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Lektion 1  

Hållbar utveckling 

 

Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna 

idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna. Det 

är till stor del människans verk att det blir varmare, att vi får dramatiska stormar och 

översvämningar och att glaciärer och is smälter och höjer vattenståndet och ställer människor 

som bor nära kusterna utan hus och hem.  

 Vi drabbas alla av detta, men allra värst drabbas människor i utvecklingsländerna och de 

som redan har det sämst. Att få en hållbar utveckling är en rättvisefråga. 

 Att vända utvecklingen kräver insatser på alla nivåer. Det spelar roll vad de viktigaste 

beslutsfattarna i politiken och näringslivet gör. Men det har också stor betydelse vad du själv 

gör och hur du lever. Dessutom kan du sätta press på makthavarna. 

  Det här materialet är tänkt som en introduktion till ämnet ”hållbar utveckling”. Vi vill 

helt enkelt hjälpa dig som vill veta mer och visa på vad just du kan göra. 

 

Ett helhetsperspektiv 

 

Allt hänger ihop. Det är viktigt att ha ett större perspektiv och att se helheten när vi diskuterar 

klimatfrågor och hållbar utveckling. Det handlar inte bara om din stad, din region, ditt land. 

Det handlar om så mycket mer. Man kan vända på det. Om vi inte bryr oss om helheten 

kommer det att drabba oss även i vår stad, på vår gata. 

 Företag agerar redan på en världsmarknad. Sveriges ekonomi är mer och mer beroende 

av beslut som fattas i EU eller i internationella organisationer som världsbanken, 

internationella valutafonden och världshandelsorganisationen WTO. Även motkrafterna måste 

vara globala. Rörelser, partier och organisationer som vill ha en annan rättvisare och mer 

hållbar värld måste också samarbeta över gränserna för att ha en chans att påverka.   

 

Citat 

” I visionen om det hållbara samhället är politikens mål solidaritet och rättvisa i alla länder, 

mellan länder och mellan generationer. Utgångspunkten är att vi människor inte får leva idag 

på ett sätt som förstår våra barns eller framtida generationers möjlighet att leva ett gott liv.” 
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Ur Regeringens skrivelse 2005/06:126: Strategiska utmaningar: En vidareutveckling av 

svensk strategi för hållbar utveckling.   

  

Övning  

Hur går det om alla vill leva som vi gör? 

 

Ett sätt att diskutera hållbar utveckling är att genomföra en s k ”4 hörn-övning”. Den går ut på 

att deltagarna tar ställning till olika påståenden genom att placera sig i det hörn av rummet 

som bäst motsvarar deras uppfattning. De fyra hörnen representerar följande uppfattningar: 

1) Håller med 

2) Höll med tidigare (men har nu ändrat mig) 

3) Håller inte med alls 

4) Öppet hörn (har inte tagit ställning) 

 När deltagarna bestämt sig för ett hörn och ställt sig där får de berätta för de andra hur 

de resonerat. Det är viktigt att den som leder övningen ser till att alla lyssnar och ingen börjar 

kritisera och nedvärdera någon annan. Om det är någon som bytt åsikt efter att ha hört de 

andra kan han eller hon få byta hörn. Låt i så fall personen berätta varför. 

  

Påståenden att diskutera: 

Allt fler kineser skaffar kylskåp 

1) Vi bör förhindra att kineserna skaffar kylskåp 

2) Låt kineserna köpa våra begagnade kylskåp billigt 

3) Vi bör se till så att kineserna skaffar kylskåp utan freon 

4) Vi har inte med kinesernas kylskåp att göra 

 

Ytterligare några påståenden som kan diskuteras i en ”4 hörn-övning” om ni hinner och har 

lust: 

1) Vi måste konsumera mindre om vi ska få en rättvisare värld.  

2) Det är bra att ha en köpfri dag när så många som möjligt inte köper något 

3) Det är bättre att arbetare i fattiga länder har jobb än att de är arbetslösa, även om de 

har dåligt betalt 

4) Alla viktiga beslut fattas i företagen, jag som enskild person kan ingenting göra. 

5) Det är nödvändigt att det finns andra länder med lägre löner och sämre villkor för att 

vi ska kunna behålla vår välfärd. 
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(Källa: Övningen är inspirerad av övningar i boken ”Hållbar utveckling i praktiken”, 

Myndigheten för skolutveckling.) 

 

 

Vad är hållbar utveckling? 

 

Begreppet hållbar utveckling (på engelska sustainable development) myntades 1987 av den 

norska politikern Gro Harmel Brundtland när hon var ledare för FN:s kommission för miljö 

och utveckling, den så kallade Brundtlandkommissionen.  

 ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”(Ur ”Vår 

gemensamma framtid”, den rapport som Brundtlandkommissionen lade fram.) 

 Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling: 

1) Social utveckling 

2) Ekonomisk utveckling 

3) Ekologisk utveckling 

 Hållbar utveckling är när ingen av dessa tre dimensioner är mer viktig i och värdefull än 

någon av de andra två. För att skapa hållbar utveckling behövs alla tre dimensionerna. Det är 

viktigt att vi inte bara tänker oss hållbar utveckling som en fråga om att förbättra miljön.  

 Hållbar utveckling handlar om att skapa ett samhälle som är demokratiskt, där 

människor känner att de kan vara med att påverka och vill och kan ta ansvar, oavsett vilka vi 

är och var vi kommer ifrån. Det måste tas hänsyn till både miljön och människors hälsa när 

det tas beslut kring hur samhället ska se ut. 

 Begreppet hållbar utveckling kan verka lite vagt, precis som Mona Sahlin skriver i 

förordet. Ett skäl är att det är flera olika saker samtidigt: ett mål, en metod och ett 

förhållningssätt. Men samtidigt är det något som de flesta är överens om är oerhört viktigt att 

diskutera.   

 

Diskutera: 

Vilken betydelse har det att vi har ett uttryck: hållbar utveckling?  

Är det ett bra uttryck? 

Finns det nackdelar, till exempel med att begreppet upplevs som så vagt och svårt att förklara 

i några enkla meningar? 
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FAKTARUTA 

Agenda 21 - en dagordning för världens länder  

 

Begreppet hållbar utveckling kom snabbt att användas i många sammanhang. 1992 ordnade 

FN en stor konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro i Brasilien där även Sverige 

deltog. Där slogs bland annat fast att hållbar utveckling innebär en samordnad utveckling 

inom tre fält: miljö, samhälle och ekonomi. 

 Vid mötet antogs även ett omfattande dokument för hållbar utveckling som på svenska 

fick namnet ”Agenda 21, ett handlingsprogram för nästa århundrade.” 

 Agenda betyder helt enkelt dagordning. Dokumentet slog fast vad som behöver göras. 

21 syftar på det 21:a århundradet, det vill säga det århundrade som just börjat.  

 Agenda 21 har formulerat ett uppdrag till världens stater att arbeta för hållbar utveckling 

både på lokal och på central nivå. Dokumentet tar fasta på så väl miljöfrågorna som social och 

ekonomisk utveckling. Inte minst talas det om att utrota fattigdomen. 

 

Tillväxt och hållbar utveckling 

 

Det tas ofta för självklart att det krävs en god ekonomi och ekonomisk tillväxt och om vi ska 

kunna få det bättre. Mycket av Sveriges välfärd byggdes upp under 1950- och 60-talen då den 

svenska industrin gick på högvarv. På samma sätt tänker vi oss att utvecklingsländerna ska 

lyfta sig ur fattigdomen genom att bedriva handel och förbättra sin ekonomi.  

  Enligt näringslivets företrädare är en blomstrande exportindustri nödvändig för att ett 

fattigt land ska kunna förbättra villkoren för sina medborgare. Många fattiga länder som tagit 

lån hos Världsbanken och Internationella valutafonden har mer eller mindre tvingats att öppna 

upp sin ekonomi för utländska företag, t ex genom att ta bort tullar och andra skydd av den 

egna handeln.    

 Men receptet fungerar inte så bra som det är tänkt. Visserligen har knappast något land 

som rest sig fattigdomen klarat det utan ekonomisk tillväxt. Men en satsning på ekonomisk 

tillväxt är knappast nog för att det ska ske en förändring.   

 Många fattiga länder försöker locka utländska företag och investera eftersom man 

hoppas att det ska leda till ekonomisk och social utveckling för människorna i landet. Men det 

beror på hur och var investeringarna sker. Ett nyckelord är fördelning. Förbättringarna måste 

komma alla till del och inte bara en liten klick. Dessutom måste de resurser som skapas 
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användas på ett långsiktigt sätt, de måste investeras i utbildning, sjukvård, bostäder, vägar och 

annat.  

 Utländska företag kanske vill betala låga priser för att exploatera naturtillgångar som ska 

förädlas i fabriker i det egna landet. Eller så öppnar de fabriker inom t ex kläd- eller 

livsmedelsindustrin som sedan snabbt läggs ner om det visar sig att det går att få samma tjänst 

utförd till ett lägre pris någon annan stans. I båda fallen skapas knappast någon hållbar 

utveckling. 

 Även om utländska investeringar generar inkomster för ett land är det inte säkert att 

dessa kommer medborgarna till del. I stället kanske landets ledare väljer att köpa vapen eller 

så hamnar pengarna i fickorna på enskilda personer.  

 

FAKTARUTA 

De minst utvecklade länderna 2006: 

FN-organet UNDP har sammanställt ett index för hur situationen ser ut i olika länder i världen 

som kallas mänskligt utvecklingsidex (Human Development Index, HDI). Det räcker inte med 

att titta på landets ekonomi. HDI tar fasta på tre olika faktorer: läskunnigheten, 

medellivslängden och Brutto National Inkomsten, BNI, som tillsammans ger en ganska god 

bild av situationen för människor som lever i ett visst land. Dessa länder finns längst ner på 

listan (de står i bokstavsordning) och räknas som världens fattigaste länder.  

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska 

republiken, Demokratiska republiken Kongo, Demokratiska folkrepubliken Laos, Djibouti, 

Ekvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Förenade republiken Tanzania, Gambia, Guinea, Guinea-

Bissau, Haiti, Kambodja, Kap Verde, Kiribati, Komorerna, Lesotho, Liberia, Madagaskar, 

Malawi, Maldiverna, Mali, Mauritanien, Moçambique, Myanmar (Burma), Nepal, Niger, 

Rwanda, Salomonöarna, Samoa, Sao Tomé och Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, 

Sudan, Tchad, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Östtimor. 

Källa: UNDP 

Diskutera: 

Vad kan man säga om de minst utvecklade länderna i världen? Vilka världsdelar dominerar?  

Har länderna något gemensamt. 
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Hållbar tillväxt 

 

Vi tänker oss självklart att allting förändras, att det finns en utveckling och att den gör världen 

bättre. Men det har blivit allt viktigare att fundera kring vad som är utveckling, och för vem. 

 Det finns de som hävdar att ekonomisk tillväxt inte alls är nödvändig. Det finns teorier 

om en ”icke-ekonomisk tillväxt”. Det kan handla om förbättringar som skapas inom ramen för 

den ekonomi som redan finns men där fler människor får tillgång t ex till välfärd, utbildning, 

hälsa etc.  

 Människor i fattiga delar av världen betalar det kanske högsta priset för en 

klimatförändring som till stor del åstadkommits genom att våra företag skapat vinster och 

genom att vi har höjt vår välfärd och konsumtion.  

 Att det blir värmare är en större katastrof för länder där det redan är väldigt varmt. I 

fattiga länder har människor på grund av överbefolkning och fattigdom ofta bosatt sig i 

kustnära områden och inte haft råd att bygga lika stabila hus. De är därför betydligt mer 

utsatta än vi när de drabbas av översvämningar och naturkatastrofer. 

 Det går att förändra mycket. Men vi i industriländerna måste gå först. Det kommer att 

kräva stora omställningar, och vi kan inte räkna med att alla förändringar lönar sig i ett kort 

perspektiv. I ett initialskede måste politiska beslut till för att driva på utvecklingen. 

 Det är inte längre bara den rika världen som gör av med mycket energi och som tär på 

jordens resurser. Människor i medelinkomst- och utvecklingsländer vill gärna leva som vi gör 

i västvärlden. Det är därför viktigt att vi i väst tar första steget genom att tänka över hur vi 

lever och börjar ta mer hänsyn till naturresurser och ekologiska system.   

 Ett uttryck som används allt oftare är hållbar tillväxt. Ett lands tillväxt bör inte grundas 

på att man exploaterar naturtillgångar som riskerar att ta slut eller exploaterar människor och 

miljö på ett riskfyllt sätt. Då blir det kanske ekonomisk vinst på kort sikt, men knappast i det 

långa loppet.  

 Hållbar tillväxt handlar om att minska slitage på människor och miljö. Men också om att 

utnyttja miljön för att skapa tjänster och produkter som är positiva för människor och miljö. 

En hållbar tillväxt innebär alltså att förbättringarna som görs för människor och miljö också 

ska skapa nya möjligheter och arbetstillfällen. Hållbar utveckling kan på sikt bli en 

framgångsindustri, något som vi kan exportera till andra länder.   

 

Diskutera 
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Fundera kring begreppet hållbar tillväxt.  

Vad innebär det, och vilken betydelse skulle det kunna få för olika branscher: bilindustrin, 

skogsbruket, en vanlig ICA-butik? 

  

Konsumtionshysteri 

 

Det har blivit vanligt i tidningarna att man går ut och frågor mestadels unga människor var de 

har köpt sina kläder och hur mycket de köper kläder för varje månad. Enligt svaren gör många 

av med tusentals kronor i månaden. 

 Men det är inte bara kläder, skor och smink vi förbrukar. Även andra varor konsumeras i 

allt snabbare takt. Det beror delvis på att konsumtionsvaror blivit allt billigare eftersom de i 

högre utsträckning producera i låglöneländer i något utvecklingsland. 

 Konsumtionen i världen fördubblades på drygt 20 år, mellan 1975 till 1998. Denna 

konsumtionsexplosion är dock inte jämnt fördelad över jorden.  

  

FAKTARUTA 

Siffror över konsumtion i världen 

* Den rika femtedelen av jordens befolkning konsumerar 86 procent av världens produkter 

medan den fattigaste femtedelen endast förbrukar 1,1 procent av resurserna.  

* Endast 3 procent av jordens befolkning har tillgång till Internet och hälften av jordens 

befolkning har aldrig ens ringt ett telefonsamtal. 

* Vi köper glass i Europa varje år för motsvarande 60 miljarder kronor. Samma summa skulle 

kunna ge alla barn i världen en grundutbildning om denna summa tillfördes de pengar som 

idag läggs på utbildning i världen.  

 Källa: Global Respekt, studiecirkel om globalisering på Internet som du hittar på 

www.globalrespekt.nu 

 

Högre konsumtion, mer sopor, fler transporter 

 

Ju mer vi konsumerar ju mer skräp skapar vi. Avfallsmängden i de industrialiserade länderna 

har nästan tredubblats per person under de senaste 20 åren. Visserligen har miljön blivit något 

bättre i vårt eget land. Det beror delvis på att miljöfarlig produktion som till exempel textil- 

och läderproduktion flyttat utomlands. Men det betyder ju att människor i andra delar av 

världen i stället drabbas.   
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 Det är inte bara Sverige som exporterar sina miljöproblem. New York producerar 

invånarna så mycket sopor att staden inte kan ta hand om det. Periodvis exporteras därför 

sopor till länder mot betalning, oftast till länder i Latinamerika. Eftersom fattiga länder ofta 

inte har någon bra sophantering får det ofta en negativ inverkan på miljön när mängden sopor 

ökar.   

 Dessutom transporteras ofta det vi konsumerar långa vägar. Vi köper även det som vi 

kan få närmare håll, bl a eftersom det ofta är billigare om det producerats i något land med 

lägre löner. Men det är miljön som får betala priset. 

 

Vi missbrukar jordens resurser 

 

Tidigare talades det mycket om att vi håller på att göra slut på våra naturresurser som olja och 

mineraler, och att vi kanske inte lämnar något kvar till våra barn och barnbarn. Därför pratade 

man om det är viktigt att hitta alternativ som inte tar slut, man brukar tala om förnyelsebara 

energikällor.  

 Men problemet är egentligen större än så. Vi gör slut även på det som skulle kunna 

räcka i oändlighet eftersom vi använder det på ett kortsiktigt sätt. Man kan säga att vi 

missbrukar eller överutnyttjar jordens resurser. Vi använder hav, skogar, jord och luft på ett 

sätt som gör att den biologiska mångfalden minskar. 

 Ett exempel är fisket. Fisk har varit den viktigaste proteinkällan för många människor. 

Nu är 60 procent av världens fiskevatten utfiskade eller på väg att bli det. Det beror bland 

annat på att fiskeindustrin har börjat använda så effektiva metoder att de nästan inte lämnar 

någon fisk kvar. Allt i jakten på högre vinster.  

 Förr praktiserade ett slags växeljordbruk där man odlade olika grödor och ibland lade 

jorden i träda för att vila. Men effektiviseringen har medfört att man satsat alltför ensidigt på 

de mest lönsamma grödorna. Det betyder att jordarna riskerar att utarmas och kan bli 

oanvändbara på sikt. 

 Vi hugger ner skog som kan absorbera koldioxiden och som kan hålla tillbaks 

klimatförändringarna. Det avverkas ungefär 13 miljoner hektar skog per år i världen, vilket 

motsvarar en tredjedel av Sveriges yta eller 40 fotbollsplaner per minut. 

Källa: Naturskyddsföreningen, SVT:s hemsida Planeten  

 

Vi slösar med vattnet 

 



 9 

Hur länge duschade du i morse? En genomsnittlig svensk förbrukar 180 liter vatten per dygn 

eller 310 liter om vi också räknar in det vatten som vi förbrukar på skolan och i jobbet.  

 Samtidigt saknar många människor i världen tillgång till rent vatten. 2002 De kanske 

måste betala för varje droppe eller släpa den i olika kärl från mer eller mindre otillgängliga 

brunnar långt bort. En miljard människor har inte tillgång till rent dricksvatten. 

 Tillgång till vatten är en viktig del av hållbar utveckling och bidrar till 

fattigdomsbekämpning, bättre hälsa och livskvalitet. Den som saknar rent vatten kanske 

dricker vatten som är förorenat och kan inte tvätta sig ordentligt. Smutsigt vatten kan ge 

diarréer och sjukdomar. Varje dag dör cirka 4 000 barn på grund av brist på vatten eller dåligt 

vatten. 

 Hur mycket vatten behöver vi? FN räknar med att 25-45 liter per person skulle räcka 

mer än väl. Det är betydligt mer än du och jag gör av med, eftersom vi bara kan vrida på en 

kran. I fattiga länder på landbygden får många klara sig med 10 liter vardera för att klara alla 

sina behov. De flesta som saknar vatten finns i fattiga länder i Asien, högst andel av 

befolkningen som saknar rent vatten finns i södra Afrika.  

 Nu är det ju inte bara du och jag som förbrukar mycket vatten. Värst är faktiskt 

industrin. I Sverige gör industrin av med ungefär 67 procent, hushållen står för mindre än en 

femtedel.  

Källa: Unicef 

 

FAKTARUTA 

Så mycket vatten gör vi av med i Sverige 

 10 liter används för mat och dryck   

 35 liter går åt när vi spolar i toaletter  

 35 liter används för att diska  

 25 liter används till tvätt  

 65 liter används till dusch, bad och att tvätta oss  

 10 liter går till övrig vattenkonsumtion  

Källa: Unicef 

 

Hotet mot världens floder 
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Klimatförändringarna drabbar även världens floder. Men torkan är inte det enda hotet, minst 

lika allvarligt är föroreningar och dammbyggen. Om floder torkar ut eller blir förstörda hotar 

vattenbrist. Flodkrisen är kika oroande som den globala uppvärmningen enligt 

Världsnaturfonden. 

 Åtminstone tio av världens största floder är hotade. Fem av floderna ligger i Asien. De 

stora floderna i Asien, t ex Yangtze-floden, försörjer närmare 900 miljoner människor. Nilen 

hotas av torkan av den globala uppvärmningen som drabbar Egypten. Flodområden i 

Australien är hotade av inplantering av karpar som gör flodvattnet grumligt och förhindrar 

fotosyntesen. På sikt hotas det tidigare ovanligt rika djurlivet. 

 Även Donau, en av Europas längsta floder, finns med på listan som är. Enligt 

Världsnaturfonden har dammbyggen redan förstört så mycket som 80 procent av våtmarkerna 

kring flodområdena.  

Källa: Världens floder i riskzonen, rapport från Världsnaturfonden (se www.panda.org). 

 

FAKTARUTA 

Listan över hotade floder: 

 Rio Grande-floden (södra USA)  – hotas av överutnyttjande 

 Donau – största hotet är sjötrafiken 

 Nilen – hotas framför allt av klimatförändringar 

 Indus (rinner genom flera asiatiska länder) - drabbas också av klimatförändringar 

 Ganges (Indien) – överutnyttjande 

 Salween-floden (Tibet, Kina, Burma och Thailand) -  dammbyggen 

 Mekong-floden (bl a Thailand) – överfiskning 

 Murray-Darling (flodområde i Australien) – inplantering av främmande arter 

 La Plata (Latinamerika) – dammar och sjöfart 

 

 

Diskutera: 

Några dilemman men hållbar utveckling: 

Det är inte enskilda personer som förstör miljön utan vilken livsstil som människor har i vissa 

delar av världen. Alltså dåliga vanor och beteenden som kan vara svåra att bryta. 

Problemet är inte bristen på teknik utan att det inte fattas politiska beslut som tar tillvara 

kunskap.  

Vad gör vi för att förända detta? 
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Övning 

 

Ekologiska fotavtryck   

Vad du gör spelar roll. Det går till och med att räkna ut vilken inverkan du har på vår planet 

om man ser till konsumtion och inverkan på miljön. Det kallas för att göra ”ekologiska 

fotavtryck”. Det här är förstås ingen exakt vetenskap utan mer en uppskattning. Men den 

säger ganska mycket om hur mycket vi konsumerar i olika delar av världen.  

 När man räknat ut ditt fotavtryck kan man jämföra det med någon annans. En person i 

Sverige har ett ekologiskt fotavtryck som har uppmätts till 67 000 kvadratkilometer, eller 6,7 

hektar. Det betyder att vi ligger en bra bit över genomsnittet som är 1,8 hektar. En indiska 

förbrukar ungefär 1 hektar. Om alla levde som vi svenskar skulle det behövas närmare fyra 

jordklot till.  

    

Övning om det finns tillgång till Internet med bredband 

Pröva och mät ditt eget ekologiska fotavtryck på www.myfootprint.org. Fundera över vilka 

svar som kan ge olika resultat.  

 Om ni har tid, låt deltagarna gå vidare med övningen: Gör en personlig plan för hur du 

själv kan minska ditt avtryck. Jämför sedan dina resultat med de andra i gruppen och 

diskutera hur ni skulle förändra livsstil och miljöpåverkan. 

 Gå gärna också in på SVT:s hemsida Planeten (www.svt.se/planeten), klicka fram 

databasen och välj fotavtryck. Där kan du se vilka fotavtryck som andra delar av världen har.  

Läs mer: Fler texter om ekologiska fotavtryck hittar du t ex på Svenska 

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfondens hemsida, www.snf.se och www.wwf.se och 

www.panda.org. 

 

Om ni saknar tillgång till Internet kan ni välja följande övning i stället (eller gör båda 

om ni hinner): 

 

Vad betyder mina jeans för hela planeten? 

 

Fundera över hur ditt eget beteende påverkar planeten. Ta något vardagligt, som ett par jeans.

 Steg 1: Rita en livscykel för dina jeans. Vad vet du om materialet (antagligen bomull), 

http://www.myfootprint.org/
http://www.snf.se/
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om de som tillverkade tyget och plagget? Inköparen, transporter, butiken? Vad gör du med 

dina jeans när du tröttnar på dem eller sliter ut dem? Går de till återvinning eller bränns? 

Hamnar de igen i något land i en annan del av världen där de säljs vidare eller skänks bort. 

Längs hela den här kedjan har dina jeans påverkat människor och miljö på olika sätt. Försök 

att fundera över alla aspekter av denna livscykel. 

 Steg 2: Analysera jeansens livscykel. Vilka är farorna för människor och miljö? Skulle 

du kunna förändra ditt beteende så att det negativa inflytandet minskade?    

   

Lektion 2  

Klimatförändringarna 

  

 

Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna när vi diskuterar hållbar utveckling. Det blir 

varmare vintrar och mer regn eller torka, beroende på var på jorden vi bor. Ismassorna vid 

polerna och i glaciärer smälter och vattennivån stiger. Djur- växtliv förändras, samtidigt som 

det blir fler oväder och naturkatastrofer som driver människor på flykt. Så ser den dystra 

prognosen ut för de närmaste 100 åren. 

 Forskarna har länge trott att vi är på väg mot en klimatkatastrof, och med tiden har de 

blivit mer och mer övertygade. Klimatförändringarna får stora konsekvenser, inte bara för 

miljön. De riskerar att göra fattiga fattigare. Genom att minska de sociala och ekonomiska 

klyftorna kan vi också bidra till att hejda katastrofen.   

 

Så fungerar växthuseffekten  

 

Växthuseffekten är förutsättningen för livet på jorden. Solens strålar når jorden och en del av 

värmestrålningen som bildas hålls kvar av de s k växthusgaserna som finns i atmosfären. 

Växthusgaserna, som till största delen består av koldioxid, lägger sig som en filt runt jorden. 

Solljuset släpps in, men värmen blir kvar.  

 Utan denna växthuseffekt skulle klimatet på jorden vara cirka 30 grader kallare. 

Växthuseffekten i sig är alltså inte ett problem utan något bra och viktigt. Problemet är att  

människans användning av fossila bränslen som t ex kol och olja gjort att det blivit alldeles 



 13 

för mycket koldioxid i atmosfären. Mängden koldioxid har ökat med mer än 35 procent de 

senaste 250 åren. Därför blir klimatet varmare än tidigare. 

 Atmosfären består främst av vattenånga som stiger upp från jorden genom att den avges 

i gasform när det blir så varmt att vattnet avdunstar. Det bildas ett slags täcke runt jorden som 

gör att värmen bevaras, en förutsättning för liv. Utan det här täcket hade det varit ungefär 30 

grader kallare på jorden. 

 Men om täcket blir för tätt kan temperaturen stiga för mycket. Man talar ibland om 

växthuseffekt.  Problemet är främst de ökade utsläppen av framför allt koldioxid som i det här 

sammanhanget brukar kallas ”växthusgaser”. Det beror till största delen på att vi förbrukar så 

mycket energi, framför allt vid förbränning av fossila bränslen som olja, kol och naturgaser. 

Koldioxiden är den värsta boven som står för 60 procent av effekten. Men också det moderna 

jordbruket och skogsskövlingen spelar roll.  

 Växtligheten på jorden samspelar med människan genom att förbruka koldioxid och 

förvandla det till syra. Ju mer som växer på planeten, ju bättre förutsättningar för ren luft och 

en bra miljö. 

 

FAKTARUTA 

Växthusgaserna 

 

Den växthusgas man oftast talar om är koldioxid som står för ungefär 80 procent. Men det 

finns några till som lyfts fram i FN:s Kyotoprotokoll, som vi strax återvänder till: Metan 

(CH4), Dikväveoxid (lustgas, N20), Flurkolväten (HFC), Fluorkarboner (FC) och 

Svavelhexafluorid (SF6). Metan och lustgas räknas också som viktiga växthusgaser medan de 

övriga har en mer marginell betydelse. 

Källa: SVT:s hemsida Planeten 

 

Var det bättre förr? 

 

Det är ingenting nytt att klimatet förändras, det har det alltid gjort. Istider har varvats med 

varmare perioder. Jorden var helt nedisad under den senaste istiden som vi läser om i 

skolböckerna. Men också för cirka 300, 430 och drygt 600 miljoner år sedan.  

 Mellan dessa istider har det varit betydligt varmare, till exempel under den period som 

vi känner som dinosauriernas tid och som sträcker sig från 250 miljoner år sedan till cirka 65 



 14 

miljoner år sedan (då det inträffade ett meteoritnerslag som sannolikt var den direkta orsaken 

till att dinosaurierna försvann).  

 Värmen fortsatte sedan ända fram till den senaste istiden som inleddes med att den 

antarktiska inlandsisen började bildas för cirka 30-40 miljoner år sedan. Detta följdes av mer 

omfattande nedisningar som började för några miljoner år sedan.  

  Men tidigare i historien har klimatförändringarna alltid tagit mycket längre tid, vi talar 

om miljontals år. Nu går det betydligt fortare, och det som driver på utvecklingen är vårt eget 

beteende. Idag går det att se tydliga skillnader bara genom att göra jämförelser några 

decennier bakåt i tiden. FN:s klimatpanel, som vi återkommer till, slår fast att växthusgasen 

koldioxid har ökat markant i atmosfären sedan 1750-talet.   

(Källa: SMHI:s hemsida / SVT:s hemsida.) 

 

En ond spiral 

 

Ju varmare det blir ju mer värms oceanerna upp. Detta blir en ond cirkel, eller snarare en 

stegrande spiral. Det blir mildare för att det är mindre is och snö, och eftersom det är mindre 

is och snö blir det ännu mildare. En del av den strålning som kommer från solen, och som 

tidigare reflekterats vid polerna och på isar och glaciärer och studsat ut i atmosfären igen, 

absorberas nu av vatten och jord. Detta gör att temperaturen stiger och det påskyndar 

smältningen ännu mer. 

  Den arktiska havsisen kan vara helt borta 2040, enligt de mest pessimistiska 

förutsägelserna. Livsmiljön förändras i de kallare delarna av världen vilket påverkar till 

exempel djurlivet. Livsmiljön för isbjörnar försvinner.  

 Stora landområden riskerar att hamna under vatten när isen smälter. Detta drabbar i 

synnerhet fattiga länder där byggnader inte är lika väl byggda på grund av brist på pengar och 

ett varmt klimat som inte gör det lika nödvändigt att bygga för att hålla ute kylan. 

 Tätbefolkade länder, exempelvis i Asien, har också en högre andel av befolkningen i 

kustnära områden. Detta märktes inte minst vid Tsunamin där det fattiga Indonesien 

drabbades värst. 

 

Så märks klimatförändringarna 

 

 Värmeböljor och torka  
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Att temperaturen stiger har vi alla kunnat märka. Närmare ekvatorn kan ett varmare klimat få 

förödande konsekvenser och leda till torka och svält. Det finns allvarliga risker för 

livsmedelsbrist i t ex södra Afrika som redan idag har svårt med vattentillgång och där 

svältkatastrofer är vanliga även idag.  Världens floder riskerar att torka ut, även floder som 

ligger relativt långt norrut som Donau.  

 Andra problem är att ett varmare klimat riskerar att leda till ökad spridning av tropiska 

sjukdomar som t ex malaria. Sjukdomar som tidigare bara fanns i tropiska länder kan spridas 

till andra delar av världen.  

 Risken finns att strömmarna i Atlanten, t ex Golfströmmen, så småningom (efter äver 

100 år) avstannar på grund av klimatförändringarna. Detta har hänt förut i historien. Men 

eftersom vi då redan tidigare fått ett varmare klimat är det inte säkert att skillnaden blir så stor 

jämfört med nu. 

 

 Isen smälter, vattnet stiger 

 

Den ökade värmen gör att isen smälter vid polerna och att glaciärer krymper och försvinner. 

Redan 2002 visade en mätning att havsistäcket på Arktis hade minskat med 9 procent mer än 

medelvärdet för de senaste årtiondena.  Att isen smälter gör att vattenytan stiger.  

 De som bor i kustnära områden riskerar att förlora sina bostäder, sammanlagt handlar 

det om miljontals människor. Det blir mer regn och översvämningar kan bli vanligare. 

Människor kanske måste fly från hus och hem. Detta händer redan i olika öriken i Indiska 

oceanen och Stilla havet. Vissa öar kan försvinna helt när havsnivån stiger.  

 Även i Sverige märks redan förändringarna. Nederbörden i Sverige var nästan 7 procent 

större de senaste femton åren jämfört med den tidigare femtonårsperioden. I det inre av 

Norrland handlar det om hela 15 procent mer nederbörd den senaste femtonårsperioden 

jämfört med den tidigare. 

(Källa: Mätningar från National Snow and Ice Data Center, som sköter mätningar åt Nasa. 

WWF:s hemsida.) 

 

 Kraftiga stormar 
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Fler stormar och oväder är en annan effekt av klimatförändringarna. På vår del av jordklotet 

handlar det mycket om att istäcket inte lägger sig på det sätt som det gjorde tidigare. När det 

är is- och snöfritt bildas mer värme i atmosfären. Det betyder att det också finns mer energi. 

Högtryck och oväder påverkas av dessa energiströmmar och kan förstärkas. Men då krävs 

öppet vatten, det är en process som sker över havet. Därför händer det inte när isen lagt sig. 

Ett resultat av väderförändringarna är höststormar. 

 EU:s miljöbyrå, EEA, har räknat ut att nästan två tredjedelar av alla katastrofer i Europa 

sedan 1980 orsakats av stormar, översvämningar och extremt väder. Detta har kostat stora 

summor, och de ekonomiska förlusterna har fördubblats på 20 år. Röda Korsets årliga 

katastrofrapport uppger att uppskattningsvis 25 miljoner människor har tvingats fly från sina 

hem på grund av någon naturkatastrof sedan 1998.  

 

 Djur och natur drabbas 

 

Ett förändrat klimat drabbar djur och natur på olika sätt. Världsnaturfondens undersökningar 

visar att en tredjedel av den naturliga levnadsmiljön för växter och djur kan vara borta inom 

100 år. Kanske uppstår liknande miljöer någon annan stans, men det är osäkert var och hur. 

Det betyder att arter som är beroende av en viss miljö hotas av utrotning. Samma sak gäller 

växter. Mest sårbara är de växter och djur som redan nu är drabbade av miljöförstöring och 

skövling. 

 Det är kanske lättare att förstå att exotiska djur som isbjörnar och liknande riskerar att 

försvinna. Men faktum är att även ett för oss så vanligt och vardagligt djur som den 

nordatlantiska laxen minskat drastiskt på grund av förhöjd havstemperatur. Laxen behöver 

mer mat ju varmare det blir i havet, och om det blir för varmt riskerar fisken att svälta ihjäl. 

 Även naturen förändras. Så mycket som en tredjedel av världens skogar är hotade och 

kan komma att försvinna under detta århundrade, visar en rapport från Världsnaturfonden. 

 

FAKTARUTA 

Förändringen i siffror 
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Förmodligen började förändringen redan vid industrialismens början. Men skillnaderna har 

märkts tydligare sedan andra världskrigets slut 1945 och mer och mer på senare år. Det skulle 

inte märkas direkt även om vi totalt stoppade alla utsläpp med omedelbar verkan. Det finns en 

viss tröghet i systemet och den klimatförändring vi ser är resultatet av många års utsläpp. 

 1998 var det varmaste år som hittills uppmätts sedan man började föra statistik, enligt 

Världsnaturfonden. 1990-talet uppskattas vara det allra varmaste decenniet någonsin.  

 Alla källor visar på samma förändringar. SMHI som för statistik över temperatur och 

nederbörd har studerat temperaturskillnader under de senaste femton åren med perioden innan 

(1961-1990). Det visar sig att det har blivit nästan en hel grad varmare (0,9 grader). Vintrarna 

i norr har blivit upp till 2 grader varmare jämfört med tidigare.  

 En klimatsimulering från den brittiska vädertjänstens forskningscentrum (Hadley 

Centre) visar att så mycket som 40 procent av jordens yta kan drabbas av allvarlig torka inom 

hundra år (idag är det cirka 8 procent). Områden med extrem torka kan öka från 3 till 30 

procent om inte utsläppen av växthusgaser minskas.  

 Redan märks torka och värmeböljor. En rapport från WWF visar att den förstärkta 

växthuseffekten med största sannolikhet var en nyckelfaktor när Australien drabbades av den 

värsta torkan hittills år 2002. En värmebölja som krävde 35 000 människoliv svepte samma år 

över Europa och även städer i USA och Indien upplevde enorma värmeböljor.  

 

FAKTARUTA 

En obekväm sanning 

 

Al Gore var demokraternas kandidat och ställde upp mot Georges W Bush år 2 000. Han 

förlorade i ett val där det var mycket jämnt mellan kandidaterna. Det gjorde att hans liv tog en 

annan riktning. I stället valde han att ägna allt mer av sin tid åt att informera om 

klimatförändringarna, en fråga som intresserat honom ända sedan hans skoltid.  

 Gore återupptog en turné med bilder och föredrag som han fortfarande reser runt med. 

2006 hade en dokumentärfilm, ”En obekväm sanning” (”An Inconvenient Thruth”) premiär 

som handlar om Gores föredrag och de forskningsresultat om klimatet som han för fram. 

Filmen visar på ett enkelt och slagkraftigt sätt hur klimatet har förändrats och vilka effekter 

detta redan har fått. Filmen finns att köpa eller hyra som DVD och det finns också en fyllig 

hemsida med information.  
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 Läs mer: http://www.climatecrisis.net/. En annan bra film om klimat- och miljöfrågor, 

som du kan se direkt på Internet, är Planeten som också har en mycket informationsrik 

hemsida: http://www.svt.se/planeten. Planeten finns också att hyra eller köpa som DVD. 

 

 

Koldioxidutsläpp i världen 

 

Utsläppen av koldioxid har ökat kraftigt de senaste decennierna. Bilden visar hur stor mängd 

koldioxid räknat i miljoner ton som släppts ut sedan 1751. Det handlar om nästan åtta gånger så 

höga utsläpp idag jämfört med 1950. Omräknat per person släpper varje svensk ut i genomsnitt 6 

ton koldioxid per år. Det motsvarar en bilresa på 3 000 mil.  

 

Kyotoprotokollet 

 

I samband med FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 skapades även 

en klimatkonvention. Det gjordes en överenskommelse mellan länderna om att minska 

utsläppen av växthusgaser och koldioxid. Drygt 150 länder undertecknade, men kraven var 

inte bindande. I stället fanns ett uttalat mål om att halten av växthusgaser i atmosfären inte 

fick bli så högt att det påverkade klimatet i en skadlig riktning eller hotade matproduktionen 

och en hållbar ekonomisk utveckling. Tanken var också att de utvecklade länderna i världen 

skulle ta ledningen och driva på en positiv utveckling. 

 Men ganska snart stod det klart att det måste till bindande krav för att få en förändring 

till stånd. 1997 skapades därför ett dokument som kallas Kyotoprotokollet eftersom det togs 

fram i den japanska staden Kyoto. Men för att protokollet skull gälla krävdes att tillräckligt 

många av länderna ratificerade de slutliga formuleringarna, d v s godkände och förklarade att 

de hade giltighet i ens eget land. Länge hängde Kyotoprotokollet på att antingen USA eller 

Ryssland skulle ansluta sig. Slutligen valde Ryssland att ratificera.  

 Kyotoprotokollet trädde i kraft i februari 2005 och sedan dess gäller det som 

internationell lag i hela 128 länder. För 30 av de mest industrialiserade länderna, inklusive 

Sverige, finns tydliga krav på minskningar av växthusgasutsläpp.  

 Hittills kan man inte säga att protokollet har särskilt stor betydelse. Industriländerna 

minskade visserligen sina totala utsläpp av växthusgaser åren 1990-2004 enligt FN:s 

klimatsekretariat. Men det är delvis missvisande uppgifter eftersom den största skillnaden 

beror på att länderna i det forna östblocket minskade sina utsläpp åren efter murens fall till 

http://www.climatecrisis.net/
http://www.svt.se/planeten
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följd av att industrierna från den gamla Sovjettiden inte klarade sig i en ny tid med ny 

konkurrens. Under 2000-talet har östländerna på nytt ökat sina utsläpp med över 4 procent. 

 Både USA och Australien står fortfarande utanför, två länder som tillsammans står för 

nästan en tredjedel av de globala utsläppen. USA:s skäl för att stå utanför är att man hävdar 

att det skulle påverka ekonomin negativt samt att det är orättvist eftersom stora ekonomier 

som Kina och Indien inte drabbas av samma regler för utsläpp. 

 I västvärlden fortsätter utsläppen att öka, under 2000-talet har de ökat med 11 procent 

och det är transporterna som står för den största ökningen. Detta gör sammantaget att det är 

tveksamt om EU-länderna kommer att klara Kyotoprotokollets krav på en minskning på 8 

procent totalt sett. Kyoto-avtalet gäller fram till 2012. 

  (Källa: SNF:s tidning Vår natur, SVT:s hemsida) 

 

FN:s klimatpanel 

 

I början av februari 2007 presenterade FN en rapport om klimatet som fick stort genomslag i 

medierna. Detta var förmodligen första gången som en så stor och inflytelserik organisation 

gick ut med att det är människan som gör att klimatet förändras. Rapporten som lades fram 

var den hittills skarpaste som presenterats sedan FN:s klimatpanel IPCC bildades 1998.  

 Hela 90 procent av klimatförändringarna är med största sannolikhet människans verk, 

var budskapet. Och det måste ske en snabb förändring. 

  Panelen består av forskare från 130 länder, sammanlagt har 2 500 forskare deltagit i 

arbetet. Panelen bygger sina rapporter på att samla in all tillgänglig forskning, tusentals sidor 

smälts ner till en sammanfattning av läget. Den första rapporten från FN:s klimatpanel kom 

redan 1998, den senaste före i år kom 2001. Panelen har fått en stor betydelse. De tidigare 

utgåvorna har t ex legat till grund för Kyotoavtalet.   

 De nya siffrorna som IPCC presenterade var betydligt högre och mer alarmerande än 

tidigare. Den globala uppvärmningen accelererar. Enligt FN-dokumentet stiger temperaturen 

med mellan 1,8 till 4,0 grader fram till 2100. Kanske blir det ännu mer, om vi fortsätter att 

släppa ut lika mycket eller mer växthusgaser som tidigare. 

 Världshavens yta förväntas stiga med 18 till 59 centimeter fram till slutet av 2000-talet. 

Den svenske klimatforskaren Erland Källén, professor i meteorologi vid Stockholms 

universitet och Sveriges representant i FN:s klimatpanel, anser att det finns stor risk för att 

Grönlands isar smälter helt på sikt. Det skulle innebära att havsnivån höjs med hela 7 meter. 

Något som skulle drabba även många storstäder som ligger vid vattnet, t ex New York, 
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London och Tokyo. Men också en svensk stad som Linköping som ligger vid Vättern 

påverkas. 

 Läget för Antarktis är enligt Källén mer osäkert, medan däremot situationen för Arktis 

är mycket allvarligare än man tidigare förstått. 

 

Sternrapporten – skräckscenario eller verklighet? 

 

The Stern Review on the Economics of Climate Change, populärt kallad Sternrapporten har 

fått sitt namn efter den brittiske ekonomen Nicholas Stern, tidigare chefsekonom vid 

Världsbanken. Han författade sin uppmärksammade rapport på uppdrag av den brittiske 

finansministern Gordon Brown och den publicerades i oktober 2006.  

 Stern, som har ett högt anseende bland ekonomer, grundar sig på tillgänglig forskning 

kring klimatförändringar. Han har målat upp ett tänkbart framtidsscenario och försökt att 

räkna ut vad klimatförändringarna kommer att kosta oss. Enligt Stern blir kostnaden för 5 

graders temperaturökning fram till år 2100 mellan 5 och 20 procent av den globala 

bruttonationalprodukten, BNP. Om vi däremot bromsar temperaturökningen relativt snart kan 

kostnaden sjunka till 1 procent av världens samlade BNP.   

 Sterns rapport har kritiserats från olika håll och kritikerna menar att den är för osäker 

och alltför pessimistisk. Den har ändå fått ett stort genomslag, inte minst eftersom den 

beställdes av en regering. Men också för att den lyfter fram argument för att minska utsläppen 

av växthusgaser.  

 Sterns prognoser är mer pessimistiska än många andras. Men det problem som han 

pekar på är att miljöförstöring inte går att rätta till efteråt. Dessutom kan vi inte förutsäga 

katastrofer och olyckor som kan följa i spåren av klimatförändringarna. Stern förordar mot 

bakgrund av detta att vi måste ha betydligt större säkerhetsmarginaler när det gäller just 

miljöfrågor.   

 Läs mer: Här hittar du Sternrapporten och dokument som rör rapporten http://www.hm-

treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_i

ndex.cfm 

 

Citat kan spridas ut i lektionen om man vill:  

 

Vad säger forskarna? 

 

http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm
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Jim Hansen forskar i globala klimatmodeller och förutsägelser över människans påverkan på 

klimatet. Redan 1988 pekade han på temperaturhöjningar som han slog fast med 99 procents 

sannolikhet inte var naturliga variationer.   

 “En uppvärmning med ytterligare 1 grad utgör en kritisk nivå. Överstiger vi den så 

kommer vi troligen att se förändringar som gör jorden till en annan planet än den vi känner till 

i dag. Sådana förändringar blir oundvikliga om vi inte börjar begränsa utsläppen under nästa 

årtionde.”  

 

Annette Menzel, Münchens tekniska universitet, studerar växternas livscykel och vad de 

indirekt kan säga oss om klimatförändringarna. Hennes forskning visar bland annat att man 

aldrig skördat druvor så tidigt på säsongen som under den europeiska rekordsommaren 2003.  

 ”Den genomsnittliga årliga tillväxtsäsongen hos träd har förlängts med 10,8 dagar sedan 

tidigt sextiotal. Denna förändring kan tillskrivas förändringar i lufttemperaturen.” 

 

Gian-Reot Walther, ekologiska institutionen på Bayreuths universitet i Tyskland, har 

sammanställt mängder av artiklar av andra forskare och visat på en förödande samstämmighet 

vad gäller effekterna av klimatförändringen överallt på hela jorden. 

 ”Oavsett vilket ekosystem eller geografiskt område man undersöker, så syns de 

ekologiska effekterna av den pågående klimatförändringen allt tydligare. 

 (Källa samtliga citat: Hemsidan Klimatfakta. http://klimatfakta.com/2007/02/19/de-framsta-

forskarna-i-klimatforandring/)  

 

Övning 

 

Ett perfekt sätt att resa 

 

Fundera över en vanlig vardaglig fråga som hur vi transporterar oss. Vad kännetecknar ett 

transportsystem som står för hållbar utveckling och som inte bidrar till klimatförändringar? 

Fundera kring ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter på resande.  

 Dela in er i grupper om 4-5 personer i varje. Formulera en önskelista och skriv ner den: 

Så borde ett perfekt transportsystem. Fantisera gärna fritt.  
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 Redovisa grupp för grupp för de andra hur just era drömtransportmedel ser ut. Om ni har 

lust ta fram material att arbeta med för redovisningen: blädderblock, tjocka färgpennor etc. 

 

 

 

Lektion 3 

Framtidens energi 

  

Vi förbrukar mer och mer energi, inte bara i den rika världen. Levnadsstandarden har höjts 

även i stora och folkrika länder som Indien och Kina. Om alla på hela planeten vill ha samma 

standard som i den rika världen, och använder samma slags energi som i dag, kommer det att 

leda till att katastrofen förvärras.  

 Samtidigt har förstås alla människor rätt att få det bättre. Lösningen måste vara att vi 

alla förändrar vår syn på energi och hur vi hanterar den. 

 Det talas allt oftare om renare och förnyelsebar energi. Men alla energiformer har sina 

för- och nackdelar. Frågan om var vi hittar den goda energin återstår att lösa, den som inte ger 

oss andra och nya problem i framtiden.  

 I framtiden vill vi ha 100 procent ren, förnyelsebar energi. Är det möjligt? Vilka 

problem finns med den förnyelsebara energin? Om detta handlar den tredje lektionen. 

    

Övning   

 

En mörk natt i rymden kan satelliter ta bilder som visar var i världen det är upplyst även 

nattetid. Det finns bilder att hämt på det amerikanska rymdförsvaret Nasas hemsida: 

http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Lights/  

 Om ni har tillgång till Internet med bredband är det möjligt att hitta fler liknande kartor på 

http://www.visibleearth.nasa.gov/ . Klicka på länken ”Earth’s city lights”. 

 

Fundera kring: 

 Visar kartan något om var vi valt att bosätta oss? 

 Vad säger kartan om energiförbrukningen i världen? 

http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Lights/
http://www.visibleearth.nasa.gov/
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 Kan man dra några slutsatser om de ekonomiska och sociala klyftorna i världen genom 

att se hur mycket energi vi förbrukar? 

  

 

 

Föråldrade energisystem 

 

Rika länders industrier har huvudsakligen byggts upp på kraft som kommer från förbränning 

av fossila bränslen, t ex olja. Som komplement har vi huvudsakligen använt vattenkraft och 

kärnkraft. Nu talar allt fler om hållbar energianvändning. Men problemet är inte bara att 

övertyga vår egen industri om att ställa om energianvändningen och gå över till andra 

bränslen. Problemet är också att fattiga länder följt efter och byggt upp sin industri på exakt 

samma sätt som vår. 

 De gamla systemlösningarna exporteras till fattigare länder. När industrier och 

tillverkning flyttas till låglöneländer betyder det i regel att även miljöfarliga företag byggs upp 

i dessa länder. En omläggning är viktig, inte bara för vår egen del utan även för att vi är 

förebilder för resten av världen. Att exportera miljövänlig teknik är dessutom en växande 

industri där Sverige kan bidra med sitt kunnande och också få vinster i form av 

arbetstillfällen.  

 Vår egen industriella utveckling har byggt på oljan, den som haft tillgång till olja har 

haft en stor konkurrensfördel. I längden är det ohållbart att fokusera så mycket på icke 

förnyelsebara energikällor som vi gör, av miljömässiga, ekonomiska och politiska skäl.  

 

Fattiga länder blir rikare – och använder mer energi 

 

I Uganda stod vedeldningen för 90 procent av landets totala energiproduktion år 2002. 

Under ett år kan en kvinna (i Uganda är det i princip alltid kvinnan som sköter hushållet) 

samla och elda 6 ton ved. I Afrika finns fortfarande några av världens fattigaste länder. Men i 

andra delar av världen, framförallt i Asien och Latinamerika, förändras bilden snabbt när 

utvecklingsländer förvandlas till medelinkomstländer. Ett av de länder som släpper ut mer och 

mer koldioxid är det folkrika Kina. Utveckling betyder mer energi. Frågan är vilken energi 

  

Hur ser framtidens energi ut? 
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Hur ska framtidens energi se ut? Det finns flera sätt att angripa problemen: 

 

 Vi bör använda mindre energi 

 Vi bör utnyttja energin mer effektivt 

 Vi bör byta energi och gå över till förnyelsebara och rena energikällor. 

 

En del menar att ytterligare ett alternativ vore att göra riskerna mindre med de gamla icke 

förnyelsebara energikällorna. Det går att rena utsläppen av koldioxid så att de negativa 

effekterna blir mindre. Det går även att göra kärnkraften ännu mer säker än den är idag. Men 

kritikerna menar att det är fel att det bara fördröjer utvecklingen och att vi i stället borde 

fokusera helt och hållet på att utveckla nya energikällot. 

 Alternativet till de gamla energiformerna är många. Alla har sina för- och nackdelar. 

Egentligen finns inga energiformer som är bara goda, vilken energi vi väljer handlar hela 

tiden om kompromisser.  

 På våra breddgrader slukar uppvärmning mycket energi. Vi behöver hus som kan 

värmas upp med mindre energiförbrukning, och som kanske till och med själva genererar en 

del av den energi som krävs. Förbättrad isolering och tätning av hus har utvecklats i många år. 

Det går att återföra värme som förs ut ur en byggnad via ventilationen och avloppsvattnet.  

 Ökad användning av IT skulle kunna gör att vi minskade koldioxidutsläppen med 50 

miljoner ton per år, enligt Världsnaturfonden. Företag kan använda sig av videokonferenser, 

telefonkonferenser, distansarbete etc. Människor kan samåka till jobbet, materialleveranser 

kan samordnas så att fler varor levereras vid samma tillfälle. 

 

Diskutera: 

Finns det fler sätt att minska på energianvändningen? 

Vad drar mest el i ett hem? 

Vad gör ni själva som slukar mycket energi, och hur skulle ni kunna förändra ert beteende för 

att spara energi? 

 

Förnyelsebar och icke förnyelsebar energi  

 

Man brukar dela upp energi i förnyelsebar och icke förnyelsebar energi. Till de icke-

förnyelsebara räknas fossila bränslen, t ex olja och naturgas, och kärnkraft. Men det är inte så 
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enkelt som att vissa energiformer har bara fördelar ur miljösynpunkt och andra har bara 

nackdelar.  

   

Fossila bränslen 

 

Med fossila bränslen menar man energikällor som består av organiska kol- och 

väteföreningar. De har skapats av vattendjur och växter som dött och blivit liggande på 

bottnen av hav och insjöar. Under jordens historia har det bildats tjocka lager som utsatts för 

hårt tryck som medfört olika kemiska processer.  

 De vanligaste fossila bränslena är kol, olja och naturgas. Även torv, som är ett 

förstadium till stenkol, kan räknas in här. Torv består av döda växtrester som skyddats från 

total förmultning genom att de legat under vatten i en syrefattig miljö. Men torven skapades 

för bara några tusen år sedan medan övriga fossila bränslen bilades för mellan 50 och 500 

miljoner år sedan. (Källa NE) 

 Förbränningen ger koldioxid och koldioxidförbränning är ju den faktor som anses mest 

betydande för klimatförändringarna. Genom att rena gaserna som släpps ut och minska 

andelen svavel i flytande bränsle som diesel och eldningsolja kan man minska riskerna 

avsevärt.  Naturgas ger också mindre föroreningar än olja. Men ett ofrånkomligt faktum är att 

fossila bränslen är naturresurser som inte räcker i all oändlighet.  

 

Spelet om oljan 

 

Det finns ett politiskt spel kring länder som har tillgång till fossila bränslen som är ett hot för 

världsfreden och som kan driva upp priserna. Länder som har olja får en stor strategisk 

betydelse. Många har sett ett samband mellan USA:s intresse för politisk utveckling i 

länderna i Mellanöstern mot bakgrund av tillgången på olja. En hållbar utveckling för ett land 

är därför att skaffa sig en alternativ miljöpolitik som baserar sig på andra former av energi. 

  

Diskutera: 

Vilken roll spelar det att Mellanöstern har oljan för alla krig och konflikter? 

Hade USA ingripit i Irak på det sätt som skedde ändå? 

 

Kärnkraft 
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Nästan hälften av svensk elkraft kommer från kärnkraft. Kärnkraft framhålls ibland som en 

ren energiform som inte bidrar till växthuseffekten. En knäckfråga i EU:s försök till 

gemensam miljöpolitik har varit att några länder, t ex Frankrike, förordat kärnkraften som ett 

alternativ till olja och naturgas.  

 Men det finns många andra problem förenade med kärnkraft. Den kan inte räknas till 

förnyelsebara energikällor eftersom den bygger på uran som är en ändlig naturresurs. Men 

risken att just uranet tar slut är trots allt inte så stor, det finns relativt gott om det. Möjligen 

kan man se att det kan finnas samma problem som med olja, att de länder som har tillgång till 

uran kan hamna i politiskt känsliga situationer. 

 Men det största problemet är trots allt säkerheten kring kärnkraftverken och vad som 

händer med avfallet. Tjernobylolyckan i Ukraina gjorde världen uppmärksam på vad som 

händer vid ett totalt haveri. De var i april 1986 som en reaktor i kärnkraftverket i Tjernobyl 

exploderade. Ett radioaktivt moln spreds med vinden över stora delar av Europa. Orsaken var 

både brister i konstruktionen och den mänskliga faktorn. 

 Området kring Tjernobyl är fortfarande så fullt av radioaktivitet att endast ett fåtal 

människor valt att bo kvar, staden har i princip raderats. Sverige drabbades också om än i 

mindre omfattning. Man uppmätte bl a hälsovådliga halter av radioaktivitet i svamp, bär och 

viltkött från vissa delar av landet.   

 Säkerheten på svenska kärnkraftverk har också ifrågasatts. I början av 2007 riktades 

kritik mot en kultur som vuxit fram på kärnkraftverket i Forsmark och som medfört ett 

försämrat säkerhetsmedvetande. Bland annat hade personal vid upprepade tillfällen varit 

berusade på sitt arbete. Företaget hade även väntat i sju månader på att skicka iväg ett prov, 

vilket medfört att icke godkänd utrustning använts vid kärnkraftverket. Detta sammantaget 

gjorde att företagets VD avgick i februari 2007. 

 Den svenska inställningen har varit att kärnkraften ska fasas ut vilket betyder att om en 

reaktor tjänat ut ska den inte ersättas. Men kritiker menar att avvecklingen tar alltför lång tid. 

Miljöminister Anders Carlgren har sagt att han inte ser kärnkraften som en lösning på 

klimatproblemen. 

 

Slutförvaring av kärnkraftsavfall     
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Avfallet från kärnkraftverk är radioaktivt under väldigt lång tid. Under den tiden måste de 

förvaras på ett säkert sätt. Än så länge mellanlagras avfallet på en plats som fungerar under en 

period i väntan på bättre lösningar på hur man slutgiltigt ska kunna stoppa undan avfallet.  

Men inget land på jorden har kunnat hitta något bra sätt att ta hand om avfallet för tid och 

evighet. Det betyder att vi skjuter över problemen på kommande generationer.  

 Eftersom vi inte vet vad som händer i framtiden och vilken kompetens människor då har 

kan vi inte nöja oss med lösningar som kräver ständig övervakning t ex, eller där avfallet kan 

riskera att hamna på avvägar. Även miljömässiga katastrofer kan påverka avfallet så det får 

inte placeras alltför nära jordytan. 

 

FAKTARUTA 

Metoder för slutförvaring av kärnkraft 

 1) KBS-3-metoden - den metod för slutförvaring som framför allt diskuterats i Sverige 

och som i korthet går ut på att kopparkapslar med använt kärnbränsle placeras stående eller 

liggande i tunnlar på 500 meters djup. (De platser som diskuterats är Oskarshamn och 

Forsmark).  

 2) Att placera kärnkraftsavfallet djupt nere i saltlager eller i lerlager – har diskuterats i 

en del andra länder.   

 3) Kapslar med kärnkraftsavfall i djupa borrhål som läggs i tjocka lerlager på havsbotten 

– en metod som ratats bl a eftersom det finns en oro för hur det kan påverka fisket.  

 4) Kapslar med kärnkraftsavfall skjuts upp i rymden. Metoden har också ratats. 

 5) Transmutation, d v s att omvandla ett grundämne till ett annat med kortare 

halveringstid, alltså ett ämne som är radioaktivt under kortare period, alternativt ett som inte 

alls är radioaktivt. Detta skulle enligt forskare kunna ske genom neutronbestrålning. Men det 

är inte säkert det ens går att genomföra och sannolikt blir det en mycket riskabel hantering om 

den blir verklighet. 

 Målet är att länders som använder kärnkraft själva ska ta hand om avfallet. Men riskerna 

finns alltid att avfallet, precis som sker med annat avfall, dumpas i fattiga länder.  

Läs vidare: SKI, svenska kärnkraftsinspektion, www.ski.se 

 

FAKTARUTA 

Fakta om kärnkraft 

* Det finns 442 kärnkraftsreaktorer i världen.  

* Kärnkraft står för 16 procent av världens elförsörjning. 

http://www.ski.se/
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* I Sverige står kärnkraften för 45-50 procent. 

* Livslängden på ett kärnkraftsverk är cirka 40 år. 

* Varje år förbrukas 65 000 ton uran. 

* 10 000 ton radioaktivt avfall skapas årligen. 

* Sedan kärnkraften började användas har mer än 190 000 ton avfall skapats. 

* De urankällor som man vet om idag räcker i ytterligare 85 år. 

Källa: Sveriges Natur 

 

Övning 

 

Linjen 

Markera en linje mitt i rummet. Början på linjen betyder ”jag håller med fullständigt”. Slutet 

på linjen betyder ”jag håller inte med alls”. Ta ställning till några påståenden genom att 

placera er på linjen efter era åsikter. Precis som med 4-hörn-övningen i lektion 1 finns det 

inga svar som är rätt eller fel.  

 Den som leder övningen tar på sig ansvaret att ge alla möjlighet att berätta hur han eller 

hon tänkt. När alla lyssnat på varandra kan den som vill flytta sig längs linjen. Ta gott om tid 

på er, det viktiga är diskussionen och inte att hinna med så många frågor som möjligt. 

 

1) Svenska folket röstade för en avveckling av kärnkraften i en folkomröstning 1980. Det 

gäller fortfarande. 

2) Det viktigaste är att göra oss av med oljeberoendet. 

3) Det viktigaste just nu är att vi använder ren energi som inte bidrar till växthusgaserna.  

4) Om vi ska använda kärnkraft måste vi själva ta hand om avfallet. 

  

  

Vindkraft 

 

Vindkraften är populär, en Sifoundersökning 2005 som beställts av företaget Sydkraft visar att 

detta är den absolut mest populära energiformen. På andra plats kommer vattenkraften. 

 Men sin popularitet till trots är vindkraften inte helt utan problem. Som alla kunnat 

konstatera som reser t ex i Skåne krävs många vindkraftsverk för att få större mängder el. 

Vindkraftverken påverkar vår bild av naturen, hur det faktiskt ser ut. Men påverkar också 

fågellivet. 



 29 

 Naturskyddsföreningen tror att användandet av vindkraft kommer att växa kraftigt. 

Kanske kan den om 30 år svara för uppemot en femtedel av förbrukningen. På kort sikt kan 

det handla om kanske 7 procent. 

 Tidigare handlade det mest om små bolag, men nu börjar även de stora elbolagen ge sig 

in i leken.  Även regeringen vill skynda på utbyggnaden, och miljöminister Andreas Carlgren 

att man planerar att försöka förenkla möjligheten att få tillstånd för att driva ett vindkraftverk. 

 

Solenergi 

  

Solenergi är förstås också en källa som inte sinar inom överskådlig tid, men liksom 

vindkraften är det svårt att få stora mängder energi. I synnerhet i vår del av världen med 

relativt få soldagar. Internationellt växer solenergin stort, marknaden har vuxit med 40 

procent i genomsnitt under de senaste 10 åren. Solceller är en möjlighet inte minst i soliga 

länder med dåligt utbyggda elnät.  

 I Sverige används solceller nästan enbart där det är svårt att dra fram det ordinarie 

elnätet. Men det finns även statliga bidrag för den som vill montera solceller på offentliga 

byggnader.  Norge är ett land som satsar stort, trots ett liknande klimat som det svenska. 

 Hoppet står till att ny teknik kan utvecklas som gör solenergin effektivare. Det finns t ex 

något som heter tunnfilmsteknik som kan vara ett genombrott. Forskarna vid Ångström Solar 

Center i Uppsala har med tyska pengar försökt utveckla denna teknik som handlar om små 

kristaller som är otroligt bra på att absorbera ljus. 

 Idag används en kiselteknik med tjockare solcellsskikt. Med tunnfilmstekniken kunde 

skikten göras betydligt tunnare vilket gör att det går åt mindre energi och material. Men 

samtidigt blir man beroende av ovanliga material som indium och gallium (de fyra ämnen 

som förekommer i skiktet är koppar, indium, gallium och selen).  

 Läs mer: www.asc.angstrom.uu.se 

 

Biobränslen  

 

Biobränslen är producerade av levande organismer, biomassa, och inte fossila bränslen som 

tagit miljontals år på sig att omvandlas till något som vi kan använda idag.  Fördelarna med 

biobränslen är många. De är förnyelsebara och de skickar i stort sett inte ut någon koldioxid i 

atmosfären. 

http://www.asc.angstrom.uu.se/
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 Biobränslena kan användas på många sätt, för att producera el, värma upp hus, som 

drivmedel i fordon etc. I Sverige är det framför allt inom massa- och pappersindustrin som 

man börjat använda allt mer biobränslen. 

 Det finns en mängd varianter på biobränslen. Trädbränslen kommer från t ex ved, rester 

från trädavverkning (t ex bark) eller energiskog (till exempel sälg). Returlut kallas en 

bioprodukt som man får vid framställning av pappersmassa och som används framför allt i 

massaindustrin.  

 Sedan kan man även bränna andra former av avfall från industrin och hushållen och få 

ut energi. Men om man bränner t ex hushållssopor finns ibland ämnen som är fossila och ger 

växthusgaser, t ex olika slags plast.  

 Det klassiska biobränslet är förstås ved som man eldade i spisar och kaminer och som 

fortfarande används i stora delar av världen. Men det går ut mycket ved för att få energi och 

därför försöker man ofta förädla den till fast, flytande eller gasformiga bränslen. Många 

menar att etanol är den viktiga efterträdaren till oljan.   

 Därutöver förekommer olika former av t ex hampa, spannmål, avloppsslam och olika 

slags strå och gräs i olika mer eller mindre förädlade former bland det som man brukar kalla 

biobränsle. 

 Vi använder allt mer biobränsle. Elproduktionen från biobränslen har fördubblats sedan 

år 2001.  Detta är mycket en effekt av man infört skatteväxling med ökade koldioxidskatter. 

Sedan 2001 har cirka 15 miljarder skatteväxlats från arbete till energi.  

 

Etanol – räddare eller ej? 

 

Många ser etanol som den stora ersättaren för oljan. Etanol, d v s det som också kan kallas 

teknisk sprit, tillverkas av säd. Den kan användas på många andra sätt än som 

berusningsdryck. Lösningsmedel och bränsle är två vanliga användningsområden. 

 Etanol kan t ex fungera som bensin och nästan all bensin som säljs i Sverige innehåller 

några procent etanol. Fördelen med etanol är att det ger renare avgaser. Men om alla skulle 

köra på etanol skulle det gå åt väldigt mycket, och kritikerna har ifrågasatt om det är vettigt 

att vi använder åkermark till att odla säd som används på det här sättet. 

 Det viktigaste, menar kritikerna, måste vara att göra motorerna energisnålare. Vissa 

anser till och med att det vore bättre att använd marken till att odla energiskog som blir träflis 

och som kan ersätta oljeanvändningen vid uppvärmning av hus. Med energisnålare motorer 
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skulle i så fall bilarna även i fortsättningen kunna drivas med bensin. Alternativt andra former 

av biobränslen. Men ofta återstår att utveckla dessa så att de faktiskt fungerar för en bilmotor. 

 Om biobränslet slår igenom ordentligt kan det bli ont om odlingsbara ytor. Detta märks 

redan i vissa länder. I Mexico City demonstrerade i början av 2007 människor i protest mot 

dyrare tortilla. I USA har efterfrågan på etanol gjort att priserna på spannmål är de högsta på 

tio år.  

 Många svälter i världen, man kan fråga sig om det är försvarbart att köra runt på bilar 

som förbränner det som andra hade kunnat äta. Frågan om hur vi ska odla biobränsle är under 

utredning. Men samtidigt får man komma ihåg att situationen i Sverige är en annan, här 

används redan idag bara en femtedel av all spannmål till mat, resten går bl a till djurfoder och 

en tredjedel till tillverkning av etanol.  

 Kanske borde vi snarare se att olika delar av världen ska använda sin mark till olika 

ändamål, och att det är just odling av energi som är det som ett glest befolkat land som 

Sverige ska satsa på. 

 

Citat 

”Sverige kan bara täcka någon tiondel av drivmedelsbehovet om vi så odlade all tillgänglig 

mark inklusive mark som ligger i träda. Denna odling tar inte bara resurser i form av 

mänskligt arbete, fossilt eldade jordbruksmaskiner, konstgödsel och så vidare - den äter också 

på naturens begränsade resurser, den stör ekobalansen vilket i sin tur kräver ytterligare 

insatser av arbete och maskiner för att hantera.”  

Lantbruksforskaren Torbjörn Rydberg, SLU i Uppsala, DN 2007-01-27  

  

Diskutera: 

Är det moraliskt försvarbart att tillverka sprit av säd för att få energi? 

Hur kan man se på kritiken och biobränslets roll som ersättning för fossila bränslen? 

 

Vattenkraft 

Vi i Sverige använder mycket vattenkraft jämfört med andra länder. Anledningen är att vi har 

många älvar och ett relativt glest befolkat land. Vattenkraft är förnyelsebar energi, och ren 

såtillvida att den inte ger utsläpp av koldioxid. Men den kräver att vi bygger och dammar och 

leder om vattnets förlopp vilket påverkar naturen både för människor, växter och djur. När 
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hittills orörda älvar blir till dammar för vattenkraft riskerar oersättliga naturvärden att gå 

förlorade. 

 Sverige har många älvar med en brant sträckning. En del har skyddats just för att 

naturen kring dessa älvar inte ska förstöras. Vindelälven, Torneälven, Kalixälven och 

Piteälven utsågs samtliga 1993 till nationalälvar. Det betyder att det står inskrivet i den s k 

miljöbalken att de ska förbli orörda. Men lagstiftningen kan förändras med bara ett enda 

riksdagsbeslut, och många är oroliga att detta kommer att ske om vi får svårt med den svenska 

energiförsörjningen eftersom andra kraftkällor ska minskas eller fasas ut. 

 Vattenkraft är relativt billig om man jämför med t ex kärnkraften och tittar på hela 

bilden med avfallshantering etc. Men att bygga ut vattenkraften kostar stora pengar i 

investeringar. Svenska Naturskyddsföreningen har förutom de förlorade naturvärdena pekat 

på att vattenkraften inte heller är helt och hållet en ren kraftkälla eftersom den förorsakar 

utsläpp av t ex metangas.  

Diskutera: 

Vad väger tyngst, naturvärdena eller den energi som vi kan utvinna ur våra älvar? 

Hur ska vi resonera kring utbyggnaden av vattenkraften? 

FAKTARUTA 

De värsta miljöbovarna 

 

Vi som bor i den rika delen av världen gör av med mest energi och vi påverkar alltså klimatet 

mest.  Enligt de senaste beräkningarna i FN:s klimatrapporter i samband med 

Kyotoprotokollet står följande länder eller regioner för mest utsläpp av växthusgaser.  

1) USA – 39 procent av utsläppen 

2) EU – 23,5 procent 

3) Ryssland – 11 procent 

4) Japan – 7,5 procent 

 USA har 5 procent av världens befolkning men står för mer än en femtedel av 

energiförbrukningen. I USA används mycket kol som är det bränsle som ger mest koldioxid 

av alla bränslen.   
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 Det är produktionen av elström och transporter som står för mest utsläpp av koldioxid. 

Produktionen av energi står för 36 procent av de totala utsläppen, och över hälften av all el 

kommer från förbränning av kol, olja, fossil- eller naturgas. På andra plats hamnar 

transporterna som står för 27 procent av alla koldioxidutsläpp. Industrin hamnar på tredje 

plats med 21 procent och hushållen och servicesektorn för 15 procent (övrigt 1 procent). 

Källa: Världsnaturfondens hemsida, SVT:s hemsida och SvD 

 

FAKTARUTA 

Så mycket bidrar svensken med i utsläpp 

En medelsvensk släpper ut 3,5 ton koldioxid på ett år. Utsläppen fördelas på följande vis: 

1) Boende 1 407 kg per år 

2) Fritid 1 285 kg per år 

3) Arbete 629 kg per år 

Källa: SvD 

  

FAKTARUTA 

Välj rätt transportmedel 

Att välja sätt att resa är ett effektivt sätt att bidra till en bättre miljö. En enda flygresa till 

Thailand från Sverige betyder 800 kg koldioxid per person enkel resa. Så mycket koldioxid 

förbrukas per person och kilometer med följande transportmedel: 

1) Bil 0,22 kg 

2) Flyg 0,178 kg 

3) Buss 0,015 kg 

4) Tåg 0,001 kg 

Källa: SvD 

 

Övning   

 

En kampanj för hållbar utveckling 
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Egentligen borde vi stoppa alla koldioxidutsläpp omgående. Men det är knappast möjligt. 

Men drastiska åtgärder är nödvändiga. Världsnaturfonden anser att jordens medeltemperatur 

måste hållas under 2 grader högre än vid industrialismens början om det ska finnas en chans 

att vi ska kunna undvika de verkligt farliga konsekvenserna av klimatförändringar. 

 En undersökning från Naturvårdsverket visar att sju av tio svenskar är redo att ändra sitt 

levnadssätt för att minska klimatförändringarna. Hur får man människor att förstå att vi står 

inför en dramatisk förändring som gör att vi måste förändra vårt beteende? Tänk er att ni ska 

genomföra en kampanj för hållbar utveckling.  

 

Frågor att ta ställning till: 

1) Vad är huvudbudskapet – formulera några korta paroller som ni vill nå ut med  

2) Målgrupp – vilka vill ni nå ut till? 

3) Hur ska ni marknadsföra budskapet? 

 Detta behövs: Blädderblock eller andra stora papper. Färgade papper, tejp, klister, tjocka 

tuschpennor.  

 Dela in er i grupper om cirka 4 i varje, eller genomför övningen allihop om ni är färre än 

10. Rita förslag på kampanjaffischer och broschyrer. Meningen är inte att det ska se proffsigt 

ut utan att ni ska kunna visa och berätta för de andra hur ni tänkt. 

 

 

Lektion 4 

Hur skapar vi en hållbar utveckling? 

  

En sak är att formulera problemen. En annan att försöka åstadkomma någon slags förändring. 

Hur får vi en hållbar utveckling?  

 Vi kan alltid börja med oss själva. Men för att få resultat måste vi gå vidare och 

samarbeta i organisationer, i vårt eget land och globalt.  

 Det fjärde kapitlet handlar om försökt till politiska lösningar och hur man på olika 

nivåer försöker att komma till rätta med klimatförändringar och miljöförstöring. Men också 

hur begreppet hållbar utveckling kan förvandlas från teorier och vackra ord till verklighet. 

 

Arbetet i FN 
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Förenta Nationerna spelar en viktig roll när det gäller hållbar utveckling. FN:s klimatpanel, 

som nämndes i lektion 2, har bidragit till att få världens beslutsfattare att få upp ögonen för 

klimatförändringarna. Men hållbar utveckling finns på olika sätt med i många delar av FN:s 

arbete.  

 Ett tydligt exempel är FN:s milleniedeklaration om att halvera fattigdomen i världen till 

2015. Att minska de sociala och ekonomiska klyftorna i världen är en viktig del av hållbar 

utveckling.  Men hållbar utveckling är också det sjunde målet i deklarationen, där sägs att alla 

länder ska utforma handlingsplaner och att utvecklingen måste ha vänt senast 2015. 

 FN:s milleniedeklaration tillkom i samband med att världens stats- och regeringschefer 

samlades till ett toppmöte den 6-8 oktober 2000 i FN i New York. I deklarationen finns en rad 

mycket konkreta åtgärder som att förse människor med rent vatten och ge alla 

grundutbildning, stoppa spridningen av hiv/aids och få de rika länderna att öka det statliga 

biståndet. Men tanken är också att de rika länderna ska se till att fattiga länder får ökade 

möjligheter att bedriva handel så att de kan förbättra sin ekonomi och betala sina skulder. 

  

Åtta utvecklingsmål har antagits i deklarationen:  

 Halvera andelen extremt fattiga till 2015  

 Halvera andelen som lider av hunger till 2015  

 Allmän grundskola för alla barn till år 2015  

 All diskriminering av flickors rätt till utbildning ska ha eliminerats till 2005  

 Barnadödligheten ska ha minskat med två tredjedelar och mödradödligheten med tre 

fjärdedelar till 2015  

 Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska hejdas och en minskning av 

sjukdomarna ha påbörjats  

 Nationella planer för alla länder för en hållbar utveckling senast 2005 och utarmningen 

av miljö- och naturresurser ska ha vänts i en positiv trend år 2015  

 Skapa ett globalt partnerskap för utveckling genom att öka det statliga biståndet, b) öka 

tillträde till handelsmarknaderna för utvecklingsländerna och c) skapa en hållbar 

skuldsituation  

Läs mer på FN-förbundets hemsida www.sfn.se 

Citat 

http://www.sfn.se/
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”I syfte att minska skillnaderna i levnadsvillkor och för att bättre tillgodose behoven hos 

majoriteten av jordens befolkning måste alla stater och folk samarbeta i den angelägna 

uppgiften att utrota fattigdomen, vilket är en förutsättning för hållbar utveckling.” 

Princip 5 i FN:s Rio-deklaration om miljö och utveckling, 1992. 

  

Diskutera: 

I Milleniedeklarationen nämns ingenting om demokrati och mänskliga rättigheter.  

Vad kan det bero på? Vilka konsekvenser får det? 

FN har inga möjligheter att straffa länder som inte håller vad de lovat. Vad har den här typen 

av deklarationer för betydelse? 

Räcker FN:s krav på att utvecklingen ska ha vänt senaste 2015? Borde FN ha gått ut hårdare? 

 

EU:s strategi för hållbar utveckling 

 

Genom vårt medlemskap i EU har vi också en möjlighet att påverka så väl övriga EU-länder 

som resten av världen. EU har en ledande roll och kan utöva inflytande inte bara på FN utan 

på andra globala organisationer som Internationella valutafonden, Världsbanken och 

världshandelsorganisationen WTO.  

 EU:s länder har lovat att arbeta gemensamt för hållbar utveckling. Detta har till och med 

skrivits in i EU:s grundlagar, vilket skedde i och med det så kallade Amsterdamfördraget 

1999. Det betyder till exempel att miljökraven ska finnas med i alla delar av EU-samarbetet.  

 

EU:s sjätte handlingsprogram för miljön har titeln ”Miljö 2010: Vår framtid, vårt val.” Det 

lyfter fram fyra prioriterade områden: 

1) Klimatförändringar 

2) Naturen och den biologiska mångfalden 

3) Miljö och hälsa 

4) Hållbar användning av naturresurser och hållbar avfallshantering. 

 

I den strategi för hållbar utveckling som fastställdes vid EU-toppmötet i Göteborg 2001 slås 

fast att arbetet måste ha ett brett perspektiv och att både sociala, ekonomiska och 

miljömässiga aspekter måste vägas in i olika beslut.  

 

FAKTARUTA 
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Principer för EU:s miljöpolitik 

  

EU har dessutom sedan länge en fastslagen miljöpolitik som slås fast i fördrag och lagar på 

miljöområdet. Den grundas på följande principer: 

 Försiktighetsprincipen (att det går att ta brådskande beslut t ex av hänsyn till människor 

och djurs hälsa eller för att skydda miljön, även om farorna inte är fullständigt vetenskapligt 

bevisade) 

 Förebyggande åtgärder 

 Föroreningar ska åtgärdas vid källan 

 Förorenaren ska betala (PPP = Polluter Pays Principle) 

 EU försöker i sina beslut att slå fast miniminivåer med krav på miljöskydd. Men det 

finns en rad problem med dessa krav. Det slås till exempel fast att kraven inte får störa 

konkurrensen eller skapa nya handelshinder på EU:s inre marknad. 

 Det händer att länder bryter mot EU:s miljölagar, oftast genom att inte införa lagar på 

miljöområdet som EU gemensamt kommit överens om. Problemet är att det är svårt för EU att 

sätta hårt mot hårt. Det ”straff” som tillämpas kan sammanfattas: ”name, frame and shame”, 

det vill säga att man öppet redovisar hur långt olika länder kommit med sin miljölagstiftning 

så att de som halkat efter får skämmas.  

 

Diskutera: 

Verkar EU ha en bra strategi för hållbar utveckling? Är det något som saknas? 

 

EU:s klimatmål 

FN:s klimatrapporter har förstås fått konsekvenser även för EU-samarbetet. EU har tagit på 

sig en ledande roll att i första hand åstadkomma en utveckling i alla medlemsländerna. 

Tanken är att Europa ska bli världsledande på energibesparingar och förnyelsebar energi. Men 

som steg två tänker EU försöka få med sig resten av världen, i första hand USA 

 EU:s nya klimatpolitik slogs fast vid ett EU-toppmöte i mars 2007 med 

regeringscheferna i EU. De enades om ett mål som säger att 20 procent av all energi som 

används i EU ska komma från förnyelsebara energikällor.  



 38 

 En samlad energipolitik för alla EU-länder drivs fram av stigande priser på olja, bensin 

och el. När Ryssland skar av gasleveranserna i flera månader kring årsskiftet 2006-2007 

spädde det ytterligare på känslan av att EU måste skapa en ny slags energipolitik där man inte 

är så beroende av hur andra aktörer utanför EU agerar.  

 En stridsfråga var om målen skulle anses bindande, vilket Sverige och Tyskland krävt, 

eller inte bindande vilket en grupp länder med Frankrike i spetsen ansåg. Ordförandelandet 

Tyskland lyckades till sist drivande igenom att målen är bindande. Arbetet går nu vidare med 

att precisera exakt vad varje EU-land ska göra. Det väntas bli lägre krav på länder som Polen och 

Tjeckien och högre krav på utvecklade industriländer som Tyskland och Sverige.  

 Barroso har också uttalat hopp om att Europas agerande ska få även USA att gå med på en 

internationell uppgörelse om att minska utsläppen av koldioxid. Om USA går med på 

internationella uppgörelser har EU förklarat att man kan tänka sig en minskning av 30 procent 

av utsläppen av koldioxid. 

FAKTARUTA 

Detta innefattar EU:s nya miljömål 

 Utsläppen av koldioxid ska minskas med 20 procent fram till 2010 jämfört med 1990. 

 Om det går att få en internationell uppgörelse till stånd kan EU tänka sig att höja målet till 

30 procent. 

 Användningen av förnyelsebara energikällor ska öka med 20 procent.  

 Andelen biobränsle i transportsektorn ska öka med 10 procent. 

 

FAKTARUTA 

Problem för EU-samarbetet kring miljöfrågor 

EU:s förslag har bemötts positivt av nästan alla EU-länder, även om några länder som Sverige 

och Tyskland driver på och vill gå längre.  Andra länder har motsatt sig delar av förslaget. 

 Flera länder i Östeuropa som hoppas kunna utveckla sina industrier och förbättra sin 

ekonomi de närmaste åren vill inte gå med på alltför hårda krav.  
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 I Finland finns en skepsis mot att skogsindustrin som använder mycket energi ska drabbas 

vilket kan leda till att många förlorar jobben.  

 En kontroversiell del av EU-kommissionens rapporter är att man ofta uttalar sig positivt 

om kärnkraften som en ren energikälla som inte skapar problem för klimatet. 

 Bilindustrin knorrar över kraven. Tysklands regering har sagt ifrån att förändringarna inte 

får drabba den tyska bilindustrin. Sverige som vill skydda biltillverkarna Volvo och Saab 

håller i den här frågan samma linje som Tyskland.   

 Kritik har riktats mot EU:s handel med utsläppsrätter. Kritikerna menar att tilldelningen 

har varit alldeles för riklig, priserna har därför dumpats och företag som fått sig tilldelade 

för mycket har kunnat sälja dessa och i realiteten inte alls minskat sina utsläpp. (Mer om 

detta i fördjupningslektionen). 

Citat: 

”Vi saknar konkreta förslag som sätter ett pris på miljön och gör att marknadskrafterna 

verkligen arbetar i hållbar riktning.” 

Den kritiken riktar Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen, 

SNF. SNF menar att EU:s mål är för lågt satta. Meningen är att 20 procents sänkning av 

utsläppen ska säkra att det inte blir mer än 2 grader varmare. Men det behövs en minskning på 

30-40 procent och på sikt hela 80 procent för industriländerna, enligt SNF.   

  

Diskutera: 

Vilka problem har EU när det gäller att enas om kraftfulla åtgärder för att stoppa 

växthuseffekten? 

Hur borde EU:s klimatpolitik se ut och fungera? 

Vad kan Sverige göra? 

 

Hållbar utveckling i Sverige 

 

Varje land i FN måste förstås också ha en nationell strategi. I den svenska handlingsplanen 

finns krav på åtgärder på alla nivåer i samhället. Det talas om vilken betydelse som 

myndigheter och företag har. Men också hur vanliga konsumenter som du och jag måste 

förändra vårt beteende.   
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 Sverige arbetar även för att trycka på andra aktörer, inte minst regionalt och 

internationellt. Ett sådan viktigt samarbete är Baltic 21 där 11 länder i Östersjöområdet och 

EU träffas. 

  EU har uppmanat alla medlemsländerna att bilda ett råd för hållbar utveckling. I 

Sverige bildades Rådet för hållbar utveckling med ett kansli i Umeå januari 2005, men det är 

redan på väg att avvecklas. Den nya regeringen planerar att göra om arbetet och vill i stället 

satsa på den nybildade Hållbarhetskommissionen, ett vetenskapligt råd och en 

”parlamentarisk beredning”. Exakt vad detta innebär för det kommande arbetet är ännu oklart, 

men det har meddelats att det blir mycket fokus på klimatfrågan. 

 

FAKTARUTA 

Nyckelord för Sveriges strategi 

 

Den svenska strategin för hållbar utveckling präglas av följande nyckelord: 

* Långsiktighet – inte kortsiktighet 

* Nytta – inte utnyttja 

Gäller inte bara naturresurser utan även av människan skapade resurser som byggnader, 

infrastruktur etc samt inte minst mänskliga resurser, d v s människor och deras hälsa, 

kompetens och kreativitet. 

* Understödja – inte undergräva  

En god ekonomi är en god grund för social rättvisa och skydd för miljön. Men det omvända 

gäller också: Det som är bra för människa och miljö är också bra för ekonomin, åtminstone på 

sikt. 

* Samverka – inte motverka 

Hållbar utveckling handlar om ett gemensamt ansvar där många olika aktörer bidrar med sin 

del för att helheten ska bli bra. Därför måste det finnas samarbete mellan politiska partier, 

frivilligorganisationer, myndigheter, företag, fack etc. Samverkan behövs lokalt, nationellt 

och regionalt, men också inom EU och globalt. Arbetet måste präglas av en respekt för 

mänskliga rättigheter. Alla medborgare ska ha samma rättigheter och känna sig delaktiga.    

 (Källa: Regeringens skrivelse 2005/06:126: Strategiska utmaningar: En vidareutveckling av 

svensk strategi för hållbar utveckling.)  

 

Oljekommissionen 
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I juni 2006 lade den svenska oljekommissionen fram sin slutrapport som föreslår en rad 

långtgående åtgärder för hur Sverige ska kunna bryta vårt beroende av oljan fram till 2020.

 Kommissionen har betat av de tre sektorer där beroende av olja är störst:  

 1) Hus och uppvärmning – detta ska i fortsättningen i stort sett ske utan olja. 

 2) Trafik - genom effektivare vägtransporter och nya bränslen ska oljeanvändningen 

minskas med 40-50 procent. 

 3) Industrin – en minskning av oljeanvändningen med 25-40 procent. 

 I rapporten talas om energisnålare bilar och att minska resandet genom IT-lösningar, 

distansarbete etc. Staten ska bidra till att vi får en storskalig produktion av biobränsle från 

skog och åkermark. Det ska bli mer kollektivtrafik som blir snabbare, bekvämare och mer 

prisvärd. 

 Vi har redan kommit en bra bit på väg när det gäller uppvärmningen av våra bostäder. 

Sedan mitten av 1970-talet har energiförbrukningen per kvadratmeter boyta halverats genom 

effektivare energianvändning. Men under samma period har den totala boytan ökat med 

nästan 50 procent så i realiteten har det inte inneburit någon minskad energianvändning.   

 Det inte bara handlar om att minska utsläppen på växthusgaser, skriver 

oljekommissionen. Det handlar också om att trygga försörjningen på energi, stärka Sveriges 

ekonomi och skapa nya möjligheter för svensk industri att så att vi kan bli världsledande på 

hållbar utveckling. 

 Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/6316/a/66280 

 

Diskutera: 

Varför är det så viktigt att bryta vårt beroende av oljan?  

Vad talar för det, förutom miljö- och klimatfrågan? 

 

Hållbar utveckling i svensk politik 

 

Finns det skillnad mellan vad olika partier tycker när det gäller hållbar utveckling? Ja, det gör 

det förstås. Klimathotet är alla överens om, budskapet från FN:s klimatpanel har gått fram 

överallt. Men talar vi om hållbar utveckling i en vidare mening blir skillnaderna mellan 

partierna tydligare. 
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 Att utrota fattigdomen är en viktig del av hållbar utveckling. Moderaterna vill att vi ska 

minska biståndet. I realiteten har detta redan skett eftersom man låtit en del av 

biståndspengarna gå till att skriva ner skulder som fattiga länder har till svenska företag. Detta 

är ett löfte som vi gett i olika sammanhang, men tanken var aldrig att det skulle tas av 

biståndet för att kompensera svenska företag. 

 Den borgerliga alliansen förändrar också biståndspolitiken, även om detaljerna ännu inte 

är utformade. Meningen är att det inte längre ska ges statliga medel på samma sätt som 

tidigare till att informera om biståndsfrågor. De som arbetar med biståndsfrågor är oroliga för 

att biståndsviljan minskar om organisationer inte längre får samma möjligheter att berätta om 

vad de gör och varför.  

 En annan förskjutning som redan börjar märkas är att alliansen vill satsa mer på bistånd 

som administreras genom företag och mindre via organisationer. Detta återspeglar alliansens 

syn på att privatiseringar och företag är bättre om man vi få resultat och kvalitet inom en 

verksamhet.  

 Bistånd är mycket mer än mat, filtar och hälso- och sjukvård. Att få igång ett fungerande 

näringsliv är förstås viktigt för ett fattigt land. Men en viktig del av biståndet är även arbete 

för mänskliga rättigheter och demokratistöd, t ex att hjälpa till att bygga upp demokratiska 

partiväsenden i länder där det tidigare har varit diktatur. Här spelar organisationerna en viktig 

roll i att förmedla erfarenheter från t ex folkrörelsearbete, folkbildning och hur man bygger 

upp sociala rörelser som kan bygga en demokrati underifrån som sätter press på landets elit.   

 Läs mer om regeringens kommission för hållbar utveckling på: 

http://www.regeringen.se/sb/d/8882 

  

Citat: 

Fredrik Reinfeldt, Hållbarhetsrådets hemsida: 

”Jag tror att ökad handel och ökad specialisering av matproduktion kommer att vara en 

förutsättning för att föda jordens befolkning, och därför måste vi verka inom WTO för 

liberalare och enklare handelsregler och en avveckling av skydd och stöd ... Den fria 

företagssamheten är en stark och välståndsskapande kraft – men den fråntar inte varje lands 

ansvar att skapa goda politiska och sociala förutsättningar för hållbar utveckling.” 

Hela Fredrik Reinfeldts text finns på 

http://www.hallbarhetsradet.se/templates/Hallbarhetsradet_Page.aspx?id=717  

 

Diskutera: 
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Vad kan man säga om den borgerliga regeringens politik för hållbar utveckling? 

 

Det gröna folkhemmet 

 

Folkhemmet är ju ett begrepp med gamla rötter i socialdemokratin. Uttrycket ”det gröna 

folkhemmet” myntades av Göran Persson i ett tal när han var nyvald partiordförande. Han 

talade om att han ville se Sverige som det första ekologiskt hållbara samhället i världen.  

 Sedan dess har mycket hänt. Sverige är pådrivande, inte minst i EU. Det har tagits en 

rad beslut kring hållbar utveckling i Sverige. Stora pengar har investerats i ekologiskt hållbara 

alternativ t ex på energiområdet. Men många menar också att frågan om hållbar utveckling 

inte genomsyrar den socialdemokratiska politiken på det sätt som Göran Persson nog hade 

tänkt sig.   

 Under 2004 hölls rådslag inom socialdemokraterna om det gröna folkhemmet. Såhär 

skrev Mona Sahlin i samband med detta: 

 ”Precis som när vi byggde folkhemmet handlar det om ansvarstagande. Då kanske mest 

en familjetanke och klasstanke. Nu i solidaritet med och ansvarstagande för kommande 

generationer. Men också i solidaritet med andra folk på vår jord.” 

 På en direkt fråga i Aftonbladet 25 oktober 2005 om varför det varit så trögt att nå ut 

med tankarna kring det gröna folkhemmet i partiet svarade Mona Sahlin, som då var 

samhällsbyggarminister: 

  ”Det gröna folkhemmet var Görans tal och är fortfarande Görans dröm. Han har givit 

det plats i regeringspolitiken men få har funnits runt omkring som stöttat och drivit frågorna, 

skapat opinion. Det har inte riktigt fått fäste och vuxit inom socialdemokratin. Inte blivit 

partiets. Nu ska det bli det”. 

 Mona Sahlin har förklarat att man får se vägen mot det gröna folkhemmet steg för steg. 

På samma sätt som med frågor som jämställdhet, feminism och integration. Först när frågan 

är etablerad kan den så småningom genomsyra hela politiken. 

  

Citat: 

 

 ”Jag tror att vi för mycket har fokuserat på att straffa bort det dåliga. Jag tror vi mera ska 

fråga oss hur vi kan stimulera det goda.” 

Mona Sahlin, AB 2005-10-25 
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Diskutera: 

Är det möjligt att det gröna folkhemmet kan bli en fråga som genomsyrar hela det 

socialdemokratiska partiet? 

Vad behövs för att frågan ska få ett ordentligt genombrott? 

  

Övning  

 

Utforma en politik för hållbar utveckling 

 

Nu ska ni leka beslutsfattare. Detta är ett slags rollspel. Ni är Sveriges regering, dela ut 

ministerposterna. Det är lämpligt att ha en miljöminister, en jordbruksminister, en 

skolminister, en finansminister, en näringsminister och en biståndsminister. Men välj gärna 

fler ministerposter, vilka ni tycker passar. Är ni många kan flera personer arbeta på samma 

departement (biträdande miljöminister etc). 

 Er uppgift är att utforma en politik för hållbar utveckling. Ni behöver inte lösa alla 

problem, men formulera några förslag t ex på lagar som skulle kunna stiftas på varje område. 

Är ni en mindre grupp kan ni ha ett gemensamt rådslag. Är ni många kan ni dela upp er per 

departement och sedan samlas och berätta för varandra vad ni kom fram till. 

 Några idéer kring hur ni skulle kunna resonera: 

 Traditionellt talar man om att det finns tre olika sätt att påverka vilken inverkan vi 

människor har på miljön, och därmed på sikt på vår sociala och ekonomiska välfärd.  

1) Samhället kan styra utvecklingen genom att reglera handlingsutrymmet – vad vi får och 

inte får göra, t.ex. genom förbud eller skatter. 

2) Samhället kan också stödja en utveckling vi vill ha, t.ex. genom subventioner eller 

bidrag.  

3) En tredje möjlighet är att kommunicera för att få ut ett budskap, t ex informera vilka 

konsekvenser olika handlingar kommer att få.  

 

Det är ert val: Ska ni använda morot eller piska?  

 Finns det för få morötter för företagen?  

 Behövs positiva styrmedel som skattelättnader, avgiftsbefrielser, lägre tillsynsavgifter 

etc. 

 Hur ska ni påverka konsumenter, t ex pant på burkar, program på TV som visar vilka 

resultat som uppnåtts etc.   



 45 

 Hur sprider man goda exempel? 

 

Fundera kring fördelar och nackdelar med olika val. Några saker att fundera över: 

 Det måste finnas en förutsägbarhet. Företag har ingenting emot tydliga regler om de är 

på lång sikt och väl underbyggda. Men om de ska investera måste de veta att det finns en 

långsiktighet.  

 Vi måste se vår egen del i en internationell utveckling. I en mer globaliserad värld utan 

överstatlighet (det finns ingen som kan bestämma över vad som sker i alla länder samtidigt) är 

våra möjligheter till förbud och stöd väldigt begränsade. Informationsspridning får därför en 

allt viktigare roll.  

 

 Energi, hur använder vi den och hur hittar bra energialternativ? 

 Hur ställer vi krav, och på vem ska vi ställa krav?  

 Ny teknik – hur kan den bidra? (Videokonferenser, telefonarbete, elektroniska medier  

etc) 

 Hur stimulerar man samverkan mellan olika aktörer?     

 Hur kan hållbar utveckling gynna en positiv utveckling på arbetsmarknaden? Kan hållbar 

utveckling ge jobb och hur och var i så fall? 

 

En variant på övningen om ni är en stor grupp: 

Låt några arbeta för att påverka regeringen utifrån, t ex i sin roll som konsumenter, 

gräsrotsaktivister etc. Hur ska de arbeta? 

 Tänk på: Bara staten kan stifta lagar men vem som vill kan bedriva kampanjer. Som 

konsument har du möjlighet att väcka frågor, protestera och driva kampanjer. Företag och 

regeringar är ofta inte okänsliga för sådana påtryckningar. Tvärtom måste de vårda vilket 

intryck de gör på resten av världen för att kunna klara dagens hårda konkurrens. 

 

 

Ordlista 

 

Agenda 21 

Dagordning för det 21:a århundradet. Ett dokument som antogs 1992 vid en stor FN-

konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro i Brasilien där det bl a slogs fast att 
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hållbar utveckling innebär en samordnad utveckling inom tre fält: miljö, samhälle och 

ekonomi. Agenda 21 har formulerat ett uppdrag till världens stater att arbeta för hållbar 

utveckling både på lokal och på central nivå.   

 

Biobränslen  

Biobränslen är producerade av levande organismer, biomassa. Det finns en mängd varianter 

på biobränslen. Trädbränslen kommer från t ex ved, rester från trädavverkning (t ex bark) 

eller energiskog (till exempel sälg). Returlut kallas en bioprodukt som man får vid 

framställning av pappersmassa och som används framför allt i massaindustrin. Man kan även 

bränna andra former av avfall från industrin och hushållen och få ut energi.  Därutöver 

förekommer olika former av t ex hampa, spannmål, avloppsslam och olika slags strå och gräs 

i olika mer eller mindre förädlade former. Även etanol, d v s sprit som utvinns av säd, ses som 

biobränsle. Biobränslena kan användas på många sätt, för att producera el, värma upp hus, 

som drivmedel i fordon etc.   

 

Förnyelsebar energi 

Energi som produceras med sol, vind, vatten eller biobränslen. Förnyelsebar betyder att det 

bildas nytt hela tiden och inte tar slut. Biobränslen som ved och flis belastar inte atmosfären 

med mer koldioxid än vad jordens växter tar upp. 

 

FN:s klimatpanel 

Bildades 1988, det engelska namnet är ICCP, av FN:s miljöorgan UNHEP och World 

Metereological Organization, WMO. FN:s fjärde rapport presenterades 2007 och fick stor 

uppmärksamhet. 

 

Fossila bränslen 

 

Energikällor som består av organiska kol- och väteföreningar. De har skapats av vattendjur 

och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar. Under jordens historia 

har det bildats tjocka lager som utsatts för hårt tryck som medfört olika kemiska processer.  

De vanligaste fossila bränslena är kol, olja och naturgas 

 

Hållbar utveckling 
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Begreppet hållbar utveckling (på engelska sustainable development) myntades 1987 av den 

norska politikern Gro Harmel Brundtland när hon var ledare för FN:s kommission för miljö 

och utveckling, den så kallade Brundtlandkommissionen: ”En hållbar utveckling är en 

utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov.”(Ur ”Vår gemensamma framtid”, den rapport som 

Brundtlandkommissionen lade fram.) Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling: Social 

utveckling, ekonomisk utveckling och ekologisk utveckling. 

 

ICCP 

The Interngovernmental Panel on Climate Chang. Se FN:s klimatpanel 

 

Icke förnyelsebar energi 

Energi som skapas av bränslen som inte är förnyelsebara, som fossila bränslen. Vindkraft, 

solenergi, vattenkraft och biobränslen är några exempel på förnyelsebara energikällor. 

 

Klimatkonvention 

Se Kyotoprotokollet. 

 

Kyotoprotokollet / Kyotoavtalet 

I samband med FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 gjordes en 

överenskommelse mellan länderna om att minska utsläppen av växthusgaser och koldioxid. 

Kyotoprotokollet trädde i kraft först i februari 2005 och sedan dess gäller det som 

internationell lag i hela 128 länder. För 30 av de mest industrialiserade länderna, inklusive 

Sverige, finns tydliga krav på minskningar av växthusgasutsläpp.  

 

PPP – Pollution Pays Principle 

Förorenaren betalar, en princip som tillkom reda 1973 i EU:s första miljöhandlingsprogram. 

Betyder helt enkelt att den som förorenar ska betala för detta. 

 

Rena kläder 

Rena Kläder är ett internationellt nätverk som arbetar för förbättrade arbetsförhållanden inom 

klädindustrin. I Sverige administreras nätverket av LO-TCO Biståndsnämnd. I andra länder 

heter organisationen Clean Clothes Campaign. Mer information: www.renaklader.org. 
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Rättvisemärkt 

Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till bättre arbets- och 

levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. En produkt som är märkt med 

symbolen för Fairtrade/Rättvisemärkt ger garantier för att den är handlad i enlighet med 

internationella Fairtrade-kriterier. Rättvisemärkt är den svenska representanten i Fairtrade 

Labelling Organizations International (FLO), som utvecklar kriterier, utför kontroller samt ger 

utvecklingsstöd till odlare och anställda i utvecklingsländer.   

När du köper Rättvisemärkt bidrar du till att 

- odlare och anställda får skäligt betalt för sitt arbete 

- demokratiutveckling och organisationsrätt främjas 

- barnarbete och diskriminering motverkas 

- miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas 

- lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt 

Mer information på Rättvisemärkts hemsida www.rattvisemarkt.se. 

 

Sternrapporten 

The Stern Review on the Economics of Climate Change, populärt kallad Sternrapporten, har 

fått sitt namn efter den brittiske ekonomen Nicholas Stern, tidigare chefsekonom vid 

Världsbanken. Stern grundar sig på tillgänglig forskning kring klimatförändringar och målar 

upp ett tänkbart framtidsscenario där han försöker att räkna ut vad klimatförändringarna 

kommer att kosta oss. Enligt Stern blir kostnaden för 5 graders temperaturökning fram till år 

2100 mellan 5 och 20 procent av den globala bruttonationalprodukten, BNP. Om vi däremot 

bromsar temperaturökningen relativt snart kan kostnaden sjunka till 1 procent av världens 

samlade BNP.   

 

WWF – World Wildlife Foundation 

WWF, World Wide Fund for Nature, är en oberoende och partipolitiskt obunden 

naturvårdsorganisation som bildades 1961 och arbetar för att bevara utrotningshotade växt- 

och djurarter eller hela naturtyper. På svenska kallas den Världsnaturfonden.  

 

http://www.rattvisemarkt.se/


 49 

Växthuseffekten 

 

Den effekt som är förutsättningen för livet på jorden och som innebär följande: Solen skickar 

kortvågig strålning mot jorden, en del av denna studsar inte direkt ut igen utan fångas upp av 

atmosfären. Det gör att klimatet på jorden blir varmare och mer beboeligt. Atmosfärgen består 

av s k växthusgaserna, som till största delen består av koldioxid, och som lägger sig som en 

filt runt jorden. Solljuset släpps alltså in, men värmen blir kvar. Utan denna växthuseffekt 

skulle klimatet på jorden vara cirka 30 grader kallare. Människans användning av fossila 

bränslen som t ex kol och olja gjort att det blivit alldeles för mycket koldioxid i atmosfären. 

Mängden koldioxid har ökat med mer än 35 procent de senaste 250 åren. Därför blir klimatet 

varmare än tidigare.  

  

Växthusgaser 

 

Namnet på de gaser som påverkar och förstärker växthuseffekten. Den växthusgas man oftast 

talar om är koldioxid som står för ungefär 80 procent. Men det finns några till som lyfts fram i 

FN:s Kyotoprotokoll, som vi strax återvänder till: Metan (CH4), Dikväveoxid (lustgas, N20), 

Flurkolväten (HFC), Fluorkarboner (FC) och Svavelhexafluorid (SF6). Metan och lustgas 

räknas också som viktiga växthusgaser medan de övriga har en mer marginell betydelse. 

 

 

Lite tips och råd till dig som läst det här studiematerialet 

 

Vad man kan göra konkret: Goda råd till dig som konsument 

1) Fortsätt att köpa gärna varor från utvecklingsländerna. Men ställ krav på butikerna att de 

tar ansvar för att de varor som säljs är producerade på ett godtagbart sätt. 

2) En enkel fråga räcker långt – fråga i butiken om varans ursprung. Då visar du att du bryr 

dig.  

3) Ställ dina krav högre upp i företaget. Kräv att företaget som köper in varor till butikerna 

du handlar i respekterar internationella konventioner i hela produktionsledet. 

4) Köp gärna rättvise- eller KRAV-märkta varor. Det är en signal från dig som konsument 

att du bryr dig om och är villig att betala för en hälsosam arbetsmiljö och drägliga 

arbetsvillkor. Försök få din handlare att ta in fler produkter som har dessa märkningar. 
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(Frågorna är inspirerade av en kravlista från Lutherhjälpen, UVB/Latinamerika och 

Afrikagrupperna och har tidigare varit införd i ”Är det värt det”, ett studiematerial från 

Rättvisemärkt och Rena kläder.) 

 

Tio saker att göra 

10 enkla saker att göra enligt det material som skickas ut tillsammans med filmen ”En 

obekväm sanning”: 

1) Byt ut dina glödlampor 

En lågenergilampa minskar koldioxidutsläppen med 75 kg per år jämfört med en vanlig 

glödlampa. 

2) Låt bilen stå 

Gå, cykla, samåk eller åk kollektiv oftare. För varje kilometer som man inte tar bilen kan man 

minska utsläppen med 300 g koldioxid. 

3) Återvinn mer 

Det går att minska utsläppen med 1 200 kg per år genom att återvinna hälften av sitt 

hushållsavfall. 

4) Håll koll på dina däck 

Det går att köra 3 procent längre på varje liter bensin genom att ha rätt lufttryck i däcken. 

Varje liter sparad bensin minskar koldioxidutsläppen med 7 kg. 

5) Använd mindre varmvatten 

Byt duschmunstycke, du kan minska utsläppen med 150 kg koldioxid per år. Välj en lägre 

temperatur på tvättmaskinen, minska utsläppen med ytterligare 250 kg koldioxid. 

6) Undvik produkter med onödigt förpackningsmaterial 

Bara genom att minska avfallsmängden med en tiondel kan koldioxidusläppen minska med 

600 kg per år. 

7) Justera din termostat 

Sänk temperaturen i huset med två grader, du kan minska utsläppen med upp till ett ton 

koldioxid per år. 

8) Plantera ett träd 

Ett enda träd suger upp ett ton koldioxid under sin livstid. 

9) Stäng av dina elektroniska apparater 

Utsläppen kan minska med flera ton per år bara genom att man stänger av TV, DVD, dator, 

stereo och andra apparater när man inte använder dem. 

10) Bli en del av lösningen 
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Lär dig mer. Läs t ex på www.ClimateCrisis.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


