
 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå, 15 hp 

Droppen som får havet att 

rinna över 
En studie om den globala havsnivåhöjningen ur ett 

elev- och lärarperspektiv. Eventuella skillnader i 

uppfattning hos elever och lärare boende vid kusten 

kontra de som bor i inlandet 

Författare: David Strandh 

Handledare: Bosse Hansson 

Examinator: Hans Andrén 

Termin: VT16 

Ämne: Geografi 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 1GGÄ1E 



  
 

i 
 

ABSTRACT 

En ständig förändring sker med nutidens klimat. Förbränning av fossila bränslen leder 

till att växthuseffekten ständigt höjs. Temperaturen på jorden ökar, isarna smälter och 

havet stiger. FN sammankallade hösten 2015 till ett klimatmöte i Paris med syfte att 

minska hastigheten på nutidens klimatförändringar. Allt ovanstående kan leda till att 

den värld vi lever i idag inte kommer vara igenkännbar om ett 100-tal år. Syftet med 

arbetet är således att uppvisa om det finns några skillnader i uppfattning hos elever och 

lärare boende vid kusten kontra de som bor i inlandet, när det gäller klimat- och 

havsnivåförändringar. 

  

För att få en didaktisk koppling till undersökningen valdes en fördjupning som inriktade 

sig på vad elever och lärare i Sverige besitter för kunskap om nutidens 

klimatförändringar. Det skapades tre frågeställningar som hade som ändamål att jämföra 

elever samt lärares tankar och åsikter med utgångspunkten i var de är lokaliserade i 

Sverige. Huvudsyftet med arbetet är följaktligen att undersöka om det förekommer 

några likheter eller skillnader bland personer som bor vid Sveriges kust eller i inlandet. 

Temat för undersökningarna är således klimatförändringar med en inriktning på globalt 

höjd havsnivå. Undersökningen utförs med hjälp av två stycken metoder, kvalitativa 

intervjuer samt kvantitativa enkäter. Respondenter för de kvantitativa enkäterna är 

elever som går i årskurs 9. Det var 30 elever från kusten och 22 elever från inlandet som 

deltog i undersökningen. I de kvalitativa intervjuerna deltog en lärare från inlandet 

respektive en lärare från kusten. Resultatet av den jämförande undersökningen 

uppvisade en stor likhet mellan lärarna, trots deras geografiskt skilda områden. Genom 

analys av resultatet drogs slutsatsen att lärarna överlag delade en liknande uppfattning 

kring klimatförändringarna med inriktning på den globalt stigande havsnivån. Genom 

analys av resultatet framkom det att eleverna tyckte liknande om: förekomsten av 

undervisning inom ämnet klimatförändringar i skolan, åsikten att individen inte kan 

påverka miljön, att glaciärerna smälter samt tips på hur människan kan hantera en 

havsnivåhöjning på 10 till 15 meter. De frågor där resultatet skiljde sig åt behandlade: 

hur ofta eleverna tänker på klimatförändringar, trovärdigaste informationskällan 

innehållande fakta om klimat, hur eleverna skulle påverkas vid en havsnivåhöjning på 2 

meter och hur ofta de besöker Sverige kust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYCKELORD 

Havsnivåhöjning, Didaktik, Geografiska skillnader, Elever, Lärare, Naturgeografi, 

Klimatförändringar 



  
 

ii 

Innehållsförteckning 

1 INTRODUKTION ____________________________________________________ 1 
1.1 Inledning ________________________________________________________ 1 
1.2 Problemformulering _______________________________________________ 1 

1.3 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ 5 

2 KLIMATFÖRÄNDRINGAR ___________________________________________ 6 
2.1 Orsaker till klimatförändringar: externa och interna faktorer _______________ 6 
2.2 IPCC ___________________________________________________________ 9 
2.3 Begreppsdefinitioner _____________________________________________ 10 

3 HAVSNIVÅFÖRÄNDRINGAR _______________________________________ 11 
3.1 Havsnivån ur ett historiskt perspektiv ________________________________ 11 
3.2 Havsnivån idag __________________________________________________ 12 

3.3 Havsnivån i framtiden ____________________________________________ 14 
3.3.1 Inlandsisen på Grönland _______________________________________ 16 

3.3.2 Världens isar är borta _________________________________________ 17 

4 METOD ___________________________________________________________ 19 
4.1 Metodval _______________________________________________________ 19 

4.1.1 Presentation av intervjupersoner ________________________________ 19 

4.2 Kvalitativ intervju ________________________________________________ 20 
4.3 Kvantitativ enkät ________________________________________________ 20 

4.4 Urval __________________________________________________________ 21 
4.5 Genomförande __________________________________________________ 22 

4.6 Reliabilitet och validitet ___________________________________________ 22 

4.7 Etiska Principer _________________________________________________ 23 

5 RESULTAT ________________________________________________________ 25 
5.1 Kvantitativ enkät ________________________________________________ 25 

5.2 Kvalitativ intervju ________________________________________________ 30 

6 ANALYS ___________________________________________________________ 32 
6.1 Hur uppfattar elever i årskurs 9 nutidens klimatförändringar med inriktning 

mot den globalt stigande havsnivån beroende på om de bor vid kusten eller inte? _ 32 

6.2 Hur ser lärare som bor vid kusten respektive i inlandet på nutidens 

klimatförändringar? _________________________________________________ 33 
6.3 Lärare kontra elever ______________________________________________ 35 

7 RELATION TILL FRAMTIDA YRKESVERKSAMHET __________________ 36 

8 DISKUSSION ______________________________________________________ 37 

9 REFERENSER _____________________________________________________ 39 
9.1 Tryckta källor ___________________________________________________ 39 

9.2 Elektroniska källor _______________________________________________ 41 
9.3 Muntliga källor __________________________________________________ 43 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga 1: Enkät _______________________________________________________ I 



  
 

iii 

Bilaga 2: Intervjuguide _______________________________________________ III 



  
 

1 
 

1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning  

Havet har alltid lockat mig. Då jag är uppväxt i kuststaden Karlskrona har min 

fascination för havet påverkats av den geografiska omgivningen. Staden är belägen på 

flertalet öar och påverkas givetvis av allt vatten runt om den. När jag har vandrat längs 

kusterna i Karlskrona och omnejd har jag sett hur nära havet företag och bostadshus är 

lokaliserade. Det är allmänt känt att ovanligt mycket regn kan leda till att pumphusen 

inte hinner med. Det leder till att vattnet ibland kryper upp över enskilda vägar. En 

tanke som slagit mig är; hur mycket skulle finnas kvar om havsnivån steg med en eller 

ett flertal meter? 

 

En flytt till universitetet i Växjö förflyttade mig från kustlandskapet. Utan att nämnvärt 

reflektera över det hade jag förflyttats till Sveriges inland. När jag skulle komma på ett 

bra ämne att skriva om tänkte jag automatik på skillnader. Geografiska förutsättningar 

är enligt mig en av de största orsaker till varför städer är lokaliserade där det befinner 

sig idag. Då många städer är lokaliserade vid kusten, de flesta mycket större och mer 

befolkade än Karlskrona ser jag den globala havsnivåhöjningen som en av vår tids 

största klimathot. Valet av ett arbete med inriktning på havsnivåskillnader är alltså 

främst baserat på den stora mängd människor som skulle påverkas vid en höjning av 

havsnivån. Ett arbete som berör nutidens klimatförändringar med inriktning på den 

globalt stigande havsnivån kan bli hur stort som helst. För att begränsa storleken på 

arbetet valde jag därför att inrikta mig på en jämförelse mellan två regioner. Min flytt 

från kust till inland har gett mig en syn på landskapet som annars fullständigt skulle ha 

gått mig förbi. Genom att kombinera inland kontra kust samt havsnivåhöjningen tycker 

jag att det uppstår en intressant frågeställning.  

 

I framtiden kommer jag att arbeta som geografilärare och vill därför ha med ett 

elevperspektiv i min undersökning. Därför såg jag kopplingen mellan att fråga elever 

lokaliserade vid kust kontra inland som ett bra tillvägagångssätt för att knytta samman 

arbetet. För att få fram ett starkt resultat ville jag använda mig av två metoder istället för 

en. Att intervjua två av mina framtida kollegor kändes som ett bra komplement till 

elevenkäterna. Då undersökningen behandlar skillnader är valet av intervjupersoner 

också baserat på om läraren bor vid kust eller i Sveriges inland. Inriktningen ligger på 

vilken syn eleverna och lärarna har angående den rådande havsnivåhöjningen men 

likaså deras syn på klimatförändringar i allmänhet. 

 

1.2 Problemformulering 

Alla som någon gång har frostat av sin frys vet att is smälter vid kontakt med hög 

temperatur. På samma sätt smälter världens inlandsisar och glaciärer vid en global 

ökning av temperaturen. Vart tar då vattnet från den smälta isen vägen? Den rinner ut i 

världens hav som leder till att havsytan höjer sig (Klein & Nilsson, 2009). Sommaren 

under året 2003 var extra varm. Det ledde till att 10% av glaciärerna i alperna smälte 

bort och försvann. Is som redan befinner sig i havet har ingen påverkan på havsytans 
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nivå om den smälter. Men den is som befinner sig på land och kallas för landbaserad 

ismassa ger stora konsekvenser på havsytans nivå (Andersson & Fridén, 2008). 

 

När isarna smälter påverkar det klimatet på fler sätt än globalt ökad havsnivå. Det leder 

till en process som ger en ökad vattenmängd i det hydrologiska kretsloppet. När extra 

vatten tillförs får det stora konsekvenser för balansen inom kretsloppet. 

Temperaturhöjningen i luften kan leda till ökad avdunstning som ger högre luftfuktighet 

i atmosfären och som bildar mer moln, alltså ökar regn i vissa regioner och minskar i 

andra. (Andersson & Fridén, 2008). I IPCC's senaste rapport (Intergovernmental Panel 

on Climate Change:s, 2014) tar de upp just det problemet. Mycket nederbörd på 

områden där det tidigare inte existerat nederbörd i samma utsträckning förut exempelvis 

öknar, leder till stora förändringar på lokal nivå. Det som går att bevisa just nu är att det 

kommer bli en ökad mängd regn i regionerna Syd- och Nordamerika, norra Europa och 

norra och centrala Asien. Torkan kommer att breda ut sig kring Medelhavet, Australien, 

södra Afrika och i de södra delarna av Asien. Nya klimatzoner kommer med stor 

sannolikhet att bildas och som på sikt kan leda till svårigheter för olika djur- och 

växtarter samt människan. Förändringen leder till att allt levande ska anpassa sig för att 

överleva det nya klimatet (Andersson & Fridén, 2008). Förutom havsnivåhöjningen är 

naturkatastrofer i form av översvämningar sannolika på regional skala till följd av den 

globalt höjda medeltemperaturen (IPCC, 2014). Ett annat problem som uppstår när 

isarna smälter som effekt av den globalt ökande temperaturen är att temperaturen höjs 

ytterligare. All is som existerar idag hjälper till att hålla jorden nedkyld. Genom att 

reflektera bort solljuset från jorden och se till att solens strålar snabbt försvinner hjälper 

isarna till att kyla ned den globala temperaturen. Om isarna smälter på grund av den 

globalt höjda medeltemperaturen leder det alltså i sin tur till att nya delar av glaciärer 

och isar smälter snabbare och i större utsträckning än tidigare, som en ond cirkel 

(Andersson & Fridén, 2008). 

 

Havets temperatur ökar långsammare än vad den gör i luften och kan därför inte ses 

som en av faktorerna till den globalt ökande medeltemperaturen enligt Brander (2009). 

Han menar dock att det finns andra faktorer som påverkar det marina ekosystemet, till 

exempel en pågående försurning av världens hav. IPCC (2014) skriver i sin senaste 

rapport att det är människans klimatpåverkan som ligger bakom den försurningen som 

sker i haven. Framförallt är det människans förbränning av fossila ämnen som leder till 

en ökad koldixidhalt i atmosfären som ligger bakom problemet. Av all den koldioxid 

som människan släpper ut i atmosfären tar havet upp 30% (IPCC, 2014). Havet har 

tidigare fungerat som en broms för att sakta ner de klimatförändringar som sker på 

jorden. Koldioxiden tas upp av havet och via dess ekosystem bryts koldioxiden ner till 

vätejoner och vätekarbonatjoner. När koldioxiden på senare tid drastiskt har ökat i 

atmosfären hinner havet inte med i nedbrytningsprocessen. Det leder till att det blir för 

stor andel koldioxid i vattnet och havet reagerar på det genom att försuras 

(Naturskyddsföreningen, u.å.). Det som kan ses som oroväckande är att senast haven 

innehöll samma mängd koldioxid som de gör idag låg den globala havsnivån mellan 9 

och 31 meter högre än nu (Nord, 2013). 
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Den västra delen av Stilla havet stiger tre gånger snabbare än vad det globala 

medelvärdet gör (IPCC, 2014). Anledningen är till följd av de olika faktorer som nämns 

i kapitel 2. Det går även att urskilja konsekvenser av den globalt höjda 

medeltemperaturen i Sverige. Glaciären på Kebnekaise har smällt med 15 meter mellan 

1998 och 2008. Den globala temperaturhöjningens påverkan syns dessutom i Sverige 

om det görs en inriktning på olika djur- och växtliv samt deras utbredning. Spansk 

skogssnigel även kallad mördarsnigel förflyttar sig uppåt i landet. Det gör även 

fästingar, som numera kan hittas i regioner där de aldrig tidigare har förekommit. Nya 

sjukdomar och förändringar i balansen av naturens ekosystem kan ge stora 

konsekvenser för Sverige (Andersson & Fridén, 2008). Det är orsaker som kortare 

vintrar och mer regn som framförallt påverkar Sveriges djur- och växtliv. Förutom de 

aspekter som nämns ovan i texten är det dessa förändringar som går att urskilja i 

Sverige till följd av den globalt höjda medeltemperaturen (SMHI, 2014b).  

 

Vid FN mötet i Paris diskuterades det utifrån förutsättningen att det är människan som 

ligger bakom de klimatförändringar som sker i världen i nutid. Sverige kom till FN:s 

klimatmöte i Paris med förutsättningarna att vara ett föregångsland. Genom att vara ett 

land som resten av Europa ska se upp till när det gäller miljöfrågor ska Sverige skärpa 

sin klimatpolitik på nationell nivå. Sverige ska endast gå med på avtal med de länder 

som är villiga till ett nyttigt samarbete kring klimatfrågan. Dessutom ska Sverige 

prioritera sitt arbete till de länder som är mest utsatta för klimateffekter. Det som 

Sverige ville att FN skulle besluta om på mötet är framförallt två förslag. Första 

förslaget är en höjning av de ambitioner som finns angående minskade utsläpp i Europa. 

Den andra är att de nya avtalet ska vara flexibelt så att utsläppsmålen kan justeras över 

tid (Regeringen, 2015a).  

 

Det som hände under FN:s klimatmöte i Paris var att en stor del av världens länder 

enades om ett nytt klimatavtal. Avtalet är rättsligt bindande och alla länder fick 

godkänna det genom att försäkra att de skulle göra sitt yttersta för att följa det nya 

ramverk som tagits fram. Idén är att avtalet ska fungera som ett långsiktigt gemensamt 

globalt klimatarbete, som syftar på att följa de riktlinjer som bestäms för att minimera 

den mänskliga påverkan på klimatet. Det som är speciellt med mötet i Paris är att det är 

första gången som alla länder ska hjälpas åt för att nå en hållbar utveckling av klimatet. 

Målet med de världsomfattande samarbetet är att hålla den globala 

medeltemperaturökningen under 2 grader. Strävan är dock att hålla temperaturen under 

en ökning av 1,5 grader (Regeringen, 2015b). Problemet med avtalet är att ingen vet om 

det räcker med denna målsättning. Bogren m.fl (2008) menar att om valet görs att 

åtgärda samt minska utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser kommer vattennivån 

ändå att fortsätta stiga. Enkelt förklarat beror det på att djuphaven reagerar långsammare 

på förändringar än luften. Alltså kommer havsnivån att fortsätta sin höjning i flera tusen 

år trots att utsläppen är stabiliserade. Det är något som Keith Brander (2009) håller med 

om. Han skriver att havet reagerar långsammare än luften när det gäller förändringar, 

som till exempel temperatur. Den globala uppvärmning som sker i haven kommer enligt 

IPCC (2014) att fortsätta att öka ända fram till 2100-talet slut. Det här är till följd av den 

klimatförändring som världen genomgått sedan 1900-talets början. 
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Avtalet som skapades vid FN:s klimatmöte i Paris sänder en tydlig signal till länder, 

kommuner och företag att den vinstgivande aspekten inte får komma före det globala 

klimatet (Regeringen, 2015b). Det tidigare avtalet heter Kyotoprotokollet och gick ut på 

att de rika länderna skulle ålägga sig att minska sina utsläpp. Det var ett flertal 

utvecklingsländer som gick med på avtalet, med förutsättning att de inte behövde ta 

hänsyn till några förpliktelser angående utsläpp (Globalis, u.å.). Kyotoprotokollets 

specifika syfte var främst att länderna inom EU skulle minska sina växthusgasutsläpp 

med 8% fram till 2010 jämfört med 1990 års utsläppsnivå. Länder som Tyskland, 

Sverige, Storbritannien och Frankrike tog ansvaret på allvar och började minska sina 

utsläpp. Utvecklingsländerna och bland annat Spanien ökade trots de nya avtalet sina 

utsläpp av växthusgaser. Mellan 1990 och 2003 ökade Spanien sina utsläpp med 40% 

(Bäckstrand, 2009). För att stoppa utsläppen av växthusgaser beslutade EU via 

Kyotoprotokollet att man skulle öka användningen av biobränsle. Det påverkade jordens 

fattiga länder och de människor som lever där. Utvecklingsländerna tjänar pengar 

genom att sälja biobränsle till Europa. Nu börjar länderna inom Europa med sina 

framgångsrika tekniska lösningar att öka sin egen produktion av biobränsle. 

Konsekvenserna blir att utvecklingsländerna hamnade ännu längre bakom i 

utvecklingen (Osbeck & Powell, 2009). EU-kommissionen har gjort en uträkning som 

kom fram till att det skulle kosta en biljon kronor årligen i fem år för att kunna 

finansiera begränsningen av utvecklingsländernas utsläpp. Pengarna ska också hjälpa 

utvecklingsländerna för att anpassa sig till det föränderliga klimatet. Då det finns risk att 

dessa pengar missköts har diskussioner uppstått om vem som ska betala och göra vad. 

Utvecklingsländernas krav är höga och de förväntar sig en stor summa pengar för att 

klara av det som resten av världen ber dem om. Det finns följaktligen en stor 

finansieringsfråga där det är svårt att veta om det finns politik och/eller egna intressen 

som bidrar till förslag och motargument. Finansfrågan grundar sig i vem som ska betala, 

var ska pengarna komma ifrån, vem ska ta hand om pengarna och hur ska pengarna 

distribueras (Naturvårdsverket, 2015). 

 

1960 till 2008 har den globala havsnivån stigit med cirka 8 centimeter (Andersson & 

Fridén, 2008). Trots att den här texten skrevs 2008 kan den bedömas som hyfsat 

tillförlitlig då IPPC (2014) skriver i sin senaste rapport att den globala 

havsnivåökningen mellan 1901 fram till 2010 låg på cirka 19 centimeter. Hur mycket är 

det egentligen som den globala havsnivån stiger per år? Redan på mitten av 1900-talet 

började mätningar av världens vattennivåhöjning på ett strukturerat sätt. Flera olika 

mätstationer som är utplacerade runt om i världen samlar in data. Det finns flera olika 

källor som beskriver hur mycket den globala havsnivån egentligen stiger. År 2006 

kunde det konstateras att havsnivån höjdes 1 till 2 millimeter per år (Andréasson, 2006). 

Efter 2006 har det kommit in mer och nyare forskning inom området. Klein och Nilsson 

(2009) menar att höjningen ligger på 3 millimeter per år. Då den globala 

havsnivåökningen är en stor och viktigt del av uppsatsen kommer den att utgå ifrån 

IPCC´s (2014) senaste rapport som säger att mellan 1993 och 2010 låg höjningen på 3,2 

millimeter per år. 
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En studie om den globala havsnivåhöjning ur ett elev- och lärarperspektiv bör behandla 

risker och möjligheter inom skolans värld. Klefbom (2011) skriver i tidningen 

Miljöaktuellt att EU vill skjuta upp stora delar av klimatarbetet till nästa generation. 

Han menar att alla åtgärder som EU ska införa efter år 2030 kan ses som nästa 

generations problem. Därför vore det passande att se det som extra viktigt att 

kommande generation är medveten om vilka klimatförändringar de har framför sig. 

Aspelin (2010) menar att utbildningen inte tar slut när eleverna lämnar skolan. Att 

elevens utbildning ska ses som ett livslångt lärande och bör finnas som ett övergripande 

mål hos alla lärare. För den händelse att läraren inte förmedlar kunskap om 

klimatförändringar till eleverna uteblir det livslånga lärandet. Skolverket (2011) betonar 

vikten av utlärning inom det berörda ämnet. De finns flera exempel i Skolverkets (2011) 

syfte som beskriver hur elever ska skapa en förståelse för hur mänsklig påverkan kan 

forma natur och miljö. Skolverkets (2011) syn på ämnet klimatförändringar inom 

Geografi tas upp mer ingående i kapitel 7. Annerstedt (2007) påpekar att en bra lärare 

anpassar undervisningen efter specifika tillfällen eller händelser. Han nämner ordet 

flexibilitet som en av läraryrkets största styrkor. Som det nämns ovan i texten är 

klimatet under ständig förändring. Därför borde varje lärare lägga stor tyngd på 

undervisningstillfällen med det nämnda temat och hela tiden uppdatera sin fakta. Utan 

uppdaterad undervisning försvinner flexibiliteten som Annerstedt (2007) nämner som 

en grundsten för lärare. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Arbetets syfte är att undersöka vilka uppfattningsskillnader som förekommer hos elever 

samt lärare beroende på om de bor vid kusten eller i inlandet när det gäller 

klimatförändringar överlag och fr.a. havsnivåhöjning. Slutligen ska uppsatsen hjälpa till 

att betona varför klimatförändringarna kan ses som negativa för mänskligheten i 

framtiden. Syftet leder följaktligen till ett sammandrag av dessa tre frågeställningar: 

 

 Hur uppfattar elever i årskurs 9 nutidens klimatförändringar beroende på om de 

bor vid kusten eller inte?  

 

 Hur ser lärare som bor vid kusten respektive i inlandet på nutidens 

klimatförändringar? 

 

 Hur ser lärare och elever på den globalt stigande havsnivån beroende på om de 

bor vid kusten eller inte?  
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2 KLIMATFÖRÄNDRINGAR   

I kapitlet redogörs det för om det är människan, naturliga processer eller båda två som 

ligger bakom nutidens klimatförändringar. Kapitlet går också in på vad IPCC är för 

något och hur källan används i arbetet. Det tas även upp en förklaring på några av de 

begreppsdefinitioner som florerar i arbetet.  

 

2.1 Orsaker till klimatförändringar: externa och interna faktorer  

Bogren m.fl. (2014) skriver att det förekommer många aspekter och processer som 

motverkar och samverkar med varandra. Det leder till en väv av olika 

återkopplingseffekter som bidrar till att en svårighet uppstår när det handlar om att 

utskilja orsaken till nutidens globala klimatförändringar. De gör en uppdelning mellan 

externa och interna faktorer. Externa faktorer består enligt Bogren m.fl. (2014) av 

förändringar i vår galax, till exempel Milankovitch tre cykler samt solfläckscykler. 

Interna faktorer innefattar bland annat aerosoler, vulkanism, albedo, plattektonik, 

växthusgaser och moln. 

 

Bogren m.fl. (2014) skriver att beroende på solsystemets rörelse och position går det att 

urskilja förändringar i klimatet. Förändringar i vår galax kan alltså påverka jordens 

klimat. En serbisk man vid namn Milankovitch var den person som namngav de tre 

teorierna. De förklarar hur jordens föränderliga rörelse påverkar solinstrålning på jorden 

(Brander, 2010). Den första av Milankovitchs cykler har en tidsram på 100 000 år. Den 

beskriver förändringen av jordens rotation runt solen mellan en cirkulär och elliptisk 

form. Just nu roterar jorden i en nästan cirkulär bana kring solen. Vid en cirkulär 

rotation ändras solen strålning på jorden relativt lite. Vid elliptisk form varierar 

mängden solstrålning mer, beroende på hur nära jorden är solen. Den andra av 

Milankovitchs cykler har en periodicitet på cirka 40 000 år. Den tar hänsyn till 

jordaxelns förändring i lutning som skapar en skevhet. Lutningen avgör hur 

årstidsvariationerna påverkas, desto större lutning desto större kontrast mellan 

årstiderna. Den påverkar dock inte jorden i form av ökning av mängd solinstrålning. I 

nutid är det en relativt stor lutning på jordaxeln vilket går att se vid de förstärkta 

årstidsskillnaderna. Den tredje och sista av Milankovitchs cykler har en tidsram på cirka 

20 000 år. Den påverkar inte heller den totala mängd strålning som jorden erhåller. Den 

tar hänsyn till jordaxelns förmåga att wobbla, när jorden vrider sig från sitt normala 

läge. Det påverkar framförallt tiden när jorden befinner sig närmst respektive längst bort 

i förhållande till solen samt vilken del av jorden som lutar mot solen vid olika 

tidpunkter på året. Den är betydelsefull med åtanke på fördelningen av solstrålningen 

mellan norra och södra halvan på jordklotet (Bogren m.fl. 2014). 

 

Solens strålning har ökat med 30 procent sedan det första livet kom på jorden för 3,5 

miljarder år sedan. Det går till och med att se variation i solens strålning på ett 10-tal år. 

Via dagens satellitmätningar går det att koppla samman solens varierande strålningsnivå 

med solfläcksaktivitet. En solfläck kan förklaras som en väldigt stor magnetisk storm. 

De tar uttryck i form av mörka fläckar/områden på solen. Fläckarna kan vara mycket 

större än hela jordklotet i diameter och kan via sin magnetism förhindra att en del av 



  
 

7 

solens strålar når jorden dock anses stor solfläcksaktivitet vara lika med mer strålning 

till jorden. Storlek samt antal solfläckar varierar cykliskt och når maxpunkt cirka vart 

elfte år. Det är inte helt bekräftat hur stor påverkan solfläckscyklerna har på jordens 

klimat med det går ur ett historiskt perspektiv att koppla samman kalla perioder med låg 

aktivitet hos solfläckscyklerna (Bogren m.fl. 2014). 

 

I luften finns det aerosoler, även kallade stoftpartiklar. Partiklarna påverkar klimatet på 

olika sätt beroende om de klassas som svarta eller vita. De svarta/mörka partiklarna är 

varma och kallas för sotpartiklar. Partiklarna som är vita/ljusa är avkylande för klimatet. 

En enkel beskrivning är att partiklarnas klimatpåverkan kan ses som omfattande 

(Gustafsson, 2009). Aerosolerna påverkar klimatet på framförallt två sätt. Det första 

sättet ses som en direkt påverkan på klimatet då de sprider ut sig och absorberar och 

reflekterar solljuset. Den andra faktorn som påverkar klimatet ses som indirekt då de 

påverkar livscykeln för moln, framförallt eftersom de utgör de nödvändiga 

kondensationskärnorna som krävs för molnbildning (Bogren m.fl. 2014). Hur 

uppkommer då dessa partiklar? Det finns flera olika orsaker till att sotpartiklar släpps ut 

i atmosfären till exempel vid vulkanutbrott, meteoritnedlsag, ökenstormar och stormar 

till havs då saltpartikalr bildas. En annan av dessa är förbränning av fossila bränslen, där 

till exempel kolkraftverk eller fordonstrafik ingår. En annan är biobränsle som 

representeras av bland annat skogsbränder, bränder på savanner och vedeldning 

inomhus med uppvärmningssyfte (Gustafsson, 2009).  

 

Bogren m.fl. (2014) skriver att det är en etablerad kännedom att vulkanism tillfälligtvis 

kan påverka klimatet. Det är framförallt ödeläggelsen i närområdet i form av aska och 

lava som är mest känt. Vulkanutbrott kan även leda till att partiklar och gaser slungas 

upp 15 till 30 kilometer i stratosfären. Bogren m.fl. (2014) nämner flertalet exempel på 

förändringar i klimatet som går att koppla samman med vulkanutbrott, exempelvis den 

kalla sommaren år 1816. Kopplingen ses till följd av fler aerosoler i atmosfären som 

tillkom genom ett vulkanutbrott som skedde år 1815 i Tambora. 

 

Markytans albedo är ett begrepp som används för att beskriva hur stor del av solens 

strålar som reflekteras bort från jorden, alltså hur stor del som inte leder till avdunstning 

eller uppvärmning. Människan kan påverka markytans albedo genom till exempel 

skogsbränder. Det kan leda till att vattenbalansen och strålningsförhållanden påverkas, 

som i sin tur ger effekt på jordens klimat. Minskandet av glaciärer, snö och havsisar 

leder till ett minskat albedo, alltså ökat uppvärmning (Bogren m.fl. 2014). 

 

Kontinenternas storskaliga rörelse kallas för plattektonik och ses även den som en intern 

faktor för klimatförändringar. Det är en ständig rörelse som sker bland världens 

kontinenter. Rörelsen sker mycket långsamt men ur en miljon års perspektiv påverkas 

kontinenterna när de förflyttas över olika klimatzoner. Ett exempel på det är när ett berg 

byter altitud från under snögränsen till över. Det kan i sin tur leda till att luftströmmarna 

blir kallare och klimatet likaså. För 135 miljoner år sedan satt alla kontinenter ihop och 

kallades Pangea. I ett ännu längre skede kan rörelsen av plattorna alltså leda till att 
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havets och landmassan fördelning förändras. Det kan påverka havströmmar och på så 

sätt påverka klimatet (Bogren m.fl. 2014). 

 

Bogren m.fl. (2014) skriver att moln både reflekterar och absorberar strålningen från 

solen. Det som avgör molnets funktion är faktorer som tjocklek, molnets höjd och 

egenskaper att hantera strålningen. Molnens påverkan på klimatet får ses som komplex 

eftersom att olika typer av moln påverkar olika. Låga moln är generellt avkylande för 

klimatet och höga moln värmande. Det beror framförallt på att de höga molnen till störst 

del består av iskristaller och släpper igenom solens strålning. De låga molnen är mer 

kompakta och reflekterar bort solstrålningen från jorden. Minskar de låga molnen 

samtidigt som de höga molnen ökar leder det till att en uppvärmning genom 

växthuseffekten möjliggörs. 

 

Växthuseffekten beskrivs av Bogren m.fl. (2014) som gaser i atmosfären som kan 

släppa igenom kortvågig strålning från solen som betecknas som energirik, samtidigt 

som de till viss del håller ute  långvågig utstrålning från jorden via absorption. Det leder 

till en uppvärmning av atmosfären. I den naturliga växthuseffekten anses vattenånga 

vara den viktigaste växthusgasen men koldioxid och metan är också bidragande 

faktorer. Bogren m.fl. (2014) menar också att utan vattenångan skulle jordens 

medeltemperatur vara cirka 30 grader kallare. Människan har förändrat halterna av gaser 

i atmosfären via sin förbränning av fossila bränslen. En ökad mängd koldioxid och 

metan i atmosfären leder till en förhöjd växthuseffekt. Den stora ökningen av 

växthusgasutsläpp kan i framtiden leda till en stor höjning av jordens medeltemperatur.  

   

Klimatförändringarna har fått forskare, experter och organisationer att dela upp sig på 

två sidor i frågan om vad eller vem som är orsaken till de förändringar som sker med det 

globala klimatet. Den ena sidan som har flest anhängare lutar mot att det är människan 

som påverkar klimatet. De övriga lutar mot att det är flera naturliga återkommande 

processer som påverkar klimatet (Häggström, 2009). Då debatten är enorm i den här 

frågan och många människor vill säga sitt är det omöjligt att ta med alla åsikter i en 

uppsats med nuvarande omfattning. Här kommer ett urval av personer och 

organisationer som beskriver vad de anser ligger bakom nutidens klimatförändringar. 

 

Bogren m.fl. (2008) skriver att det är ett mycket komplext ämne. De syftar framförallt 

på orsakerna till alla olika klimat som uppstått. Andersson och Fridén (2008) menar att 

långsamma förändringar alltid har existerat och påverkat jordens klimat. Det som dock 

inte kan förklaras som naturliga förändringar är den snabba ökning som skett under de 

senaste decennierna av jordens medeltemperatur. Från året 1908 fram till 2008 har 

medeltemperaturen på jorden ökat med 0,74 grader. Per Holmlund (2009) beskriver det 

förändrande klimatet ur två olika perspektiv. Det första perspektivet är de naturliga 

klimatvariationerna som är naturligt återkommande fenomen. Det andra är den påverkan 

som människan har på klimatet. Han tycker alltså att det är både människor och 

naturliga faktorer som har en global påverkan på klimatet. Andersson och Fridén (2008) 

menar att det framförallt är vulkanism och solens aktivitet som har orsakat 

klimatförändringar ur ett historiskt perspektiv. De är dock samtidigt noga med att 
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betona att det är inte dessa två faktorer som de tror ligger bakom den globalt höjda 

havsnivån. De menar att den ökning som skett av jordens medeltemperatur under 1900-

talet och framåt inte enbart kan bero på solens aktivitet och vulkanism. Människans 

användning av fossila bränslen får ses som den största orsaken enligt dem. Det håller 

Bogren m.fl. (2014) med om och menar på att de flesta klimatforskare tänker på det 

sättet. Erland Källén (2009) har tagit del av de utvärderingsrapporter som IPCC har 

släppt mellan 2007 och 2009. Med utgångspunkt ur deras rapporter skriver han att det 

sannolikt är människans förbränning av fossila bränslen under 1900-talet som ligger 

bakom den stora del av temperaturökningen som skett i världen. Det bekräftas också i 

IPCC:s (2014) senaste utgåva av utvärderingsrapporter. Där skriver de att det är med 

stor sannolikhet människans påverkan som ligger bakom den snabba klimatförändringen 

som vi upplever just nu. Andersson och Fridén (2008) skriver att sedan 1970-talet har 

det skett en så snabb global temperaturökning att det inte går att utesluta människans 

påverkan. I IPCC:s (2014) senaste rapport går de grundligt igenom den eventuella 

bakgrund och de orsaker som har påverkat de globala klimatförändringarnas utseende 

idag. Med den utgångspunkten kan de fastsälla ett flertal saker. De styrker dessutom all 

ovanstående text om den mänskliga påverkan samt den naturliga processen. IPCC 

(2014) ger förklaringen att jorden är ständigt i förändring. Dock har den snabba 

förändringen som skett på 1900-talet med stor sannolikhet inträffat på grund av 

mänsklig påverkan. Dagens klimatförändringar kan alltså ses som ett samband mellan 

naturliga processer och mänsklig påverkan på vissa av dessa. Det finns flertalet frågor 

som är obesvarade och det går inte att fastställa exakt vad det är som är orsaken till de 

klimatförändringar människan upplever idag, framförallt på grund av att alla faktorer 

samverkar med varandra. 

 

2.2 IPCC 

Vad är då IPCC? En organisation som används som referens i arbetet med en sån styrka 

och tyngd att all annan forskning kan ses som ofullständig? IPCC:s fullständiga namn är 

Intergovernmental Panel on Climate Change. Bogren m.fl. (2008) beskriver IPCC som 

en sammansatt kommitté som jobbar för att kartlägga den forskning som är aktuell 

angående nutidens och framtidens klimatförändringar 

 

Hultqvist och Tjernström (u.å.) beskriver i Nationalencyklopedin IPCC som en 

sammansättning av ett stort antal forskare från diverse vetenskapsfält. IPCC 

sammanställer klimatrapporter som inriktar sig på hur människan kan ha påverkat 

klimatet. All fakta som publiceras av IPCC har kommit fram genom vetenskapliga 

undersökningar som alltid blir anonymt granskade av andra experter innan 

publiceringen sker. IPCC skapades 1988 efter initiativ från FN. Det bildades ett 

samarbete mellan två tidigare  organisationer (UNEP & WMO) och IPCC blev 

slutprodukten. Året 2007 vann IPCC Nobels fredpris för sin kunskapsspridning 

angående människans klimatpåverkan. IPCC (2014) är en återkommande referens och 

fungerar därför som en utgångspunkt genom hela arbetet. 

 

http://www.ipcc.ch/
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2.3 Begreppsdefinitioner 

Här tas det upp några begrepp som florerar i arbetet i olika utsträckning. Genom att 

beskriva de olika begreppen är förhoppningen att läsaren ska kunna få större förståelse 

för texten som helhet.  

 

Glaciär - En ismassa med en inre isrörelse som inte smälter undan under de varma 

perioderna på året. Skapas genom en stor samling snö som transformeras till is genom 

sin egen tyngd, framförallt genom komaktion (Bogren, m.fl. 2006).  

                                     

Ekosystem - Ekologiskt system ihop kopplat med ett område, där allt levande samt deras 

livsmiljö ingår (Ulfstrand, u.å.).  

 

Hydrologiska kretsloppet/cykeln - Det vattenutbyte som sker emellan oceanerna, 

landytan samt atmosfären (Bogren, m.fl. 2006).  

 

Fossila bränslen - Organiska föreningar i sedimenterad berggrund eller sediment 

bestående av väte och kol. Det är ursprungligen rester från döda växter som befinner sig 

i en syrefattigmiljö och därför inte helt förmultnar. De fossila bränslen som jorden 

besitter idag har en ålder på 50 till 500 miljoner år och skapas därav mycket långsamt 

(Norhammar, u.å.).      

 

Istid - En geologisk period som kännetecknas av att vissa delar av kontinenterna till 

stora delar var täckt av is (NE, u.å.). 
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3 HAVSNIVÅFÖRÄNDRINGAR 

Det här kapitlet beskriver hur den globala havsnivån varit förr, hur den är idag samt hur 

den kan komma att se ut i framtiden. Kapitlet belyser även de scenarion som skulle 

uppstå om inlandsisen på Grönland samt all glaciäris i världen skulle smälta. 

 

3.1 Havsnivån ur ett historiskt perspektiv 

Klimatet har ständigt förändrats och skiftat under de år jorden existerat. Kalla och 

varma perioder har avlöst varandra under seklens gång. Desto längre bakåt i tiden man 

väljer att gå ju svårare är det att med säkerhet fastställa hur klimat såg ut. Det finns 

många sätt att undersöka jordens historiska klimat. Resultaten ser olika ut beroende på 

vilken inriktning som ligger till grund för mätningen. Det som kan fastställas är att 

under tidens gång har det skett stora klimatförändringar. Jorden har inte alltid sett ut 

som vi ser den idag. Ett exempel är de kalla perioder som går under namnet istider som 

emellanåt har avlösts av varma perioder (Bogren, m.fl. 2006). 

 

Klimatets ständiga förändring har naturligtvis påverkat den globala havsnivåns 

utseende. Det finns exempel där vattnet befunnit sig regelbundet under 1000-tals år för 

att sedan dra sig tillbaka och efterlämna ett område med kustslätter. Det som ligger till 

grund för vattnets förflyttning över jorden är havsvolymsförändringar eller vertikala 

rörelser i landet. Ibland är det en av dessa separata orsaker som ligger bakom men i de 

flesta fall är det båda två som påverkar gemensamt. De påverkar framförallt 

förändringen av de relativa positionerna för land och hav (Lambeck & Chappell, 2001). 

Under den senaste istiden låg den globala havsnivån mellan 5 och 10 meter högre än 

vad den gör idag. Då senaste istiden varade under flera tusen år är det här en havsnivå 

som jorden klarar av utan problem, det kan dock vara svårare för människan att 

överleva (IPCC, 2014).   

 

Figur 1 synliggör den globala havsnivåns förändring över lång tid. De lodräta värdena 

beskriver hur nivån har varierat med utgångspunkt ur 2000-talets havsnivå. Den vågräta 

linjen skilldrar årens gång och är beräknat i antal miljoner år. Det går att se långa 

perioder där havsnivån legat relativt stadigt på över 400 till 500 meter över den  

 

 

nuvarande nivån (se figur 1). Figur 1 placerar vår globala havshöjning i ett perspektiv 

där 1 till 3 meters höjning kan ses som obetydlig. Det är viktigt att komma ihåg och 

belysa de faktum att vattnets förändring har skett under miljontals år och därför relativt 

Figur 1. Globala havsnivån över tid (Lambeck & Chappell, 2001) 
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långsamt. Det finns dock exempel då den globala havsnivån relativt snabbt har höjts 

eller sänks. För 410- och 250 miljoner år sedan skedde en relativt snabb sänkning på 

den globala havsnivån (Lambeck & Chappell, 2001). En förklaring till 

klimatförändringarna som orsakade dessa havsnivåförändringar kan vara Milankovitch-

cyklerna som nämnts i kapitel 2. Den senaste istiden har kunnat kopplas samman med 

en elliptisk rotationsaxel och förklaras med att jorden tidvis hamnar längre bort från 

solen än om den roterar i en cirkulär bana (Brander, 2010).  

 

Under de senaste 140 000 åren har den globala havsnivån haft en variation på 120 

meter. Det vill säga att den har varit mycket föränderlig fram till de senaste årtusendena 

då den legat på en relativt jämn nivå. Det var först på 1900-talet som havet markant 

började stiga snabbare igen (CSIRO, 2015).  Under rubrikerna; Problemformulering och 

Orsaker till klimatförändringar behandlas den temperatur- och havsnivåökning som 

skett under 1900-talet fram tills idag. Man har alltså kunnat konstatera att havsnivån har 

höjts med cirka 20 cm under 1900-talet (Folger, 2013). IPCC (2014) skriver att 

ökningen av havsnivån har stegrat kraftigt de senaste 70 åren. Mellan 1950 fram till 

2010 steg havsnivån i samma utsträckning som den gjorde mellan år 1750 och 1950-

talet. SMHI (2014a) skriver att Sveriges havsnivå har stigit cirka 15 centimeter mellan 

1886 och 1980. 

 

 

3.2 Havsnivån idag 

Människor har i alla tider valt att bo nära vatten. Fiske, bra transportmöjligheter och 

bördigmark har lett till att år 2009 låg 16 av 20 världens största städer med anslutning 

till kusten (Klein & Nilsson, 2009). Den urbanisering som skett i världen har påverkat 

städerna vid kustområden starkast. Vilket i sin tur leder till att en stor del av världens 

befolkning idag bor i storstäder vid kusten (Globalis, 2007). UN-Habitat (u.å.) menar att 

10 miljoner människor redan ligger i riskzonen för att kraftigt påverkas av den globalt 

stigande havsnivån. Människor som bor i städer intill kusten har störst chans att råka ut 

för klimatförändringarna på grund av att de bor tätt in på varandra och i anslutning till 

havet. UN-Habitat (u.å.)  nämner att det kan bidra till att inom några år kan havsnivån 

stigit i sån omfattning att människor som befinner sig i riskzonen ökar från 10 miljoner 

till 100-tals miljoner. 

 

Andréasson (2006) skriver att en höjning av medeltemperaturen i vattnet på ett globalt 

plan leder till en ökning av jordens vattenvolym. Varmt vatten tar alltså större plats än 

kallt och havsnivån stiger. Jämförelsevis har dock isarnas nedsmältning större påverkan 

på havsnivåhöjningen. Andersson och Fridén (2008) styrker det Andréasson (2006) 

skriver om när klimatet blir varmare leder det till att havsvattnet också värms upp. Klein 

och Nilsson (2009) styrker även det fenomenet och skriver att när den globala 

temperaturen ökar vidgar sig vattnet i havet och tar större plats än tidigare. På frågan om 

havet enbart höjs när isarna smälter är svaret alltså ett tydligt nej. Det finns flera olika 

aspekter som spelar in och påverkar den globala havsnivåhöjningen. IPCC (2014) 

skriver att uppvärmt vatten som vidgar sig och att glaciärisarna smälter är orsak till 75% 
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av den globalt stigande havsnivån. Det resterande 25% styrs av den förändring och 

ständiga rörelse som världens oceaner genomgår. Den styrs också delvis av den 

stängning och öppning som sker via kontinenterna när vattnet passerar en passage 

mellan två landområden. Det beskrivs mer ingående tidigare i arbetet om plattektonik 

och dess effekter. Det hydrologiska kretsloppet har också sin påverkan på den globala 

vattennivån, där vattnet ständigt fördelas mellan olika reservoarer (Andréasson, 2006).  

 

Klein och Nilsson (2009) tar upp i kapitlet Lockande kuster ger såbara samhällen hur 

kusterna runt om i världen påverkas av nutidens klimatförändringar. Ett exempel är 

byarna i Arktis där framtidens fruktade konsekvenser av havsnivåförändring redan sker. 

Många av de byar som är belägna vid kusten tvingas flytta. Invånarna monterar ner sina 

hus, tar med allt av värde och bygger upp byn igen på högre beläggen mark. Havsnivån 

har stigit i den grad att stranden försvinner ner i havet på grund av erosion. Isen i Arktis 

fungerar som en barriär mellan land och vågorna i havet. När klimatet ändras leder det 

till kortare perioder med is, vilket betyder mindre skydd för landsmassan. Året 2009 var 

det 184 byar som låg i riskzon för att behöva flytta på grund av översvämningar och 

erosion. Enligt IPCC (2014) är det just dessa konsekvenser som resten av världen har 

framför sig och kan ses som en varningsklocka till jordens befolkning. 

 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2013) bor varannan svensk nära havet. Genom att titta 

på figur 2 går det att urskilja hur Sveriges befolkning är fördelat över landet. Som det 

står högre upp i texten är det storstäder lokaliserade vid kusten som är i stört riskzon att 

bli drabbade av havsnivåskillnader (IPCC, 2014). Figur 2 visar tydligt att vårt annars 

avlånga land främst är befolkat i tre stora områden som ligger vid kusten och kommer 

således att påverkas i störst utsträckning vid en eventuell global havsnivåhöjning (SCB, 

2013). 

 

 
Figur 2. Sveriges karta ur befolkningssyn (scb.se, 2013) 
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Sverige påverkas inte lika kraftigt av havsnivåhöjningen som andra delar av världen. 

Det får uppfattas som tursamt vid en anblick på figur 2. Det beror på den landhöjning 

som fortfarande sker över hela Skandinavien (SMHI, 2014a). Orsaken till denna process 

är att länder i norr, till exempel Sverige blev nedtryckta av den kilometertjocka inlandsis 

som täckte norden under den senaste istiden (Lantmäteriet, u.å.). När isen började 

försvinna och dra sig tillbaka startade processen i södra Sverige, vilket ledde till att den  

norra delen av Sverige befann sig under isen längre än vad den södra delen gjorde 

(Andréasson, 2006). Det är anledningen till att landhöjningen idag sker i större 

utsträckning i norra Sverige än vad den gör i södra. Höjningen av landet är cirka 1 

centimeter per år i norra Sverige och cirka 0 centimeter i den södra delen av landet 

(SMHI, 2014a). En annan orsak är att Östersjön inte påverkas lika starkt som andra hav 

och sjöar. På grund av förändringar i det gravitationsfält som existerar i jorden ligger 

havsnivåhöjningen endast på 80% i Östersjön med en utgångspunkt ur det globala 

medelvärdet som är 100% (von Storch, 2015). Trots det finns det exempel där det redan 

nu går att se konsekvenserna. Stockholms tunnelbana höll på att svämma över till följd 

av mycket nederbörd samt den höjda havsnivån år 2000. Avrinningskapaciteten från 

Mälaren till Östersjön har minskat kraftigt när Östersjön börjat stiga. Det beror 

framförallt på att höjdskillnaden mellan vattnet i Mälaren och Östersjön minskat (Nord, 

2013). 

 

Den värld vi lever i idag har redan börjat se de konsekvenser som globalt höjd havsnivå 

kan leda till. Konsekvenserna är med stor sannolikhet till följd av människans levnadsätt 

(IPCC, 2014). Det betyder att det som skett mellan 1980 och fram till idag har satt stora 

spår på det globala klimatet. 2014 ligger stigningen av havsnivån på 3 millimeter per år 

(SMHI, 2014a) eller 3,2 millimeter per år enligt IPCC:s (2014) senaste rapport. Det är 

med stor sannolikhet att förändringen av det nutida klimatet drastiskt kommer att 

fortsätta även i framtiden (IPCC, 2014) 

 

3.3 Havsnivån i framtiden 

Om klimatet kommer att fortsätta att utvecklas på den nu inslagna banan kommer 

vattennivån att höjas med 55 till 120 centimeter till år 2100 (SMHI, 2014a). Det är som 

sagt en hypotes för framtiden som SMHI (2014a) har tagit fram. Det är inte bara SMHI 

(2014a) som gjort beräkningar på framtida hypoteser. IPCC (2014) senaste rapport 

bedömer att den globala havsnivån kommer att höjas med 52 till 98 centimeter vid år 

2100. De skriver också att trots alla bra åtgärder som sker för att stoppa den globala 

havsnivån kommer den med stor sannolikhet ändå att stiga ytterligare. De har tagit fram 

en prognos som menar att den globala havsnivåökningen kommer att höjas från dagens 

prognos som är 3 millimeter per år till mellan 8 och 16 millimeter år 2081-2100.  

 

På 2100-talet kommer den värld vi känner till idag i stora drag vara förändrad. Om de 

globala utsläppen av växthusgaser fortsätter kommer det utföra en hög risk för 

oåterkallelig och plötslig förändring av jorden. Sammansättningen, funktionen och 

strukturen på många av jordens ekosystem kommer att vara förändrade. Det kan leda till 

konsekvenser som vi är helt omedvetna om idag (IPCC, 2014).  
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I problemformuleringen samt i kapitel 2 tas det upp att den globalt höjda 

medeltemperaturen är en orsak till den ständigt stigande havsnivån. Den globala 

medeltemperaturen kommer sannolikt att öka med 0,3 till 0,7 grader mellan år 2016 och 

2035. Det stora glappet mellan lägsta och högsta nivån på temperaturökningen beror på 

att det är mycket som kan påverka vår framtida globala medeltemperatur. Det första är 

människans användning av fossila bränslen och hur det kommer att påverka 

temperaturen i framtiden. Det andra är naturliga faktorer som även de är svåra att 

förutse, till exempel vulkanutbrott och solstrålarnas intensitet (IPCC, 2014).  

 

IPCC (2014)  har tagit fram fyra stycken framtidsscenarion angående eventuella 

klimatförändringar vid år 2100. Framtidens scenarier utgår ifrån  hur atmosfären 

hanterar stora halter växthusgaser och kallas RCP. I arbetet tas det upp två scenarion, 

det scenariot som beräknar de högsta värdena respektive de lägsta. Det första scenariot 

benämns RCP8.5 och det andra RCP2.6. IPCC (2014) anser att RCP8.5 kommer inträffa 

om till exempel de höga utsläppen av koldioxid fortsätter eller om jordens befolkning 

ökar till 12 miljarder. Scenariot innebär att havsnivån kommer att stiga med ungefär 60 

till 80 centimeter. Scenariot RCP2.6 inträffar om exempelvis utsläppen av koldioxid når 

sin höjdpunkt cirka år 2020 eller om jordens befolkning endast ökar till cirka 9 

miljarder. I scenariot RCP2.6´s klimatmodell beräknar IPCC (2014) att havsnivån 

kommer att stiga med ungefär 20 till 30 centimeter fram till år 2100. I framtiden 

kommer alltså medeltemperaturen stiga och vattennivån höjas. Hur påverkar det 

människan? I nuläget påverkas framförallt djur- och växtliv till följd av den stigande 

havsnivån genom ett förändrat ekosystem. Det kan få konsekvenser i form av minskad 

population hos vissa arter. Anledningen kan vara att de inte klarar av att anpassa sig till 

sitt nya lokala klimat eller att de inte hinner förflytta sig snabbt nog för att lokalisera ett 

mer lämpligt klimat att leva i. I framtiden kan det leda till större konsekvenser för 

människan än vad det gör idag. En uppskattad vattennivåhöjning på cirka 20 till 80 

centimeter kan leda till att samhällen måste anpassas eller helt enkelt behöva 

omlokaliseras (IPCC, 2014). 

 

Mänsklighetens behov av mätningar med större precision och bättre förutseende kring 

framtidens havsnivåer har lett fram till ett samarbete mellan USA och Europa. I januari 

2016 skickades det upp en ny satellit. Satelliten heter Jason-3 och har som syfte att 

uppskatta den globala havsnivåns förändringar. Den största skillnad med Jason-3 och 

andra liknande satelliter är att den har större noggrannhet i sin mätning och kan ge 

kunskap om längre klimatperioder som till exempel säsongsprognoser jämfört med sin 

föregångare Jason-2 (SMHI, 2016).   

 

Nord (2013) diskuterar en rapport från myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) som släpptes 2013. Rapporten kom fram till att 23 av 33 undersökta kommuner i 

Sverige har stora brister i sina planeringar för att klara av den förutspådda 

havsnivåhöjningen vid år 2100. I en tredjedel av kommunernas planeringar fanns det 

inte ens med några åtgärder eller tänk på att havsnivån skulle kunna stiga. Exempel på 

några av de lösningar som fanns är till exempel en planering som gick ut på att flytta 
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Malmö stad. Det är en grupp med studenter som har fått i uppgift att starta upp projektet 

att eventuellt flytta Malmö stad. I Stockholm har förslag på att bygga vallar till skydd 

för staden tagits fram. Dessa planer får dock ses som radikala idag men kan ses som 

nödvändiga runt 2500-talet. Mälaren som bidrar till dricksvatten för cirka 2 miljoner 

människor kan vid en havsnivåhöjning få in stora nivåer av saltvatten och därav bli 

odrickbart. Tre exempel på lämpliga åtgärder som tagits fram för att förhindra det här 

fenomenet. Det första är att de helt enkelt struntar i att åtgärda problemet och satsar 

istället på att hitta drickbart vatten från andra håll. Höja upp hela Mälaren är ett annat 

alternativ. Det kan dock leda till att stora delar av Mälardalen skulle svämma över. Det 

tredje och sista förslaget på åtgärder är att föra upp flertalet barriärer över sund samt 

mellan öar kring Stockholm. Om 100 år är det uträknat att Mälaren har stigit med cirka 

1,9 meter. I nuläget klarar Mälaren av en höjning på cirka 0,5 meter. Det kommer att 

leda till stora förluster av dricksvatten, jordbruk, byggnader, infrastruktur och viktigt 

anläggningar för att samhället ska fungera optimalt. Figur 3 visar upp hur Sveriges 

riksdag skulle se ut vid en hypotetisk havsnivåhöjning. (Nord, 2013).  

  

 

 

3.3.1 Inlandsisen på Grönland 

Omkring 80% av Grönlands landmassa är täkt av inlandsis. Det är en enorm ismassa 

som är upp till 3000 meter tjock i de centrala delarna, men är i genomsnitt 1500 meter 

tjock. Isen smälter snabbare än förr och årligen ligger smältningen på cirka 243 gigaton. 

För att placera det i ett enklare perspektiv så ligger Vätterns och Värnens gemensamma 

vattenvikt på 230 gigaton (Gunnarsson, 2015). För att göra det ännu tydligare att förstå 

hur stora mängder det handlar om är beräkningen på ett gigaton lika mycket som en 

kubikkilometer is (Lindblad, 2011). Senast Grönlandsisen smälte på ett liknande sätt var 

under förra mellanistiden för ca. 110 000 år sedan. En värmeperiod smälte ner isen med 

några 100-tals meter och bidrog till en havsnivåhöjning på 4 till 8 meter (Gunnarsson, 

2015).  

 

Golfströmmen är en stor anledning till att människor kan leva uppe i norden. Den 

transporterar med sig varmt vatten över Atlanten vilket bidrar till att klimatet i 

Figur 3. Sveriges riksdag svämmar över (svt, 2013) 
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Skandinavien ser ut som det gör. Det skapar även ett behagligt klimat att leva i 

(Westerberg, u.å.). När Grönlandsisen smälter blir klimatet i Nordatlanten kallare. Det 

leder till att det inte kommer lika mycket högtempererat vatten till Skandinavien på 

grund av att smältande isberg kyler ner golfströmmen. Skillnader i vattnets densitet är 

en av faktorerna som driver Golfströmmen i dess riktning. Den stora mängd smältvatten 

från glaciärerna lokaliserade på Grönland blandas med vattnet i Atlanten och förändrar 

därför strömmens drivkraft. Sedan 1970-talet så går det att se skillnad i kraften i form 

av att den har avtagit. Det beror främst av den stora mängd smältvatten som är kallt 

beblandas med det varma. Det leder till en långsammare tillströmning av varmt vatten i 

regionen Skandinavien, det blir alltså kallare klimat i Skandinavien (Gunnarsson, 2015). 

 

IPCC (2014) skriver i sin senaste rapport att den globala uppvärmningen med stor 

sannolikhet kan leda till att hela Grönlandsisen smälter bort i framtiden. Flera olika 

processer skulle starta vid förlust av glaciärerna på Grönland. En av dessa processer är 

att den globala vattennivån skulle höjas med cirka 7 meter. Det som framförallt får ses 

som oroväckande är att isen på Grönland skulle försvinna helt om jordens 

medeltemperatur höjdes med 1 till 4 grader. Om människan fortsätter som fram till 2014 

ligger denna process inte allt för långt fram i tiden (IPCC, 2014). 

 

3.3.2 Världens isar är borta 

Bogren m.fl. (2014) skriver att det finns två olika scenarier kopplade till framtidens isar. 

Den första går ut på att en avklyning av klimatet leder till en ökad mängd is och snö. 

Isarna blir större och albedot på jordytan ökar. Det andra scenariot som Bogren m.fl. 

(2014) nämner är om det sker en uppvärmning av klimatet. Värmen leder till att is- och 

snötäcket minskar vilket leder till att jordytans albedo minskar. Kapitel 2 tar mer 

genomgående upp jordytans albedo och dess påverkning på klimatet. Om det skulle 

förbli en varaktig global temperaturhöjning kan det leda till att de landbaserade isarna 

på Antarktis och Grönland helt skulle smälta bort. Det skulle i sin tur få katastrofala 

effekter på den värld som vi lever i idag, havsnivån skulle nämligen höjas med cirka 65 

meter (Heijkenskjöld, 2000). Dock är det ytterst få som tror att det här är ett realistiskt 

scenario. 

 

Ett scenario där övriga isar som finns i världen skulle smälta bort, kan leda till en 

ytterligare ökning av den globala havsnivån med 5 meter. Landskapet skulle förändras 

och den globala landytan på jorden skulle minska med 20%. Den globala havsnivån kan 

stiga till cirka 70 meter över den nuvarande nivån (Andréasson, 2006). Det kulle leda 

till att många kuststäder hamnar under vatten och cirka en miljard människor blir 

hemlösa (Lindblad, 2011).  

 

Figur 4 visar hur världen skulle se ut om den globala havsnivån steg med 66 meter. De 

ljusblått markerade ytorna är de områden där vattnet stigit över landområden (se figur 

4). Medelhavet skulle utvidgas och städer som Kairo och Alexandria skulle försvinna. 

Kaspiska havet breder ut sig i mycket större omfång än tidigare liksom Svarta havet.  
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Stora delar av Danmark har förlorat sin landyta till havet. Holland har för längesen 

tvingats ge upp sin kamp mot havet och ligger helt under vattenytan (NATGEO, 2013).  

 

Scenariot att isarna skulle smällta bort helt hade i framtiden kunnat ge fler negativa 

konsekvenser för människan än en landmassa som försvinner under ytan. En annan 

negativ effekt är att jordens sötvattenreserver minskar (Andersson & Fridén, 2008). 

Cirka 2,5 procent av allt vatten på jorden är sötvatten. 87 procent är lokaliserat i 

inlandsisar och glaciärer. Då sötvatten är det viktigaste livsmedlet i världen leder det till 

stora konsekvenser om alla glaciala reserver med sötvatten på jorden skulle smälta bort 

och försvinna. Det är inte bara genom att dricka som vatten används av jorden 

befolkning. Sötvatten behövs även för att industrier, boskap och odlingar ska kunna 

fungera. Cirka 70 procent av det sötvatten som vi använder går åt att bevattna jordbruk 

(WWF, 2004). När en stor mängd av det globalt lagrade sötvattnet försvinner kommer 

jordens befolkning inte bara lida brist på vatten att dricka utan också grödor och djur att 

äta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Ny världskarta efter global vattennivåhöjning på 66 meter. (NATGEO, 2013) 
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4 METOD 

I följande kapitel tas det upp hur enkät- och intervjumetoder behandlas genom 

utgångspunken att enkäterna är elevanpassande och intervjuerna inriktar sig till lärare. 

Kapitlet tar också upp varför urvalet har gjorts, hur undersökningarna genomfördes, 

metodernas tillförlitlighet samt vilka etiska principer som undersökningen tagit hänsyn 

till. 

 

Det har tidigare utförts en pilotstudie med enkätfrågorna. Lantz (2014) betonar att det är 

en bra idé att göra innan den riktiga undersökningen utförs. 7 personer i samma ålder 

som undersökningsgruppen deltog i studien. Pilotstudien gjordes helt utan syfte att få 

fram ett resultat. Själva iden var att se om deltagarna skulle förstå frågorna och om de 

svarade på det sätt som var tänkt. Pilotstudien hjälpte till att utforma frågorna så att en 

klass i årskurs 9 skulle förstå dem och därigenom kunna svara på ett relevant sätt. För 

att få ett korrekt resultat i en undersökning med enkäter krävs det relevanta 

svarsalternativ (Patel & Davidson, 2011). 

 

I kommande kapitel benämns intervjupersonerna och klasserna i följande format: 

Intervjuperson kust, intervjuperson inland, elever kust och elever inland. Allt för att 

göra det lättförståligt och bidra till flyt i texten. 

 

4.1 Metodval 

Uppsatsen syfte och frågeställningar besvaras genom användandet av två metoder. För 

att bidra till ett stark resultat används en kvantitativ enkätundersökning parallellt med en 

kvalitativ intervju. Enkäterna samt intervjuerna utformades för att mäta skillnaden 

mellan deltagare lokaliserade på kust och inland. Bryman (2011) nämner att kvantitativt 

utformade enkäter är relevant om en undersökning behandlar en mätning om skillnader i 

siffror. Valet av en kvantitativ enkätundersökning är även anpassat för att materialet 

annars skulle bli för stort att sammanställa i förhållande till en skrivuppgift med denna 

storlek. Deltagarna i enkätundersökningen är elever som studerar i årskurs 9 på 

grundskolans senare del. Det skulle ta för lång tid att sitta ner och intervjua alla eleverna 

för att få fram tillräckligt med data. Då syftet med undersökningen är att skapa en 

empiri som kan visa upp eventuella skillnader hos eleverna valdes därför enkäter. Enligt 

Patel och Davidson (2011) är det mest negativa med enkäter att det inte går att 

komplettera några svar. När undersökningen berör elever i grundskolan och 

anonymiteten är såpass stor är förhoppningen att det inte påverkar resultatet utan 

kompletterande svar. För att stärka resultatet från enkäterna gjordes två kvalitativa 

intervjuer. Det var två lärare lokaliserade på kust kontra inland som deltog i 

intervjuerna. Valet gjordes som en komplettering till den empiri som samlades in via 

enkäterna. Nyfikenheten som uppstod genom att mäta regionala skillnader tog överhand 

och en extra metod las till för att utöka empirins mängd och sannolikhetsgrad.  

 

4.1.1 Presentation av intervjupersoner 

Intervjupersonen från kusten är en 55 årig man som undervisar i samhällsorienterande 

ämnen på grundskolans senare del.  Han har arbetat inom skolvärlden i 23 år på tre olika 
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skolor, där alla är lokaliserade vid kusten. För tillfället undervisar han inte några klasser 

pågrund av en högre yrkesnivå.   

 

Intervjuperson inland är en kvinna på 47 år som har undervisat på gymnasiet i 15 år. 

Hon undervisar främst i Geografi och Samhällskunskap, men har tidigare även 

undervisat i Svenska. Intervjuperson inland har arbetat på fyra stycken skolor som hon 

beskrev är placerade i Sveriges inland. 

 

4.2 Kvalitativ intervju 

Genom att utföra en kvalitativ intervju med få deltagare går det att införskaffa sig 

djupare kunskaper i förhållande till de kvantitativa enkäterna (Bryman, 2011). Syftet 

med intervjun är att få djupa och grundliga svar. För att uppnå det utgår frågorna från 

bestämda frågeområden som sedan smidigt kan flyta över i andra liknande frågor 

(Johansson & Svedner, 2010). Uppbyggnaden av frågorna är utformad med tanken att 

intervjun ska få ett flyt. Det ska kännas som om det vore ett vanligt samtal för 

intervjupersonen. Därför är intervjuerna uppbyggda med en huvudfråga följt av flertalet 

underfrågor. Bryman (2011) betonar vikten av att använda sig av följdfrågor under 

kvalitativa intervjuer, då de bidrar till ett djup som forskaren annars kan gå miste om. 

Frågornas ordning (se bilaga 2) är inget som användes under intervjun. Ordningen på 

frågorna anpassades efter vilken inriktning samtalet tog. Johansson och Svedner (2010) 

skriver att flexibilitet och utnyttjande av intervjupersonens svar genom följdfrågor kan 

leda till att svaren blir mer utförliga än om frågorna läses upp som från en enkät.  

 

En av de stora fördelarna med kvalitativa intervjuer är att deltagaren får chans att 

motivera sina svar. Inom kvantitativa enkäter blir svaret ofta ett resultat i ett diagram. I 

intervjuer framhävs deltagrens ord, vilket leder till en djupare insikt och möjlighet för 

analys inom svar och resultat (Bryman, 2011). Efter diskussion med arbetets handledare 

beslutades det att ta med en fråga om det var något ytterligare intervjupersonerna ville 

tillägga (se bilaga 2). Genom att låta intervjupersonen själv välja vad som skulle kunna 

tas upp i ämnet blir inte någon viktigt del bortglömd.  

 

4.3 Kvantitativ enkät 

För att svara på arbetets frågeställningar utfördes en kvantitativ enkätundersökning på 

elever i årskurs 9. Enkäten består av nio stycken frågor, varav de första åtta frågorna är 

utformade för att vara neutrala och har fasta svarsalternativ. Det kan bli enformigt med 

fasta svarsalternativ. Genom att skapa variation mellan svarsalternativen försvinner det 

problemet. Den sista frågan ger eleverna möjlighet att svara fritt. Enkätens utformning 

är gjord för att forskaren ska ha minimal påverkan på resultatet (Patel & Davidson, 

2011). Eftersom enkäten består till störst del av fasta svarsalternativ bidrar det till att 

undersökningen får en grad av hög standardisering samt en hög grad av struktur. Det 

underlättar dessutom arbetet med att utforma den samlade datan till empiri (Patel & 

Davidson, 2011). 
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Patel och Davidson (2011) skriver att om undersökningspersonerna inte känner någon 

motivation att besvara frågorna kan det bidra till oseriösa svar. Det har tagits hänsyn till 

att skapa motivation för eleverna i form av enkätens struktur. Genom att inte utforma 

alla frågor med exakt samma svarsalternativ eller placera liknande frågor efter varandra 

bidrar det förhoppningsvis till att svaren blir seriösa. Denscombe (2009) betonar att det 

största problemet med enkätundersökningar är att få deltagarna att besvara frågorna. 

Enligt Patel och Davidson (2011) bidrar varierade svarsalternativ även till motivation att 

delta i undersökningen. De menar att när personen läser igenom frågorna och gör sin 

bedömning om de vill delta eller inte är frågorna mer lockande att besvara om frågorna 

inte har exakt samma utseende.  

 

I stort sätt är alla frågorna utformade med svarsalternativ som bidrar till att deltagaren 

inte kan placera sig i mitten (se bilaga 1). Genom att göra utformningen på det sättet 

bidrar det till att deltagaren måste ta ställning till frågan. Det finns alltså en tanke bakom 

varför en del frågor har en nivåskala till 1 till 4 och inte 1 till 5. Det bidrar även till att 

deltagaren inte svarar på en liknande nivå oavsett vilken fråga det handlar om (Patel & 

Davidson, 2011). Det håller Eliasson (2013) med om när hon beskriver 

enkätundersökningens uppbyggnad som avgörande för hur trovärdigt svaren kan tolkas. 

 

4.4 Urval 

De som deltog i intervjun var två lärare varav en bor och undervisar på kusten och den 

andra i Sveriges inland. På samma sätt var uppdelningen av de två klasser som deltog i 

enkätundersökningen. En klass var lokaliserad på Sveriges kust och en i inlandet. 

Urvalet av intervjupersoner skapades med hjälp av de kontakter som uppstått under 

utbildningens gång, framförallt tack vare att intervjupersonerna sågs som kompetenta 

och erfarna inom skolvärlden. Främst på grund av den långa tid arbetat inom skolan och 

inom ämnet Geografi. Erfarenhet inom ämnet samt lämpliga deltagare är något som 

Bryman (2011) tycker är relevant för en intervjuundersökning.  

 

Urvalet av vilka klasser som skulle delta är även de kopplade till tidigare utbildning 

samt tidigare arbetsliv. Genom att använda de kontakter som uppstått under utbildning 

samt tidigare yrkesverksamhet bidrog det till ett bra och flexibelt sätt att skapa kontakt 

med deltagare i undersökningssyfte. De svårigheter som Trost (1993) nämner om att 

hitta lämpliga undersökningspersoner minskar med hjälp av denna urvalsprocess. 

Bryman (2011) skriver att geografisk närhet kan ha påverkan på hur trovärdigt resultatet 

är. Geografisk närhet var inget som påverkade de urval som gjordes då arbetes syfte och 

frågeställningar grundar sig på geografiska skillnader. För att förtydliga 

urvalspersonerna så är inte intervjupersonerna lärare för de klasser som deltar i 

enkätundersökningen. Genom att skilja metodundersökningarna åt var förhoppningen 

att svaren inte skulle vara sammanflätade mellan elevernas enkät och lärarnas intervju. 

Det slutade med att 30 elever från kusten och 22 elever från inlandet deltog i 

undersökningen. 
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4.5 Genomförande 

Kontakt togs via mejl till intervjupersonerna där det bestämdes tid och plats för 

intervjun. Tanken var att träffa båda personligen när intervjun skulle genomföras men 

på grund av tidspress samt svårighet att få tillfälle under deras arbetstid blev det inte på 

det sättet. Hembesök på kvällstid var inte relevant av personliga skäl. Efter flertalet 

mejlkonversationer beslutades det att intervju över telefon var det mest praktiska. 

Intervjuerna genomfördes på liknande sätt, det ställdes frågor och svaren ledde till 

flertalet följdfrågor som gav en bredare bild än vad som var väntat. Samtalen spelades 

in och svaren blev transkriberade ord för ord för att allt skulle vara korrekt. De citat som 

senare valdes ut att lyftas fram i uppsatsen blev skickade på mejl till båda 

intervjupersonerna. Alla utvalda citat blev godkända av intervjupersonerna och fick 

därav ta plats i uppsatsen. 

 

Ett mejl skickades till respektive skola som innehöll information om undersökningens 

syfte och tillvägagångssätt. Mejlet vidarebefordrades till de lärare som var 

klassansvariga och en konversation uppstod. Båda konversationerna fick sig en oväntad 

törn och avbröts plötsligt från de klassansvariga. Det utvecklades till att mejl skickades 

ut till andra skolor. Efter cirka en vecka kom svaret från de först utskickade mejlen med 

en förklaring på det långsamma svaret. Det hade varit sportlov för elever och lärare och 

det tänkta besöket fick utvecklas till att enkäterna skickades över mejl till respektive 

lärare istället. Genom att anpassa undersökningen efter lärarna och deras klasser blev 

det inte som det var tänkt med enkätbesöket. Det utvecklades dock till något som 

fungerade lika bra genom flexibilitet. Momentet som Patel och Davidson (2011) 

beskriver ovan i texten om forskarens möjlighet till att påverka elevernas motivation 

och deltagande försvann tyvärr genom den nya formen av genomförande. På grund av 

lång väntetid samt familjesjukdom hos lärarna var det svårt att få tillbaka enkäterna 

inom avsatt tid. Det ledde till en tuff tidspress i slutet av arbetet. Enkäterna hämtades i 

samband med ett kort besök på respektive skola. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) skriver att om en undersöknings resultat ska kunna tolkas av andra 

måste den ha hög reliabilitet och validitet. Framförallt om någon annan skulle vilja 

använda resultatet som utgångspunkt i framtida undersökningar. Han beskriver 

kortfattat validitet som ett sätt att se om undersökningen är väsentlig för den aktuella 

studien. Alltså om arbetets frågeställningarna besvaras genom den valda 

undersökningsmetoden.  

 

Reliabilitet beskrivs som hur trovärdig undersökningens resultat är (Bryman, 2011). 

Målet med arbetet är inte att dra generella slutsatser varken om lärare eller elever som är 

lokaliserade i inlandet eller på kusten. Syftet utgår ifrån att se om det finns någon 

uppfattningsskillnad i dessa geografiska områden. Då det endast är 2 klasser som 

jämförs med varandra kan det inte ses som ett generellt resultat som innefattar alla 

klasser i Sverige. Undersökningen sker i en liten skala på grund av uppgiftens storlek, 

vilket bidrar till att trovärdigheten sänks ur ett nationellt perspektiv. Studien ger dock en 
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bild av hur eventuella likheter och skillnader kan se ut beroende på vilket geografiskt 

område som undersöks.   

 

En lärare borde ha kompetensen att se längre än sin lokala region när det gäller 

klimatförändringar. Undersökningen gjordes för att se om det var fallet. Denscombe 

(2016) nämner att det urval som sker i form av bekvämlighet inte kan ses som en 

generell representant för resten av landets befolkning. Givetvis är denna studie inte 

tillförlitlig i ett större perspektiv då det är individuella åsikter som har stor påverkan på 

resultatet. Intervjupersonerna har stora erfarenheter inom det valda området och deras 

svar får ses som högst trovärdiga. Intervjupersonernas svar analyseras, jämförs och 

kompletterar varandra vilket styrker trovärdigheten ytterligare.  

 

4.7 Etiska Principer 

Det är viktigt att personer som deltar i intervju- och enkätundersökningar inte behandlas 

fel. Vetenskapsrådet (2002) har därför skapat ett dokument som berör de olika 

forskningsetniska principer som forskaren ska ta hänsyn till. Principerna inriktar sig mot 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och går ut på att skydda identiteten hos 

deltagarna. Inom individskyddskravet finns det fyra delar som alla ska ta hänsyn till. 

Nedan kommer de fyra kraven att gås igenom samt förklaras hur uppsatsprocessen har 

tagit hänsyn till dem. 

 

Informationskravet - Under arbetets gång har det ständigt skett tillfällen där kontakt 

med deltagare samt lärare till deltagare har uppstått. Vid dessa tillfällen har det ständigt 

informerats om vad som är syftet med undersökning, vem den inriktar sig på, hur lång 

tid det kommer att ta och hur resultatet kommer att användas. Vid intervjutillfällena 

återupprepades all information igen till deltagaren. Då det inte går att fastställa att 

lärarna förmedlade informationen de fått skrevs det även direkt i enkäterna (se bilaga 1). 

Det finns ett krav på att forskning håller sin kvalitet hög och inriktas på frågor som är 

väsentliga (Patel & Davidson, 2011) 

 

Samtyckekravet - Respektive intervjupersoner ställde upp friviligt att delta i 

undersökningen, vilket gör det här kravet till en självklarhet. Aspekter som inriktar sig 

på eventuellt känsliga frågor tas upp i början av varje intervju (se bilaga 2). Det går inte 

heller här att förutse att respektive lärare förmedlar den information som lagts fram och 

för att vara säker på att eleverna deltar friviligt skrevs även det direkt på enkätern (se 

bilaga 1).   

 

Konfidentialitetskravet - Det informerades tidigt via mejl att alla deltagare kommer att 

vara anonyma under hela undersökningsprocessen samt vid det färdiga resultatet. I 

intervjuguiden och enkäterna återupprepas allt om anonymitet igen (se bilaga 1 & 2). Då 

båda intervjupersonerna var tydliga med att de inte ville delta i undersökningen om de 

inte förblev helt anonyma är det något som har tagits stor hänsyn till i uppsatsen. 

Respektive har godkänt den personbeskrivning som finns i arbetet under rubriken; 

presentation av intervjupersoner. För att följa de forskningsetniska regler som 
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Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram får inte deltagare komma till skada, fysiskt eller 

psykiskt (Patel & Davidson, 2011). 

 

Nyttjandekravet - En tydligt påpekan via mejl, svaren som deltagarna lämnar in kommer 

inte att användas för andra ändamål än de som ingår i uppsatsens syfte.  
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5 RESULTAT 

Det här kapitel innehåller presentation av de resultat som framkommit i anknytning till 

uppsatsen tre frågeställningar. De två metoder som har nyttjats för att få fram resultatet 

kommer att presenteras var för sig. Första delen av resultatet presenteras i form av 

cirkeldiagram och utgår ifrån de kvantitativa elevenkäterna kust samt inland. Därefter 

presenteras de kvalitativa intervjuerna med hjälp av intervjuguidens frågor (se bilaga 2) 

och deltagarnas svar kopplat till tidigare forskning i arbetet. 

 

5.1 Kvantitativ enkät 

1. Har du haft undervisning i skolan om klimatförändringar? 

 Kust                                                   Inland 

 
 

 

Det är en stor majoritet av eleverna som anser att de har haft undervisning om 

klimatförändringar i skolan. I cirkeln som representerar kust (se figur 5) syns det att 

96.7% har svarat ja på frågan. I cirkeln som representeras av inland är det 88.2% av 

eleverna.  

 

2. Hur ofta tänker du på att klimatet förändras? (exempelvis, mer/mindre regn eller sol) 

      Kust    Inland 

 
 

Majoriteten av eleverna från kusten tänker en gång i veckan på klimatförändringar (se 

figur 6). I cirkeln som representerar inland (se figur 6) går det att avläsa att majoriteten 

Figur 5. Undervisning om klimatförändringar. 

Figur 6. Frekvens på tankar kring klimatförändringar. 
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tänker på klimatförändringar en gång i månaden. Det är lika många elever från kusten 

som tänker på klimatförändringar varje dag som en gång i månaden. Av eleverna från 

inlandet tänker 36,4% på klimat förändringar en gång i veckan och 18.2% varje dag. 

  

3. Hur mycket känner du att du kan påverka klimatet? (1= ingen påverkan, 4= mycket 

stor påverkan) 

 Kust                                        Inland 

 
 

Bland elever från både kust och inland känner majoriteten att de inte kan påverka 

klimatet (se figur 7). På kusten anser 56,7% av eleverna att de har en liten eller ingen 

påverkan att förändra klimatet, varav 43,3% tycker att de har stor eller mycket stor 

påverkan på klimatet. Det är endast 10% av eleverna från kusten som känner att de har 

en mycket stor påverkan på klimatet. Av eleverna från inlandet är det hela 86,4% som 

tycker att de har liten eller ingen påverkan på klimatet (se figur 7). Det är endast 13,6% 

som tycker att de kan påverka klimatet, varav 0% av eleverna tyckte att hade mycket 

stor påverkan.  

 

4. Vilken källa skulle du säga är mest trovärdig när det gäller information om miljö och 

klimat? 

                        Kust                          Inland 

 
 

Figur 7. Tankar om individuell klimatpåverkan. 

Figur 8. Mest trovärdig informationskälla. 
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De flesta elever lokaliserade på kust eller inland tycker att internet är den mest 

trovärdiga informationskällan angående miljö och klimat. På kusten tycker 53,6% av 

eleverna internet och i inlandet anser 40,9% att internet är mest trovärdigt (se figur 8). 

På kusten ser 28,6% av eleverna skolan som den informationskälla som är näst bäst. 

10,7% tycker tv/radio och 7,1% anser att böcker är mest tillförlitlig. 0% av eleverna från 

kusten tycker att kompisar/familj och tidningar är den mest trovärdiga källan. I inlandet 

tycker 31,8% av eleverna att tv och radio är trovärdigast (se figur 8). 13,6% tycker 

skolan, 9,1% anser böcker och 4,5% av eleverna från inlandet ser tidningar som mest 

trovärdig. 0% av eleverna i inlandet tycker att kompisar/familj är en trovärdig 

informationskälla. 

 

5. Hur tror du att du skulle påverkas om havsnivån steg med 2 meter? (1= ingen 

påverkan, 4= mycket stor påverkan) 

 Kust       Inland 

     
 

 

Majoriteten av eleverna från kusten tror att de skulle påverkas om havsnivån steg med 2 

meter (se figur 9). 60% tror att de skulle påverkas vid en havsnivåhöjning på 2 meter 

varav 40% tror att de skulle få en mycket stor påverkan. Det är hela 40% av eleverna 

som inte tror att en höjning på 2 meter skulle påverka dem. Hälften av dessa (20%) tror 

att de inte kommer påverkas något alls. Eleverna från inlandet har ett mer blandat 

resultat. 56,5% tror att de inte kommer påverkas speciellt mycket varav 30,4% av 

eleverna tror att de inte kommer att påverkas alls (se figur 9). 34,5% av eleverna som 

representerar inland tror att de kommer påverkas av en havsnivåhöjning på 2 meter 

varav 17,4% tror att de kommer att påverkas mycket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Individuell påverkan vid havsnivåhöjning 2m. 
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6. Hur tycker du att miljöförändringarna vi har idag ska lösas? 

 Kust                         Inland 

 

 

Genom att se på cirkeln som representerar kust går det se att 56,7% av eleverna menar 

att lösningen på klimatfrågan ska ske via människans förändrade levnadsätt (se figur 

10). Av eleverna från kusten anser 40% att ny teknik är den bästa lösningen och 3,3% 

tror att jorden kommer att klara av problemet själv. Bland eleverna som representerar 

inland tycker hela 95,5% att lösningen på klimatfrågan ska ske via människans 

förändrade levnadsätt (se figur 10). Endast 4,5% anser att ny teknik vore den bästa 

lösningen och 0% tycker att jorden kan klara av det på egen hand. 

 

7. Vad vet du om världens glaciärer? 

       Kust                  Inland 

 
 

 

Majoriteten av eleverna från både kust och inland är enade om att glaciärerna krymper 

(se figur 11). 96,8% av kusteleverna och 90.9% av eleverna från inlandet anser att de 

krymper. Av eleverna från kusten tycker 3,2% att det inte sker någon förändring och 0% 

tror att glaciärerna har blivit större. I inlandet tycker 4,5% av eleverna att det inte sker 

någon förändring och 4,5% tycker att de har blivit större (se figur 11). 

Figur 10. Lösning på klimatfrågan. 

Figur 11. Uppfattning om glaciärer. 
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8. Hur ofta besöker du Sveriges kust? (1= aldrig, 4= väldigt ofta) 

       Kust    Inland 

 
 

 

Av eleverna som bor vid kusten anser 73,3% att de besöker Sveriges kust ofta, varav 

60% tycker att de besöker kusten väldigt ofta (se figur 12). 26,6% av kusteleverna 

tycker att de inte besöker kusten speciellt ofta, varav 13,3% tycker att de aldrig gör det. 

Majoriteten (77,3%) av inlandseleverna anser att det inte besöker Sveriges kust speciellt 

ofta, varav 31,8% aldrig besöker den (se figur 12). För övrigt besöker 13,6% av 

inlandseleverna kusten ibland och 9,1% besöker den väldigt ofta. 

  

9. Vilket är ditt bästa tips på att överleva om havet skulle höjas med 10-15 meter? 

            Kust            Inland 

 
 

 

Utformningen i presentationen grundar sig på elevernas egna svar. Elevernas 

svarsalternativ delades upp i tre olika grupper beroende på antalet liknande svar som 

framkom i undersökningen. 50% av eleverna som bor på kusten ger tipset att flytta från 

vattnet (se figur 13). 36,8% av inlands eleverna ger samma svar. Eleverna från båda 

regioner ger tipset att leva på en båt, 25% av kust eleverna och 36,8% av inlands 

eleverna. Det gulmarkerade områdena i cirkeldiagrammen representerar övriga samt 

Figur 12. Besök vid Sveriges kust. 

Figur 13. Tips för överlevnad vid en havsnivåhöjning på 10-15 m. 
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oseriösa svar (se figur 13). 25% av kust eleverna placerades in i det gula områden samt 

respektive 26,3% av inlands eleverna. Svaren var för olikt spridda för att kunna skapa 

ett fjärde område i cirkeln. 

 

5.2 Kvalitativ intervju  

De frågor som inte tas upp i resultatet från intervjuguiden (se bilaga 2) hade enbart som 

syfte att beskriva intervjupersonerna och behandlas därav i metodkapitlet.  

 

 Har du någon erfarenhet om miljö och klimat orelaterat till din arbetsplats? 

Intervjuperson kust: Deltar i ett miljöprojekt som går ut på att bygga bättre 

reningsverk på landsbyggd och i skärgård. 

 

Intervjuperson inland: Medlem inom Världsnaturfonden, med syfte att hejda 

förstörelsen av jordens resurser.  

 

 Vilka begränsningar ser du på ditt lokala område om havsnivån drastiskt skulle 

stiga? 

Intervjuperson kust: "Jag skulle behöva båt för att ta mig till jobbet" (Intervjuperson 

kust, 2016). Vid en havsnivåhöjning på 10 meter hade hela det lokala närområdet 

försvunnit under havsytan. Det gör det svårt att föreställa sig hur man skulle kunna 

överleva på kusten vid en sådan höjning. 

 

Intervjuperson inland: Svårt att se begränsningar när staden ligger långt belägen från 

vattnet. Eventuellt dålig förberedelse på mottagande av människor som då skulle fly 

från kusten. Vid en höjning på 10 meter skulle Sveriges inland förmodligen fördubbla 

sitt innevånarantal. Importera mer från andra länder om jordbruken skulle bli 

översvämmade. "..inlandets städer mer attraktiva än nu" (Intervjuperson inland, 2016). 

 

 Var inhämtar du information om klimatförändringar ifrån? 

Intervjuperson kust: En kombination av tidningar, tv och egna undersökningar. "Jag 

vill skaffa mig egna uppfattningar när det gäller lokala områden" (Intervjuperson kust, 

2016).  

 

Intervjuperson inland: Tv-nyheter, dokumentärer och till viss del sociala medier. 

"..allt är inte ,absolut inte, sant som står på sociala medier, men de påverkar min bild 

av miljöhotet" (Intervjuperson inland, 2016). 

 

 Kan varje individ bidra till att förbättra det rådande klimatet? 

Intervjuperson kust: Ja, genom att spara energi, minska transporter, samåka, sortera 

sopor, släcka lampan efter sig och återvinna pantflaskor med mera. "Allt handlar om 

hur långt ifrån bekvämligheter människan väljer att leva, eller klara sig utan" 

(Intervjuperson kust, 2016).  
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Intervjuperson inland: "Ja! Jag tror absolut att alla kan bidra" (Intervjuperson inland, 

2016). Varje människa måste ta ansvar för det vi gör. Stora saker som sopsortering ska 

ses som en självklarhet. Små saker som att öppna dörren själv istället för att trycka på 

en dörröppnare leder till minskad användning av el. Äta mer vegetabiliskt och alltid 

fylla disk- och tvättmaskin innan man startar. "..finns mängder med tips på hur man kan 

bidra till en bättre miljö och mer hållbar utveckling" (Intervjuperson inland, 2016). 

"..vikigaste sättet för föräldrar att bidra är att lära sina barn" (Intervjuperson inland, 

2016).  

   

 Hur ofta besöker du Sveriges kust? 

Intervjuperson kust: Varje dag. 

 

Intervjuperson inland: Cirka två gånger i månaden. På sommaren blir det definitivt 

oftare. 

 

 Finns det något ytterligare som du vill tillägga? 

Intervjuperson kust: Hur sötvattnet har påverkat Östersjön, det negativa med att olika 

fiskarter minskar i havet.  

 

"Det bästa för miljön är att alltid tänka framåt. Ny forskning samt förebyggande 

åtgärder, att skjuta upp problemet är ur min synvinkel detsamma som att skita i det" 

(Intervjuperson kust, 2016).  

 

Intervjuperson inland: Den stora oro som jag tror finns i samhället. "Personligen är 

jag rädd för att vi har passerat gränsen för att kunna få tillbaka jorden, att det bara 

kommer att gå utför från och med nu" (Intervjuperson inland, 2016). "..alla miljoner 

människor som ska skaffa sig varsin bil istället för att samåka som förr" (Intervjuperson 

inland, 2016). Politikers ovilja att välja miljö före vinstsyfte är en av de största hoten för 

klimatet. "Alla vill bara ha mer och mer, bättre och bättre" (Intervjuperson inland, 

2016).  
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6 ANALYS 

I kapitlet analyseras uppsatsens resultat och jämförs med hjälp av arbetets tidigare fakta 

och forskning. Studien behandlar den globala vattennivåhöjningen ur ett elev- och 

lärarperspektiv. Även eventuella uppfattningsskillnader hos boende vid kust kontra 

inland besvaras utifrån av arbetets frågeställningar. För att göra analysen enkel att förstå 

presenteras den tredje och sista frågeställningen i samband med de två tidigare. När 

analysen av cirkeldiagrammen sker presenteras tillhörande fråga och används som 

guide.  

 

6.1 Hur uppfattar elever i årskurs 9 nutidens klimatförändringar med inriktning 

mot den globalt stigande havsnivån beroende på om de bor vid kusten eller inte? 

Genom att analysera figur 5 går det att se en stor likhet mellan elever från kusten samt 

inlandet. Frågan berör huruvida eleverna har fått undervisning i skolan om 

klimatförändringar (se bilaga 1). Av de tillfrågade eleverna från kusten svarade 96,7% 

ja på frågan, i inlandet var svaret på 88,2% (se figur 5). Det går alltså att se en tydlig 

likhet mellan eleverna från kust och inland i denna fråga. Det resultatet styrker det som 

Annerstedt (2007) menar och som berörts tidigare i arbetet. Han menar att en kompetent 

lärare anpassar sin undervisning efter händelser i världen med hjälp av flexibilitet. Det 

har respektive klasser alltså fått ta del av. Skolverkets (2011) kursplan kan vara 

avgörande i den här frågan. Där står det att kunskap om klimatförändringar är något 

som borde delges till alla svenska elever.  

 

Föga oväntat visar resultatet att elever lokaliserade på kusten tror att de kommer att 

påverkas av en global havsnivåhöjning på två meter. Hela 60% av eleverna svarade att 

de skulle påverkas i någon utsträckning vid en eventuell höjning (se figur 9). Det som 

kan ses som anmärkningsvärt är att 20% av eleverna inte trodde att det skulle påverkas 

överhuvudtaget. UN-Habitat (u.å.) menar att det är framförallt personer som bor vid 

kusten som ligger i störst riskzon för att drabbas av klimatförändringar. Av eleverna 

från inlandet ansåg 34,5% att de skulle påverkas av havsnivåhöjningen (se figur 9). Det 

är lite mer än hälften i jämförelse med kusteleverna. Det är svårt att veta hur människor 

egentligen skulle påverkas i Sveriges inland vid en sådan höjning (se figur 8). 

Framförallt då framtidens klimat bara får ses som hypoteser (IPCC, 2014). Elevernas 

svar kan ha flertalet anledningar, men deras geografiska skillnader får anses ha 

påverkan på resultatet.  

 

Resultatet på fråga 9 får ses som relativt lika då eleverna inte fick några förutbestämda 

svarsalternativ (se bilaga 1). Varför majoriteten av eleverna från kust och inland 

oberoende av varandra fick såpass liknande svar är svårt att besvara. Det bildades tre 

olika grupper som elevernas svar placerades in i. Av eleverna från kusten var det 50% 

som svarade att deras bästa tips för att överleva en havsnivåhöjning på 10 till 15 meter 

att flytta från havet (se figur14). Samma svar från inland är 36,8% och lika många 

(36,8%) tyckte att det bästa tipset vore att leva på en båt. Bland kusteleverna var det 

25% som tyckte att leva på en båt var det bästa tipset. Elevernas resultat som berör 

flytta från havet reflekterar vad IPCC (2014) skriver. De menar att en drastisk höjning 
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av havsnivån kommer leda till att hela samhällen blir tvungna att flytta  eller anpassa sig 

till det nya klimatet. Att en höjning av den globala havsnivån på 10 till 15 meter skulle 

ske inom närmaste tiden får ses som orealistiskt. SMHI (2014a) menar att år 2100 kan 

havsnivån ha höjt sig med 55 till 120 centimeter. Genom att överdriva frågan går det att 

få en bild av hur elever i årskurs 9 tänker kring katastrofer kopplade till 

havsnivåhöjning. IPCC (2014) menar att den årliga havsnivåhöjningen förmodligen 

kommer ligga på 8 till 16 millimeter per år vid 2100 och det kan därför dröja flera 1000 

år innan ett scenario på 10 till 15 meter skulle vara realistiskt. Då scenariot kan ses som 

väldigt avlägset för många kan det ha bidragit till den stora procent oseriösa svar i 

resultatet. Kusteleverna hade 25% svar som ansågs som oseriösa eller övriga. Bland 

inlandseleverna låg procenten på 26,3%. På grund av den stora mängd oseriösa men 

kreativa förslag förblir det en hög procent i det svarsalternativet.  

 

Ytterligare ett område där båda elevgrupperna anser lika är glaciärer. Av eleverna från 

kusten svarade 96,8% att glaciärerna smälter. I inlandet svarade 90,9% av eleverna 

detsamma. Enligt Gunnarsson (2015) smälter glaciärerna snabbare nu än några år 

tillbaka i tiden. Det styrker även IPCC (2014)  som menar att om medeltemperaturen 

fortsätter att öka kommer världens isar fortsätta att smälta. 

 

Via analysen går det att utläsa både skillnader och likheter i elevernas resultat. Likheter 

mellan kust- och inlandselever kan ses vid frågorna som berör undervisning om 

klimatförändringar i skolan (se figur 5), individuell påverkan på klimatet (se figur 7), att 

glaciärerna smälter (se figur 11) samt bästa tips på att överleva en havsnivåhöjning på 

10 till 15 meter (se figur 13). De skillnader som framförallt framträder via resultatet är 

hur ofta eleverna tänker på klimatförändringar (se figur 6), vilken informationskälla 

inom miljö och klimat som är trovärdigast (se figur 8) och i vilken utsträckning de 

skulle påverkas vid en havsnivåhöjning på 2 meter (se figur 9). Analysen av resultatet 

leder således inte till ett helt liknande svar. Det finns flertalet skillnader mellan eleverna 

men det finns samtidigt flertalet likheter. Uppsatsens frågeställning får anses vara 

besvarad. Det resultat som kan kopplas samman med elevernas geografiska skillnader är 

framförallt påverkan vid en havsnivåhöjning på 2 meter (se figur 9). I övrigt växlar 

likheter och skillnader med varandra på ett sätt som gör det svårt att utskilja ett specifikt 

mönster. Det som har besvartas med den här undersökningen är alltså hur elever i två 

utvlada klasser i årskurs 9 lokaliserade vid kusten eller i inlandet uppfattar nutidens 

klimatförändringar samt den globalt stigande havsnivån. 

 

6.2 Hur ser lärare som bor vid kusten respektive i inlandet på nutidens 

klimatförändringar? 

Vid en analys av resultatet från intervjuerna går det att se flera likheter mellan 

intervjupersonerna. Personligt miljöengagemang på fritiden är ett exempel på något som 

utmärker sig hos båda intervjupersoner. Synsättet, att varje individ kan göra skillnad för 

miljön får också ses som en likhet."Ja! Jag tror absolut att alla kan bidra" 

(Intervjuperson inland, 2016). "Allt handlar om hur långt ifrån bekvämligheter 

människan väljer att leva, eller klara sig utan" (Intervjuperson kust, 2016). 
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Intervjupersonerna ger dessutom liknande exempel på hur individer kan bete sig för att 

skapa en bättre miljö. Till exempel att tänka på sin elförbrukning samt återvinning. 

Citaten ovan styrks av det som IPCC (2014) skriver att det är människan som med stor 

sannolikhet ligger bakom en stor del av nutidens klimatförändringar. Om det är 

människan som har skapat hotet från klimatet borde även människan kunna förhindra 

det genom ett förändrat levnadssätt. 

 

Enligt Nord (2013) har Sveriges städer generellt dålig planering inför eventuella 

klimatförändringar, framförallt i förhållande till framtida prognoser inom 

vattennivåhöjning. Intervjuperson kust (2016) säger att det skulle bli mycket svårt att 

överleva vid kusten vid en eventuell 10 meters stigning av havsnivån. Det synsättet har 

även intervjuperson inland (2016), som nämner att det största problemet för städer 

belägna i Sveriges inland vid en drastisk havsnivåhöjning är mottagandet av alla 

människor som flyr från kusten. Enligt Nord (2013) är kuststädernas utformning idag 

inte anpassad för att klara av framtidens eventuella klimatförändringar. Han skriver 

också att nutidens prognos för havsnivåhöjning, ur ett 100 års perspektiv skulle leda till 

att viktiga anläggningar som hjälper samhället att fungera skulle gå förlorade. Det 

nämner även intervjuperson inland (2016) när hon tar upp att Sverige förmodligen 

skulle börja få importera mer varor från andra länder ifall jordbruken skulle svämmas 

över av havsvatten. "..inlandets städer mer attraktiva än nu" (Intervjuperson inland, 

2016). Synsättet som båda intervjupersoner (2016) besitter ifråga om att kusterna är 

mest utsatt av klimatförändringar styrker UN-Habitat (u.å.). De menar att många 

människor som bor tätt med varandra i anslutning till havet har störst risk att drabbas av 

negativa klimatförändringar.  

 

Återigen går det att analysera fram en liknelse från intervjupersonernas resultat. I deras 

sätt att se på förebyggande åtgärder framgår det tydligt. "..vikigaste sättet för föräldrar 

att bidra är att lära sina barn" (Intervjuperson inland, 2016)."Det bästa för miljön är 

att alltid tänka framåt. Ny forskning samt förebyggande åtgärder, att skjuta upp 

problemet är ur min synvinkel detsamma som att skita i det" (Intervjuperson kust, 

2016). Enligt IPCC (2014) är förebyggande åtgärder ett måste för att många städer och 

regioner ska klara av klimatförändringarna. SMHI (2016) skriver att de har gjort en 

undersökning huruvida Sveriges städer är förberedda på framtidens klimatförändringar 

eller inte. De visar upp de risker som finns i nutidens dåligt förberedda städer vid en 

kraftig havsnivåhöjning. 

 

Trots att intervjupersonerna lever i geografiskt skilda regioner besöker båda Sveriges 

kust vid flertalet tillfällen per år. Intervjuperson kust (2016) besöker föga förvånande 

kusten varje dag. Enligt intervjuperson inland (2016) besöker även hon Sveriges kust 

relativt ofta (två gånger i månaden). Hon beskriver också att det blir flertalet veckor på 

sommaren som spenderas på kusten.  

  

Genom att citera  Intervjuperson kust (2016) "Allt handlar om hur långt ifrån 

bekvämligheter människan väljer att leva, eller klara sig utan" (Intervjuperson kust, 

2016), kan en koppling ske till intervjuperson inlands (2016) oro över att "..alla 
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miljoner människor som ska skaffa sig varsin bil istället för att samåka som för" 

(Intervjuperson inland, 2016). I studiens problemformulering tas det upp om problemet 

med miljö kontra ekonomi samt utvecklingsländernas svårigheter. Enligt Osbeck och 

Powell, (2009) samt Naturvårdsverket (2015) är det viktigt att ett samarbete sker mellan 

alla världens länder, även utvecklingsländerna för att nå ett framtida hållbart klimat. 

 

Det resultat som går att avläsa via analysen är att intervjupersonernas besitter mycket 

liknande åsikter och tankar. I analysen framgår det framförallt i dessa frågor; framtida 

scenario vid en havsnivåhöjning, hur den skulle påverka respektive region, hur 

klimathotet kan förhindras, att alla kan bidra till en bättre miljö, hur individen kan bidra 

till miljön samt att det personliga engagemanget på fritiden är viktigt. Det som kan 

analyseras som avvikande i resultatet är temat Östersjöns bräckta vatten. Det är inte en 

stor del av varken resultat eller analys men valet att nämna den är gjord på grund av att 

intervjupersonernas lokala miljöer kan ha påverkat resultatet. Skillnaden när det gäller 

svaren från dessa specifika representanter för kust och inland får ses som mycket liten, 

vilket återspeglas i intervjupersonernas liknande synsätt gällande nutidens 

klimatförändringar med inriktning på den globalt stigande havsnivån. 

 

6.3 Lärare kontra elever 

En aspekt som inte gick att utelämna ur arbetet är resultatet från eleverna kontra lärarna 

i förhållande till individuell klimatpåverkan. Genom att analysera resultatet i figur 7 går 

det att urskilja ytterligare en likhet mellan elever lokaliserade på kusten respektive i 

inlandet. Bland eleverna på kusten ansåg 56,7% att de inte individuellt kunde påverka 

klimatet. I inlandet var det 86,4% som tyckte det samma. Det är många fler elever i 

inlandet än vid kusten, som tycker att de inte kan påverka klimatet än vid kusten. Dock 

är det majoriteten av elevernas synpunkt i båda de geografiska områdena. Det 

anmärkningsvärda i resultatet är att majoriteten av eleverna från båda områdena ändå 

ansåg att miljöförändringarna ska lösas med hjälp av att människan ska förändra sitt 

levnadsätt (se figur 10). Hela 95,5% av eleverna från inlandet anser ovanstående. Bland 

eleverna från kusten är det 56,7%. Både intervjuperson kust och inland (2016) är 

överens om att varje individ kan bidra till en bättre miljö. Majoriteten av eleverna tycker 

alltså inte att de själva kan påverka klimatet. Samtidigt  anser samma elever att 

klimatförändringar ska lösas med hjälp av att människan ska förändra sitt levnadssätt. 

Det är framförallt i denna fråga som resultat skiljer sig kraftigt mellan lärare och elever. 

Båda lärare anser att varje individ kan göra skillnad för miljön. Skolverket (2011) 

skriver i sin kursplan för ämnet Geografi att elever i årskurs 9 ska få kunskap om 

hållbar utveckling samt hur eleverna själva kan påverka klimatet på ett positivt sätt. 

Analysen av resultatet visar att eleverna inte besitter denna kunskap ur den aspekten att 

de själva inte tycker att de kan påverka miljön.  
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7 RELATION TILL FRAMTIDA YRKESVERKSAMHET 

Det får ses som en självklarhet att den här uppsats hjälper mig att få större förståelse och 

kunskap inom ämnet Geografi och min framtida lärarroll. Genom att göra en 

djupdykning i havsnivåhöjningar och klimatförändringar överlag kommer jag enklare 

att kunna förmedla informationen vidare till mina framtida elever. Uppsatsen har 

breddat och fördjupat mina kunskaper inom området och ökat min kompetens.  

 

Det framgår i texten att uppsatsen är aktuell för sin tid. Den  kommer med stor 

sannolikhet även vara relevant längre fram i tiden. Det tror jag med utgångspunkt från 

IPCC´s (2014) framtidsprognoser som beskrivs i kapitel 3. Arbetet kommer alltså vara 

ett nyttigt hjälpmedel i min framtida lärarroll och utge en bra grund att stå på i frågor 

som berör klimat och förändringar. I kursplanerna inom ämnet Geografi står det 

följande: 

 

 "Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, 

och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor."  

 

 "Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka 

mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar 

jordytans former och mönster."  

 

 "Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma 

konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet."  

 

 "Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, 

samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och 

människors levnadsvillkor."  

 

 "Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om 

hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för 

alla." 

 

 "värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden 

kring etik och hållbar utveckling." 

     (Skolverket.se) 

 

Enligt citaten har arbetet en passande inriktning gällande miljö och klimat kopplat till 

skolan. Jag har fått erfarenhet både ur elevperspektiv och lärarperspektiv. Arbetet har 

gett en större förståelse för hur elever uppfattar klimathotet och hur de tänker kring 

miljöfrågor. Uppsatsen ger mig också större erfarenhet om vad jag ska lägga fokus på 

vid framtida lärotillfällen, vilket i sin tur kommer bidra till att eleverna får en bra chans 

att till erhålla kunskap utifrån skolverkets (2011) kursplan på bästa sätt. 

Förhoppningsvis kan min individuella skrivuppgift i framtiden bidra till ett mer 

miljöinriktat samhälle med hjälp av min framtida lärarroll. 
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8 DISKUSSION 

Uppsatsen behandlar den globala vattennivåhöjningen ur ett elev och lärarperspektiv 

samt eventuella uppfattningsskillnader hos boende vid kusten kontra boende i inlandet. 

Därför förs det en diskussion om resultatet samt analysen. Det tas även ta upp flera 

aspekter som jag tyckt varit intressanta under arbetets gång.  

 

Personligen tycker jag att arbetets frågeställningar har blivit besvarade. Som jag tar upp 

i metodkapitlet samt analysen behövs det en mer omfattande undersökning än den jag 

genomförde för att få fram ett fylligare och mer generellt resultat. Det har dock 

framkommit flertalet likheter och skillnader mellan både lärare och elever angående 

deras syn på klimatförändringar med inriktning på globalt höjd havsnivå. Det är mycket 

svårt i en undersökning av den här typen att säga om elevernas svar berodde på deras 

geografiskt skilda områden eller endast individuella åsikter. Resultatet av intervjuerna 

var ungefär som jag hade tänkt. Det blev ett resultat som bevisade att två lärares åsikter 

och kunskaper inte skiljer sig nämnvärt beroende om de bor på kusten eller i inlandet. 

Jag tycker att det skulle vara konstigt om en lärare på deras nivå inte kunde se längre än 

sin lokala geografiska närhet i frågor om klimatförändringar. Det var ändå kul att 

undersöka om så verkligen var fallet.  

 

Det är ingen positiv fakta IPCC (2014) kommer med i sin senaste rapport. Den är dock 

viktig för oss människor när det gäller vår framtida överlevnad. Den ger oss större 

förståelse till varför jorden reagerar som den gör och hur det kommer att påverka vår 

levnad i framtiden. Genom att studera elevernas resultat så går det att urskilja att de 

tycker att människan ska lösa klimatförändringarna (se figur 10) samtidigt som 

majoriteten inte tycker att de själva kan påverka klimatet (se figur 7). Jag tycker att det 

är svårt att förstå logiken bakom dess två svar. Den enda förklaringen jag kan utskilja är 

att eleverna menar att människor med makt kan utföra skillnad på klimatet. 

 

En aspekt som varit intressant i arbetet med uppsatsen har varit den snabba utveckling i 

form av mätningar och teknik. När det väl började göras undersökningar i området, till 

exempel uppmärksammandet av att isarna började smälta och hur mycket de fått fram 

sen dess tycker jag är anmärkningsvärt. Mitt bästa tips för att klara av framtidens 

klimat, som troligtvis innefattar en höjd havsnivå, är just bättre kunskap om ämnet. 

Alltså att människan ska fortsätta med sin snabba utveckling med inriktning på framtida 

klimatförändringar. Det grundar jag på det som IPCC (2014) skriver i sin senaste 

rapport om att ett bra skydd mot klimatförändringar är förebyggande åtgärder. För mig 

är det svårt att se hur dessa förebyggande åtgärder skulle kunna ta fart om inte fler 

tillförlitliga prognoser tas fram, som bättre kan övertyga styrande politiker. Det grundar 

jag på det Nord (2013) skriver om att Sveriges städer är dåligt förberedda på framtida 

klimathot som globalt höjd havsnivå. Trots att det redan finns flertalet exempel på hur 

världen redan nu förändras. Klein och Nilsson (2009) tar upp vad som utspelar sig för 

flertalet byar i Arktis. Enligt IPCC (2014) är Arktis ett bra exempel på hur världens 

kuststäder kan påverkas av den höjda havsnivån. UN-Habitat (u.å.) menar att de 10 

miljoner människor som redan nu ligger i riskzonen för att påverkas av en 
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havsnivåhöjning inom några år kommer att ha ökat till 100-tals miljoner människor. 

IPCC (2014) skriver dessutom att förändringen av nutida drastiska klimatförändringar 

kommer att fortsätta i framtiden. 

 

FN:s möte i Paris samt de nya reglerna var något jag har funderat mycket på under 

arbetets gång. Nu ska alla företag, kommuner och till och med hela länder sträva efter 

att ändra sitt syfte från vinst till miljö (Regeringen, 2015b). Det kan leda till stora 

förändringar för många enskilda personer. En viktigt aspekt som bör lyftas fram är alla 

de personer som påverkas av de nya rättsligt bindande avtalen och hur det kan leda till 

missförstånd om en bra anledning inte presenteras ifrån de personer som styr. Det jag 

vill förtydliga är att många kommer vilja ha bevis på att de nya kraven kommer ge en 

positiv påverkan på klimatet. Tidigare i arbetet påpekar Loman (2008) att haven 

fortfarande kommer att stiga trots alla nutida åtgärder. Det påståendet styrker även 

Brander (2009) som menar att havens långsamma reaktionsförmåga är en av 

anledningarna till ovanstående hypotes. Enligt IPCC (2014) kommer havet med relativt 

stor sannolikhet att stiga fram till 2100-talets slut till följd av nutidens klimatförändring. 

"Allt handlar om hur långt ifrån bekvämligheter människan väljer att leva, eller klara 

sig utan" (Intervjuperson kust, 2016). Genom att återanvända citatet från intervjuperson 

kust (2016) anser jag att en bra sammanfattning kan göras. Jag tror personligen att det 

kommer dröja ett antal år innan länder och företag väljer bort pengar för att skapa en 

bättre och hållbar miljö. Trotts det presenterar IPCC (2014) i sin senaste rapport att 

något drastiskt måste göras för att minska klimatförändringarna. Den stora frågan 

återstår. Är människor beredda att förändra sina liv för att hålla den globala 

temperaturhöjningen under 2 grader?  
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9.3 Muntliga källor 
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I 
 

 
Bilagor 

 

Bilaga 1: Enkät 

Elevenkät 

Skriv inget namn då undersökningen är helt anonym. Vilken skola eller 

klass som deltar kommer inte heller att finnas med i undersökningen. 

  

Det är helt friviligt att delta i enkäten. Är det någon fråga som du tycker är 

känslig att svara på går det bra att hoppa över den.  

 

Syftet med undersökningen är att se om det finns någon skillnad bland 

elever som bor vid kusten kontra inlandet vid frågor om miljö och klimat.  
 

 

 

Ringa in det svar som passar bäst in på just dig. Endast ett svar per 

fråga! 
 

 

1. Har du haft undervisning i skolan om klimatförändringar? 

 

Ja Nej 

 

 

 

2. Hur ofta tänker du på att klimatet förändras? (Tex, mer/mindre regn eller sol) 

 

A) varje dag  B) en gång i veckan C) en gång i månaden   

 

 

 

3. Hur mycket känner du att du kan påverka klimatet? (1= ingen påverkan, 4= 

mycket stor påverkan) 

 

1 2 3 4 

 

 

 

4. Vilken källa skulle du säga är mest trovärdig när det gäller information om 

miljö och klimat? 

 

A) Internet  B) Tv och radio C) Skolan D) Kompisar/familj 

 

 

E) Böcker  F) Tidningar 

 

 



  
 

II 

5. Hur tror du att du skulle påverkas om havsnivån steg med 2 meter? (1= ingen 

påverkan, 4= mycket stor påverkan) 

 

1 2 3 4 

 

  

6. Hur tycker du att miljöförändringarna vi har idag ska lösas? 

 

A) Med ny teknik  B) Människan måste förändra sitt levnadsätt

  

C) Jorden klarar av att lösa förändringarna själv 

 

 

 

7. Vad vet du om världens glaciärer? 

 

A) De har blivit större B) Ingen förändring C) De krymper 

 

 

 

8. Hur ofta besöker du Sveriges kust? (1= aldrig, 4= väldigt ofta) 

 

1 2 3 4 

 

 

 

9. Vilket är ditt bästa tips på att överleva om havet skulle höjas med 10-15 meter? 

 

Svar:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för att du valde att delta och ha en fortsatt bra dag! 

Hälsningar David Strandh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Informera intervjuperson om: 

 Anonymitet. 

 Friviligt vilka frågor som besvaras, (får hoppa över frågor). 

 Godkänna citat innan undersökningen publiceras. 

 Finns möjlighet att få en sammanställning av intervjun. 

 

 

 Vad har du för erfarenheter inom skolan? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Hur många skolor har du arbetat på? 

 

 Skulle du säga att ditt arbete är lokaliserat på kusten eller i 

inlandet? 

 

 Har du någon erfarenhet om miljö och klimat orelaterat till din 

arbetsplats? 

- Aktiv inom organisation? 

- Ideellt arbete?  

 

 Vilka begränsningar ser du på ditt lokala område om havsnivån 

drastiskt skulle stiga? 

- Varför tror du att man inte åtgärdar det? 

- Finns det något annat sätt än de redan existerande som du skulle vilja se? 

 

 Var inhämtar du information om klimatförändringar ifrån? 

- Varför just där? 

 

 Kan varje individ bidra till att förbättra det rådande klimatet? 

- Kan du ge exempel på hur? 

- Varför kan individen göra skillnad? 

 

 Hur ofta besöker du Sveriges kust? 

 

 

 Finns det något ytterligare som du vill tillägga? 


