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Isen i Arktis 

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-seaicemin.html 

Gul linje: medelvärde av årets minsta 

utbredning de senaste 30 åren. 



Vad är klimat? 

Klimat är vad vi förväntar oss,                väder är det som sker 



idag 

Senaste istiden 

Klimathistoria 

 

 

Skillnad dagens klimat/istid ≈ 8ºC 

Temperatur, koldioxid, och metan har varierat likartat 

 



Faktorer som förändrar klimatet 

 

Variation i klimatet på stora tidsskalor, 10 000-100 000 år: 

 Kontinentalförskjutningar 

 Jordbanan ändrar sin form  

(ellipticitet)  

 Jordaxelns lutning 

 

Kortare tidsskalor, 10-100 år: 

 Vulkanutbrott, meteornedslag 

 Solens intensitet 

 El Niño/La Niña 

 Mänsklig påverkan: 

Utsläpp av växthusgaser 

 

 



Växthuseffekten 

Jordens medeltemperatur: ca 14°C  

Utan växthuseffekt: ca - 19°C  



400 

ppm 

Koldioxid i luften 

 

 



Att simulera klimat 

10 

Matematiska ekvationer 

som beskriver förhållanden 

mellan lufttryck, 

temperatur, vind och fukt 

Modell av jordens hav, 

land och atmosfär 

Superdator Beräknade värden 

Att simulera klimatet i 100 år för 

hela jorden kan ta flera veckor 

 



Växthusgasutsläpp per land, 2005 

Utsläpp – vem släpper ut dem? 



Växthusgasutsläpp per capita, 2010 

Utsläpp – vem släpper ut dem? 



Utsläpp i Sverige 

Växthusgasutsläpp i Sverige (Naturvårdsverket) 



Utsläpp från en svensk konsument 

Sveriges utsläpp har minskat med ca 10% sedan år 2000  

men ökat utomlands med ca 30 %. 

 
Naturvårdsverket Rapport nr 6483 



De största bovarna: biffen, bostaden, bilen  

Följande fem aktiviteter står för ungefär 50% av våra utsläpp 

 

Resa 

 Hur långt och vilken typ av bil 

 Hur långt och ofta vi flyger 

 



Exempel på utsläpp från transporter 

 



De största bovarna: biffen, bostaden, bilen  

Följande fem aktiviteter står för ungefär 50% av våra utsläpp 

 

Resa 

 Hur långt och vilken typ av bil 

 Hur långt och ofta vi flyger 

Äta 

 Hur mycket och  

vilket kött vi äter 

 



Produktion av livsmedel 
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Källa: Naturskyddsföreningen: Mat för ett bättre klimat 

Vilt*: Gäller älg. Ger relativt höga utsläpp pga metanproduktion. Dock inte orsakat av människan. 

Baljväxter*: Gäller konserverade bönor från Italien. Lägre utsläpp från torkade och/eller svenska baljväxter. 

20% av 

producerat 

livsmedel slängs 



De största bovarna: biffen, bostaden, bilen  

Följande fem aktiviteter står för ungefär 50% av våra utsläpp 

 

Resa 

 Hur långt och vilken typ av bil 

 Hur långt och ofta vi flyger 

Äta 

 Hur mycket och  

vilket kött vi äter 

Boende 

 Uppvärmning 

 Elförbrukning 

 Hur vi bor 

 



Hönan och ägget 

Äggproduktion för 100 år sedan 

+ matrester 

+ vatten 



http://www.dyraremat.nu/fordjupning/dyrare-agg-till-pask-tack 



Konsumentens (van)makt 

Rapport från Nordiska ministerrådet: 

- Konsumera oss ur klimatkrisen är en myt  

- Samhället måste förändras på systemnivå  

- Politiska styrmedel behövs - beslutsfattarna måste göra 

konsumentens jobb 

Källa: Förbättra nordiskt beslutsfattande genom att skingra myter om hållbar konsumtion,  

O. Mont, E. Heiskanen, K. Power, H. Kuusi på uppdrag av Nordiska ministerrådet, www.norden.org/sv/publikationer. 

 





www.klimatriksdag2014.se 
www.facebook.com/klimatriksdag2014 
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