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1 Inledning 

 

1.1 Rapportens syfte 
 

Klimatjuristerna, en grupp bestående av juriststudenter från ICJ Studentsektion1, har fått i            

uppdrag av projektet Aurora att göra en sammanställning av vetenskapliga rapporter som kan             

utgöra underlag för en klimatprocess mot svenska staten. Sammanfattningen är avsedd att            

användas för utformningen av en talan i en klimatprocess i Sverige angående underlåtenhet             

att agera i tid mot klimatförändringar som redan drabbar, och kommer drabba, svenska barn. 

 

Vid frågor, kontakta Klimatjuristerna via icjstudentsektion@gmail.com.  

1.2 Arbetets omfattning och avgränsning 

Klimatförändringarna jorden runt har många dimensioner och perspektiv men vi har i denna             

sammanställning begränsat oss till klimatförändringar i Sverige hänförliga till utsläpp av           

antropogeniska växthusgaser. Vi har gått igenom nationella och internationella rapporter från           

myndigheter, forskningsinstitut samt intresseorganisationer och har sammanställt ett urval av          

dessa i detta dokument. Det finns ytterligare forskning att tillgå men till följd av arbetets               

tidsbegränsning har vi avgränsat arbetet. Dokumentet är en initial kartläggning som kommer            

att uppdateras löpande. 

1.3 Förkortningar och begrepp 

Växthusgas – en gas vars fysikaliska sammansättning och molekylära vibrationer gör att            

gasen kan absorbera och avge värme. Värme är elektromagnetisk strålning med våglängder            

mellan 700 nm och 1 mm. Alla gaser har inre molekylära vibrationer men enbart de               

vibrationer som förändrar molekylens dipolmoment är aktiva i det infraröda spektrumet.2 

Uppvärmningspotential (UVP) – en faktor för en växthusgas potential att absorbera värme            

över sin livstid i förhållande till koldioxid.3 

1 ICJ Studentsektion är en studentförening under Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen. 
2 Atkins PW, de Paula J (2009). Elements of physical chemistry (5th ed.). Oxford: Oxford U.P. p. 459. ISBN 
978-0-19-922672-6 
3 Tabell 8.7 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf 
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Koldioxidekvivalenter (CO2e) – en faktor som härleds ur UVP för en växthusgas potential att              

värma upp jorden i förhållande till koldioxid. CO2e anges i vikt eller koncentration.4 

Antropogenisk växthusgas – begreppet syftar till växthusgaser som befinner sig i atmosfären            

p.g.a. människans inverkan. 

 

  

4 Avsnitt 8.7 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf  
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2 Sammanfattande slutsatser 

 

2.1 Sveriges utsläpp idag 
 

● Enligt EU:s beräkningar 2017 släppte Sverige ut ca 0,13% av världens totala utsläpp.             

Men det stämmer inte riktigt då dessa 0,13% enbart utgör våra territoriella utsläpp. Då              

har alltså inte utsläpp från sjö- och luftfart eller inbäddade utsläpp räknats med. “Vårt              

totala konsumtionsbaserade utsläpp 2017, enligt Naturvårdsverket, är 90 miljoner ton.          

Notera att andra räknar utsläppen annorlunda; Naturskyddsföreningen angav 2017 att          

Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp var 104 miljoner ton (37 i Sverige + 67             

utomlands). Dessutom exporterade vi 25 miljoner ton utsläpp.” Dessutom innebär          

0,13% av de globala utsläppen att varje svensk ändå släpper ut mer än det globala               

genomsnittet. 

● De totala territoriella utsläppen av växthusgaser i Sverige år 2019 uppmättes till 50             

920 tusen ton koldioxidekvivalenter. Detta innebär en minskning med 2,4% sedan           

2018, och en minskning med 29% sedan 1990. För att nå det långsiktiga klimatmålet              

om nettonollutsläpp till 2045 krävs en genomsnittlig minskningstakt om 6–10% per år            

från 2019. 

● Parisavtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas          

långt under 2°C och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5°C. För att kunna                 

uppnå detta bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst ett ton per person och år,                

år 2050. 

 

2.2 Sveriges klimatpolitik är inte tillräcklig 
 

● Sveriges nationella miljömål anger att Sverige senast år 2045 inte ska ha några             

nettoutsläpp av växthusgaser, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser i Sverige           

måste minska med minst 85% senast år 2045 jämfört med utsläppen 1990. Sveriges             

utsläpp minskar dock för långsamt. Sveriges utsläpp har i genomsnitt minskat med            

mindre än 0,6% per år mellan åren 1990 och 2018. Om Sverige ska leva upp till sina                 

åtaganden i Parisavtalet (utan att vara beroende av negativ utsläppsteknik) så måste            

utsläppen minska med minst 12% per år. 
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● För att hålla klimatförändringarna i linje med Parisavtalet, måste Sverige ta större            

ansvar ur ett rättviseperspektiv, dels gentemot utvecklingsländer och mot framtida          

generationer.  

○ Rika länder måste nå netto noll mycket tidigare än år 2050 (i enlighet med              

principen om gemensamt men olika ansvar). De rikaste 10% av världens           

befolkning orsakar över 50% av de nuvarande utsläppen. 

○ “[D]et [är] ett absolut minimum att nå nollutsläpp 2035-2040 för rikare länder            

som [...] Sverige för att möta Parisavtalet. Detta skulle kräva minskningar med            

över 10% per år och är väsentligt mycket snabbare än [...] Sveriges 2045-mål.             

Och även det ger oss bara en 1/3 chans att stanna under 1,5°C.” För en 2/3                

chans att hålla oss under 1,5°C uppvärmning måste höginkomstländer sträva          

efter att nå nettonollutsläpp år 2025. 

○ Som rik nation har Sverige förmågan att vända vår ekonomi och ställa om             

snabbare än de flesta andra länder. För en god chans att nå ett globalt              

nollutsläpp 2050, är många klimatforskare överens om att Sverige verkligen          

borde nå netto noll mycket tidigare än 2050, enligt konceptet klimaträttvisa. 

○ Sverige förlitar sig på att det i framtiden kommer att finnas metoder som “drar              

tillbaka” utsläpp/koldioxid, s.k. metoder för negativa utsläpp. Det är för tidigt           

att säga om metoder för negativa utsläpp kommer att finnas storskaligt inom är             

nära framtid. Genom att inte agera tillräckligt idag läggs ett större ansvar på             

framtida generationer att genomföra de utsläppsminskningar som krävs för att          

hålla uppvärmningen under 1,5°C. 

● IPCC anger att: för att ha 50% chans att hålla oss under en global uppvärmning på                

1,5°C måste de globala koldioxidutsläppen nu “minska med cirka 45 procent från            

2010-nivåerna till 2030 och nå netto noll runt 2050”. Detta innebär att alla             

kvarvarande koldioxidutsläpp år 2050 måste balanseras med att ta bort lika mycket            

koldioxid ur atmosfären.   

(https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.144804!/SPM_SR15_svensk.pdf). Utsläppen  

måste nå en topp senast år 2020, och sedan måste snabba minskningar ske på ca 8 %                 

per år, enligt FN:s Emission Gap Report 2019        

(https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y) 
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● Den svenska regeringen når inte sina egna mål. Enligt Klimatrådets rapport kommer            

inget av Sveriges miljömål att nås med nuvarande förutsättningar och beslutad politik.            

(https://www.klimatpolitiskaradet.se/rapport-2020/) 

● Regeringen misslyckas med att genomföra de åtgärder som krävs för att anpassa            

samhället till stigande temperaturer. 

● Den svenska regeringen subventionerar fossila bränslen med 30 miljarder kronor per           

år. Sverige godkänner fortsatt fossilbränsleanvändning, tex genom utbyggnader på         

Arlanda flygplats, vägbygget Förbifart Stockholm, höghastighetsjärnvägsprojektet,      

pensionsfonder som investerar i fossila bränslen, Sälens flygplats, o.s.v. 

● Enligt Klimatpolitiska rådet, ansvariga för utvärderingen av Sveriges klimatpolitik,         

har usläppsminskningarna bromsat in när de behöver accelerera. De Svenska          

klimatpolitiska målen bortom 2020 kommer inte att nås med nuvarande          

förutsättningar och beslutad politik. 

 

 

2.4 Effekter för barns liv och leverne i framtiden 

 

● Global uppvärmning påverkar naturliga väderfenomen med resultaten: ökning av         

globala temperaturer, mer frekventa och extrema värmeböljor, kraftigare nederbörd,         

intensivare tropiska stormar och orkaner, försvagade i jetströmmar. Våtare områden          

blir våtare (ökad risk för översvämningar), och torra områden blir torrare (ökad risk             

för torka och skogsbränder). Antalet extrema klimatrelaterade katastrofer har         

fördubblats sedan början av 1990-talet och 2/3 av alla undersökta extrema           

väderhändelser gjordes mer sannolika eller värre av klimatförändringar som orsakats          

av människor. 

● I en rapport av The Lancet från 2018 varnade läkare, experter och akademiker för att               

ett snabbt föränderligt klimat har allvarliga konsekvenser för alla aspekter av           

människolivet. Rapporten anger att den stigande värmen och hårdare vädret p.g.a.           

global uppvärmning gör klimatförändringarna till det största globala hälsohotet under          

det 21:a århundradet.5 Effekterna av klimatförändringarna hotar hälsovårdssystemen,        

som riskerar att kollapsa. Ökade temperaturer leder till en ökad spridning av            

5 Länk: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2932594-7, länk 
till uppdaterad rapport från 2019: 
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2932596-6. 
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sjukdomar, t.ex. kolera, malaria och andra tropiska sjukdomar - även i länder som             

hittills inte drabbats av dessa sjukdomar i hög utsträckning. Även okända och nya             

sjukdomar kan komma att öka av olika anledningar kopplade till          

klimatförändringarna. 

 

  

9 
 



 

3 Naturvårdsverket 

 

3.1 Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020 
 

Författare: Naturvårdsverket 

Finansiär/beställare: Sveriges regering 

Publicerad: December 2020 

Sammanställd av: Josefin Meissner 

 

Sammanfattning 

Rapporten innehåller fördjupade analyser av trender i den svenska klimatomställningen för           

utsläpp och nettoupptag av växthusgaser i Sverige. Rapporten sammanfattar de minskningar           

och ökningar av utsläpp som skett de senaste åren och jämför detta med de etappmål som                

satts upp fram till år 2045. Rapporten visar bl.a. i vilka sektorer utsläppen ökar och i vilka                 

sektorer de minskar. Rapporten redogör också för vad som behöver ske i de olika sektorerna               

för att minska utsläpp, och vilka utmaningar som finns för respektive industri. 

 

Relevant fakta med källhänvisning 

● Sveriges egna miljömål innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några             

nettoutsläpp av växthusgaser, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser i Sverige           

måste minska med minst 85% senast år 2045 jämfört med utsläppen 1990. Sveriges             

utsläpp minskar dock för långsamt. (s. 5) 

● Ca 7 600 personer per år dör i förtid i Sverige på grund av luftföroreningar. För att                 

minimera negativa hälsoeffekter av luftföroreningar behöver både fossila och biogena          

utsläpp minska. (s. 30) 

○ Fakta om luftföroreningar respektive växthusgaser finns på s. 20-52.         

Luftföroreningar är mer lokala och regionala pga att de inte uppehåller sig i             

luften särskilt länge, utsläpp av växthusgaser är globala pga att de har en             

längre uppehållstid - upp till tusentals år. Effekter av utsläpp av växthusgaser            

består långt efter att utsläppen stoppas. Effekterna från utsläpp av          

växthusgaser märks redan idag, men kommer ta betydligt större proportioner          

längre fram i tiden om utsläppen inte reduceras kraftigt. Trots att utsläppen            

minskat har den totala befolkningens exponering för luftföroreningar ökat de          
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senaste åren på grund av förtätning vilket innebär att fler människor utsätts för             

medelhöga halter. Samtidigt har sambanden mellan negativa hälsoeffekter och         

luftföroreningar stärkts, och då även vid låga halter. (s. 29-30) 

● Inrikes transporter står för drygt 30% av de samlade växthusgaserna, drygt 40% av             

de totala utsläppen av kväveoxider och 25% av partikelutsläppen i Sverige. För            

samtliga föroreningar är vägtrafiken den dominerande källan till utsläpp inom inrikes           

transporter. (s. 33) Inom vägtrafiken dominerar personbilar utsläppen av både          

växthusgaser och kväveoxider medan de mindre partiklarna domineras av         

slitagepartiklar som uppstår från samtliga fordon i olika mängd. (s. 34) 

● El- och fjärrvärmesektorn står för ca 10 % av de samlade växthusgasutsläppen och             

för ungefär lika stor andel av kväveoxider i Sverige. Motsvarande utsläpp av partiklar             

ligger något lägre (5 %). För växthusgaser står förbränning av avfall för den största              

andelen av utsläppen medan fast biobränsle står för den största andelen av            

luftutsläppen. (s. 39) 

● Egen uppvärmning av bostäder och lokaler står för en liten andel, några få procent              

av de samlade utsläppen av både växthusgaser och kväveoxider. (s. 44) 

● Industrisektorn står för en tredjedel av de samlade växthusgasutsläppen medan den           

står för drygt en femtedel av luftutsläppen (ungefär lika stora andelar för kväveoxider             

och mindre partiklar). Fördelningen av utsläppen inom de olika undersektorerna          

skiljer sig markant mellan klimat- och luftområdet. Inom klimat är det främst            

”basmaterialindustri”: järn-, stål-, mineral-, raffinaderi- och kemiindustri som står för          

de största bidragen, medan massa- och pappersindustrin står för något mer än hälften             

av luftutsläppen. (s. 47) 

● Jordbrukssektorn står för ca 14 procent av de samlade växthusgaserna i form av             

metan och lustgas. Luftutsläppen domineras helt av ammoniakutsläpp som står för           

nästan 90 procent av de samlade utsläppen av ammoniak i Sverige. (s. 50) 

○ Utsläpp och senare nedfall av ammoniak bidrar till försurning och          

övergödning av mark och vatten. Ammoniak kan även reagera med andra           

föroreningar i luften och bilda nya partiklar så kallade sekundära partiklar.           

Tätorter med angränsande jordbruksområden kan ha betydande bidrag från         

dessa sekundära partiklar utöver de primära källorna som exempelvis         

förbrännings- och slitagepartiklar. (s. 52) 

● Sveriges klimatavtryck avgörs av de konsumentbaserade utsläppen, som inkluderar         

hushållens och den offentliga sektorns konsumtion samt samhällets investeringar i          
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exempelvis byggnader och infrastruktur. År 2018 vad Sveriges konsumtionsbaserade         

utsläpp 82 miljoner ton, varav hushållen stod för 50 miljoner ton, offentliga sektorn             

för åtta miljoner ton och investeringarna för 23 miljoner ton. Ca 57% av de              

konsumtionsbaserade utsläppen uppstår utomlands, dvs för varor som produceras         

utomlands men konsumeras i Sverige. Utsläppen från Sveriges exporterande företag          

uppgick till 72 miljoner ton. (s. 136) 

○ Den slutliga användningen, dvs den totala ekonomin (på efterfrågesidan) i          

Sverige år 2018 genererade totalt 154 miljoner ton växthusgaser. (s. 136-137) 

● Parisavtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas          

långt under 2°C och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5°C. För att kunna                 

uppnå detta bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst ett ton per person och år,                

år 2050. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp motsvarar cirka åtta ton per person           

och år. (s. 137) 

● De totala territoriella utsläppen av växthusgaser i Sverige år 2019 uppmättes till 50             

920 tusen ton koldioxidekvivalenter. Detta innebär en minskning med 2,4% sedan           

2018, och en minskning med 29% sedan 1990. (s. 165) 

○ För att nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045 krävs en            

genomsnittlig minskningstakt om 6–10% per år från 2019. (s. 5) 

○ Vad är territoriella utsläpp? 
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3.2 Luft och miljö 2017 Barns Hälsa - Om luftmiljö och svensk           

luftövervakning  

 
Rapporten är framtagen av Naturvårdsverket och består utav flera kortare sammanfattande           

skrifter skrivna av olika författare. Nedan finns en sammanfattning av respektive text i             

rapporten. 

 

Sammanställd av: Victor Hedvall 

 

3.2.1 Barn behöver bra luft 

Författare: Helena Sabelström, Pelle Boberg, Johan Genberg, Lars Klintwall & Titus           

Kyrklund, Naturvårdsverket 

Finansiär: Rapporten har tagits fram inom ramen för Naturvårdsverkets arbete med nationell            

miljöövervakning 

Datum: December 2017 

 

Sammanfattning: 

Luften i Sverige är bra jämfört med i många andra delar av världen. Trots det har                

många forskningsstudier visat att barns och ungdomars hälsa även i Sverige kan            

påverkas av luftföroreningar. 

 

- Halterna av kvävedioxid har inte minskat i den takt som förväntats inne i tätorterna i               

och med att andelen dieselbilar har ökat under samma tid.  

- Sammantaget ställer detta krav på en stor palett av åtgärder i tätorter som fungerar              

mot alla typer av luftföroreningar 

 

- Nya forskningsresultat visar att luftföroreningar kan påverka mödrars hälsa samt          

foster på olika sätt, dels genom lägre födelsevikt, men även genom ökad risk för              

försämrad tillväxt av lungorna samt uppkomst och förvärrande av astma. 

- Från den så kallade BAMSE-studien, där en större grupp personer i Stockholms län             

studerats från födseln 1994–1996 och upp till vuxen ålder, har man fått många viktiga              

resultat, däribland att exponering för luftföroreningar under det första levnadsåret kan           

påverka utvecklingen av astma och lungfunktionen hos barn upp till tonårsåldern. 
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- Sammantaget visar forskningen att barn som växer upp i områden med höga halter av              

luftföroreningar löper en ökad risk att få luftvägsinfektioner, astma och nedsatt           

lungfunktion 

- Luftföroreningar är dock ett problem för befolkningen som helhet och behöver därför            

prioriteras i samhällsarbetet, inte minst eftersom det inte kunnat påvisas någon           

tröskelnivå under vilken luftföroreningarna inte påverkar hälsan. Luftföroreningar        

innebär både onödigt lidande och kostnader som kan förebyggas genom en god            

livsmiljö. 

 

3.2.2 Skapa bättre luftmiljö för barn 

Författare: Jakob Löndahl & Emilie Stroh (Lunds universitet) Jenny Rissler (Research           

Institutes of Sweden) 

Finansiär: Rapporten har tagits fram inom ramen för Naturvårdsverkets arbete med nationell            

miljöövervakning 

Datum: December 2017 

 

Sammanfattning: 

Den luft som barn andas in är, precis som det mesta i vår omgivning, kraftigt påverkad av                 

människans framfart på jorden. Luftföroreningar är det miljöproblem som ger upphov till            

mest ohälsa i världen, och Sverige är inget undantag. Globalt dör flera miljoner människor              

varje år på grund av rök från industrier, småskalig vedeldning, avgaser, vägdamm och andra              

oönskade ämnen i luften. I Sverige handlar det om några tusen som får ett förkortat liv 

 

 

- Bland de mest utsatta för luftföroreningar är barnen. Barn rör sig mycket och vistas              

utomhus i större utsträckning än många vuxna. Samtidigt är deras lungor och            

immunförsvar under utveckling 

- Flera vetenskapliga studier pekar mot att de föroreningspartiklar barn exponeras för           

lättare fastnar i deras lungor än de gör hos vuxna. Det handlar om en skillnad på runt                 

10 – 20 procent av alla partiklar per andetag. Den avgörande skillnaden är dock att               

barn får i sig mycket mer föroreningar i förhållande till sin kroppsvikt. Dessutom har              

de ofta en högre aktivitetsnivå än vuxna och andas därmed in en förhållandevis stor              

mängd luft. 
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- Platser där barn ofta vistas är inte skyddade från dålig luft. Tvärtom ligger många              

skolor och dagis centralt, eller nära hårt trafikerade vägar. I bostadsområden där            

barnen leker kan exempelvis halterna från lokala punktkällor som trafik eller           

vedeldning bli höga. Dessutom vistas barn ofta ute vid den tid på dygnet då de högsta                

nivåerna av luftföroreningar förekommer. De befinner sig nära trafiken under morgon           

och sen eftermiddag, i bostadsområden under kvällar då braskaminerna går heta,           

inomhus under matlagning och nära händelsernas centrum om det ska borras, slipas            

eller sågas i huset. 

- Barns utomhusaktiviteter är naturligtvis viktiga för deras hälsa, och bör prioriteras.           

Därför borde samhällsplaneringen ta bättre hänsyn till barnen och lägga skolor,           

förskolor och lekplatser i områden där luftkvaliteten är bättre. Eller leda om trafiken             

för att på så sätt minska föroreningshalterna i de områden där barn vistas mycket ute.  

- Cirka 600 000 barn i världen dör varje år före fem års ålder på grund av                

luftföroreningar utomhus och inomhus. 

 

- Stadsbarns tillgång till ”egna” lämpliga utemiljöer är ytterst begränsad. För de minsta            

barnen i storstäderna är ofta förskolans gård den enda plats utomhus där de kan leka               

fritt i sin vardag. Det är därför alarmerande att det saknas lagkrav om att förskolor och                

skolor ska ha tillgång till en egen gård och istället är hänvisade till närliggande              

parkmark och grönytor 

- Inte heller finns några krav på att utemiljöer ska planeras så att luften är så hälsosam                

som möjligt 

- Förskole- och skolmiljöer bör utformas så att det finns tillgång till en egen utemiljö              

som i mesta möjliga mån ligger skyddad och avskild från trafik 

 

- Barns aktivitetsradie brukar anges till 200 meter från hemmet, men i samband med att              

städerna förtätas blir tyvärr avståndet till grönområden ofta längre. Exempelvis har 15            

procent av barnen mellan 0–6 år i Malmö längre än 200 meter till närmaste grönyta.               

Istället blir gatan och gaturummet alltmer barnens utemiljö och lekplats. Kommunala           

normer anger yta och tillgång till parkering för bilar i våra städer, samtidigt som det               

saknas lämpliga lekytor för barn.  

 

3.2.3 Barns andningsbesvär ökar med stigande halter av luftföroreningar 

Författare: Bertil Forsberg (Umeå universitet) 
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Finansiär: Rapporten har tagits fram inom ramen för Naturvårdsverkets arbete med nationell            

miljöövervakning 

Datum: December 2017 

 

Sammanfattning: 

Har de senaste dagarnas luftföroreningshalt någon betydelse för hur många barn som behöver             

söka akut hjälp för att det är svårt att andas? Forskningen tyder faktiskt på att sådana tämligen                 

omedelbara effekter finns utan att halter eller episoder behöver vara extrema.           

Miljöövervakningsdata bekräftar att så ser det ut även i Sverige. Man bör därför se allvarligt               

även på korta episoder där normer för dygns- och timvärden överskrids.  

 

- Det finns kända mekanismer som förklarar hur luftföroreningar försämrar astma- och           

luftvägsbesvär hos barn. Partiklar hamnar beroende på storlek och sammansättning i           

olika delar av lungorna och kan orsaka skador på lungvävnad och inflammation. Även             

kvävedioxid och ozon kan ge liknande besvär. 

- En översikt av många studier visar att för varje 10 µg/m3 högre dygnsmedelhalt             

ökade antalet fall av akut vård för astma med 2,5 procent för PM2,5, 1,3 procent för                

PM10, 1,8 procent för kvävedioxid, 1,6 procent för svaveldioxid samt 0,8 procent för             

ozon (statistiskt säkerställda för samtliga föroreningar 

- Resultaten kommer inte alla från samma studier, vilket försvårar en direkt jämförelse,            

men effekterna på akuta vårdtillfällen bland barn var generellt något starkare än för             

vuxna. 

- Sambanden mellan partiklar och akut vård för astma hos barn visar att några dygns              

ökning av halten av PM2,5 med 10 µg/m3 innebar att det dagliga antalet akuta              

vårdfall ökade med 4 procent. Detta resultat kommer från en genomgång av 26             

forskningsstudier världen över. Effekten var större i Europa jämfört med i           

Nordamerika och Kina. Effekten var också större för yngre barn, <5 år, och under den               

varma årstiden. 

- Flera studier visar ett säkerställt samband mellan korttidseffekter av ultrafina partiklar           

(0,1–1 µm) och de som sökt akut vård för problem med luftvägarna, lungfunktion och              

andra problem i andningsorganen. Om resultaten kompenseras för effekter av          

kvävedioxid blir sambanden osäkra. Det kan därför vara svårt att dra några säkra             

slutsatser om det är de ultrafina partiklarna som har effekt på hälsan eller om de               

visade effekterna beror på kvävedioxid. 
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- Inom den hälsorelaterade miljöövervakningen studeras sambandet mellan       

korttidseffekter av några viktiga luftföroreningar och antalet akutbesök för astma och           

sjukdomar i andningsorganen.  

- Den senaste studien baseras på data från 2005–2013 i storstads - områdena            

Stockholm, Göteborg och Malmö och byggde på diagnos - register med uppgifter om             

antal akutbesök och akuta inläggningar per dygn för sjukdomar i andningsorganen hos            

barn (0–17 år).  

- Information om luftföroreningshalterna (bakgrundshalter i taknivå) kom från        

miljöförvaltningarna i respektive stad. Det som studerades var hur medelvärdet av           

dygnets och det föregående dygnets halter påverkade antalet akuta vårdfall. För ozon            

användes medelvärdet av dygnens maximala 8-timmarsmedelvärde.  

- Avgasmarkören kväveoxider hade en statistiskt säkerställd effekt på antalet akutbesök          

för astma bland barn i Stockholm (cirka 2 procent per 10 µg/m3 ) och Malmö (cirka 5                 

procent per 10 µg/m3 ), och svagast men nära säkerställd effekt i Göteborg.             

Effekterna av marknära ozon låg nära varandra i de tre olika studieområdena och             

därför vägdes resultaten samman och visade att antalet akutbesök för astma bland            

barn ökade med 3,9 procent per 10 µg/m3 högre medelvärde av ozon. 

 

- De akuta effekterna hos barn talar för att man ska se allvarligt även på korta perioder                

med förhöjda halter av luftföroreningar. Dygn med halter 50 μg/m3 över de normala             

av PM2,5, kväveoxider eller ozon kan enligt olika studier öka antalet akutbesök och             

inläggningar för barn med luftvägsproblem med 20–25 procent och ännu mer vid            

allvarligare episoder.  

 

3.2.4 Så påverkas barn av luftföroreningar 

Författare: Olena Gruzieva, Erik Melén, Göran Pershagen & Tom Bellander (Karolinska           

Institutet) 

Finansiär: Rapporten har tagits fram inom ramen för Naturvårdsverkets arbete med nationell            

miljöövervakning 

Datum: December 2017 

 

Sammanfattning 
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Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar och löper en ökad risk att drabbas av astma och                

andra luftvägssjukdomar om de växer upp i områden med dålig luftkvalitet. Även barns             

genetiska förutsättningar verkar spela en roll för hur mycket luftföroreningar påverkar dem.            

Studier både i Sverige och utomlands visar att lungornas utveckling kan hämmas av             

luftföroreningar, liksom exempelvis barns inlärning och kreativitet.  

 

- Samband mellan exponering för luftföroreningar under graviditet och låg födelsevikt          

hos barn (under 2,5 kg). Resultaten visar att varje 5 μg/m3 ökning av partiklar              

(PM2,5) ökade risken för låg födelsevikt med i genomsnitt 18 procent, beräknat på             

samtliga studier. 

- När endast hänsyn togs till studier med lägre halter (upp till 15, 20 eller 25 µg/ m3                 

PM2,5) syntes ett starkare samband, dvs. att den ökade risken ses även vid halter som               

understiger EU:s luftkvalitetsdirektiv 

- Ovanstående talar starkt emot att Sveriges miljökvalitetsnorm för PM2,5, som bygger           

på EU:s gränsvärde, utgör ett gott skydd. 

 

- I den så kallade BAMSE-studien av 4000 barn i Stockholm visades också en negativ              

påverkan på lungorna hos 8- och 16-åringar, som under sitt första levnadsår bodde i              

mer förorenade områden, även vid de jämförelsevis låga föroreningshalter som finns i            

Stockholm. 

 

- Allt fler studier tyder på att den kognitiva utvecklingen hos barn dvs. utvecklingen av              

språk, minne, perception, tänkande, inlärning, kreativitet m.m. också kan påverkas av           

luftföroreningar. I en amerikansk studie fann man att barn från skolmiljöer med högre             

halter av luftföroreningar, särskilt sot, hade nedsatt intellektuell kapacitet.  

- En svensk studie baserad på drygt 500 000 barn under 18 år i Stockholms län, Västra                 

Götaland, Skåne och Västerbotten har även visat att läkemedelsuttag för psykiatriska           

diagnoser hänger samman med luftföroreningsnivån på platsen där man bor 

 

- En studie baserad på drygt 74000 födslar från tolv europeiska länder har visat att det               

finns ett samband mellan mammors exponering för luftföroreningar under         

graviditeten och risken för låg födelsevikt hos barnet. Ökningen var särskilt knuten till             

exponering för små luftföroreningspartiklar som finns i avgasutsläpp 

- Samband sågs även för halter av de luftföroreningar som är vanliga i svenska städer 
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- Låg födelsevikt kan ge barn en ökad risk för andningsproblem, sänkt lungfunktion,            

hjärt-kärlsjukdomar och andra sjukdomar i vuxenlivet. Det finns även studier av           

samband mellan spädbarnsdödlighet och luftföroreningar.  

 

- Den samlade forskningen visar alltså att barn som växer upp i områden med höga              

halter av luftföroreningar löper en ökad risk för att drabbas luftvägsinfektioner, astma            

och nedsatt lungfunktion. Luftföroreningar är ett folkhälsoproblem som bör tas på           

största allvar och det är värt att komma ihåg att de visat sig ge hälsoeffekter oavsett                

haltnivåer.  

 

3.2.5 Påverkan av luftföroreningar starkast under spädbarnstiden 

Författare: Olena Gruzieva, Erik Melén, Göran Pershagen & Tom Bellander (Karolinska           

Institutet) 

Finansiär: Rapporten har tagits fram inom ramen för Naturvårdsverkets arbete med nationell            

miljöövervakning 

Datum: December 2017 

 

Sammanfattning: 

Luftföroreningar från vägtrafik kan skada luftvägarna hos barn och ungdomar och exponering            

under spädbarnstiden är särskilt betydelsefull. 

 

- BAMSE [studien] visade att luftföroreningar tidigt i livet kan påverka lungornas           

funktion hos barn i åldern 8 till 16 år (figur 1). Dessa effekter var särskilt tydliga hos                 

barn med allergier och astma. Hos dem som utsattes för höga halter av             

luftföroreningar ökade risken för betydande nedsatt lungfunktion med 20 procent          

jämfört med genomsnittet för samma ålder, kön och längd.  

- Resultaten talar för att exponering under spädbarnstiden kan påverka lungfunktionen          

under hela barndomen upp till tonårsåldern, men det är oklart om effekterna kvarstår i              

vuxenlivet 

- Sammantaget är effekterna ändå generellt sett små och för de flesta barn har de              

troligtvis inte någon större hälsopåverkan, men de bidrar trots allt till att öka risken              

för att ungdomar kan få sämre möjligheter att klara framtida sjukdomar i luftvägarna. 
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- Exponering för luftföroreningar under det första levnadsåret hänger också ihop med           

en ökad risk för långvariga astmabesvär, samt sensibilisering – utveckling av           

specifika IgE-antikroppar mot pollen under barndomsåren. En ny analys baserad på           

flera europeiska åldersgrupper av barn, inklusive BAMSE, visar ett samband mellan           

exponering för luftföroreningar tidigt i livet, framför allt från vägtrafik, och astma hos             

barn och tonåringar [källa till: GEHRING M.FL. 2015, LANCET RESPIR MED.].  

 

- Sammanfattningsvis tyder våra resultat på att exponering för globalt sett jämförelsevis           

låga halter av trafikrelaterade luftföroreningar (som i Stockholm på 1990-talet) under           

spädbarnstiden, kan påverka utvecklingen av astma och lungfunktionen hos barn upp           

till tonårsåldern. Risken påverkas även av ärftliga faktorer, men det är fortfarande            

oklart om exponeringen också ökar risken att utveckla olika former av allergi.  
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4 Klimatpolitiska rådet 
 
4.1 Klimatpolitiska rådets rapport 2020 

 

Författare: Ingrid Bonde, ordförande Tomas Kåberger, Johan Kuylenstierna, vice         

ordförande, Åsa Löfgren, Karin Bäckstrand Markku Rummukainen, Katarina Eckerberg         

Sverker Sörlin 

Datum: Mars 2020 

 

Sammanställt av Sofi Marklew 

 

Sammanfattning: 

 

Rapporten är Klimatpolitiska rådets årliga utvärdering av regeringens samlade politik i           

förhållande till Sveriges klimatmål. Den innehåller en uppdatering av utvecklingen i Sverige            

under det senaste året och den bedömning av regeringens klimatpolitiska handlingsplan som            

rådet ska lämna enligt deras instruktion (s. 2). Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera              

hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen             

har beslutat (s. 4). 

Utsläppsminskningarna har bromsat in när de behöver accelerera. De största          

minskningarna av växthusgasutsläppen sedan 1990 skedde mellan 2003 och 2014 med en            

genomsnittlig årlig minskningstakt på drygt 2 procent. De fyra senaste åren (till och med              

2018) har det gått långsammare och utsläppen har i genomsnitt minskat med mindre än 1               

procent per år. I regeringens klimatredovisning till riksdagen för 2019 omnämns 14 politiska             

beslut som fattats och trätt i kraft under året som gick. Dessa är inte tillräckliga för att Rådet                  

ska ompröva sin bild av läget. Bedömningen i förra årets rapport från Klimatpolitiska rådet              

kvarstår: De klimatpolitiska målen bortom 2020 kommer inte att nås med nuvarande            

förutsättningar och beslutad politik (s. 4). 

 

 

4.1.1 Befintlig politik räcker inte 

 

● Sveriges övergripande mål i det klimatpolitiska ramverket är att Sverige senast år            

2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter             
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uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen från svenskt territorium år 2045            

ska vara minst 85 procent lägre än år 1990. De återstående 15 procentenheterna till              

målet om noll nettoutsläpp får kompenseras med så kallade kompletterande åtgärder.           

De kompletterande åtgärder som är kända idag handlar om ökat nettoupptag av            

koldioxid i skog och mark, verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i          

andra länder och avskiljning och lagring av koldioxid som kommer från förbränning            

av biomassa, s.k. bio-CCS (Carbon Capture and Storage) (s. 17). 

● Utsläppen i Sverige idag kan delas upp mellan utsläpp inom och utanför EU:s system              

för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Utsläppen utanför handelssystemet var 2017           

och 2018 knappt en miljon ton koldioxidekvivalenter6 över den lägre indikativa banan            

som är beräknad utifrån att inga kompletterande åtgärder används. Enligt rådet är det             

är en markant avvikelse på de tre år som gått sedan 2015. Om avvikelsen fortsätter att                

öka i samma takt skulle etappmålet utan kompletterande åtgärder till 2030 missas med             

nära 5 miljoner ton. Rådet uppger att utsläppen för 2017 och 2018 låg visserligen              

marginellt över respektive precis på den högre indikativa utsläppsbanan som är           

beräknad utifrån maximalt nyttjande av kompletterande åtgärder, men ännu finns          

ingen reglering eller politik för att få till stånd kompletterande åtgärder och därför             

menar Rådet att den högre banan i dag inte är relevant som stöd för uppföljningen.               

Regeringen bör således föreslå ytterligare styrmedel och andra politiska insatser för           

att utsläppen ska komma i fas med målbanan. Med nuvarande förutsättningar och            

beslutad politik går det inte att nå varken det övergripande målet till 2045, etappmålen              

för de utsläpp som är utanför handelssystemet, med undantag för etappmålet till 2020,             

eller etappmålet för inrikes transporter (s. 19). 

 

4.1.2 Följer klimatredovisningen och den klimatpolitiska handlingsplanen klimatlagens        

krav? 

 

4.1.2.1 Regeringens klimatpolitiska handlingsplan 

 

● Vad gäller Regeringens klimatpolitiska handlingsplan bedömer Rådet att några av de           

punkter som planen bör innehålla enligt 5 § klimatlagen (2017:720) saknas (s. 28) 

6 Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade 
gaser till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen. För att få alla växthusgaser jämförbara 
multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming 
Potential): Koldioxidekvivalenter. 
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○ Utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar redogörs ej av         

regeringen (5 § 4 p. klimatlagen). Handlingsplanen innehåller över hundra          

insatser men få är tidsatta (5 § 5 p. klimatlagen). Det saknas uppgift om i               

vilken grad beslutade och planerade utsläpps-minskande åtgärder kan        

förväntas bidra till att de nationella och globala klimatmålen kan nås (5 § 6 p.               

klimatlagen). Det saknas även uppgift om i vilken utsträckning beslutade och           

planerade åtgärder inom olika utgiftsområden påverkar möjligheterna att nå de          

nationella och globala klimatmålen (5 § 7 p. klimatlagen). Slutligen saknas det            

uppgifter om vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå             

de nationella och globala klimatmålen (5 § 8 p. klimatlagen). 
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5 Kevin Anderson , John F. Broderick & Isak Stoddard (2020) 
 
5.1 A factor of two: how the mitigation plans of ‘climate progressive’ nations            

fall far short of Paris- compliant pathways  
 

Författare: Kevin Anderson , John F. Broderick & Isak Stoddard  

Finansiär: The UK Energy Research Centre (UKERC EP/L024756/1) provided funding to           

KA for the RACER project, and EPSRC for DecarboN8 project under which some of this               

paper’s analysis was developed. Energimyndigheten also provided funding through the          

research project ‘Regional carbon budgets and the rapid transition to a fossil-free energy             

system’ (46532-1) 

Datum: December 2017 

 

Sammanställt av Sofi Marklew 

 

Sammanfattning 

 

Parisavtalet är en internationell konvention som syftar till att stärka de globala åtgärderna mot 

hotet från klimatförändringarna. Den syftar till att hålla ökningen av den globala            

medeltemperaturen långt under 2 °C över förindustriell nivå samt göra ansträngningar för att             

begränsa temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriell nivå (Parisavtalet artikel 2(1)(a)).           

Trots att länderna åtagit sig att följa Parisavtalet har utsläppen av växthusgaser fortsatt att              

öka. På så sätt har länder till högre utsträckning förlitat sig på spekulativa metoder för               

negativa utsläpp (negative emissions technologies). Rapporten undersöker hur bl.a. Sveriges          

policy avseende utsläppsminskning förhåller sig till Parisavtalet, framförallt i ljuset av           

principen om gemensamma men olikartade ansvar och respektive förmåga. Principen innebär           

att stater med goda förutsättningar och hög ekonomisk utveckling har ett större ansvar att              

minska sina utsläpp tidigare för att möjliggöra ekonomisk och teknisk utveckling i fattigare             

länder. 

 

Rapportens fokus ligger på energirelaterade utsläpp av CO2 och använder koldioxidbudgetar           

som en guide för att definiera 1.5 - 2°C målet och för att fördela utsläppsallokeringen mellan                

industriländer och utvecklingsländer. I beräkningarna exkluderas utsläppsminskningar som        

beror på metoder för negativa utsläpp på global nivå. Detta beror på att tekniken ännu inte                
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finns vilket gör det är för tidigt att säga om det går att förlita sig på att sådana metoder kan                    

användas storskaligt i framtiden. Författarna visar genom olika uträkningar att Sverige, som            

industriland, bör ha mycket högre åtaganden än idag, framförallt om verklig hänsyn visas till              

principen om gemensamma men olikartade ansvar och respektive förmåga. Sverige kan,           

enligt författarna, inte förlita sig på metoder för negativa utsläpp i global skala vid              

beräknandet av den Parisavtalsenliga kolbudeget. 

- Koldioxidbudget som riktlinje: koldioxidbudgetar är baserade på antaganden. De         

siffror som använts i rapporten för att räkna ut den globala parisavtalsenliga            

koldioxidbudgeten är från FN:s klimatpanels (IPCC) specialrapport, Global Warming         

of 1.5°C (IPCC 2018). Provisoriska result från nästkommande IPCC rapport, Sixth           

Assessment Report, visar en bättre bild av feedbacks i jordsystemmodeller (Earth           

System Models). Det har framkommit att det föreligger en högre Klimatkänslighet           

(climate sensibility) än vad som visats i IPCC:s rapporter hittills. Resultaten visade av             

Anderson et al kan därför ses som konservativa eller som en minimilösning.  

 

Från och med början på 2020 menar författarna att den totala globala parisavtalsenliga             

koldioxidbudgeten är 716 GtCO2. Det är utifrån den här budgeten som rapporten räknar ut              

vad Sveriges budget bör vara utan förlitande på framtida metoder för negativa utsläpp samt              

med hänsyn till principen om gemensamma men olikartade ansvar och respektive förmåga.  

- “A carbon budget of 900 GtCO2 (from January 2018) is adopted here to reflect the               

Paris Agreement’s temperature objectives. [IPCC 2018] relates 900 GtCO2 with a           

likely peak warming of 1.7°C above a 1850–1900 baseline (Table 2.2, IPCC 2018),             

with an equal expectation of temperature change being higher and lower, reflecting            

the intention to ‘hold the increase in the global average temperature to well below 2°               

C’. The likelihood of remaining below 1.5°C is less than 33%, with smaller budgets              

facing proportionally larger uncertainties, aside from the observed [transient climate          

response to cumulative carbon emissions] uncertainty. By considering a larger budget           

the proportionate impact of these uncertainties is reduced, though remains          

substantial.”  

 

Klassificering av industriländer och utvecklingsländer: För att beräkna vilken         

koldioxidbudget Sverige har enligt Parisavtalet med hänsyn till principen om gemensamma           

men olikartade ansvar och respektive förmåga delar författarna upp staterna i industriländer            

och utvecklingsländer. En sådan uppdelning har inte gjorts i Parisavtalet för att bestämma             
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staternas ansvar utan principen om gemensamma men olikartade ansvar och respektive           

förmåga används tillsammans med en bedömning utifrån varje enskild stats förmåga “i ljuset             

av olika nationella förhållanden” (artikel 4(3)). Författarna använder två olika grupperingar.           

Den första delar in alla länder som ännu inte har klassificerats som utvecklingsländer eller              

industriländer av FN, Developed 1 (DD1) och Developing 1 (DG1). Den andra är att dela in                

länder som är klassificerade som utvecklingsländer men som är rika och har goda             

oljetillgångar i kategorin industriländer (DD2 och DG2).  

- Sveriges ska ha nettonollutsläpp 2024. Ingen referens görs enligt författarna till en            

koldioxidbudget i Sveriges klimatpolicy. Sveriges strategi för att minska utsläppen          

innehåller s.k. kompletterande åtgärder. Dessa åtgärder inkluderar bl.a. ökat         

nettoupptag och minskade utsläpp i skog och mark, avskiljning, transport och lagring            

av koldioxid med biogent ursprung, verifierade utsläppsminskningar genom        

investeringar i andra länder och negativa utsläpp genom andra tekniska åtgärder (SOU            

2020:4 s. 23). Dessa åtgärder räknas ibland inte med i rapporten av enkelhetsskäl. 

- Avseende Sveriges klimatpolitik idag skriver författarna följande: “From 2020 to          

2100, fossil fuel CO2 emissions total 800 MtCO2 under the current Swedish climate             

policy framework which is more than twice that of the Swedish DD2 carbon budget              

(and close to three times larger than the Swedish DD1 budget). Similarly, the             

equivalent annual CO2 reduction rate is approximately 5% versus 12%. If Sweden            

were to use all of its stated ‘complimentary measures’ to reach the targets, the implied               

budget would be more than 2.5 times that of the DD2 scenario. Figure 2 [below]               

shows the significant gap between the carbon budget and trajectories implied by the             

Swedish climate policy framework and that of a Paris-compliant pathway.” 
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Intressanta slutsatser från rapporten:  

- “The very high mitigation rates derived in this paper cast significant doubt on the              

extent to which carbon price mechanisms and green growth strategies reliant on            

decoupling of emissions from economic growth (Hickel & Kallis, 2019) can deliver            

on the Paris Agreement. Marginal adjustments to a market-oriented economy may           

have succeeded had they been deployed at the time of the first IPCC report in 1990.                

But three decades later, annual emissions of CO2 have risen by more than 60%, and               

continued to do so in 2017 and 2018. Set against the scientific logic of carbon               

budgets, the global community has spent virtually all of the Paris-compliant emission            

space and now faces a decarbonization agenda far removed from any economic            

equilibrium.” 

- “The sequential logic of translating the Paris Agreement into budgets and mitigation            

rates for the developed and developing country Parties, subsequently downscaled to           

the UK and Sweden, is premised on a series of transparent assumptions. The decision              

to exclude non-linearities in the climate system with the potential for large and             

irreversible changes, is one such assumption. Informed by a similarly cautious           

approach to issues characterized by high levels of uncertainty, though of a different             

category, is the exclusion of planetary scale NETs. These are now ubiquitous in IPCC              

mitigation scenarios and are [...] (indirectly) [central to] Swedish government’s          

mitigation agendas.” 

- “...Sweden [has a] prominent legislative [framework] for informing their mitigation          

agendas. [Sweden] also [has] established ‘committees on climate change’ to advise on            
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the timeframe, scale, obstacles and opportunities for delivering on [the government’s]           

commitments. Despite this, the mitigation ambitions of even these nations is less than             

half of what is the absolute minimum necessary to deliver on the Paris Agreement.              

[...] Sweden [poses] annual mitigation rates of ∼5% whereas this analysis suggests,            

respectively, a minimum of [...] 12% per annum.” 

- “...most high-level emission scenarios transfer a significant proportion of the          

mitigation burden on to future generations. Remove this temporal transfer, and           

Paris-compliant pathways demand an immediate ramping up of mitigation to rates           

very rarely discussed. Even within more ‘climate progressive’ nations, the Paris           

Agreement [necessitates] an immediate increase in their proposed mitigation rates by           

a factor of two to over 10% p.a., with full decarbonization achieved across all sectors               

by 2035–40. Delivering such rapid and deep mitigation implies profound changes to            

many facets of contemporary industrial society. But failing to take appropriate action            

will increasingly lock-in devastating climate impacts, imposed initially on poor and           

climate vulnerable societies, but ultimately across all of the international community           

and natural ecosystems.” 

Sammanfattningsvis menar författarna att, för att klara av att hålla klimatförändringarna i            

linje med Parisavtalet, måste Sverige ta större ansvar utifrån ett rättviseperspektiv och            

dessutom inte förlita sig på framtida metoder på negativt utsläpp, främst på grund att det är                

för tidigt att säga om sådan teknik kommer att finnas storskaligt. Genom att inte agera               

tillräckligt idag läggs en markant del av de utsläppsminskningar som måste genomföras på             

framtida generationer. 
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6 BioScience - William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome,          

Phoebe Barnard, William R. Moomaw, and 11,258 scientist signatories from          

153 countries 
 
6.1 World Scientists’ Warning of a Climate Emergency 
 

Författare: BioScience - William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome, Phoebe            

Barnard, William R. Moomaw, and 11,258 scientist signatories from 153 countries 

Finansiär/beställare: Journal by Oxford University. The Worthy Garden Club furnished          

partial funding for this project. 

Publicerad: 5 november 2019 (tidningsnummer publicerat i januari 2020) 

Sammanställd av: Josefin Meissner 

 

Sammanfattning 

En känd artikel undertecknad av fler än 11,000 forskare om det nödläge som klimatkrisen              

utgör (idag har 13,784 forskare från 156 länder skrivit under). Refereras till i inledningen av               

det portugisiska fallet. De presenterar grafik över hur mänskligt beteende påverkar           

växthusgasutsläpp och klimatförändringar över lag. Det konstateras att vi står inför en akut             

klimatkris. Förändringar av mänskligt beteende inom sex kritiska områden presenteras, som           

länder, företag och individer kan genomföra för att minska de värsta effekterna. Dessa             

områden är energi, kortlivade föroreningar, naturen, mat, ekonomi och population. 

 

Relevant fakta med källhänvisning 

● “[W]e declare, with more than 11,000 scientist signatories from around the world,            

clearly and unequivocally that planet Earth is facing a climate emergency.” (s. 8) 

● “Profoundly troubling signs from human activities include sustained increases in both           

human and ruminant livestock populations, per capita meat production, world gross           

domestic product, global tree cover loss, fossil fuel consumption, the number of air             

passengers carried, carbon dioxide (CO2) emissions, and per capita CO2 emissions           

since 2000” (s. 8) 

● “Especially disturbing are concurrent trends in the vital signs of climatic impacts [...].             

Three abundant atmospheric GHGs (CO2, methane, and nitrous oxide) continue to           

increase [...], as does global surface temperature [...]. Globally, ice has been rapidly             
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disappearing, evidenced by declining trends in minimum summer Arctic sea ice,           

Greenland and Antarctic ice sheets, and glacier thickness worldwide [...]. Ocean heat            

content, ocean acidity, sea level, area burned in the United States, and extreme             

weather and associated damage costs have all been trending upward [...]. Climate            

change is predicted to greatly affect marine, freshwater, and terrestrial life, from            

plankton and corals to fishes and forests [...]. These issues highlight the urgent need              

for action.” (s. 8) 

● Trots 40 års arbete mot klimatförändringar, har vi fortsatt i princip som vanligt och              

misslyckats med att försöka lösa problemet. Climate change is threatening the fate            

of humanity. (s. 8-9)  
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7 Dr Emily Grossman med stöd av XR Scientists (Extinction Rebellion) 
 
7.1 Nödläge på planeten jorden 

 

Författare: Dr Emily Grossman m.fl. med stöd av XR Scientists (Extinction Rebellion) 

Finansiär/beställare: Extinction Rebellion? 

Publicerad: November 2020 

Sammanställd av: Josefin Meissner 

 

Sammanfattning 

Rapporten beskriver väldigt heltäckande vad som händer på vår planet och ger bevis för att vi                

faktiskt befinner oss i en planetär nödsituation och att det är vi människor som bär ansvaret.                

“Vi ger också tydliga bevis för att våra regeringar inte gör tillräckligt mycket för att hantera                

krisen. Och vi förklarar varför effekterna av denna nödsituation kommer att vara katastrofala             

och oåterkalleliga och leda till oerhört lidande och förlust av liv om vi inte tar till djärva och                  

radikala åtgärder inom de närmaste åren.” (s. 8) Rapporten redogör ofta för motargument mot              

att vi befinner oss i en klimatkris, förklarar felaktigheter i dessa argument och motbevisar              

dem. Jag har inte tagit med de diskussionerna i sammanfattningen nedan. Rapporten            

innehåller även många användbara citat från forskare runt om i världen om vilken kris vi               

befinner oss i (alla citat är samlade på s. 115-129 i rapporten). 

All fakta har länkar till dess källor direkt i rapportens text, vilket gör det väldigt enkelt                

att hitta ursprungskällan. Enligt mig så är rapporten bra, men även om den grundar sig på                

fakta och är faktagranskad så kan den ibland uppfattas som åsiktsbaserad. Språket är inte              

alltid vetenskapligt (kanske pga översättningen) och innehåller många förstärkande och          

ospecificerade ord som t.ex. “förödande effekter”, “ny oroande forskning”, “en enorm mängd            

metan”. Enligt mig är det en svaghet med rapporten och jag skulle därför hänvisa till               

ursprungskällorna så mycket som möjligt. På vissa ställen hänvisas till andra rapporter och             

vissa av dem har lagt in länkar till. 

 

Relevant fakta med källhänvisning 

● Länk till XR Scientists egen sammanfattning av relevant fakta (på engelska):           

https://docs.google.com/document/d/1twGDWTlRihMoShwXDTW0lItXnfwdo2U-mi

SSsOAl2wE/edit 
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7.1.1 Del 1: Hur hamnade vi i denna klimatkris och är det verkligen så illa? 

● Det råder ingen tvekan om att jorden värms upp. Långsiktiga och globala trender visar              

entydigt att vår planet inte bara värms upp, utan också att uppvärmningen accelererar.             

(s. 9-11) (Länk till data: https://www.climate-lab-book.ac.uk/2020/2019-years/#more-5708) 

 

 

● Den genomsnittliga temperaturen vid ytan på jorden har stigit med drygt 1°C sedan             

förindustriell tid. Det har orsakat extrema väderhändelser över hela världen.          

Ytterligare uppvärmning med bara bråkdel av en grad kommer förvärra de effekter vi             

redan ser, men också öka risken för att utlösa irreversibla tröskeleffekter. Effekterna            

kommer förvärras om vi inte agerar nu. (s. 12) 

● Vår temperatur inte bara stiger, den stiger också oroande snabbt. “Under de senaste 45              

åren har temperaturen på vår planet ökat hela 170 gånger snabbare än den normala              

temperaturförändringen under de senaste 7 000 åren. Faktum är att vår nuvarande            

uppvärmningshastighet är oöverträffad under de senaste 10 000 åren.” “Under resten           

av detta århundrade förutspås framtida temperaturhöjningar att ske inte bara mycket           

snabbare än den gjort sedan den senaste istiden, utan hundratals gånger snabbare än             

någon längre uppvärmningsperiod under de senaste 65 miljoner åren.” De          

temperaturförändringar vi ser nu saknar motstycke. Växthusgaser från mänskliga         

aktiviteter leder till att den globala temperaturen stiger i en skrämmande takt. (s. 14) 

● Temperaturen vid jordens yta styrs främst av nivåerna av vattenånga, koldioxid och            

metan i atmosfären. Dessa molekyler absorberar värme från jordens yta efter att denna             
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värmts upp av solen, och fördröjer en del av värmen från att stråla tillbaka ut i                

rymden. De är alltså växthusgaser och bidrar till växthuseffekten. (s. 15)           

Växthuseffekten är nödvändig för livet på jorden, men mänskliga aktiviteter har           

förstärkt den till en nivå vi aldrig tidigare upplevt. (s. 15) 

○ Koldioxid är den viktigaste växthusgasen och står för 75% av jordens           

uppvärmning. Den släpps ut i stor mängd och har en lång livslängd (100-tals             

till 1000-tals år). Koncentrationen av koldioxid har (i juli 2020) ökat med över             

40% sedan förindustriell tid. (s. 16) 

○ Metan fångar upp värme 86 gånger bättre än koldioxid. Metan har en kort             

livslängd (bryts ner efter ca 9 år), men när det bryts ned omvandlas det till               

koldioxid. Koncentrationen av metan har mer än fördubblats sedan         

förindustriell tid. (s. 16) 

○ Lustgas är nästan 300 gånger starkare än koldioxid, och har en halveringstid            

på ca 120 år. Lustgas har ökat med ca 22% sedan förindustriell tid. (s. 16) 

○ Mängden vattenånga styrs av lufttemperaturen och ökar med ca 7% för varje            

grad celsius som lufttemperaturen ökar. Mängden vattenånga styrs alltså inte          

av utsläpp från mänsklig aktivitet, men är en “förstärkande återkoppling” som           

bidrar till global uppvärmning. (s. 17) 

● Det råder ingen tvekan om att den ökande globala temperaturen nästan helt beror på              

mänsklig aktivitet, den globala uppvärmningen följer kurvan för ökade nivåer av           

växthusgaser. (s. 17) 

● Citat av Professor Lonnie Thompson, chef för Byrd Polar Research Center: "Praktiskt            

taget samtliga av oss är nu övertygade om att den globala uppvärmningen utgör en              

klar och omedelbar fara för civilisationen." (s. 18) 

● Människor började störa jordens egen naturliga cykler genom att bl.a. hugga ned träd             

(minska mängden träd som kan avlägsna koldioxid från atmosfären) och börja odla ris             

(vilket producerar metan som släpps ut i atmosfären). I och med industrialiseringen            

inleddes en massiv förbränning av fossila bränslen, storskalig avskogning och          

intensivt jordbruk. Det här har inneburit ökade nivåer av växthusgaser och stigande            

temperaturer. (s. 20-21) 

● Citat av Dr Peter C. Frumhoff, chef för vetenskap och politik hos Union of Concerned               

Scientists: "Mer än hälften av alla industriella utsläpp av koldioxid sedan den            

industriella revolutionens början har släppts ut sedan 1988." 
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● Idag släpper vi ut 110 miljoner ton koldioxid i atmosfären varje dygn. Det innebär 40               

miljarder ton per år. Eftersom livslängden för koldioxid i atmosfären är så lång så              

räcker det inte att bara sluta släppa ut koldioxid, vi måste också aktivt ta bort               

koldioxid från atmosfären. Å andra sidan vore det mycket effektivt för att minska             

hastigheten på den globala uppvärmningen, att sluta släppa ut metan, eftersom det har             

kortare livslängd i atmosfären. Det är dock viktigt att vi snabbt minskar utsläppen av              

både kort- och långlivade växthusgaser för att inte nå en global uppvärmning på mer              

än 1,5°C. (s. 22-23) 

● “[E]fter nästan 40 års varningar och 30 år av internationella klimatförhandlingar, har            

vi gjort mycket få framsteg. Tvärtom har koldioxidutsläppen från förbränning av           

fossila bränslen ökat med över 50 procent sedan 1990. Om vi ska förhindra katastrofer              

är det dags för åtgärder nu.” (s. 25) 

 

7.1.2 Del 2: Vad händer redan nu med vår planet på grund av global uppvärmning, och               

varför? 

● Global uppvärmning påverkar naturliga väderfenomen med resultaten: ökning av         

globala temperaturer, mer frekventa och extrema värmeböljor, kraftigare nederbörd,         

intensivare tropiska stormar och orkaner, försvagade i jetströmmar. Våtare områden          

blir våtare (ökad risk för översvämningar), och torra områden blir torrare (ökad risk             

för torka och skogsbränder). Antalet extrema klimatrelaterade katastrofer har         

fördubblats sedan början av 1990-talet och 2/3 av alla undersökta extrema           

väderhändelser gjordes mer sannolika eller värre av klimatförändringar som orsakats          

av människor. (s. 26-27) 

● Extrema väderhändelser drev ca sju miljoner människor från sina hem under 2019.            

Utöver detta så har extrema väderhändelser enorma ekonomiska konsekvenser både          

för länder, företag och individer. (s. 27-28) 

● 90% av den värme som fångas i atmosfären lagras i haven. År 2019 nådde värmen i                

haven en ny rekordnivå, vilket bekräftade “oåterkallelig och accelererande”         

uppvärmning av planeten. Resultaten av varmare hav är höjda havsnivåer och att            

isarna smälter. (s 36) 

● Hastigheten på förlusten av inlandsisarna är snabbare än vad som förutspåtts, och vi             

närmar oss redan nu finns tecken på en en “ostoppbar och oåterkallelig kollaps” som              

skulle leda till en meters ökning av havsnivån. (s. 37) 
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7.1.3 Del 3: Vilka andra skador gör vi på vår planet? 

● Avskogning: Antalet träd i världen har minskat med 46% (ca tre tusen miljarder träd)              

sedan jordbruket inleddes för ca 12,000 år sedan. Skogstäckningen är nu 68% av vad              

den var under förindustriell tid. Ca 15 miljarder träd avverkas varje år. (s. 42) 

○ Avskogning innebär en fara för jordens naturliga förmåga att skydda oss från            

klimatförändringarnas effekter, och gör också uppvärmningen värre. Dels        

medför avskogning att mindre koldioxid kan tas upp av träd, och dessutom            

står själva avskogningen för nästan 1/5 av de totala utsläppen av växthusgaser.            

(42-43) 

○ “I Sverige avverkar vi fjällnära skogar med deras stora biologiska mångfald           

och förmåga att absorbera koldioxid. Vårt kommersiella skogsbruk som         

bygger på avverkning och nyplantering är inte stort bättre än omvandling av            

tropisk regnskog till palmoljeplantage.” (s. 43) 

● Intensivt jordbruk: är den klart största drivkraften för global avskogning och förlust            

av orörd natur, samt medför allvarliga skador på mark och vatten. Stora mängder kol              

frigörs i form av koldioxid, samtidigt som jordens kapacitet att lagra kol minskar.             

Användning av konstgödsel orsakar övergödning, och användning av        

bekämpningsmedel orsakar minskning av pollinatörer som bin och fjärilar. (s. 43-44)           

70% av de viktigaste grödorna för människor pollineras av insekter. (s. 54) 

○ Hela matproduktionskedjan, från odling till transport och förpackning, står för          

37% av alla utsläpp av växthusgaser. Ett mindre intensivt jordbruk skulle           

kraftigt minska de globala utsläppen. (s. 44) 

● Boskapsskötsel: Betesdjur kräver en enorm mängd land både för bete och för odling             

av djurfoder (för vilket skog avverkas). Dessutom avger kor och får “en enorm mängd              

metan” (1,5 miljarder kor i världen producerar ca 680 miljarder liter metan). Boskap             

står för 65% av alla människorelaterade utsläpp av lustgas. (s. 44)  

● Utarmning av jorden: Ökad avskogning, användande av kemikalier samt mer          

extrema väderfenomen (kraftigt regn, torka, vind, höga temperaturer m.m.) orsakar          

stor skada på vår jord. 1/3 av världens åkrar klassas nu som måttligt eller höggradigt               

försämrade. Vi förlorar jord 10-100 gånger snabbare än den kan återskapas.           

Problemen förvärras av att daggmaskar, som återställer skadad jord, minskat med           

minst 80%. Försämring av jord har en enorm påverkan på den globala            

livsmedelsproduktionen och skapar en dominoeffekt på den globala uppvärmningen         
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då dess förmåga att lagra kol kraftigt försämrats. Jordbruksmarken har globalt förlorat            

ca 75% av det kol den lagrade innan den började användas för jordbruk. (s. 46-47) 

● Förlust av gräsmarker, mangrove, våtmarker och torvmossar: Dessa områden är          

otroligt viktiga för vår planet, bl.a. För att binda kol och skydda oss mot              

naturkatastrofer. Gräsmarker är några av de mest skadade ekosystemen på jorden. Ca            

80% av deras yta har förlorats i Europa och Nordamerika. Mer än 85% av de               

våtmarker som fanns på 1700-talet har förlorats, 50% har försvunnit under de senaste             

50 åren och 35% sedan 1970. Världens mangroveskogar hotas av utrotning           

(mangroveskogar lagrar upp till fyra gånger mer kol är tropiska skogar). Torvmossar            

lagrar dubbelt så mycket kol som alla världens skogar, trots att de bara utgör 3% av                

jordens landyta. (47-48). 

● Förorening av vatten: 300 kg plats stjälps i havet varje sekund, vilket innebär             

4,8-12,7 miljoner ton varje år. Hav och insjöar förorenas också av insektsgifter,            

växtgifter, rengöringsmedel, industriella kemikalier, olja, avloppsvatten, eroderad jord        

m.m. Den vanligaste föroreningen i grundvattnet är nitrater från gödning, vilket           

tillsammans med fosfater bildar algblomning som förgiftar vattnet och orsakar          

övergödning. Dessutom dumpas årligen 300-400 miljoner ton av tungmetaller,         

lösningsmedel, giftigt slam och avfall från industrier i världens vatten. (s. 48) 

● Förorening av luft: Nio av tio människor andas förorenad luft (dvs luft som             

innehåller höga nivåer av föroreningar), främst orsakad av förbränning av fossila           

bränslen. Luftföroreningar är den största miljörelaterade orsaken till sjukdom och          

förtida död världen över. Ca 7 miljoner människor dör i förtid varje år på grund               

av luftföroreningar. (I Europa dör ca 800 000 personer i förtid per år p.g.a.              

luftföroreningar, och i Sverige ca 7 600 personer per år.) 4,8 miljoner av dessa är               

p.g.a. luftföroreningar utomhus och resterande p.g.a. luftföroreningar i bostaden.         

Luftföroreningar dödar fler människor varje år än rökning. Den främsta orsaken           

till luftföroreningar är trafikutsläpp. Andra viktiga källor är industrier, koleldade          

värmekraftverk, jordbruk och hushåll. (s. 49) 

● Naturförstöring: Vi behöver bry oss om förlust av arter p.g.a. att de stödjer             

mänskligt liv på jorden. Den nuvarande krisen för biologisk mångfald innebär ett lika             

allvarligt hot mot mänskligheten som klimatförändringarna utgör. Det hotar våra          

ekonomier, levnadsförhållanden, livsmedelssäkerhet, hälsa och livskvalitet över hela        

världen. (s. 49-50) Arter försvinner 100-1,000 gånger snabbare än innan människor           

fanns. (s. 56) 
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7.1.4 Del 4: Vilka konsekvenser ser vi redan nu? 

● Citat av Professor Hugh Montgomery, chef för University College London Institute           

for Human Health and Performance: "Klimatförändringen är en medicinsk         

nödsituation, det kräver alltså ett akut svar." 

● I en rapport av The Lancet från 2018 varnade läkare, experter och akademiker för att               

ett snabbt föränderligt klimat har allvarliga konsekvenser för alla aspekter av           

människolivet. Rapporten anger att den stigande värmen och hårdare vädret p.g.a.           

global uppvärmning gör klimatförändringarna till det största globala hälsohotet under          

det 21:a århundradet. (länk:    

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2932594-7 länk  

till uppdaterad rapport från 2019:     

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2932596-6.) 

Effekterna av klimatförändringarna hotar också hälsovårdssystemen, som riskerar att         

kollapsa. Ökade temperaturer leder också till en ökad spridning av sjukdomar, t.ex.            

kolera, malaria och andra tropiska sjukdomar - även i länder som hittills inte drabbats              

av dessa sjukdomar i hög utsträckning. (s. 57) Även okända och nya sjukdomar kan              

komma att öka av olika anledningar kopplade till klimatförändringarna. (s. 59) 

● “Intensivt jordbruk är också en källa till mänskliga sjukdomar på grund av att             

människor kommer i nära kontakt med ett stort antal hårt avlade djur. Sedan             

1940-talet har intensivt jordbruk, såsom industriell odling, förknippats med         

framväxten av 25 procent av nya mänskliga sjukdomar.” Dessutom orsakar vissa           

bekämpningsmedel som används inom jordbruket, skador på människor. Djuren som          

används i köttproduktion är mer mottagliga för infektioner, samtidigt medför          

överanvändning av antibiotika en ökad risk för resistens hos människor. (s. 60) 

● Barn och äldre är särskilt utsatta för hälsoeffekter kopplade till klimatförändringarna. 

○ “Nick Watts, verkställande direktör för Lancet Countdown Report 2019,         

varnade: ‘Barns kroppar och immunförsvar utvecklas fortfarande och gör dem          

mer mottagliga för sjukdomar och miljöföroreningar. Skadorna från tidig         

barndom varar hela livet. Utan omedelbara åtgärder från alla länder kommer           

klimatförändringarna att påverka hälsan hos en hel generation.’ Stella         

Hartinger, medförfattare till Lancet-rapporten: ‘Den väg som världen väljer         

idag kommer oåterkalleligt att sätta sin prägel våra barns framtid. Vi måste            
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lyssna på de miljontals unga människor som har lett vågen av skolstrejker för             

klimatåtgärder.’” 

● Stigande temperaturer och en mer global handel gör att skadegörare och sjukdomar            

sprids till nya delar av världen. T.ex. har Xylellabakterien, en av de farligaste             

växtsjukdomarna i världen, spridits från Amerika till Europa, Mellanöstern och Asien.           

(s. 61) 

● Massmigration och hot mot säkerhet, mänskliga rättigheter och vår globala ekonomi           

på grund av klimatförändringarna 

○ “Klimatförändringar och resursanvändning tillhör de största riskerna för        

globalt försvar och säkerhet, som är mer sannolika och med en potentiell            

mycket högre inverkan än massförstörelsevapen.” (s. 64) 

○ Klimatförändringarna har redan lett till en ökad global ojämlikhet, stora          

ekonomiska förluster och hotar att göra vår värld omöjlig att försäkra. (s. 64) 

○ “Misslyckade klimatåtgärder, förlust av biologisk mångfald och extremt väder         

utgör de största hoten mot den globala ekonomin.” enligt World Economic           

Forums globala riskrapport för 2020     

(http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf). (s. 64) 

 

7.1.5 Del 5: Vart är vi på väg? 

● Även en global uppvärmning på 1,5°C (målet enligt Parisavtalet) innebär förödande           

konsekvenser för vissa platser på jorden, och stora risker i övrigt. Enligt olika             

klimatmodeller kommer vi, med vår nuvarande uppvärmningshastighet eller en         

snabbare sådan, passera 1,5°C någon gång runt 2040, eller kanske så tidigt som 2030.              

I värsta fall kan vi passera 2°C år 2035. Och uppvärmningen kommer inte att sluta               

där. “Även med alla utlovade klimatåtgärder som redan beslutats fram till december            

2019 kommer vi sannolikt att gå mot en genomsnittlig global uppvärmning på 3°C i              

slutet av seklet.” (s. 67) 

● “Slutsatsen är att Parisavtalet endast kommer att uppfyllas om länder över hela            

världen snabbt minskar utsläppen av växthusgaser till noll, med början NU. Ändå är             

detta INTE vad som händer.” Även om vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser             

“tillräckligt”, är risken stor att jordens atmosfär värms upp mer än de flesta modeller              

förutspår, pga att de s.k. återkopplingarna kan bli starkare än förväntat. (s. 68-69) 

● Redogörelse för olika återkopplingsslingor på s. 70-72 och tröskeleffekter på s.           

72-78. 
39 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf


 

● Scenarion för 2050 om den globala uppvärmningen uppgår till 2°C till dess: 

○ Risken för intensiva värmeböljor och skogsbränder kommer öka enormt över          

hela världen, vilket kommer leda till fler dödsfall och stora ekonomiska           

konsekvenser. (s. 78-79) 

○ Mer intensiva stormar, översvämningar och orkaner, vilket även Europa         

kommer känna katastrofala effekter av. Tropiska cykloner förväntas bli mer          

benägna att drabba Västeuropa. (s. 80) 

○ Ökad torka och vattenbrist kommer bl.a. innebära att efterfrågan på          

färskvatten år 2030 kommer överstiga utbudet med 40%. (s. 80) 

○ Stigande hav och ökad översvämning längs kusterna. (s. 81-82) 

○ Mer förödande förlust av orörd natur på land och i haven vilket bl.a. kommer              

innebära stora belastningar på våra sociala system som kommer kunna leda till            

kollaps av vårt globala sammankopplade nätverk av civilisationer vilket i sin           

tur skulle leda till stort lidande och död för många hundratals miljoner (kanske             

miljarder) människor. (s. 82-83) 

○ Ytterligare minskningar av livsmedelsproduktionen vilket kommer öka risken        

för bl.a. undernäring. (s. 83-84)  

○ Mer förödande effekter på människors hälsa, bl.a. genom ökad spridning av           

smittsamma sjukdomar. WHO beräknar att klimatförändringen kommer orsaka        

ca 250,000 ytterligare dödsfall per år mellan 2030 och 2050. Allergier tros bli             

vanligare och luftföroreningar kommer orsaka ca 6 till 9 miljoner förtida           

dödsfall per år, år 2060. (s. 84-85) 

○ Massmigration. Det förutspås finnas upp till 200 miljoner miljöflyktingar         

globalt år 2050. (s. 85) 

○ Fattigdom och ekonomisk instabilitet som kommer påverka länders BNP. (s.          

85-86) 

○ Social instabilitet och konflikt i form av t.ex. politisk instabilitet och ökad risk             

för terrorism. Citat av General Castellaw, medlem av rådgivande nämnden på           

Center for Climate and Security: ”Så [stigande havsnivåer] är mycket mer än            

ett miljöproblem. Det är också ett humanitärt, säkerhetsmässigt och eventuellt          

militärt problem." (s. 86) 

● Hur kommer vår värld se ut i slutet av seklet? (s. 86-88) 

○ Vi riskerar att nå en global uppvärmning på 3-4°C. Effekter av extrema            

väderhändelser kommer vara förödande. Värmeböljor kommer komma oftare        
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och vara längre vilket påverkar människors hälsa, dödlighet och den globala           

ekonomin. Människors hälsa kommer påverkas kraftigt, spridningen av        

infektionssjukdomar kommer öka och skördarna kommer minska. De flesta         

glaciärer kommer vara borta och vattenbristen kommer vara stor. (s. 86-88) 

● Hur kommer vår värld att se ut i slutet av seklet om uppvärmningen når 4°C? (s.                

88-92) 

○ Det finns en risk att vi når 4°C redan år 2060 vilket “skulle medföra enorma               

risker för liv och samhälle, värmeböljor, översvämningar längs kuster och          

floder, torka och mycket mer. Vi vet inte hur samhället skulle reagera på de              

massiva riskerna med 4˚C global uppvärmning. Genomgripande förändringar        

skulle behövas.” Citat av Professor Richard Betts, ordförande för centret för           

klimatpåverkan vid University of Exeter och chef för klimatpåverkan vid Met           

Office Hadley Center. (s. 89) 

○ Det är inte säkert att en anpassning till en värld med 4˚C uppvärmning är              

möjlig (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11860) (s. 89). 

○ En global uppvärmning med 4˚C skulle leda till att 3/4 av världens befolkning             

riskerar att drabbas av dödlig extremvärme. Stora delar av världen kommer bli            

obeboeliga. (s. 90) 

○ Havsnivån kommer öka med ca en till två meter vilket skulle fördriva            

hundratals miljoner människor år 2100. Även förluster av naturligt liv och           

minskning av livsmedelsproduktion vilket kan leda till allvarlig matbrist,         

dramatisk oro eller till och med kollaps. (s. 91-92) 

● Försiktighetsprincipen behöver tillämpas (s. 92-93) 

○ Det är omöjligt att förutspå exakt vad som kommer hända, men           

försiktighetsprincipen måste tillämpas. Försiktighetsprincipen innebär att "när       

en aktivitet medför hot mot människors hälsa eller miljön, bör          

försiktighetsåtgärder vidtas, även om vissa orsakssamband inte är helt         

vetenskapligt etablerade”. (s. 92) 

 

7.1.6 Del 6: Hur sviker våra regeringar oss? 

● En specialrapport från IPCC (2018) anger att: för att ens ha 50% chans att hålla oss                

under en uppvärmning på 1,5°C måste de globala koldioxidutsläppen nu "minska med            

cirka 45 procent från 2010-nivåerna till 2030 och nå netto noll runt 2050". Detta              

innebär att alla kvarvarande koldioxidutsläpp år 2050 måste balanseras med att ta bort             
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lika mycket koldioxid ur atmosfären.”     

(https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.144804!/SPM_SR15_svensk.pdf) (s. 95) 

● Utsläppen måste nå en topp senast år 2020, och sedan måste snabba minskningar ske              

på ca 8 % per år, enligt FN:s Emission Gap Report 2019            

(https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y)  

● Ju längre vi väntar med att drastiskt minska utsläppen, desto mer måste vi förlita oss               

på negativa utsläppstekniker för att suga upp koldioxid från atmosfären. Det är dock             

osäkert hur dessa tekniker ska se ut, och om de kommer att fungera. (s. 96) Om dessa                 

tekniker inte kommer kunna suga upp koldioxid i den skala som krävs, måste vi              

minska utsläppen med ca 15% varje år för att nå netto noll år 2050. (s. 97) 

● Rika länder måste nå netto noll mycket tidigare än år 2050 (i enlighet med principen               

om gemensamt men olika ansvar). De rikaste 10% av världens befolkning orsakar            

över 50% av de nuvarande utsläppen. (s. 98) 

○ “[D]et [är] ett absolut minimum att nå nollutsläpp 2035-2040 för rikare länder            

som Storbritannien eller Sverige för att möta Parisavtalet. Detta skulle kräva           

minskningar med över 10 procent per år och är väsentligt mycket snabbare än             

Storbritanniens 2050-mål och Sveriges 2045-mål. Och även det ger oss bara           

en 1 chans på 3 att stanna under 1,5°C.” 

○ För en 2/3 chans att hålla oss under 1,5°C uppvärmning måste           

höginkomstländer sträva efter att nå nettonollutsläpp år 2025. 

● Enligt FN:s Emission Gap Report (2019) “gör den nuvarande regeringspolitiken i           

stort sett ingen skillnad. De globala koldioxidutsläppen fortsätter att öka snabbt och            

situationen blir värre, inte bättre.” (s. 99) 

● “En färsk rapport från Climate Action Tracker (ett samarbete mellan          

Tysklandsbaserade Climate Analytics och det brittiska New Climate Institute som          

mäter regeringars åtgärder för att uppnå det ”säkra” mål som fastställts i Parisavtalet)             

avslöjade att utsläppen från de internationella sjöfarts- och luftfartssektorerna är på           

väg att nå farliga nivåer , enligt definition i Parisavtalet.”          

(https://climateactiontracker.org/documents/711/CAT_bunkers_webinar_20200625_Z

rdXKAf.pdf) 

● Subventionerna till fossila bränslen ökar. Subventioner till kolkraft från 2014 till 2017            

nästan tredubblades, till 47,3 miljarder dollar per år. EU:s subventioner uppgår till 55             

miljarder euro per år. (s. 100) 
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● “Under de senaste åren har användningen av kol minskat globalt , men de totala              

koldioxidutsläppen har fortsatt att öka på grund av ökad förbränning av olja och gas.”              

(s. 101) 

● “Bankernas finansiering av fossila bränslen har ökat varje år sedan Parisavtalet           

undertecknades 2016.” (s. 102) 

 

7.1.6.1 Gör den svenska regeringen tillräckligt? 

● Svaret är klart och tydligt nej. (s. 102) 

● Sveriges utsläpp minskar, men bara i vissa sektorer. De största utsläppskällorna i            

Sverige är transport, industri och jordbruk. (s. 102-103) 

● Sverige närmar sig gränsen för de utsläppsminskningar som kan åstadkommas genom           

minskning i enstaka sektorer. Fler sektorer måste bidra mer och snabbare. Sveriges            

utsläpp har i genomsnitt minskat med mindre än 0,6% per år mellan åren 1990 och               

2018. (s. 103) 

● De territoriella utsläppen som redovisas innehåller enbart utsläpp som genereras i           

Sverige. De inkluderar alltså inte utsläpp inom sjö- och luftfart. De territoriella            

utsläppen innefattar inte heller s.k. Inbäddade utsläpp (utsläpp i samband med varor            

som importeras till Sverige). (s. 104) 

● Sveriges utsläpp faller inte tillräckligt snabbt. Om Sverige ska leva upp till sina             

åtaganden i Parisavtalet, utan att vara beroende av negativ utsläppsteknik så måste            

utsläppen minska med minst 12 procent per år. (s. 105) 

● Den svenska regeringen når inte sina egna mål. Enligt det svenska Klimatrådets            

rapport (2020) kommer “inget av målen i det klimatpolitiska ramverket bortom 2020            

kommer att nås med nuvarande förutsättningar och beslutad politik”.         

(https://www.klimatpolitiskaradet.se/rapport-2020/) (s. 105) 

● Regeringen misslyckas med att minska utsläppen tillräckligt snabbt, men också med           

att genomföra de åtgärder som krävs för att anpassa samhället till stigande            

temperaturer. 

● Även vad gäller biologisk mångfald har Sverige svårt att nå sina egna mål. I              

Naturvårdsverkets utredning “Konventionen om biologisk mångfald” från oktober        

2020 
(https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regerin

gsuppdrag/2020/ru-redovisning-konventionen-om-biologisk%20mangfald.pdf) konstateras  

att “uppföljning mot Aichimålen har genomförts på alla nivåer under innevarande           
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period och resultaten visar entydigt att målen inte har uppnåtts, vare sig globalt,             

regionalt eller nationellt”. (s. 106) 

● Sveriges egna miljömål gäller dessutom enbart de territoriella utsläppen. (s. 106) 

● “Sverige släpper inte bara ut mer än det globala genomsnittet (mycket mer om vi tar               

hänsyn till sjöfart, luftfart och import). Som rik nation har vi dessutom förmågan att              

kunna vända vår ekonomi och ställa om snabbare än de flesta andra länder. Så för att                

ge ett globalt nollutsläpp 2050 en god chans att faktiskt uppnås, är många             

klimatforskare nu överens om att Sverige verkligen borde komma till netto noll            

mycket tidigare än 2050, enligt konceptet klimaträttvisa.” (s. 106) 

● Den svenska regeringen gör saken värre, inte bättre, genom att: 

○ … subventionera fossila bränslen med 30 miljarder kronor per år. De stora            

mottagarna finns inom jord- och skogsbrukssektorerna samt exportindustrin.        

(s. 107) 

○ … godkänna fortsatt fossilbränsleanvändning. 

■ Vattenfall sålde t.ex. sin kolverksamhet i Tyskland till ett         

kontroversiellt bolag i Tjeckien istället för att lägga ner den, samma år            

som Sverige skrev på Parisavtalet. (s. 107) 

■ Flyget är fortsatt kraftigt subventionerat och utbyggnader på Arlanda         

flygplats har diskuterats. (s. 107) 

■ Sverige driver sedan mer än tio år ett enormt vägbygge kallat Förbifart            

Stockholm (forskning visar att fler vägar leder till mer trafik och ett            

större hot mot klimatet) trots att vägtrafiken måste minska. Bl.a.          

Naturskyddsföreningen har motsatt sig vägbygget. (s. 107-108) 

■ Ett annat stort projekt är en höghastighetsjärnväg, vilket kommer         

innebära stora utsläpp under de kommande 20-30 åren. Regeringens         

egen utredare ansåg att projektet är “ett klimatpolitiskt stickspår”         

eftersom de flest kommer fortsätta åka bil eller flyga. (s. 108) 

■ Pensionsfonderna investerar fortsatt i fossil energi. (s. 108) 

■ Sälens flygplats som invigdes 2019 fick 250 miljoner kronor i statsstöd           

- i strid med Sveriges miljömål att nå netto noll utsläpp 2045. (s. 108) 

■ Lokala politiker i Lysekil stödde Preems planer på en stor utbyggnad           

av oljeraffinaderiet. Regeringen satte inte stopp för planerna - utan det           

gjorde Preem själva. (s. 108) 
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■ Trots att biobränslen inte bör klassas som förnybara, ligger stora          

ekonomiska krafter bakom kampanjer i Sverige som framställer        

biobränslen som en klimatsmart lösning för framtiden. (s. 108) 

○ … svenska banker investerar i fossila bränslen, ffa Swedbank och Nordea           

prioriterar fossil energi framför förnybar, men även Danske Bank, SEB och           

Handelsbanken investerar mer i fossil energi än i hållbar energi. (s. 109)            

“Svenska banker och fossilföretag bidrar alltså till de ytterligare 4 900           

miljarder dollar som den globala olje- och gasindustrin planerar att spendera           

under det kommande decenniet på prospektering och utvinning i nya fält.” 

● Enligt EU:s beräkningar 2017 släppte Sverige ut ca 0,13% av världens totala utsläpp.             

Men det stämmer inte riktigt då dessa 0,13% enbart utgör våra territoriella utsläpp. Då              

har alltså inte utsläpp från sjö- och luftfart eller inbäddade utsläpp räknats med. “Vårt              

totala konsumtionsbaserade utsläpp 2017, enligt Naturvårdsverket, är 90 miljoner ton.          

Notera att andra räknar utsläppen annorlunda; Naturskyddsföreningen angav 2017 att          

Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp var 104 miljoner ton (37 i Sverige + 67             

utomlands). Dessutom exporterade vi 25 miljoner ton utsläpp.” Dessutom innebär          

0,13% av de globala utsläppen att varje svensk släpper ut mer än det globala              

genomsnittet. (s. 109-110) 

 

7.1.7 Del 7: Så vad gör vi? 

● IPCC: “Varje åtgärd räknas. Varje liten uppvärmning räknas. Varje år räknas. Varje            

val räknas.” (s. 111) 

● Vi måste få till stora politiska förändringar och grundläggande systemförändringar i           

alla industrier och i alla samhällsområden som är beroende av fossila bränslen. “Allt             

detta kräver en oöverträffad omvandling av globala ekonomier vars like vi aldrig har             

sett, och som går långt utöver den "optimistiska politik" som regeringar hittills har             

lagt fram.” (s. 111) 

● “Det uppskattas att ungefär en tredjedel av alla utsläpp beror på beslut som fattas av               

regeringar och investerare och inte direkt påverkas av konsumenternas val.” (s. 112) 

● Stephan Harrison, professor i klimat och miljöförändringar, University of Exeter: "Vi           

har alla resurser vi behöver för att hantera detta. Det finns inget magiskt med att               

minska koldioxid i atmosfären. Det finns inget magiskt om växthuseffekten. Vi vet            

exakt hur vi ska hantera den. Vi har bara inte den politiska eller ekonomiska viljan att                

göra detta.” (s. 113)  
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8 De indirekta effekterna - underlåtenhet att agera för att mängden          

växthusgaser i atmosfären ska minska 

 

8.1 Understanding interactions between urban development policies and GHG        

emissions: A case study in Stockholm Region 

Sammanfattad av: Rebecka Antonsson Nilsson 

Publicerad: 20 november 2019 

Finansiärer: Vetenskapsrådet, Stockholms läns landsting, Europeiska Kommissionen,       

portugisiska Foundation for Science and Technology under ministeriet för vetenskap, teknik           

och högre utbildning 

Pan, H., Page, J., Zhang, L. et al. Understanding interactions between urban development             

policies and GHG emissions: A case study in Stockholm Region. Ambio 49, 1313–1327             

(2020). https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1007/s13280-019-01290-y. 

Studien genomfördes genom modellering med Land–use Evolution and Impact Assessment          

Model7 (LEAM) och mitigation zoning LEAM (MZ–LEAM) för jämförelse med Stockholms           

stads strategi för ett fossilfritt Stockholm 20408 (Strategi 2040). Studien undersöker mängden            

koldioxidekvivalenter (CO2e) som beräknas släppas ut eller inte bindas p.g.a. nybyggande           

och transporter till följd av befolkningstillväxt i Stockholmsområdet. 

LEAM modellerar enligt följande: 

Bedömning av effekter på kolsänkor i Stockholmsområdet 

·       6 klasser av kolsänkor; skog, gräs, buskar, odlade grödor, betesmark och sumpmark. 

·       Konvertering av kolsänkor till bebyggd mark. 

· I MZ–LEAM finns inga urbana utbyggnader i skogsområden p.g.a. kolsänkor och            

ingen konvertering äger därför rum. 

7 http://www.leam.illinois.edu 
8 
https://international.stockholm.se/globalassets/rapporter/strategy-for-a-fossil-fuel-free-stockh
olm-by-2040.pdf 
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Bedömning av utsläpp från bostäder och kommersiella byggnader. 

· Energiförbrukning är den största faktorn. Studien tar inte hänsyn till energiförbrukning            

vid materialtillverkning. 

· Enfamiljshus och glesbyggelse förbrukar mer energi än flerfamiljshus och en ökad            

urbanisering. 

Bedömning av transportutsläpp 

·       Transportsträckor mellan främst hem och arbete. 

·       Glesbebyggelse och utglesning ökar utsläppen av växthusgaser. 

· I MZ–LEAM finns inte utbyggnader i Märsta och runt Arlanda pga. det ökande trycket               

på persontransporter till andra delar av regionen. 

Tabell 1 - Resultatet och jämförelser mellan LEAM, MZ-LEAM och Strategi 2040. 
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Scenario Förlust av  

kolsänkor (106  

ton CO2e/år) 

Utsläpp av växthusgaser (106 ton     

CO2e/år) 

Total (106 ton   

CO2e/år) 

Bostäder och  

kommersiella 

byggnader 

Persontransporter 

2014 Ej angivet 1,6 1,86 3,46 

Strategi 2040 Ej angivet 2,03 3,05 5,08 

LEAM 0,02 2,83 2,63 5,48 



 

Studien visar att de beräkningar som har gjorts i Stockholmsregionen tenderar att            

underskatta mängden CO2e som kommer släppas ut 2040 och att Strategi 2040 inte tar              

någon hänsyn till kolsänkors roll i att binda koldioxid i tid. Dåvarande Fortum             

(Stockholm Exergi) fick i uppdrag9 av Stockholms stad att undersöka möjligheten att            

använda sig av carbon capture and storage (CCS). 2019 inledde Stockholm Exergi            

forskningsarbetet och hösten 2020 beviljades de ekonomisk stöd från Energimyndigheten          

för att bygga ut forskningsanläggningen.10 CCS har varit känt i flera år; varför påbörjar              

man forskning först nu? Se även SOU 2020:4 som utreder förslag för hur Sveriges              

strategi vid arbetet med CCS och andra koldioxidbindande åtgärder bör se ut. 

8.2 Electric vehicle adoption in Sweden and the impact of local policy           

instruments 

Sammanfattad av: Rebecka Antonsson Nilsson 

Publicerad: Oktober 2018 

Finansiärer: Nordic Energy Research genom Sustainable Horizons in Future Transport som           

bl.a. leds av Svenska Miljöinstitutet. 

Filippa Egnér, Lina Trosvik, Electric vehicle adoption in Sweden and the impact of local              

policy instruments, Energy Policy, Volume 121, 2018, Pages 584-596, ISSN 0301-4215.           

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.06.040. 

I Sverige står transportsektorn för nära en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser.             

Majoriteten av transporterna gör med fordon som drivs av förbränningsmotorer. Studien           

undersöker hur olika kommuner, med skilda förutsättningar, arbetar med politiska beslut och            

incitament för att öka användningen av eldrivna fordon. De två författarna har undersökt             

9 s. 41 
https://international.stockholm.se/globalassets/rapporter/strategy-for-a-fossil-fuel-free-stockh
olm-by-2040.pdf 
10 https://www.stockholmexergi.se/minusutslapp/beccs/ 
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vilka politiska instrument som bäst kan öka omvandlingen från förbränningsmotorer till           

eldrivna motorer. 

• Eldrivna fordon kan antingen få elektriciteten från fossila källor eller hållbara sådana.            

I Sverige produceras ca 90 % av elektriciteten med förnybara källor eller kärnbränslen. 

• Studien undersöker vilken inverkan politiska beslut och incitament har på kommuners           

benägenhet att ställa om till eldrivna fordon. 

• Enligt Energimyndigheten är eldrivna fordon det mest attraktiva alternativet till          

fordon med förbränningsmotor. 

• Studien behandlar enbart eldrivna fordon med batteri, d.v.s. fordon som enbart körs på             

elektricitet och som saknar förbränningsmotor. Hybridfordon omfattas således inte av          

studien. 

• Eldrivna fordon har en lägre kostnad över hela sin användningscykel i jämförelse med             

fordon med förbränningsmotor. Trots högre inköpskostnad så är kostnaden för underhåll och            

bränsle så pass mycket lägre att den totala kostnaden för eldrivna fordon är att föredra. 

 

Studien visar att lokala politiska instrument för att öka användandet av eldrivna fordon är av               

yttersta vikt, främst i stadsområden. Oro för att bränslet inte ska räcka till destinationen p.g.a.               

för få laddstolpar finns utplacerade är ett problem som främst drabbar landsbygden. I             

stadsområden är det i stället den begränsade möjligheten att ladda fordonet nära bostaden             

som orsakar osäkerhet.  

HFD:s beslut (HFD 2014 ref. 57) att inte tillåta kommuner att använda parkeringsförmåner             

för ”gröna” fordon sätter käppar i hjulet för arbetet att omvandla den svenska fordonsflottan              

till en eldriven sådan. 
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