat?” och ”Hur yttrar sig den indirekta påverkan av politiska klimatbeslut?” så är 
det uppenbart att graden av påverkan på stat såväl som individ skiljer sig mycket mellan de 
två exemplen. Medan man i Nederländerna analyserar problemet samt planerar och genomför 
förebyggande åtgärder, så är situationen i norra Afrika helt annorlunda. Där är kunskapen om 
klimatförändringarnas verkan dåligt känd på grund av bristande utbildning och kunnande. På 
grund av fattigdomen så finns det lite resurser för att möta en klimatförändring med torrare 
klimat som följd, därtill är statsledningarna svaga och konflikter pågår i området, vilket 
försvårar åtgärder såväl som humanitär hjälp. Denna beskrivning stämmer för norra Afrika 
såväl som för andra halvtorra och torra områden på den Afrikanska kontinenten (Boko m.fl. 
2007). 

5.5 Djupintervjuer
Frågorna som ställdes till de intervjuade och dess svar i kortfattad form står att finna i tabell 1. 
Frågorna behandlades inte nödvändigtvis i angiven ordning, med undantag för den sista 
frågan eftersom den talar till det egna samvetet.

Tabell 1.
Intervjufrågor (1) Gymnasielärare i 

NO-ämnen
(2) Gymnasielärare i 
SO-ämnen

(3) Myndighetsperson, 
länsstyrelsen

1) Hur väcktes ditt medvetande 
om att människan kan påverka 
klimatet?

Under studierna på 
universitets under 1970-
talet.

Genom utbildningen, 
samt genom media och 
debatter från mitten av 
1990-talet.

Blev miljömedveten 1970-
talet och klimatmedveten 
på 1990-talet.

2) Vilka, tycker du, är de 
största riskerna med 
klimatförändringen ur ett 
globalt perspektiv?

Klimatextremer som 
stormar och torka. 
Stor vattenbrist i 
världen.
Havsnivåhöjning med 
översvämning av 
tätbefolkade 
landområden.
Miljöflyktingar och 
konflikter.

Fördelningen av 
nederbörd som resulterar 
i stor vattenbrist i delar 
av världen. Med 
konflikter som kan 
kopplas till vattenbrist, 
som exempelvis 
Israel/Palestina och delar 
av Afrika.

Dricksvattenförsörjning 
och livsmedelsförsörjning, 
vilket leder till 
folkvandring och 
miljöflyktingar.
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3) Vilka, tycker du, är de 
största riskerna med 
klimatförändringen ur ett 
svenskt perspektiv?

Fler klimatextremer som 
stormar och 
översvämningar.
Störning av 
Golfströmmen med 
mycket starka 
återverkningar på 
klimatet som följd.

Störning av 
Golfströmmen med 
mycket starka 
återverkningar på 
klimatet som följd.

Fler klimatextremer.
Varmare och fuktigare 
klimat som ger fler 
översvämningar. Problem 
med skadedjur och mögel. 
Drickvattenförsörjningen 
påverkas negativt.

4) Säg att du blir vald till 
partiordförande och partiet får 
egen majoritet i Sveriges 
riksdag vid nästa val. Vad 
skulle du göra vad det gäller 
klimatarbetet?

Höjda priser på fossila 
drivmedel. Billig och 
utbyggd kollektivtrafik. 
Massiv utbyggnad av 
kärnkraft och kraftfull 
forskningsinsats för 
utveckling av alternativa 
bränslen. 

Kraftfull 
forskningsinsats för 
utveckling av alternativa 
bränslen. Stimulera 
kollektivtrafiken. Stödja 
och bygga ut miljöarbete 
och återvinning

Bygga ut järnväg och 
införa gratis kollektivtrafik. 
Därefter höja priset på 
fossila bränslen.

5) Om vi ser till miljöpolitik 
och klimatarbete, 
internationellt såväl som i 
Sverige, vilka viktiga beslut 
eller händelser tänker du på?

Montreolprotokollet.
Kyotoprotokollet är ett 
steg i rätt riktning men 
viktiga utsläppsnationer 
har inte skrivit under.
I Sverige har inga 
avgörande beslut tagits, 
lite avgiftshöjningar men 
mest prat.

Kyotoprotokollet är 
viktigt men stora 
utsläppsnationer, som 
USA, har inte skrivit 
under.
Nationellt har inte så 
mycket gjorts.

EU:s aktiva 
ställningstagande i det 
internationella miljöarbetet.
Ingen kommentar om 
viktiga miljöpolitiska 
beslut.

6) Hur tycker du det är med 
kunskapsnivån i samhället, vad 
det gäller 
klimatproblematiken?

Eleverna har goda 
kunskaper. Det är dock 
inte riktigt inne med 
miljöengagemang, men 
ändå hoppfullt.
Föräldrargenerationens 
kunskaper kan 
diskuteras.

Eleverna har hyfsat goda 
kunskaper.
Även äldre generationer 
sparar el och sorterar 
sopor.

En allt större medvetenhet 
om att alla måste göra sitt 
för att klara klimatet, dock 
inte alltid klart vad som 
måste göras. Större 
medvetenhet om 
klimatförändring i 
Jönköpings län på grund av 
de senaste årens stormar 
och översvämningar.

7) Vad skulle du vilja att jag 
som geografilärare skall trycka 
på i undervisningen?

Filosofera över de stora 
miljöproblemen, dess 
orsaker och fokusera på 
lösningarna. Ökar 
förståelsen för att dessa 
frågor är viktiga, är vi 
beredda att ta 
kostnaderna?

Arbeta med problematik  
som kommer nära 
eleverna med sådant  de 
själva kan göra och 
deltaga i. Exempelvis 
koppla vad produkter 
innehåller, ursprung, 
miljöpåverkan i 
förhållande till priset.

Eleverna skall bli 
medvetna om att de kan 
göra sin del för klimatet 
genom att spara på energi. 
De skall lära sig hur och 
sedan även göra så i 
praktiken

8) Vad gör du själv för att 
minska utsläppen av 
växthusgaser?

Har etanolbil, håller 
nere transporterna, köper 
närproducerat, undviker 
slit & släng, har svalt 
(18ºC) i lägenheten och 
värmer delvis med 
braskamin.

Källsorterar, sparar el 
genom att bland annat 
använda 
lågenergilampor. Vill 
inte ha etanolbil på 
grund av att 
etanolframställningen är 
skadlig för miljön och 
sockerrörsarbetarnas 
villkor är dåliga.

Sparar varmvatten, släcker 
lampor, återvinner, 
komposterar och skall köpa 
en biogasbil.

Tabell 1. Intervjufrågor med kortfattade svar.

Det är av intresse att veta när medvetandet om mänsklig klimatpåverkan (fråga 1) väcktes. 
Medvetenheten om att klimatet kan påverkas av utsläpp av växthusgaser kom redan på 1970-
talet för No-läraren eftersom han hade förmånen att vara med på ett föredrag av Bert Bolin 
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som var professor för meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet, han var 
dessutom en av grundarna till IPCC. De två andra blev medvetna om att människans 
aktiviteter påverkar klimatet under mitten av 1990-talet när klimatfrågan, på grund av nya 
forskningsrön och Rio konventionen kom att debatteras allt mer. Jag tycker detta illustrerar 
väl hur lärarstudenten/lärarkåren kan ta del av samhällets forskningsresurser under 
lärarutbildning eller fortbildning för att ge en djupare medvetenhet och inspiration att ta med i 
undervisningen.

Om man ser till de globala effekterna av klimatförändringen (fråga 2) så finns en samsyn hos 
de tre intervjuade, vad det gäller vetskapen om att vattenbrist är en av de viktigaste effekterna 
av klimatförändringen. Här framförs aspekterna att klimatet blir generellt torrare i exempelvis 
Afrika, men även att behovet av vatten ökar på grund av jordens ökande befolkning. Denna 
samsyn är intressant och visar på en övergripande medvetenhet om jordens knappa 
färskvattenresurser, som man kopplar till klimatförändringen. Det är glädjande att kunskapen 
om den globala bristen på rent färskvatten är utbredd, trots att Sverige har relativt god tillgång 
på rent färskvatten. Om vi sedan ser på riskerna för Sverige (fråga 3) så framförs, av de båda 
lärarna, farhågor om att det storskaliga klimatet skall störas om Golfströmmens riktning eller 
intensitet störs. Myndighetspersonen och No-läraren framför klimatextremer som en stor risk 
och de ser båda konsekvenserna av detta för samhällets vidkommande. Dock kan man se att 
myndighetspersonen uttrycker problematiken i samhället (översvämningar mm) med större 
eftertryck, vilket är naturligt eftersom detta kommer mycket nära yrkesutövningen. No-läraren 
tog även upp, för Sverige, positiva effekter av klimatförändringen som ger ökad tillgång till 
vattenkraft och förlängd växtsäsong. 

Frågorna 4 och 8 besvarar frågorna vad man vill göra åt klimatförändringsproblematiken på 
nationell nivå och vad man faktiskt gör själv. Medvetandet av att det är transporterna och då i 
synnerhet vägtransporterna som står för en stor del av utsläppen av koldioxid visar sig i svaret 
från fråga 4 där alla tre intervjuade vill minska koldioxidutsläppen från trafiken. Detta går 
även igen i det egna beteendet (fråga 8) där de båda naturvetarna valt eller skall välja 
miljöbilar. Intressant är att So-läraren valt bort etanolbilen dels på grund av negativa 
miljöaspekter i samband med etanolframställningen samt att det finns etiska aspekter vad det 
gäller sockerrörsarbetarnas villkor. Här kan man märka en prioritering som har med den 
samhällsvetenskapliga inriktningen att göra. Att ingen valt bort bilen, vilket är det bästa 
alternativet av miljömässiga eller ekonomiska skäl, visar på att vi bor i ett samhälle där bilen 
är eller antas vara nödvändig. Alla tre vill bygga ut kollektivtrafiken och de båda lärarna vill 
därtill stödja en massiv forskningsinsats för att få fram alternativa miljövänliga bränslen. I 
övrigt vad det gäller det egna engagemanget för att reducera utsläpp av växthusgaser så tar de 
tre upp en mängd direkta energispartips för hemmet, samt återvinning som sparar energi såväl 
som råvaror. Om vi jämför de intervjuade med befolkningen så är ungefär en tiondel av det 
nyttjade fordonsbränslet i Sverige förnyelsebart, medan (snart) två av de tre intervjuade kör 
(skall köra) miljöbil. Denna övervikt för miljöbilar får ses som tecken på miljöengagemang, 
som dock kan diskuteras ur de aspekter som So-läraren framlägger. Det är dock uppenbart 
lättare att spara energi i hemmet jämfört med transporterna, vilket även är tydligt i 
energiförbrukningen i stort här i landet och som beskrivs här ovan i ”Sveriges 
energianvändning ur geografiska perspektiv”.

Vad det gäller viktiga internationella beslut angående klimatproblematiken (fråga 5) så 
betecknas Kyotoprotokollet som viktigt, men det påpekas samtidigt att viktiga 
utsläppsnationer som USA inte har skrivit på, vilket påtalats av de tre intervjuade. Det är dock 
ingen slump att myndighetspersonen lyfter fram EU:s aktiva deltagande i det internationella 
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miljöarbetet som det viktigaste internationella avtalet. Det är sannolikt så att vetskapen om 
EU:s aktiva roll kommer nära myndighetspersonen i det dagliga arbetet, där de internationella 
avtalen går från att vara skrivbordsprodukter till att omsättas i praktiken. Intressant är att 
ingen av de intervjuade ansåg att något viktigt beslut tagits nationellt vad det gäller att minska 
utsläppen av växthusgaser. Som en av lärarna uttryckte det ”många ord och lite verkstad” och 
hänvisade till miljöbilspremie och lite skattehöjningar på fossila bränslen. Initiativet ligger 
således på den internationella arenan och som Sverige försöker att följa. 

Generellt kan man säga att de tre intervjuade är överens om att allmänheten har ganska goda 
kunskaper vad det gäller klimatproblematiken (fråga 6). För de båda lärarna gäller detta 
omdöme i synnerhet elevernas kunskaper. Samtidigt som kunskaperna om 
klimatproblematiken är relativt goda, vilket även inkluderar kunskapen om vad som krävs av 
var och en av oss så fann jag en generell skepticism från de intervjuade angående 
engagemanget och intresset att i praktiken leva som man lär. Detta leder in på vad jag som 
geografilärare skall trycka på i undervisningen (fråga 7). På sätt och vis är de tre intervjuade 
överens, men det är No-läraren som ställer tankegången på sin spets genom att han säger att 
eleverna måste förstå den storskaliga problematiken (orsak och verkan) och att det sedan är 
viktigt att fokusera på lösningar. So-läraren menar att eleverna måste arbeta så att 
problematiken kommer nära och att de kan känna sig deltagande. Till slut är det viktigt att 
som myndighetspersonen säger, att få eleverna att lära sig hur de skall agera och att därefter få 
dem att göra så. Jag tycker en syntes av dessa något olika idéer bär hela vägen från den 
storskaliga miljöproblematiken hem till den enskilda människans vardag med mer eller 
mindre goda val av produkter och beteenden som sammantaget är av stor betydelse för 
klimatet och miljön om det är många som gör rätt.

Generellt kan sägas att de intervjuade har en god samsyn i de flesta fall vad det gäller 
kunskaper om människans del i klimatförändringen, dess orsaker och vad som behöver göras. 
Speciellt glädjande är det att alla insåg allvaret i den brist på rent färskvatten som blir allt mer 
akut i flera områden. Man ser även några exempel när den intervjuades yrke och bakgrund 
slår igenom i kunskaper och prioriteringar, vilket är helt naturligt. Skillnaderna är dock 
mindre än jag trodde. Om denna samsyn är så utbredd som jag sett i denna lilla undersökning 
så ger detta en god potential för ämnesövergripande arbeten vad det gäller mänsklig 
klimatpåverkan, mellan samhällsorienterade och naturorienterade ämnen, där geografi dels 
kan agera som en övergripande och samlande kraft eller som en helt självständig enhet.
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6. Analys
6.1 Mänsklig klimatpåverkan inom undervisningen
Om man ser till de mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs i Geografi-A
(www.skolverket.se), så är det klart att klimatförändringar och dess påverkan på samhället är 
ett både intressant och angeläget tema som passar väl in på kursmålen. Detta eftersom 
människans verksamhet påverkar geo-biosfärens olika delar, såsom jord/berg, vatten, luft och 
vegetation i skilda typer av naturlandskap över hela jorden. Dessutom är energiutvinningen 
och utsläppen av växthusgaser i sin tur nära kopplade till kunskapen om naturresurser och 
ämnens kretslopp. Kunskapen om människans påverkan ställs i relation till att kunna redovisa
och analysera lokala, regionala och globala klimatförhållanden samt klimatförändringar som 
orsak till naturkatastrofer och dess konsekvenser. Temat aktualiserar olika alternativ för 
resursanvändning och resurshushållning samt ger förståelse för konsekvenserna av olika 
ställningstaganden och sätt att agera, vilket i sin tur går att koppla till miljöförstöring av mark, 
luft och vatten. Med ”mänsklig klimatpåverkan” som tema kan man studera klimat i regional 
till global skala och därtill studera hur det förändras vid klimatförändring och vilka effekter 
det får för ekosystemen såväl som för det mänskliga samhället. Därtill finns det möjligheter 
att inom ramarna för samma tema (mänsklig klimatpåverkan) samla in, bearbeta och 
presentera geografisk information genom mätningar och iakttagelser i fält, i laboratorier och 
på exkursioner. Med stöd i kursplanen till Geografi-B går det att vidareutveckla kunskaperna 
om mänsklig klimatpåverkan och dess effekter på samhället genom att studera bakgrunden 
till, samband mellan och förändringar i regionala och globala utbredningsmönster vad avser 
befolkning, naturresurser, vegetation, näringsliv och infrastruktur (www.skolverket.se). 
Klimatförändringen berör även sambanden mellan befolkningsutveckling och 
försörjningsmöjligheter i relation till migration i regionalt och globalt perspektiv.
Klimatförändringen kommer även att leda till konflikter på samma vis som torka i norra 
Afrika och främre orienten ledde till konflikter för ett till två årtusenden sedan (Lamb 1995).
Delvis är aktuella konflikter som den mellan Israel och Palestinier såväl som konflikten i östra 
Sudan konflikter som kan kopplas till vattenbrist. Här finns goda möjligheter att studera 
kulturgeografiska såväl som naturgeografiska aspekter i nutid såväl som ur historiskt 
perspektiv. I sammanhanget kan man gå tillbaka till de ursprungliga frågeställningarna i detta 
arbete, ”Hur påverkas stater och individer av ett förändrat klimat? och ”Hur yttrar sig den 
indirekta påverkan av politiska klimatbeslut?”.

Jag anser att energiförsörjning, växthuseffekt och klimatförändring har mycket gemensamt, 
det är brännande aktuellt och är en av vår tids viktigaste frågor. Som en bekräftelse på detta 
påstående hänvisar jag till den stora uppmärksamhet som denna problematik fått i media de 
senast åren och inte minst då Nobels fredspris år 2007 gick till Al Gore och FN:s klimatpanel 
IPCC, för deras arbete med att sprida kunskap om klimathotet. På samma sätt som 
klimathotets orsaker är komplexa och spänner över samhällets alla delar så finns det skäl att 
bearbeta problematiken på ett ämnesövergripande sätt i skolan. Energiförsörjningen är intimt 
knuten till klimatförändring och hållbar utveckling i Sverige såväl som på ett globalt plan. 
Därför är det viktigt att elever såväl som lärare i naturvetenskapliga såväl som 
samhällsvetenskapliga ämnen har kunskap om hur energiförsörjning påverkar miljön, den 
ekonomiska utvecklingen och de förutsättningar som människorna har för att kunna leva ett 
drägligt liv i en ren och trygg miljö. Kanske är geografi det enskilt bästa ämnet att studera 
klimatförändringens orsak och dess effekt. Detta kan motiveras genom att ämnet geografi är 
uppdelat som en dikotomi i naturgeografi och kulturgeografi, vilket ger goda möjligheter att 
studera de naturvetenskapliga aspekterna såväl som de samhällsvetenskapliga aspekterna och 
sedan göra en syntes av detta inom ämnet. I sammanhanget vill jag dock påpeka att detta inte 
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hindrar ett ämnesövergripande arbetssätt, tvärtom gör geografiämnets bredd att möjligheterna 
för samarbete med andra ämnen är goda.

Eleverna bör ha sådana kunskaper att de reflekterar över frågor rörande hotet om 
klimatförändring och hållbar utveckling för att se möjligheterna att påverka sig själv och sin 
omgivning till större medvetenhet och handlande (Björneloo 2007). I detta sammanhang 
betyder en relativt liten beteendeförändring hos många mycket för ett samhälle. Därför tycker 
jag att undervisning om hur människans aktiviteter påverkar vår jord är av största betydelse. 
För att göra eleverna till mogna samhällsmedborgare i en demokratisk process, så måste de 
kunna mycket om förutsättningarna för ett hållbart samhälle och de faktorer som gör vårt 
nuvarande samhälle ohållbart. Eleverna måste ha klart för sig hur resurser används och hur de 
borde användas för att inte påverka miljön negativt, eller för att spara ändliga resurser till 
kommande generationer. Genom att eleverna hämtar in kunskaper och reflekterar över dessa 
så når de en allt högre grad av medvetande om förutsättningarna för samhället, de geografiska 
förutsättningarna, livet på vår planet och vad som måste göras för att inte skada jorden än 
mer. I sammanhanget anser jag att det är viktigt att visa på problemen och att sedan fokusera 
på lösningarna. Jag håller även med Björneloo (2007) som menar att det viktigaste kanske inte 
alltid är att undervisa om vad som är rätt utan att utveckla elevers kommunikativa kompetens 
för att de ska förstå och kunna uttrycka etiska värderingar för att kunna delta i en demokratisk 
dialog om framtiden och att därefter ta ställning.

Tillgången till billig energi är en förutsättning för samhället välstånd genom att många sysslor 
tagits över av maskiner. Om vi bara går tre till fyra generationer tillbaka så konsumerade 
Sverige betydligt mindre energi än i dag. Maskiner på arbetet såväl som i hemmet var 
betydligt färre, det fysiska arbetet var viktigt och bilar fanns i stort sätt inte. Under ett 
århundrade har vi ställt in våra liv efter en närmast fri tillgång på billig energi. Men sedan två 
årtionden kommer rapporter om mänskligt orsakad klimatförändring i energiutnyttjandets spår 
och dessutom håller viktiga energikällor som olja på att ta slut. I detta perspektiv framställs 
lösningen av energiproblematiken som framtidens kanske största utmaning och att så långt 
som möjligt i Sverige och globalt skapa samhällen med en hållbar utveckling vad det gäller 
aspekter som ekologi och ekonomi. Jag ser goda möjligheter att arbeta i grupp såväl som på 
individuell nivå med att studera samhällsutvecklingen eller enskilda sektorers utveckling ur 
naturgeografiskt såväl som kulturgeografiskt perspektiv. Det kan röra sig om 
industrialiseringen, jordbrukets utveckling, migration mm inom Sverige men likväl i andra 
länder eller ur större perspektiv såsom världsdelar eller globalt. Här kan man studera 
samhällsförändringar som drivs av politiska ambitioner som syftar till att förändra produktion 
och utnyttjande av energi, såväl som de samhällsförändringar som drivs fram av 
klimatförändringen. 

Sandell m.fl. (2005) menar att miljöproblemens karaktär har ändrat karaktär från 1900-talet 
till 2000-talet genom att de tidigare var av en lokal eller regional karaktär till att i slutet av 
1900-talet bli mer av global karaktär. Med detta menas att problemen gått från att kunna 
bindas till exempelvis industriell aktivitet, som orsakar förorening och försurning, i ett 
område till mera diffusa och globala hot där ingen enskild industri eller aktivitet kan pekas ut, 
men där den sammantagna miljöpåverkan från diverse utsläpp påverkar klimatet och 
förutsättningarna för allt levande på jorden. Vissa typer av föroreningar ger förutsägbara 
effekter såsom ozonnedbrytande ämnen, som klorflourkarboner (CFC), vilka bryter ner 
ozonlagret i stratosfären så att skadlig Uv-C strålning når marken. Klimatpåverkan av den 
typen som orsakas av koldioxidutsläpp kallas ibland för växthuseffekt och representerar en 
diffus risk som går ut på att länder och regioner drabbas av svårförutsagda förändringar. Det 
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är denna typ av diffusa risker som Giddens (2001) kategoriserar till begreppet 
”risksamhället”. Denna typ av förändringar är även svår att knyta direkt till mänsklig aktivitet, 
eftersom klimatförändringar även är ett naturligt fenomen. Även inom området 
miljöproblematik finns, som beskrivs ovan, goda möjligheter till arbete med geografiska 
aspekter såväl som med uppgifter med ämnesövergripande karaktär. Det kan röra sig om olika 
samhällens respons mot olika typer av miljöhot och hur problematiken varierar inom ett land 
eller mellan flera länder. 

Det är viktigt att få så många som möjligt att förstå att hållbar utveckling angår oss alla och 
att energiförsörjningen är en avgörande del i ambitionen att få Sverige och i förlängningen 
alla jordens länder att fungera ur ett hållbart perspektiv. Vad det gäller hållbar utveckling så 
kan man skilja ut ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner (Sandell m.fl. 2005). 
Hållbar utveckling kan kopplas till ekonomi och miljöetik genom att ekonomisk tillväxt ofta 
betyder ökad resursanvändning. Man kan väga in de ekonomiska, sociala och ekologiska 
dimensionerna som viktas mot varandra och på så vis får man ett mått på konsekvenserna i 
formen av en ekologisk skuld eller ett ekologiskt fotavtryck (Jameson och Miyoshi 1998). 
Denna problematik kan i stor utsträckning kopplas till ämnet geografi, jag tänker då både på 
geografi som naturgeografi såväl som kulturgeografi. Denna dikotomi som på sätt och vis 
klyver ämnet kan överbyggas när man studerar människlig klimatpåverkan, eftersom 
problematiken spänner igenom samhällen såväl som mellan samhällen över hela Jorden. Detta 
eftersom mänsklig påverkan av klimatet och det faktum att klimatet ger människan 
förutsättningarna för att leva, går utmärkt att koppla till det som nämndes om hållbar 
utveckling såväl som problematiken U-land och I-land. Giddens (2001) menar även att den 
livsstil som vi har i I-världen inte är förenlig med hållbar utveckling, eftersom den förutsätter 
stor användning av icke förnybara (eller långsamt förnybara) naturresurser som fossila 
bränslen, vilket bidrar till klimatförändring. En väg är att minska användningen av ändliga 
resurser generellt och i fallet energi gå över till förnybara sådana. Den rika världen bör även 
hålla igen på resursutnyttjandet för att låta den fattiga delen av världen utvecklas och ta sig ur 
fattigdomen. Ur detta perspektiv menar Giddens (2001) att miljöproblemen är sociala genom 
att fattiga länder med hög befolkningstillväxt är pressade till att öka sina inkomster för att 
försörja sin befolkning. De är därmed tvungna att exploatera sina naturresurser på ett ohållbart 
sätt för att föda den växande befolkningen, istället för att utbilda folket och utveckla nationen 
ut ur fattigdomen. Enligt Martinez-Alier behövs miljörättvisa eftersom han hävdar att det är 
de fattiga länderna som får ta mycket av konsekvenserna av miljöförstöring och 
klimatförändringar, utan att de ha varit med och förbrukat de ändliga naturresurserna i stor 
omfattning (Jameson och Miyoshi 1998). Inom detta område finns goda möjligheter att arbeta 
med utgångspunkt från aspekter som har med olika länders förutsättningar vad det gäller 
naturresurser, geografiska förutsättningar och befolkningens utbildningsnivå.

I sin bok ”Essay on the principles of population” menade Malthus, för drygt 200 år sedan, att 
befolkningen ökar exponentiellt tills matresurserna inte längre räcker till, därefter reducerar 
hunger, sjukdomar och krig antalet människor (National Geographic, 1999). Han kunde inte 
förutse den industriella revolutionens och det rationella jordbrukets förmåga att försörja 
många människor, därtill kommer födelsekontroll. Under senare halvan av 1900-talet menade 
de så kallade neoMalthueserna att Jordens mycket snabba befolkningsökning leder till
överutnyttjande av naturresurser och miljöförstöring som sätter en övre gräns för hur många 
människor som kan försörjas. Som motargument har framförts att teknikutvecklingen nog 
även löser detta, även om man inte direkt kan peka på hur detta skulle gå till. På något vis står 
diskussionen mellan ”domedagsprofeterna” och de som tycker att ”det löser sig nog”. Båda 
sätten att tänka har sina fördelar och nackdelar. Även ur dessa perspektiv kan man forma 
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diskussioner och arbeten inom undervisningen. Jag tycker dock att det är viktigt att fokusera 
på lösningar, inte på att det går åt helsike (för då gör det så), dessutom känner ungdomar så 
mycket oror inför framtiden så de behöver fokus framåt, inte nedåt. Som en koppling till 
diskussionen om resurser och vidare till klimatförändringar så vill jag hänvisa till en artikel i 
tidningen METRO (2008-04-11). Artikeln handlar om hur ömsom torka och översvämningar 
har skadat risproduktionen i sydöstra Asien vilket orsakat brist på ris och en fördubbling av 
priset på ris, vilket leder till att fattiga svälter och i Thailand beväpnar sig bönder för att 
skydda sina åkrar. I artikeln nämns även västra Afrika och Haiti där FN:s World Food 
Programme uppmanar till internationellt stöd eftersom basvaror blivit dyra. I problematiken 
ligger även att bönder i mindre utsträckning odlar de grödor som utgör basnäringen. Istället 
odlas bland annat sockerrör för framställning av etanol som används som fordonsbränsle där 
och i västvärlden. Jag tycker att artikeln tydligt visar på konsekvensen av en klimatförändring 
och hur dynamisk denna påverkan är på människan lokalt och globalt.

6.2 Sammanfattning
Som en baksmälla på industrialismen så är den mänskligt orsakade klimatförändringen här för 
att stanna i många generationer framöver. I denna utmaning finns valmöjligheten att agera 
idag eller ignorera problematiken och lämna över de allvarliga konsekvenserna till kommande 
generationer. Häri ligger mycket om problematiken med att införa det uthålliga samhället med 
hushållning av ändliga resurser, återvinning och förnyelsebar energiproduktion som inte 
släpper ut ett överskott av koldioxid. Det kan kännas avlägset för den enskilde medborgaren 
såväl som för politikern, att behöva ändra sitt beteende vad det gäller konsumtion av varor 
som tär på ändliga naturresurser, för att nästa eller därefter kommande generationer skall 
drabbas i mindre utsträckning av en klimatförändring och resursbrist som vi på sin höjd bara 
sett början på. Man kan även vända på resonemanget och konstatera att man i Sverige 
planterat skog sedan århundraden, bara för att senare generationer skall kunna dra nytta av 
detta. Det torde därför gå att motivera denna typ av långsiktigt tänkande och agerande även i 
fallet med klimatproblematiken.

Bildandet av FN:s klimatpanel IPCC år 1988 och den internationella överenskommelsen i 
Riokonventionen år 1992 var starten på det internationella engagemanget för att begränsa 
klimatförändringen. Med Kyotoprotokollet år 1997 kom det internationella arbetet i gång på 
alvar, med att begränsa utsläppen av växthusgaser. På det nationella planet genomförde den 
socialdemokratiska regeringen (med stödpartier) den så kallade energiomställningen som skall 
se till att Sverige uppfyller sin del av utsläppsminskningen vad det gäller växthusgaser, för att 
uppfylla åtagandena från Kyotoprotokollet. Ett stort problem i sammanhanget är de stora 
koldioxidutsläppen från biltrafiken, i Sverige såväl som i övriga delar av den industrialiserade 
världen. Kärnkraften som skulle avvecklas till år 2010 kommer att användas till år 2045. 
Detta får ses som en effekt av att koldioxidutsläppen måste hållas nere. Klimatförändringen är 
sannolikt redan ett faktum, vilket gjort det nödvändigt att utreda hur den kommer att påverka 
Sverige, för att kunna genomföra nödvändiga förberedelser. I Sverige har länsstyrelsen en 
central roll i såväl planering som åtgärder och kontroll, vilket framkommer i Klimat och 
sårbarhetsutredningen från år 2007. I den industrialiserade delen av världen förbereder man 
sig för effekterna av klimatförändringen. Sverige förbereds för ett varmare och blötare klimat 
och Nederländerna förbereder sig för höga flöden i landets floder och en stigande havsyta. 
Den fattiga delen av världen, som t.ex. Sahel i norra Afrika drabbas redan frekvent av torka. 
Där finns varken kunskap eller medel för att kunna förbereda de berörda länderna på det allt 
torrare klimatet som antas bli följden av klimatförändringen. Förvisso finansierar FN en del 
av klimatomställningen via pengar som kommer från stater som är med i Kyotoprotokollet, 
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men frågan är hur långt detta räcker när stora mängder människor inte längre kan bo kvar eller
försörja sig på grund av torka eller andra naturkatastrofer.

I detta finns många aspekter som kan behandlas inom ämnet geografi på gymnasienivå. Jag 
tänker på energiutvinningen i sig och utsläppen av växthusgaser som orsakar klimatförändring
och påverkar miljön. I detta ingår förskjutning av klimatzoner och havsytehöjning vilket kan 
resultera i förändrade levnadsvillkor med migration av människor och djur som följd. 
Energiproduktionen är en viktig del av problematiken runt klimatförändringen eftersom den 
tillsammans med vägtransporter står för den största delen av koldioxidutsläppen i Sverige,
såväl som i den övriga industrialiserade världen. Det är således den industrialiserade världen 
som står för större delen av utsläppen av växthusgaser, men det är den fattiga delen av världen 
och då framför allt Afrika som drabbas (De Wit och Jacek 2006). Här finns goda möjligheter 
för diskussion och problematiserande inom ämnet geografi och i ämnesöverskridande arbeten. 

Djupintervjuerna visade på en medvetenhet om klimatförändringarnas inverkan på Sverige 
och världen. De tre intervjuade insåg att vattenbristen är det stora problemet om man ser till 
ett globalt perspektiv, jag tänker då på både mängd och kvalitet. Från de intervjuade fick jag 
med mig råd om hur jag som lärare skall nå eleverna och stödja deras kunskapsutveckling,
vad det gäller människan och klimatförändringen. Råden jag fick var en syntes av idéer som 
inbegriper den storskaliga miljöproblematiken till den enskilda människans vardag med mer 
eller mindre goda val av produkter och beteenden som sammantaget är av stor betydelse för 
klimatet och miljön. De intervjuade liksom mig själv spar energi och stödjer återvinning på 
diverse sätt, men vi alla kör bil. Ett par av bilarna är förvisso miljöbilar, men även de skall ju 
tillverkas vilket i sig är energikrävande. Vad jag menar är att till sist kan man inte ställa större 
krav på de elever man undervisar än vad man ställer på sig själv.
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