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Abstract 

This thesis aimed to investigate how a rising sea level would affect the livable area of the 

island Fongafale, Tuvalu. Through the IPCC stabilization scenarios it was examined which 

areas of the island that would be affected by flooding. The local population’s perceptions of 

the effects of climate change were studied to see how the consequences of a world-wide 

problem such as global warming affect people's lives. The paper clarified the Tuvaluans 

place in the discussion of climate refugees, explained IPCC's work and described the results 

of previous studies concerning people in Fongafales perceptions and concerns about 

climate-related changes. The result shows already flooded areas with important buildings, 

such as airport and government buildings and that with a rising sea level, an increasing part 

of the island will suffer. The survey shows a stronger tendency to concern for lack of water 

and work than for a climate-related sea level rise, and that the main reason for a possible 

emigration would primarily be work-related. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsens syfte var att undersöka hur en förhöjd havsnivå skulle påverka 

utbredningen av bebolig yta på ön Fongafale, Tuvalu. Detta gjordes genom att utifrån 

IPCC:s stabiliseringsscenarier undersöka vilka områden på ön som skulle drabbas av 

översvämning. Dessutom undersöktes lokalbefolkningens uppfattningar om effekterna av 

klimatförändringar. Detta för att se vad följderna av ett världsomfattande problem som 

global uppvärmning har för faktisk påverkan på människors liv. Uppsatsen förtydligade 

tuvaluanernas plats i diskussionen kring klimatflyktingar, förklarade IPCC:s arbete samt 

beskrev resultat från tidigare studier innefattande ursprungsbefolkningens på Fongafales 

uppfattningar och oro angående klimatrelaterade förändringar. Resultatet visar att redan 

idag översvämmas områden med viktig bebyggelse, som flygplats och regeringsbyggnader 

och vid ökad havsnivå kommer en allt större del av ön att drabbas. Enkätstudien visar en 

tendens till större oro för vatten- och arbetsbrist än för en klimatrelaterad havsnivåhöjning, 

samt att huvudskälet till en eventuell emigration främst skulle vara arbetsrelaterade.   

 

Nyckelord 

Tuvalu, klimatförändringar, havsnivåhöjning, IPCC, enkätstudie, attityder 
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1. Inledning 

Klimatförändringar runt om i världen visar sig på ön Fongafale i södra Stilla Havet, den 

största ön i Tuvalus huvudatoll Funafuti (Figur 1 och 2), i form av överbefolkning, en snabbt 

växande mängd avfall, brist på färsk mat och havsnivåhöjning. Förändringarna i miljön 

tvingar folk från de mindre omkringliggande öarna att flytta in till huvudön i jakt på 

försörjningsmöjligheter. Den importerade konservmaten tar upp nästan alla hyllor i affärerna 

och detta har lett till, förutom ett olöst avfallsproblem, en allt mer sjuk och överviktig 

befolkning då deras kroppar inte är vana vid den sortens mat (Fisher, 2011). Bakgrunden till 

den stora importen av mat är befolkningens oförmåga att odla sina egna grödor, på grund av 

saltvatteninträngning i grundvattnet (McNamara et al., 2009). Klimatförändringarna visar sig 

även som översvämningar när högvattnet för varje år tar sig allt längre upp på land och 

översvämmar delar av landningsbanan, regeringsbyggnaderna och tar sig in i folks trädgårdar 

och hem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mänskliga aktiviteter, främst förbränning av fossila bränslen och skövling av skog, är de 

huvudsakliga drivkrafterna bakom den globala uppvärmningen som orsakar stora och 

allvarliga skador välden över. Dessa effekter kommer att vara ojämnt och oproportionerligt 

fördelade, vissa områden i världen kommer att drabbas mycket hårdare än andra (Fisher, 

2011). För små öar i Stilla Havet leder dessa skador till havsnivåhöjningar på grund av 

termisk expansion av havet och glacial avsmältning. Även till erosion av kuster, förändrade 

nederbördsmönster samt ökad förekomst av extremt väder som torka och storm på grund av 

Figur 1 Karta över Polynesien. 
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uppvärmningen av oceanerna (Farbotko et al., 2011). Detta kan i sin tur driva på förändringar 

i ekosystemen som öarnas befolkning är beroende av för sin försörjning. Exempelvis 

korallblekning, förändringar i fisket och saltvattenförorening av sötvatten. 

Saltvatteninträngningen kan öka risken för sjukdomar och minska jordens produktivitet 

(Mortreux et al., 2008). 

 

En påverkande faktor som kan göra det 

problematiskt att mäta den stigande havsnivån är 

väderfenomenet ENSO (El Nino Southern 

Oscillation). ENSO värmer upp ytvattnet i de östra 

delarna av tropiska Stilla Havet, återkommer vart 

fjärde till sjunde år och gör dessa extrema stormar 

och torkperioder än värre, samt att ENSO i sig blir 

starkare på grund av den globala uppvärmningen 

(Fisher, 2011). Havsnivån i Stilla Havet kan 

dessutom påverkas och skillnaderna från dagens 

nivå bli så stora som +30 cm (Becker et al., 2011). 

För att förstå innebörden och konsekvenserna av 

klimatförändringar är det viktigt att ta hänsyn till  

olika grupper av människor som alla har olika 

kulturella värderingar, traditioner och förutsättningar beroende på var de bor. Tuvaluanerna 

blir ofta utmålade som offer, men även som ett bevis för att klimatförändringarna faktiskt får 

kritiska konsekvenser. Befolkningen anses vara extra sårbar för klimatförändringar just på 

grund av öarnas känslighet för en höjning av havsnivån (Farbotko et al., 2011). 

 

1.1 Begreppsförklaring  

IPCC  

IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) är FN:s egen klimatpanel, som 2007 

gav ut rapporten Fourth Assessment Report: Climate Change 2007. Rapporten innehöll de sex 

olika framtids- eller stabiliseringsscenarier som enligt IPCC visar olika möjliga framtidsbilder 

för världens utsläpp, temperatur- och havsnivåhöjning. 

USP 

USP (University of the South Pacific), har ett campus på Funafutiatollens huvudö Fongafale 

och arbetar mycket med olika projekt för att hjälpa befolkningen att anpassa sig till 

klimatförändringarna.  

Figur 2 Karta över Tuvalus nio atoller. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur en förhöjd havsnivå, utifrån stabiliseringsscenarier från FN:s 

klimatpanel IPCC, skulle kunna påverka utbredningen av bebolig yta på ön Fongafale, 

Funafutiatollen. Även att undersöka hur dessa förändringar skulle kunna påverka 

lokalbefolkningen samt deras attityder till en förhöjd havsnivå och dess effekter utifrån ålder 

och ursprung. 

 

2. Bakgrund och teori 

2.1 Havsnivåhöjning  

Stilla Havets lågt liggande öar är extra känsliga för en höjning av havsnivån eftersom deras 

sötvattensreserver är begränsade till ytliga källor, vilket gör dem känsliga för torka och även 

för inträngning av saltvatten. Korallblekning, föroreningar och nednötning är anledningar till 

att öarna inte bara sjunker utan även vittrar sönder. Korallerna, som utgör grunden till de 

flesta av de små östaternas öar, och alla Tuvalus atoller, hinner inte växa i samma takt som 

havet stiger på grund av dessa belastningar (McNamara et al., 2009). 

 

Den högsta punkten på Tuvalus öar, som återfinns på atollen Niulakita, är 4.6 m, men 

medelhöjden på öarna är en till två meter över havet (Mortreux et al., 2008). Baserat på 

havsnivådata som sträcker sig 15 år tillbaka i tiden, är havsnivåhöjningen på Tuvalu 5.9 mm 

per år, det är cirka fyra gånger mer än det globala genomsnittet på 1-2 mm per år (Aung et al., 

2009). Havsnivåhöjningen är allt annat än uniform, och satellitdata visar att i den västra 

tropiska regionen av Stilla Havet är höjningen just tre till fyra gånger högre än genomsnittet 

(Becker et al., 2011). Det är förmodligen anledningen till att många av invånarna på atollerna 

i södra Stilla havet hävdar att de ser stora förändringar gällande havsnivån och 

översvämningar mot vad de såg för tio år sedan.  

 

På Tuvalu, med den genomsnittliga höjningen 5.9 mm per år har den totala höjningen på de 

15 år som data samlats in blivit 9.14 cm. Om detta tas i sammanvägning med beräkningen att 

1 cm havsnivåhöjning kan förbruka 1 m eller mer av strand mot havet, så kommer Tuvalus 

förlust av land att vara betydande inom de närmaste 50 åren (Aung et al., 2009). Becker 

(2011) har publicerat snarlika data som Aung et al. (2009) med en höjning av havsnivån på 

5.1±0.7 mm per år. I och med detta beräknar han att en höjning har skett på 30±4 cm under de 

senaste 60 åren. 

 



8 
 

Havsnivån kan dock vara komplicerad att mäta och är ett resultat av många olika faktorer, 

exempelvis tidvatten, meteorologiska effekter som vindar och atmosfäriskt tryck, global 

uppvärmning som expanderar vatten samt smälter inlandsisar, underjordiska jordbävningar, 

väderfenomen som El Niño och olika landrörelser. Oavsett anledning till höjningen så har 

högvattnet blivit så pass mycket högre att tidigare opåverkade områden på Funafuti blivit 

översvämmade. Översvämningarna påvisar tydligt hur sårbara dessa bebyggda atoller blir i en 

framtid med högre havsnivå. På Funafutis huvudö, Fongafale, finns många offentliga 

byggnader, bostadshus, en flygplats och den meteorologiska stationen på markområden som 

alla råkat illa ut vid högt vattenstånd de senaste åren (Aung et al., 2009). 

 

2.2 IPCC 

FN:s klimatpanel, IPCC, uppskattar att havsnivåhöjningen som grundas i expansion av vatten, 

smältande glaciärer och istäcken från Grönland och Antarktis var 1.1±0.5 mm per år mellan 

1961-2003 och 2.8±0.7 mm per år mellan 1993-2003. Detta indikerar att takten på höjningen 

har ökat de sista 10 åren. Den totala observerade höjningen var 1.8±0.5 mm per år mellan 

1961 och 2003, och 3.1±0.7 mm per år mellan 1993-2003. Om den snabbare höjningen för 

1993-2003 reflekterar en naturlig variation eller en trend med ökning på längre sikt är enligt 

Aung et al. (2009) oklart. Det finns dock en hög tilltro till att takten på havsnivåhöjningen har 

ökat från 1800-talet till 1900-talet, den totala höjningen under 1900-talet beräknas vara 17±5 

cm. Enligt den nya rapporten som gavs ut 2007 från IPCC är den globala uppvärmningen 

”very likely man-made”. Detta är det mest kraftfulla språk som används av världens ledande 

forskare angående global uppvärmning, hittills (Aung et al., 2009). IPCC har på grund av 

detta granskat sex stabiliseringsscenarier (Tabell 1) som beskriver den beräknade 

temperaturförändringen i slutet av 2000-talet mot temperaturen på slutet av 1900-talet samt 

förändringen i havsnivån som kommer av den temperaturförändringen. Uppskattningen av 

temperaturförändringen och förändringen av havsytenivån beror på en framtida koncentration 

av växthusgaser i atmosfären. Dessa sex olika scenarier visar uppskattade förändringar 

beroende på hur mycket världen begränsar sina utsläpp av växthusgaser i framtiden, i och med 

detta skulle olika scenarier kunna stämma in med framtiden (Naturvårdsverket, 2007). 
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Tabell 1 Projektioner över globalt genomsnittlig uppvärmning av jordytan och höjning av havsytenivån vid  
slutet av 2000-talet (Naturvårdsverket, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Klimatflyktingar 

På grund av havsnivåhöjningen kommer hela Tuvalus befolkning tids nog att behöva 

evakueras, troligen till Australien eller Nya Zeeland. Nya Zeeland tar redan emot 75 

emigranter från Tuvalu årligen, men detta ses av Nya Zeeland och tuvaluanerna som 

anpassning till en framtida kritisk situation, inte att tuvaluanerna flyr på grund av 

klimatförändringar (McNamara et al., 2009). Om tuvaluanerna kommer att bli just 

klimatflyktingar är dock ett omdebatterat ämne. Både miljöflykting och klimatflykting används 

för att beskriva populationer som har fördrivits eller riskerar att fördrivas på grund av 

förändringar i miljön. Dessa flyktingar har dock inte samma rättsliga skydd som politiska 

flyktingar som innefattas av FN:s flyktingkonvektion. Debatten har handlat om omfattningen 

av nuvarande och framtida miljö- och klimatflyktingar, hur dessa ska skyddas enligt 

internationell lag samt hur skyddet ska genomföras (Farbotko et al., 2011). Organisationer, 

medier och forskare världen över hävdar att om inte en politik som begränsar utsläpp införs i 

de stora växthusgasproducerande länderna så kommer kategorin klimatflyktingar att bli ett 

faktum. Om då höjda havsnivåer översvämmar östater så är de stora förorenande ländernas 

ansvar att också acceptera denna nya kategori av flyktingar (McNamara et al., 2009). 

 

Att bli klassade som klimatflyktingar är dock inget som är önskvärt för tuvaluanerna. I Tuvalu 

kan emigration ses som en källa till ekonomisk och social styrka för befolkningens anpassning 

till klimatförändringar på längre sikt, snarare än ett problem som måste lösas (Farbotko et al., 

2011). Väl på plats blev det bekräftat att Tuvalu som stat inte planerar att flytta sin 

befolkning, deras plan handlar istället enbart om anpassning. På USP (University of the South 

Pacific) jobbar man med ett anpassningsprogram (PACC - Pacific Adaption to Climate 

Change) och menar att man nu för tiden fokuserar på att anpassa befolkningen för kommande 
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svårigheter. Så nu ligger fokus på att istället för att försöka förändra andra staters 

utsläppsbeteende så vill landet anpassa sig utifrån de möjligheter som finns på plats. Det vill 

säga att byta ut sina grödor mot sådana som tål torka, samla in regnvatten istället för att förlita 

sig på grundvattnet osv. (Teuleala Manuella, 2013).  

 

2.4 Anpassning och emigrering 

Den mesta forskningen om klimatförändringarnas inverkan på öarna i Stilla Havet har 

fokuserat på känslighet hos ekosystemen, med mycket mindre fokus på anpassning, hur 

sociala och ekologiska system kan undvika eller rätta sig efter nuvarande eller förväntade 

förändringar i klimatet. Anpassningen skulle innebära att det går att undvika en tvingad 

emigration. Då väldigt lite hänsyn har tagits till systemens förmåga att anpassa sig, har även 

kostnader och begränsningar som det skulle innebära försummats. Diskussionen om 

emigration som en anpassningsform tar inte med i beräkningarna vad som kan utkomma av 

anpassning på plats, det vill säga att det saknas grund att dra slutsatsen att emigration är det 

efterstävande resultatet av anpassning. På Tuvalu är möjligheten att anpassa sig begränsad då 

det finns få landområden att foga över och i stort sett inga av de som finns ligger mer än 2 m 

över havet, inkomsterna är låga och tillgången till infrastruktur och modern teknik är liten 

(Mortreux et al., 2008).  

 

I tidigare intervjuer med boende på Funafuti, av Mortreux och Barnett (2008), hade 19 av 28 

tillfrågade planer som innefattade att de skulle stanna kvar på Funafuti, medan resterande nio 

hade planer på att flytta någon gång i framtiden. Anledningen som de flesta gav till att de valt 

att stanna var att de ville behålla sin livsstil, en livsstil med nyckelfaktorerna; arbete med låg 

stressnivå, nära till familj och vänner, mycket ledig tid för sociala aktiviteter samt möjlighet 

att njuta av naturen runtomkring. Många tillfrågade talade om en tydlig gemenskap som var 

unik för Tuvalu, även att livet där var enkelt och fridfullt. Emigration däremot var ofta 

beskrivet som svårt, innefattande ändlöst hårt arbete samt separation från familj och 

gemenskap. De nio som hade planer på att flytta såg dock fördelarna i chansen till anställning 

och fler möjligheter.  

 

Vissa tog även upp ”identitet” som en anledning att stanna på Funafuti, en intervjuad beskrev 

emigration som ”att lämna efter dig en del av din identitet”. Det fanns även en rädsla för 

klimatförändringarnas påverkan på Funafuti, som uttryckets genom att de flesta tyckte sig ha 

ett ansvar att stanna kvar för att se till att samhället klarade av påfrestningarna. Även detta var 

dock svårt för dem som hade småbarn och inte ville utsätta de för framtida fara (Mortreux et 
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al., 2008). Åldersfördelningen bland vilka som hade planer på att emigrera och vilka som ville 

stanna var relativt tydlig. Det var troligare att intervjuade mellan 20 och 40 år ville emigrera 

än de som var under 20 eller över 40 år gamla. Alla över 40 år hade för avsikt att stanna kvar 

på Funafuti. På en individuell nivå kan emigration potentiellt ses som en form av anpassning, 

speciellt för dem som redan har begrundat möjligheten (Mortreux et al., 2008).  

 

På Tuvalu är medellivslängden 63 år, genomsnittsåldern är 24 år (Central statistics, 2006) och 

Funafuti har 5 200 invånare varav drygt 5 100 av dessa bor på huvudön Fongafale (Teuleala 

Manuella, 2013). 

 

2.5 Oro och säkerhet 

En anledning till begränsad oro över klimatförändringarna på Funafuti var ofta hänvisat i 

tidigare studier till tuvaluanernas mycket uttalade kristna tro. De tyckte inte att 

klimatförändringarna var ett problem eftersom de hade ett speciellt förhållande till Gud, samt 

att Gud i Bibeln gav Noah ett löfte att inte översvämma jorden någon mer gång. Vissa 

offentligt anställda har uttryckt oro över att denna starka tro är en barriär mot förståelse och 

anpassning till kommande förändringar. Dessutom kan förlusten av Tuvalu bli så mycket 

värre för befolkningen när det inte bara är hemvisten, gemenskapen och kulturen som går 

förlorade, utan även Tuvalu som Guds plats för tuvaluanerna (Mortreux et al., 2008). En 

annan anledning till liten oro på Funafuti var att invånarna inte själva sett några större 

förändringar hittills. Detta har dock förklarats av Mortreux och Barnett (2008), att stor del av 

befolkningen, 39%, är under 19 år gamla och har därför inte spenderat tillräckligt lång 

tidsperiod på ön för att uppfatta förändringarna som skett. Större oro finns dock på ön bland 

den del av befolkningen som bott där en längre tid och fått möjlighet att observera ökande 

översvämningar och hur havet kryper längre och längre upp på stränderna.  

 

I en enkätundersökning av Fisher (2011) svarade 62% av de tillfrågade 141 hushållen på 

Funafuti att de var oroliga för riskerna som kom med klimatförändringar, endast 4% av de 

tillfrågade hushållen var inte oroliga alls. 42% var speciellt oroliga för den ökade risken för 

svallvågor och översvämningar. Dock var det få som förstod sambandet mellan 

klimatförändringar och dessa risker. Näst högst upp på listan för orosmoment låg brist på 

dricksvatten, 34% av de tillfrågade var mycket oroliga för detta, medan endast 21% var 

oroliga för bristen på jobb eller pengar, vilket enligt Fisher kan tyckas förvånande, då mer än 

halva Funafutis befolkning är arbetslösa. Men både på Funafuti och andra atoller är många 

familjer helt självförsörjande tack vare sina odlingar, fiske och djurhållning av framförallt 
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grisar. De som arbetar gör det främst inom fiske, är offentligt anställda eller utomlands på 

fartyg. De som jobbar utomlands skickar hem stor del av sin lön till sina anhöriga och 

försörjer på så vis sin släkt på Tuvalu (Teuleala Manuella, 2013). Politisk instabilitet, brott 

och konflikter var faktorer som oroade mindre, med slutsatsen att människorna på Funafuti är 

mer oroliga för följderna av klimatförändringar, översvämningar och brist på dricksvatten, än 

andra samhällsrelaterade problem (Fisher, 2011).  

 

Tuvalus klassiska gröda, rotfrukten taro, kan i stort sett inte odlas på Funafuti längre, på 

grund av saltvatteninträngning i det ytliga grundvattnet på öarna. Även fisket har försämrats 

drastiskt på grund av den stigande värmen och korallblekning. Bristen på lokal mat gör att 

befolkningen nu måste importerna cirka 70% av all mat, vilket i sin tur leder till ett häftigt 

växande sopberg på norra Fongafale och en försämrad livskvalité när den importerade födan 

nästan enbart består av halvfabrikat (Fisher, 2011).  

 

2.6 Attityder och beteenden  

Enligt Ajzen (1991), som utvecklat teorin Theroy of planned behavior, beror beteende på fler 

faktorer än bara attityd. En sådan faktor är intention, som anses påverka människor på ett 

motiverande sätt för att påverka ett beteende. Om en stark avsikt finns att ändra sitt beteende 

är det mer troligt att det kommer att utföras. Intentioner visar hur mycket människor är villiga 

att anstränga sig för att förändra sig själva. En annan faktor är beteendekontroll, där man 

istället ser till en persons förutsättningar och förmågor för att avgöra sannolikheten för ett 

förändrat beteende. Att ha en uppfattning om sin egen beteendekontroll kan vara viktigast, då 

den ger personen en bild av hur svårt eller simpelt ett visst beteende kan vara att genomföra. 

Detta ger alltså personen en uppfattning om han eller hon har förmåga att lyckas förändra sitt 

beteende (Ajzen, 1991). 

 

Ett antagande av Ajzen (1999) är att nuvarande och tidigare beteende visar på framtida 

beteende, som kommer upprepas och därmed leda till vanor. Personliga normer spelar också 

in i hur en person beter sig då skyldigheter och ansvar kan vara av stor vikt. Enligt Eagly och 

Chaiken (1993) finns det en uppfattning om korrelation mellan människors beteende och 

attityd. Riktar man detta mot miljöområdet betyder det att de med positiv attityd till miljön 

har ett beteende som är positivt för miljön. Detsamma gäller de med negativ inställning, som 

då får ett negativt beteende.  Även Eagly och Chaiken (1993) anser att attityd endast utgör en 

faktor som leder till ett visst beteende. Därför kan det endast påvisas en begränsad korrelation 

mellan attityd och beteende.  
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2.7 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med uppsatsen har följande frågeställningar formulerats: 

- Hur stor del av ön Fongafale skulle bli obeboelig enligt FN:s olika stabiliseringsscenarier 

gällande världens utsläpp av växthusgaser, lufttemperatur- och havsnivåhöjning, samt vilka 

problem skulle detta kunna leda till? 

- Hur anser tuvaluanerna på Fongafale att en stigande havsnivå påverkat och kommer att 

påverka deras livskvalitet samt deras förmåga att försörja sig själva? Finns det en oro för 

klimatrelaterade förändringar? 

- Vad har befolkningen för attityd till att anpassa sig till klimatrelaterade förändringar, när det 

gäller att stanna kvar på Funafuti eller att emigrera, samt finns det en vilja att rädda sitt land 

och sin kultur? 

 

3. Material och metod 

3.1 Studieområde 

Solen har precis gått upp men det är redan över 25 grader i skuggan. Trots svaga vindar är den 

tryckande hettan obeveklig och det är omöjligt att föreställa sig en natts sömn utan 

luftkonditioneringen på rummet. I den extrema söderhavsvärmen springer lekande småbarn 

omkring, glatt vinkande när man går förbi. De flesta vuxna tittar intresserat på, vad som 

troligtvis är, en av årets sällsynta vita gäster och nästan alla nickar gillande och hälsar med ett 

ärligt leende. Huvudgatan är trafikerad av en mängd mopeder, motorcyklar och några få bilar. 

Ön är enbart ett tiotal kilometer lång, trots detta är det nästan ingen som går eller cyklar, 

sådant sysslar bara de sällsynta solkänsliga turisterna med. Under dagens varmaste timmar 

saktar samhället in och många lägger sig för att sova på altangolvet som obligatoriskt pryder 

framsidan av alla bostäder. På kvällen vaknar byn till liv igen och musik hörs ända in på 

småtimmarna. Stress är ett fenomen som jag upplever inte finns på denna avlägsna och vackra 

ö i södra Stilla Havet, utan man lever livet för dagen, i ett avslappnat tempo. Det absolut 

viktigaste är familjen och det märks tydligt att folket här älskar sitt land och framförallt sin 

avspända livsstil. Dock finns det tecken på en allt mer påtaglig verklighet i det här paradiset, 

en verklighet som i slutändan kan få denna befolkning att tvingas välja, valet står mellan deras 

kultur och deras säkerhet. I den turkåsblå lagunen guppar frigolitbitar och plastflaskor 

omkring, ett tecken på vad som nalkas. Sopberget på den nordligaste spetsen av ön är en 

skrämmande syn och ett bevis på att avfallssituationen är ohållbar.  

 

Öriket Tuvalu, norr om Fiji i södra Stilla havet, är ett av världens minsta självständiga länder 

med sina ringa 26 km2. De nio öarna som utgör Tuvalu är mycket lågt liggande, med en 
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högsta punkt på 4.6 m över havsytan (Landguiden, 2012). På grund av den knappa höjden är 

Tuvalu enligt FN en av de önationer som löper risk att helt försvinna i havet inom några 

årtionden (Landguiden, 2011a). Redan vid onormalt högt vattenstånd läggs flera atoller under 

vatten, en tämligen liten nivåhöjning av havet kan därför göra Tuvalu obeboeligt. En 

verklighet som inte ligger allt för långt borta för Tuvalus cirka 11 000 trångbebodda invånare 

(Landguiden, 2011b). 

 

Funafuti är Tuvalus huvudatoll, där regeringen sitter på ön Fongafale. På Fongafale bor en 

stor del av landets befolkning, cirka 5 100 (2009) samt att fler människor hela tiden strömmar 

till från andra mer isolerade tuvaluanska öar (Landguiden 2, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Landskapsanalys 

Kartan som använts för att visa vilka områden som riskerar att drabbas utav översvämning var 

en 3D-modell av Funafutis huvudö Fongafale, SOPAC, 2009. Med hjälp av programmet 

ArcGIS (Geografiska informationssystem) har 3D-modellen använts för att ta fram 

höjdkurvor. Då ingen högupplöst topografisk karta fanns för det studerade området så har det 

inte varit möjligt att exakt simulera IPCC:s beräknade stabiliseringsscenarier som visar olika 

möjliga framtidsbilder för havsnivåhöjning. Scenarierna var hämtade ifrån Naturvårdsverkets 

Syntesrapport - Fjärde utvärderingsrapporten från Intergovernmental Panel on Climate 

Change (2007). Istället har kartan med höjdkurvor använts för att bedöma vilka områden som 

skulle översvämmas först, vilka näst efter och så vidare. 

 

Figur 3 Karta över Funafutiatollen med Fongafale markerat. 
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3.3 Enkätundersökning 

För att undersöka lokalbefolkningens attityder till klimatrelaterade förändringar utformades en 

enkät som delades ut på ön Fongafale. Enkätundersökning valdes för att det var den metoden 

som var mest passande för den utsatta tiden ifall en representativ slutsats för Tuvalus 

befolkning skulle kunna dras. Självklart var resultatet som framkom ur enkätundersökningen 

inte detsamma som alla invånare ansåg men det gav en bild av vad de tillfrågade grupperna 

ansåg, samt gav en fingervisning om tuvaluanernas uppfattning angående kommande 

klimatförändringar. Alla som blivit utvalda att svara på enkäten hade möjligheten att svara på 

antingen en engelskspråkig enkät eller en enkät översatt till tuvaluanska. Teuleala Manuella, 

anställd på USP, översatte enkäten till befolkningens modersmål. Togiola Funafuti, även hon 

anställd på USP, var behjälplig i översättandet av enkätsvaren i fritext. 

 

Urvalet gjordes genom att de anställda på UPS hade tillgång till landets folkbokföring, denna 

var dock inte datoriserad så inget slumpmässigt urval kunde genomföras. De personer som 

skulle svara på enkäten blev istället utvalda av Teuleala Manuella, Incountry Coordinator och 

anställd på USP, utefter mina kriterier angående ålder, härstamning och hur länge de levt på 

ön. Till antalet valdes 64 personer ut för att svara på enkäten, 4 av enkäterna var inte korrekt 

ifyllda eller blev inte inlämnade, och därför blev det ett bortfall på 4 personer. Av de 60 

personer som svarade levde 30 personer på den norra delen av ön (Fakaifou) eller den södra 

delen av ön (Vaialai), där i stor sett hela befolkningen bestod av personer som flyttat till 

Fongafale från någon av de mer avlägsna öarna. Resterande 30 personer levde på mittendelen 

av ön (Alapi) där i stort sett hela befolkningen bestod av personer som är födda på Fongafale. 

Denna uppdelning gjordes för att kunna undersöka om det fanns skillnader i uppfattning 

mellan dessa båda grupper (Teuleala Manuella, 2013). Huvuddelen av ön Fongafale täcks av 

staden, därför var alla tillfrågade öbor även stadsbor. En lista med namn och adresser erhölls 

för att enkelt kunna dela ut enkäten till utvalda öbor. Dessa delades ut i personernas hem, med 

en förvarning om att insamlingen skulle ske om ett antal timmar. Cirka 15 enkäter delades ut 

under en dag, vilket gjorde att hela utdelningen och insamlingen tog drygt fyra dagar att 

genomföra.  

 

De tillfrågade ombads att utvärdera om det skett några lokala förändringar relaterade till 

klimatförändringar de senaste 10 åren. De ombads även att gradera förändringarnas intensitet 

och frekvens på en skala från ”mycket högre” till ”mycket lägre”, samt att ange hur dessa 

förändringar har påverkat deras vardagliga liv och förmåga att försörja sig själva och sin 

familj. De tillfrågade fick även svara på frågor om vad de ansåg vara viktiga anledningar att 
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stanna på respektive lämna ön, vad de skulle vara beredda att göra för att få stanna, samt vad 

de hade för attityd till emigrering och åtgärder på Tuvalu för att undvika framtida emigrering 

och att bevara landets kultur. Samt om det fanns något uttalad oro och faktorer som var 

oroande för just den tillfrågade. Jag tittade på en tioårsperiod i vissa frågor i enkäten, med 

bakgrund av att en längre tidsperiod skulle vara för svår för de tillfrågade att komma ihåg 

samt en kortare skulle troligen inte visa tillräckligt stora förändringar. Personerna som svarade 

på enkäten har alla bott tio år eller mer på ön. 

 

Ålder har visat sig vara en faktor för skillnader i uppfattningar kring emigration enligt tidigare 

studier av Mortreux och Barnett (2008). Därför undersöktes även skillnad i attityd mellan 

äldre och yngre individer (under respektive över 40 år). Inga personer under 20 år deltog i 

studien då en allt för låg ålder bidrar till svårigheter att minnas eventuella förändringar. Dessa 

olika grupper valdes ut för att få ett så representativt urval av befolkningen som möjligt utan 

att faktorer som ålder eller härstamning påverkade resultatet. Ingen åtskillnad har gjorts i 

resultaten med hänsyn till kön, men fördelningen var i stort sett hälften kvinnor och hälften 

män för ett representativt urval av öns befolkning. 

 

3.4 SPSS 

Programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), ett datorprogram för statistisk 

analys, användes för att sammanställa enkäten till procentuella svar genom korstabeller av de 

tillfrågades svar. För att undersöka om skillnader mellan de olika tillfrågade grupperna i 

enkätundersökningen var statistiskt signifikant gjordes ett Chi Square-test i SPSS. Chi Square 

valdes för att det är det testet som används i SPSS för att undersöka styrkan för skillnader. 

Testet ger ett K-värde, som beroende på antal frihetsgrader, måste nå upp till en viss nivå för 

att påvisa att skillnaden är statistiskt signifikant med 5% slumpmarginal. För testet krävs en 

normalfördelning av svaren för varje fråga. Många av svaren var från början normalfördelade 

och gick att genomföra ett Chi Square-test på, medan ett fåtal frågor först var i behov av 

transformering i SPSS för att ett Chi Square-test skulle vara möjligt. 

 

4. Resultat 

4.1 Analys av topografisk karta av Fongafale samt IPCC:s scenarier 

Redan idag drabbas stora delar av Fongafale av översvämningar. Vid samtliga 

framtidsscenarier, även de som förutser lägst koncentration växthusgaser i atmosfären, 

kommer dock betydligt större delar av ön att översvämmas. Figur 4 visar vilka områden på ön 

Fongafale som skulle drabbas för de olika scenarierna som IPCC tagit fram som visar olika 
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a b c 

möjliga framtidsbilder för havsnivåhöjning. De tre scenarierna med lägst globala 

utsläppshalter av växthusgaser och därmed minst havsnivåhöjning som IPCC har uppskattat 

(B1, A1T och B2; Tabell 1) gäller en temperaturhöjning på 1.8 – 2.4 oC, vilket skulle ge en 

havsnivåhöjning på 0.18 – 0.43 m. Områden som redan nu svämmats över vid högt tidvatten 

kommer förmodligen att vara de områden som först blir permanent översvämmade då de är 

lägst belägna (Figur 4, b). De tre scenarierna med högst utsläppshalter och därmed störst 

förhöjning av havsnivån från IPCC (A1B, A2, A1T1; Tabell 1) uppskattar en 

temperaturhöjning på 2.8 – 4.0 oC, vilket skulle ge upphov till en havsnivåhöjning på 0.21 – 

0.59 m. Denna höjning skulle drabba områden som idag inte översvämmas eftersom de ligger 

på en något högre höjd över havsnivån (Figur 4, c). I nuläget rör det sig om cirka 30% av ön 

Fongafale som periodiskt översvämmas och som ligger i riskzonen för permanent 

översvämning, enligt IPCC:s tre lägsta scenarier gällande växthusgaser i atmosfären. De tre 

högsta scenarierna skulle kunna ge upphov till att cirka 60-70% av ön översvämmas 

permanent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 4 (a) Fongafale, huvudön på Funafutiatollen. De olika färgerna visar markområdens höjd över havet, desto 
mörkare grön nyans, desto lägre är landområdet. (b) Översvämningsdrabbade områden på Fongafale visas i blått, 
dessa områden är även troligen de första områden som drabbas av permanent översvämning när havet stiger 
enligt IPCC:s tre lägsta stabiliseringsscenarier. (c) Områden som är näst att drabbas av översvämning på 
Fongafale om havsnivån stiger ytterligare, enligt IPCC:s tre högsta stabiliseringsscenarier. 
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Att få en bild över vilka områden på ön som riskerar att 

översvämmas gav en uppfattning vad av öns bebyggelse 

som skulle kunna påverkas, regeringsbyggnader, 

bostäder, flygplats m.m. Dessa byggnader var främst 

belägna utmed den västra stranden och de centrala 

delarna av ön (Figur 5) där även flygplatsen fanns. 

Framförallt de centrala och östra delarna av ön drabbades 

av det höga tidvattnet och kommer att drabbas av senare 

permanenta översvämningar (Figur 4, b). På dessa delar 

av ön fanns bostäder, stora delar av flygplatsen samt 

offentliga byggnader som den meterologiska stationen. 

Om vattnet steg ytterligare, så skulle områden som var 

högre belägna förmodligen att drabbas, vilket skulle  

lägga största delen av flygplatsen under vatten, samt stora delar av befolkningens bostäder 

och öns offentliga byggnader (Figur 4, c).  

 

4.2 Analys av enkät 

Det tycktes finnas en skillnad bland de tillfrågade gällande uppfattningar om 

havsnivåhöjningen beroende på ålder (Tabell 2). I det här fallet uppgick inte skillnaden till 

tillräckligt hög nivå för att påvisa statistisk signifikans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har observerat 

förändringar, under 

de senaste 10 åren, i 

havsnivån 

Under 40 år Över 40 år Totalt 

Mycket högre 10.0% 26.7% 18.3% 

Högre 36.7% 43.3% 40.0% 

Ingen skillnad 50.0% 26.7% 38.3% 

Lägre 3.3% 3.3% 3.3% 

Totalt 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabell 2 Visar svar på frågan om de svarandes uppfattning om hur havsytans nivå 
förändrats över tid uppdelat mellan yngre och äldre individer. Skillnaderna mellan 
grupperna var inte statistiskt signifikanta. 

Figur 5 Byggnader på Fongafale 
(Yamano et al., 2006). 
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 Genom detta har det visat sig inte finnas tillräcklig grund för att påvisa en skillnad när det 

gällde ålder och uppfattningar kring havsnivåhöjningen. Detsamma gäller alla korstabeller. 

 

Hälften av alla tillfrågade under 40 år bedömde att det inte var någon skillnad alls på 

havsnivån, men totalt så ansåg en övervägande del (58.3%) att en höjning har skett de senaste 

10 åren. Hälften av de tillfrågade (50.0%) ansåg att havsnivåhöjningen hade haft en negativ 

påverkan på deras liv, medan 45.0% inte tyckte att höjningen hade påverkat dem varken 

positivt eller negativ. Även här var den största gruppen som tyckte att påverkan av 

förändringen var obetydlig de tillfrågade under 40 år (60.0%) medan endast 30.0% av de över 

40 år ansåg att förändringarna inte har påverkat dem. 

 

Av de tillfrågade ansåg 56.6% att havsnivåhöjningen och den minskande kvantiteten fisk hade 

haft en negativ inverkan på deras förmåga att försörja sig själva och sin familj. De flesta 

beskrev att odlingar blivit förstörda av inträngande saltvatten, som fått grödorna att ruttna och 

att kokospalmerna slutat bära frukt. De nämnde även svårigheter att fånga samma mängd fisk 

som tidigare, samt att detta nu kräver längre tid och större arbetsbörda. Dessutom angav flera 

att solen plågar fiskarna mer under fisketurerna och att många kommer hem med flagnande 

hud och blåsor på läpparna. Svaren på frågan angående förändringar i fiskebestånd speglade 

dessa åsikter då 40.0% av de under 40 år och 66.0% av de över 40 år tyckte att fiskebeståndet 

hade minskat. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De tuvaluaner som fötts på Fongafale och gruppen som var inflyttade hade liknande åsikter 

gällande de kulturella värdena. Totalt tyckte 60.0% att det var viktigt med åtgärder, men det 

Jag tycker det är 

viktigt att åtgärder 

vidtas på Funafuti mot 

stigande havsnivåer i 

syfte att bevara landets 

kultur 

Född på 

Fongafale 
Inflyttad Totalt 

Nej, jag tycker inte 
att det är viktigt 10.0% 6.7% 8.3% 

Ja, jag tycker att det 
är viktigt 56.7% 63.3% 60.0% 

Jag vet inte 26.7% 30.0% 28.3% 

Totalt 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabell 3 Visar svar på frågan om de svarandes syn på om åtgärder bör vidtas mot 
havsnivåhöjningen för att bevara Fongafales kultur. Skillnaderna mellan 
grupperna var inte statistiskt signifikanta. 
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var också en stor del som svarade att de inte visste. Inte heller i frågan om det blivit några 

skillnader i viljan att bevara kulturen de senaste tio åren skilde sig gruppernas svar nämnvärt, 

de flesta svarade att det inte skett några förändringar. En något större grupp (43.3%) av de 

som var födda på Fongafale tyckte att förändringarna varit negativa, medan 27.0% av de 

inflyttade tyckte att förändringarna var negativa. 

 

En sämre hälsa och en allt större mängd avfall har sin grund i en allt större konsumtion av 

importerad mat, något som enligt 70.0% av de svarande har ökat de senaste tio åren. De flesta 

(60.0%) under 40 år ansåg att hälsan var oförändrad, medan en stor del av de över 40 år 

(56.0%) ansåg att det skett negativa förändringar över de senaste tio åren. Över 69.0% av de 

svarande ansåg även att avfallsbelastningen på ön hade ökat, inräknat i dessa var det så många 

som 26.7% av den totala gruppen som ansåg att den har ökat mycket. 

 

De som var födda på Fongafale och var äldre än 40 år utgjorde den grupp där flest antal tyckte 

att det var viktigt (86.7%) för dem att kunna stanna på Fongafale. Även i gruppen över 40 år 

som var inflyttad tyckte de flesta (66.7%) att det var av stor vikt. I de yngre grupperna var det 

också en stor del (50.0%) som tyckte att det var viktigt men den övervägande rösten för att 

stanna låg hos den äldre delen av befolkningen. 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Min huvudorsak 

att stanna på 

Funafuti är 

Under 40 år Över 40 år Totalt 

Livsstil/Identitet 33,3% 16,7% 25,0% 

Anställning 26,7% 20,0% 23,3% 

Familj och/eller 
vänner 36,7% 30,0% 33,3% 

Ålder 0,0% 30,0% 15,0% 

Samhällsansvar 3,3% 3,3% 3,3% 

Totalt 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabell 4 Visar svar på frågan om de svarandes uppfattningar om huvudorsak att 
ej emigrera från Fongafale. Skillnaderna mellan grupperna var inte statistiskt 
signifikanta. 
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Den tillfrågade gruppen under 40 år ansåg att de viktigaste anledningarna att stanna på 

Fongafale var deras livsstil och familjen/vännerna. Gruppen som var över 40 år hade även 

svarat att deras ålder var en viktig anledning att stanna. Den äldre och yngre gruppen svarade 

även olika gällande deras huvudorsak att lämna Fongafale, där gruppen den yngre gruppen 

ansåg att den absolut viktigaste anledningen att flytta skulle vara en anställning (56.7%) och 

fler möjligheter till utbildning (33.3%). Enbart 10.0% av de yngre skulle flytta på grund av 

höjningen av havsnivån och översvämningar, medan 30.0% av de äldre svarade jakande på 

samma fråga. De äldre (43.3%) ansåg även de att en anställning skulle utgöra en stark orsak 

att lämna Fongafale.  

 

En av de svarande, som tidigare hade spenderat flera år på Nya Zeeland för att arbeta, 

påpekade hur mycket svårare livet är på många andra platser i världen. Hon ansåg att den 

avslappnade livsstilen inte går att hitta någon annanstans. På Nya Zeeland till exempel så var 

alla tvungna att ha jobb för att överleva, det behöver man inte på Tuvalu. Flera av de 

tillfrågade svarade att de kunde tänka sig att flytta till Nya Zeeland om de var tvungna på 

grund av havsnivåhöjningen. Svar uppkom dock även från flera tillfrågade att de inte tänkte 

flytta till ett annat land även om det krävdes. Flera hade i fritextfrågorna uppmärksammat att 

tidvattnet vid fullmåne påverkar större landområden än tidigare, samt att översvämningar och 

mer extrema väder, som stormar och skyfall blivit mer frekventa. Ett par av de svarande 

påpekade att regn- och torrperioderna inte var lika tydliga längre, som att de tidigare väldigt 

tydliga mönstren blivit hopblandade och skyfall ofta förekom under tider på året då det förut 

varit torka.  

 

Oron för att behövde emigrera från Fongafale i hela den tillfrågade gruppen var inte speciellt 

uttalad, 70.0% svarade att varken de själva eller de som står dem nära var oroliga, medan 

22.0% kände oro för att behöva flytta i framtiden. Den huvudsakliga oron idag för både de 

som var födda på Fongafale och den inflyttade gruppen var vattenbrist (35.0%). Arbetsbristen 

ansågs också vara allvarlig enligt den inflyttade gruppen där 36.7% såg det som den största 

orosfaktorn. Det fanns även en oro för brist på mat (13.3%). För de som var födda på 

Fongafale bidrog, förutom vattenbrist, bristen på land (16.7%), havsnivåhöjningen (13.3%) 

och översvämningarna (10.0%) också till oro. Hälsa och politisk instabilitet var inte faktorer 

som de tillfrågade tuvaluanerna ansåg som stora orosfaktorer idag.  
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5. Diskussion 

5.1 Havsnivåns påverkan på bebolig yta 

Om man bara ser på scenario B1 (Tabell 1), det lägsta av IPCC:s scenarier, så beräknas en 

temperaturhöjning som leder till en höjning av havsnivån på 0.18 – 0.38 m. Trots att det lägsta 

scenariot innefattar ganska stora begränsningar i utsläpp av växthusgaser, är höjningen 

fortfarande för stor för befolkningen på Tuvalus öar. Exempelvis att flygplatsen hamnar under 

vatten redan i IPCC:s lägsta scenarier (Figur 4, b) är kritiskt då öns befolkning lever på 70% 

importerad föda som till stor del transporteras med flyg (Fisher, 2011). Även 

sötvattensreserver kommer att förstöras av översvämningarna redan i ett tidigt stadium 

(McNamara et al., 2009). I värsta fall skulle detta innebära att tuvaluanerna på Fongafale inte 

bara får problem med sin matförsörjning, utan även med att saltvatten tränger in i 

grundvattnet och förstör sötvattnet. Dricksvatten går att samla in i form av regnvatten, men 

odlingarna är svåra att rädda då grödorna ruttnar av inträngande saltvatten. Vid kraftiga 

översvämningar och oväder kan Fongafale även få problem med strömförsörjningen, som är 

behov av att fartyg transporterar diesel till ön, samt att kraftverket ligger på samma höjd över 

havet som flygplatsen (Teuleala Manuella, 2013). Om väder och vatten förhindrar transporter 

kan inte heller befolkningen på ön ta sig därifrån i en krissituation, då närmsta grannland 

ligger ett par hundra mil därifrån (McNamara et al., 2009).  

 

För att göra en tydlig simulering av havsnivåhöjningen för IPCC:s sex olika scenarier för 

framtiden hade det krävts en karta med hög upplösning på höjddata. Då ön är så flack med 

små variationer i höjd över havet är det svårt att ta fram tillräckligt noggranna data över 

höjdskillnader. Det gick dock att göra en karta (Figur 4), med hjälp av tidigare nämnda 3D-

modell från SOPAC (Secretariat of the Pacific Community) som visar vilka områden som 

ligger på samma höjdskillnad över havet och på så sätt visar vilka områden som kommer att 

samtidigt drabbas av havsnivåhöjningen. 

 

5.2 Attityder till effekter av klimatförändringar 

De äldre i den tillfrågade gruppen upplevde större förändringar orsakade av 

klimatförändringar över lag, t.ex. havsnivåns höjning, negativ påverkan på livssituationen på 

grund av havsnivåhöjning samt ett minskande fiskebestånd. Den äldre gruppen ansåg även att 

det tillkommit en större mängd avfall och att hälsan på ön har blivit sämre. Att de som är 

äldre, och därför till största del har ett längre tidsperspektiv att se tillbaka på, upplever större 

förändringar kan bero på att de besvarar frågorna med uppfattningar om förändringar som 

skett över längre tid än bara en tioårsperiod. Detta diskuterades även av Mortreux och Barnett 
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(2008), samt att den yngre delen av befolkningen kanske inte spenderat tillräckligt lång 

tidsperiod på ön för att uppfatta förändringarna som skett. De inflyttade ansåg sig ha 

påverkats negativt av höjningen av havsnivån i större utsträckning än de som är födda på 

Fongafale, förmodligen på grund av att många som flyttar till Fongafale från de 

omkringliggande öarna ofta gör det för att skaffa jobb då de inte längre kan leva på sina 

odlingar på grund av förändringar i havsnivån. De traditionella odlingarna består av gropar 

med grödor i botten. När saltvatten tränger in i botten av groparna så förstörs grödorna 

(Mortreux et al., 2008). De inflyttade tycks även känna en större oro gällande brist på mat, 

vatten och pengar, än de som ursprungligen kommer ifrån Fongafale, som känner större oro 

angående brist på land, översvämningar och en stigande havsnivå.  

 

Trots oron verkar det inte som att tuvaluanerna har förändrat sitt beteende. Enligt både Ajzen 

(1999) och Eagly och Chaiken (1993)  måste befolkningen ha fler faktorer än attityd som 

motiverar att de förändrar sitt beteende, vilket betyder att det inte räcker med att vissa på 

Fongafale faktiskt har en attityd som påvisar att de inte är nöjda som läget ser ut idag. Att de 

dessutom har en negativ syn på miljön runtomkring kan leda till ett negativt beteende (Eagly 

och Chaiken,1993). En känsla av att befolkningen bortser från problemet kan bero på deras 

brist på förutsättningar, som även detta är en avgörande faktor för att en beteendeförändring 

faktiskt ska ske (Ajzen 1999). Alla på ön Fongafale ser det växande sopberget, men på grund 

av brist på motivation och förutsättningar är det ingen som försöker lösa avfallssituationen 

med en alternativ metod. Därmed har kanske tuvaluanerna en uppfattning om att de själva inte 

har förmågan att förändra sitt eget beteende. Enligt Ajzen (1999) kan ett nuvarande beteende 

leda till att bli en vana i framtiden, viket även detta tycks vara fallet på Fongafale. Soporna 

dumpas i naturen men ingen större notis tycks tas om detta, då det varit ett beteende över fler 

år som blivit en vana. 

 

Precis som i tidigare intervjuer (Mortreux et al., 2008) visade denna studie att den yngre 

tillfrågade gruppen var mer välvilligt inställd till att emigrera. Enligt Mortreux och Barnett 

(2008) är det troligare att intervjuade under 40 år ville emigrera än dem som över 40 år gamla. 

Alla över 40 år hade för avsikt att stanna kvar på Funafuti i dessa intervjuer. I min enkät är det 

dock en mindre andel (11%) av de över 40, främst de som var inflyttade till huvudön från 

omkringliggande öar, som inte anser att det var av större vikt för dem att stanna kvar på 

Fongafale. Anledningarna till att stanna ligger också i linje med tidigare intervjuer på ön 

(Mortreux et al., 2008). Huvudfaktorerna för att stanna var livsstil samt familj och vänner, 

även en anställning vägde tungt för de tillfrågade. En anställning var också en faktor som var 
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avgörande när det gäller att lämna Fongafale, men de yngre tyckte även att möjlighet till mer 

utbildning är lockande. Att flytta på grund av en stigande havsnivå och översvämningar är en 

möjlighet som främst lades fram av den äldre gruppen, möjligtvis på grund av att de sett större 

förändringar. Enligt Fisher (2011) finns det en oro för klimatrelaterade förändringar, den oron 

var dock begränsad i denna studie. Oron för vattenbrist överensstämde dock väl med Fishers 

resultat (2011). Vattenbrist är ett stort problem på Fongafale redan idag (Mortreux et al., 

2008). Vattenbristen har hittills reducerats genom insamlingstankar för regnvatten.  

 

Denna studie visade på en tämligen liten oro för klimatförändringar, i linje med resultat 

rapporterade av Mortreux och Barnetts (2008) intervjuer. Detta kan bero på en väl utbredd 

kristen tro eller att problemet är så pass framtida. Klimatförändringarna var i alla fall inte just 

nu en av de större drivkrafterna till att flytta ifrån Fongafale. Att invånarna inte var lika 

oroliga som skulle kunna förväntas kan förklaras med flera anledningar. Kanske för att de inte 

kunnat observera effekterna tillräckligt ännu, kanske för att de har en stark tro på att Gud inte 

skulle tillåta en förstörelse av Tuvalu, eller för att de har en begränsad medvetenhet om 

problemet. Det kan också bero på att befolkningen redan behöver hantera så många 

utmaningar och motgångar att klimatförändringarna ses som ett framtida problem. 

Möjligheten finns dock att oron över klimatförändringarna kommer att öka snabbt i samband 

med en eller flera negativa händelser av någon form, som kraftiga stormar eller 

översvämningar. I Mortreux och Barnetts (2008) intervjuer beskriver de svarande emigration 

som något svårt, innefattande ändlöst hårt arbete samt separation från familj och gemenskap. 

Med samma avsikt gällande emigrering tar en av de tillfrågade som arbetat på Nya Zeeland 

upp skillnaderna i arbetsbörda i dessa olika länder. I Tuvalu är det möjligt att överleva utan ett 

jobb, drygt halva befolkningen är arbetslös och försörjer sig genom odling och djurhållning 

eller blir försörjda av familjemedlemmar, medan ett sådant arrangemang aldrig skulle fungera 

i Nya Zeeland. 

 

Även om engelska är ett av tuvaluanernas huvudspråk så talas det oftast tuvaluanska i 

hemmen och i de flesta vardagliga situationer. Engelskan är av hög nivå hos de flesta på 

Fongafale, men kan trots detta ses som ett andrahandsspråk. Därav kan självfallet resultatet 

speglas av missförstånd gällande frågorna samt mina egna tolkningar av svaren. 

Valmöjligheten att svara på en enkät översatt till tuvaluanska fanns, det var dock bara fem 

personer, som alla var några av de äldsta som tillfrågades, som ville svara på den översatta 

enkäten. Något som kan förväntas i ett så pass litet samhälle, Fongafale har ca 5 100 invånare, 

är att många deltagande i enkäten redan har blivit intervjuade förut av personer som gör 
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efterforskningar av samma anledning som jag. Detta kan, enligt tidigare studier, ha påverkat 

svaren på ett eller annat sätt i denna enkät (Mortreux et al., 2008). Innan enkäten utfördes 

fanns farhågor angående en utbredd analfabetism från olika källor, detta visade sig dock vara 

gravt överdrivet, i alla fall på ön Fongafale där jag genomförde min undersökning. 

 

För att undersöka om skillnader mellan de tillfrågade grupperna i enkätundersökningen var 

statistiskt signifikant gjordes ett Chi Square-test i SPSS. Testet går ut på att pröva sambandet 

mellan två variabler. I dessa fall uppgick inte skillnaden till tillräckligt hög nivå för att påvisa 

statistisk signifikans. Skillnaden kan således bero på slumpen. Detsamma gällde alla 

korstabeller. 

 

5.2.1 Felkällor 

Urvalet av personer var svårt att påverka då Teuleala Manuella, Tuvalus Incountry 

Coordinator, valde ut svarspersoner utefter mina kriterier angående ålder och härstamning. 

Gruppens storlek var passande för tiden jag hade att tillgå på plats, dock var gruppen så pass 

liten att det inte går att dra några slutsatser gällande en större omfattning av befolkningen än 

just de tillfrågade.  

 

6. Slutsatser 

Resultatet visar att 30-70% av ön skulle bli obeboelig på grund av den stigande havsnivån, 

kopplat till IPCC:s scenarier om växthusgaser i atmosfären. Resultatet ger även en tydlig bild 

att bostäder, offentliga byggnader och flygplatsen skulle bli översvämmade. 

 

Över halva den tillfrågade gruppen anser att den stigande havsnivån påverkat deras dagliga liv 

och förmåga till försörjning negativt. Mängden avfall på ön, kvantiteten av fisk samt hälsan 

som även dessa, framförallt enligt den äldre delen av befolkningen, har utvecklats till det 

sämre. Det finns en oro för klimatrelaterade förändringar, framförallt sådana förändringar som 

rör de tillfrågades direkta vardag, exempelvis brist på vatten. Viss oro fanns även angående 

översvämningar och en höjning av havsnivån. 

 

Tack vare anpassningsprojekt i Tuvalu finns det redan ett pågående arbete för att anpassa sig 

till kommande förändringar. Det är tydligt både från denna undersökning och tidigare studier 

att den äldre gruppen av de som blivit tillfrågade känner starkare för att stanna kvar på 

Fongafale, medan fler i den yngre gruppen kan tänka sig att flytta. En flytt skulle dock 

framförallt bero på möjligheter till jobb och utbildning och inte på en flykt från den stigande 
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havsnivån. Gruppen som ursprungligen kommer ifrån Fongafale visar på en större vilja 

gällande bevarande av kulturen. Men även de flesta som är inflyttade till ön tycker att det är 

av största vikt. 

 

6.1 Slutord 

Efter samtal med Tuvalus Incountry Coordinator samt genom svaren från den insamlade 

enkäten får man uppfattningen att befolkningen väljer att inte tänka på de kommande 

problemen. Livet går sin väldigt stilla gång på Funafutiatollens huvudö, där oron för arbete 

finns, men egentligen inte är avgörande för att kunna överleva. De yngre har en önskan att ta 

sig ut i världen och se mer, men lugnet som hägrar på Fongafale är så pass unikt att inget kan 

jämföra sig med att vara hemma. Trots motgångar är befolkningen på Tuvalu inte allt för 

pessimistisk. De är istället motståndskraftiga och fullt beredda att anpassa sig till kommande 

förändringar. De har redan gjort det i generationer och kommer utan tvekan att fortsätta att 

göra det.  

 

Medan emigration förmodligen måste finnas kvar som möjlig lösning i framtiden, så får ändå 

slutsatsen bli att nu måste fokus ligga på att reducera utsläppen av växthusgas på en global 

nivå för att sakta ned förändringarna i klimatet. Samt att utveckla strategier för att göra det 

möjligt för tuvaluanerna att anpassa sig, för att bevara det liv på öarna som de värderar så 

högt. 
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Bilagor  

Bilaga 1 Enkät 

Age ______       Male     Female  Work _____________________

 
Question 1. I have observed changes over the last 10 years in: 
Sea level 
 

 Much higher 
 

 Higher  No change  Lower  Much lower 

Ocean temperature  Much higher  Higher  No change  Lower 
 

 Much lower 
 

Quantity of fish 
 

 Much higher  Higher  No change  Lower  Much lower 
 

Consumption of imported 
food 
 

 Much higher  Higher  No change  Lower  Much lower 

Overall health on the 
island 
 

 Very negative  Negative  No change  Positive  Very positive 

Garbage/physical waste on 
the island 
 

 Much more  More  No change  Less  Much less 

Maintaining the culture  Very negative  Negative  No change  Positive  Very positive 
 

Question 2. The changes in the environment, such 
as sea level rise, rising ocean temperature and 
sinking quantity of fish have affected my daily life: 

 The changes have affected my life in a 
very negative way 

 The changes have affected my life 
negatively to some degree 

 No negative or positive effects on my daily 
life 

 The changes have affected my life 
positively to some degree 

 The changes have affected my life in a 
very positive way 

Further comments: 
 

 
 
 

Question 3. I have noticed differences in the 
environment and/or in the daily life of the island, 
which may be due to sea level rise: 

 No, I have not noticed any differences 
 Yes, I have noticed differences but I do not 

know if the difference is due to sea level 
rise 

 Yes, I have noticed small differences 
 Yes, I have noticed big differences 

If yes, what kind of differences? 
 
 
 

Question 4. The sea level rise and a sinking 
quantity of fish affect my ability to support/sustain 
myself and my family: 

 The changes have affected my ability in a 
very negative way 

 The changes have affected my ability 
negatively to some degree 

 No negative or positive effects on my 
ability to support 

 The changes have affected my ability 
positively to some degree 

 The changes have affected my ability in a 
very positive way 

Further comments: 
 

 
 
 

 

Question 5. I think it is important that measures are 
taken at Funafuti against sea level rise in order to 
preserve the country's culture: 

 No, I do not think it is important 
 Yes, I do think it is important 
 I do not know 
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Question 6. I feel fear/anxiety over the following 
things today (multiple selections): 

 Lack of food 
 Lack of water 
 Lack of money and/or job 
 Lack of land 
 Sea level rise 
 Surge waves/flooding  
 Conflict 
 Health 
 Political instability and/or crime 
 Other: _______________ 

 
Question 7. I believe that staying on Funafuti for 
me is: 

 It is not important 
 It is important 
 I do not know 

 
Question 8. My opinions about the possibility of 
emigrating to another country if I no longer can live 
on Funafuti due to sea level rise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Question 9. My main reason for staying on 
Funafuti is (order the alternatives from 1 to 6, 
where 1 is the most important): 
____ Lifestyle and/or identity 
____ Employment 
____ Family and/or friends 
____ Old age 
____ Community commitment  
____ Other: _______________ 
 

Question 10. Myself and the people near me are 
worried about maybe having to emigrate: 

 No, I am not worried about emigrating 
 No, I am not worried and there is no one 

near me who is worried 
 Yes, I am worried 
 Yes, I am worried and I have noticed a 

concern from those near me 
 

Question 11. If I need to leave Funafuti, my main 
reason would be: 

 Employment 
 More opportunities to education  
 Sea level rise/surge waves/flooding  
 Other: ________________ 

 
Question 12. What I am willing to do to be able to 
stay on Funafuti: 
 
 
 
 
 
 

 
If there's something you wish to add, please do it here: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

Bilaga 2 Enkät översatt till tuvaluanska 

Tausaga ______    Tagata     Fafine Galuega _____________________ 

     

Fesili1:  E isi ne mafuliga e lavea ne aku i te 10 tausaga ko teka ite:  
 
Fanakegaote Tai 
 
 

 Ko Maluga 
Malosi 

 Maluga  Seai mafuliga  Ma lalo  Malalo Malosi 

Vela ote Tai 
 

 Maluga 
Malosi 
 

 Maluga  Seai se mafuliga  Malalo 
 

 Malalo Malosi 
 

Ofaki o Ika  Uke malosi  Uke  Seai se mafuliga  Malalo  Malalo Malosi 
 

Fakaaoga oMeakai Palagi 
 

MalugaMalosi  Maaluga 
 

 Seai se mafuliga   Foliki  Foliki Malosi 

Te Ola Lei ite Fenua 
 
 

 See lei malosi  Se Lei  Seai se mafuliga  E lei  E lei malosi 

Kaiga i te Fenua 
 

 E uke Malosi  E uke  Seai se mafuliga  Mutana  Mutana malosi 

Fakatumauga o Tuu mo 
Faifaiga 

 Au e teke 
malosi kiei 

 Au e 
teke kiei 

 Seaa afaina  Au e 
lago kiei 

 Au e lago 
malosi kiei 
 

Fesili 2. Te mafuliga ite enivalomene pela mote tai 
fanaka, te vela o te tai mo te mutana o ika e pokotia 
kii ki toku olaga tumau: 

 Te mafuliga e pokotia masei ki toku olaga 
 Te mafuliga e pokotia toku olaga masei  

kii 
 Seai se pokotiaga ki toku olaga 
 Te mfuligaa e pokotia malosi ki toku olaga 
 Te mafuliga e pokotia iei toku olaga ki se 

feitu lei 
Nisi manatu aka: 

 

 
 
 

Fesili 3. E ise se kesega taku kilo ite enivalomene 
kae kaati ko te fanaka o te tai: 

 Ikai, se lavea ne au se kesega 
 Ao, e lavea ne aku se kesega, ke se iloa ne 

au me ona ko te tai fanaka) 
 Ao, e lavea ne aku se kesega 
 Ao, e lavea ne aku te lasi te mafuliga 

Kafai ao, ko fakamatala mai me neaa mafuliga 
kona? 
 
 
 

Fesili 4. Te  tai fanaka mo te fanaifo aofaki o ika e 
pokotia kii te mafai o aku o tausi tokuu kaig: 

 A mafuliga konei e pokotia toku mafai i se 
tulaga see lei 

 A mafuliga konei e pokotia toku mafai i se 
tulaga see lei kii loa. 

 Seai se pokotia ki ttoku mafai 
 Te mafuliga e pokotia toku mafai ki se 

tulaga e lei kii. 
 Te mafuliga e pokotia toku mafai ki se 

tulag e lei kii loa. 
E isi ne mafaufauga  faopoopo: 

 
 
 
 

 

Fesili 5. Taku fakatau e taaua ke fai ne aofaga i 
luga i Funafuti nei o fakaagai kite fanake o tai ke 
tausi iei a Tuu mo Faifaiga o Tuvalu: 

 Ikai se taua 
 Ao, taku fakatau e taua 
 Se iloa ne au 
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Fesili 6. Au pela e mataku kae se nofo toka ona ko 
mea konei: 

 Se lava meakai 
 Se lava Vai 
 Se lava sene mo avanoaga ki galuega 
 Se lava  a manafa 
 Tai fanaka 
 Lofiaa  
 Taua 
 Ola Leii 
 Mea  tau Polotiki se tumaau mo mea tupu 
 Nisi: _______________ 

 
Fesili 7. Talitonuu au toku nofo i Funafuti e; 

 Se taua 
 E Taua 
 Seiloa 

 
Fesili 8.  I toku taofi te mai o Malaga ki te sua 
fenua manafai au ko e nofo i Funafuti ona ko te tai 
fanaka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fesili 9. Te pogai tonu e nofo iei au i Funafuti (1-6 
kae kafai  tau tali napa 1 tena uiga e taaua kii) 
____ Olaga mo Tou Iloga 
____ Galuega 
____ Kaiga mo Taugasoa 
____ Ona koe ko matua 
____ Faiga mea ote Fenua 
 ____ Nisi: _______________ 

 
Fesili 10. Au mo tino aka e manavasee telaa e 
mafaufau ke Malaga atu: 

 Ikai, au e se manasee o Malaga atu 
 Ao au e manavase 
 Ao, au e manavase kae e lavea ne aku me a 

tino foki e iloa ne aku e mafaufau kiei 
 

Fesili 11. Kafai e tiaki ne au a Funafuti toku fano 

keatea ona loa ko te: 

 Tulaga o galuega 

 Avanoaga i akoakoga 

 Fanaka te tai, lofia mo galu fati 

 Nisi: ________________ 

 
Fesili 12. Neaa mea kaa fai ne aku mafai au e nofo 
loa i Funafuti. 
 
 
 
 
 

 
Kafai e isi ne ou mafaufauga e fia faopoopo ko fakamatala ne koe ikonei: 
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