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för Tema 1 - klimatförändringen 
 
 

TEMA 1
KLIMATFÖRÄNDRINGEN



Så fungerar växthuseffekten

Källa: Klimatresan, Svenska Naturskyddsföreningen

 
 
Den naturliga växthuseffekten fungerar som ett isolerande skikt kring jorden och är en förutsättning 
för livet på jorden. De gaser som bidrar till växthuseffekten kallas växthusgaser eftersom deras 
förmåga att hålla kvar värme i atmosfären liknar hur glaset i ett växthus fungerar. Växthusgaser som 
vattenånga och koldioxid finns naturligt i jordens atmosfär. Gaserna hindrar inte solljuset från att nå 
ner till jordytan, men de fångar effektivt upp den värme som strålar utåt och reflekterar tillbaka 
värmen mot jorden. På det viset håller växthusgaserna kvar värmen kring jorden. Utan det isolerade 
skiktet kring planeten skulle genomsnittstemperaturen vara ungefär minus 18 grader.  
 
Människans utsläpp leder till klimatförändring  
När vi människor förbränner fossila bränslen som kol, olja och naturgas ökar halten av växthusgaser i 
atmosfären. Vi bidrar vi till klimatförändring eftersom ju mer växthusgaser som finns, desto varmare 
blir det. Koldioxid är den dominerande och viktigaste växthusgasen (80%), men andra gaser som 
metangas, lustgas och ozongas bidrar också. Forskning visar att även små förändringar i 
växthusgasernas koncentration kan ge stora effekter på jordens klimat.  
 
De globala utsläppen av växthusgaserna har ökat med 49 procent under de senaste 20 åren. År 2010 
uppmättes de högsta utsläppen hittills och allt tyder på fortsatta höga utsläppsnivåer framöver. 



Fossilt eller förnybart?

Förnybart – Naturens 

kretslopp

Fossilt – Ej kretslopp

KOLDIOXID

Etanol
Biogas

Källa: Klimatresan, Svenska Naturskyddsföreningen

 
 
Förnybart i naturens kretslopp 
Koldioxid har alltid funnits i vår atmosfär och kol cirkulerar ständigt i ett naturligt kretslopp mellan 
atmosfären och jordens växter och djur. Detta kretslopp har pågått i miljontals år och påverkar inte 
koldioxidhalten i atmosfären på lång sikt.  
 
Koldioxidutsläpp från förnybara bränslen ingår i naturens kretslopp och bidrar därför inte till den 
pågående globala uppvärmningen, till skillnad mot de fossila bränslena. Till förnybara bränslen 
(=biobränslen) räknas framför allt ved och flis, etanol, biogas och biodiesel. 
 
Fossila bränslen tillhör inte det naturliga kretsloppet 
När vi människor började använda icke förnybara bränslen som fossila bränslen började vi också 
släppa ut växthusgaser som inte ingått i det naturliga kretsloppet mellan atmosfären och växtligheten 
på mycket länge. Fossila bränslen är en begränsad resurs som inte kan återbildas, därför ingår de inte i 
naturens kretslopp. Trots det är fossila bränslen idag ändå den dominerande energikällan på jorden. 
Fossila bränslen är främst olja, bensin, diesel, kol och naturgas. 



Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor

Sverige bidrar med totalt 80 miljoner ton växthusgaser per år, vilket  

Innebär att medelsvensken släpper ut 8 ton.

Källa:  Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008

 
 
 
Utsläpp av växthusgaser i Sverige 
Cirkeldiagrammet visar utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen i Sverige från fyra sektorer. Det 
innebär ett utsläpp på totalt 80 miljoner ton växthusgaser (80 000 000 000 kg). Varje svensk släpper ut 
cirka åtta ton per person och år från sin privata konsumtion. Om man också räknar med vår 
gemensamma konsumtion, det vill säga den offentliga från stat och kommuner, innebär det runt 10 ton 
växthusgaser per person och år. Utsläppen från vår privata konsumtion sker både i Sverige och i andra 
länder där till exempel många av de livsmedel vi äter och de kläder vi köper tillverkas.  
 
Kommentarer till diagrammet: 
Konsumtion 15 procent = 10 miljoner ton växthusgaser = 1 ton växthusgaser per person och år - 
Till konsumtion räknas inköp av kläder och skor samt IT-utrustning som datorer, telefoner och TV-
apparater. Kläder är den klart största posten och skor den näst största.  
 
Mat 25 procent = 20 miljoner ton växthusgaser = 2 ton växthusgaser per person och år 
Till mat hör alla utsläpp som orsakats av att maten kommer till butiken. Kött står för den största delen 
inom matsektorn. Varje svensk handlar ungefär 800 kg livsmedel per år varav närmare 40 procent är 
importerad mat.  
 
Energi 30 procent = 25 miljoner ton växthusgaser = 2,5 ton växthusgaser per person och år - 
Energisektorn domineras av uppvärmning och hushållsel inom bostaden. Trenden i Sverige är att 
klimatpåverkan från energisektorn minskar genom ökad energieffektivisering, mer förnyelsebar energi 
och utfasning av olja. 
 
Transporter 30 procent = 25 miljoner ton växthusgaser = 2,5 ton växthusgaser per person och år 
- Transportsektorn domineras stort av bensin och diesel (88,5%), men biobränslen ökar sakta( 5,7 %). 
Trots bränslesnålare fordonen och mer biobränslen ökar utsläppen av fossilt koldioxid från trafiken. 
Flyget är det trafikslag som ökar snabbast.  
 
Källa: Naturvårdverkets hemsida 



Hållbar 

nivå
Karlstad bidrar med totalt 730 000 ton växthusgaser per år, vilket  

innebär att varje Karlstadsbo släpper ut 8,7 ton.

Källa: RUS, Regional utsläppsstatistik 2008
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Enligt statistik från bland annat RUS, Regional utsläppsstatistik 2008, släppte vi i Karlstad ut totalt 
cirka 730 000 växthusgaser under 2008. Det innebär att varje karlstadbo bidrar med 8,7 ton per person 
och år.  
 
Kommentar till diagrammet 
Konsumtion, 10 procent: I Karlstad kommer cirka 10 procent av utsläppen av växthusgaser från 
konsumtionssektorn (ljusblå och mörkgröna fältet i diagrammet). I konsumtion ingår också den fossila 
andelen som avfallshanteringen ger (2%). Totalt innebär detta runt 73 000 ton per år, vilket motsvarar 
0,9 ton per person 
 
Mat, 25 procent: I Karlstad kommer cirka 25 procent av utsläppen av växthusgaser matssektorn 
(ljusgröna och mellangröna fältet i diagrammet). Karlstad är en jordbruksbyggd med stora åkerarealer 
där en betydande andel av karlstadbornas mat produceras. I matsektorn ingår också den fossila andelen 
som jordbruket ger (7%). Totalt innebär det 182 500 ton per år, vilket motsvarar 2,1 ton per person. 
 
Energi, 27 procent: I Karlstad kommer cirka 27 procent av utsläppen av växthusgaser från 
energisektorn (de röda och orangea fälten i diagrammet) . Det innebär cirka 197 000 ton per år, vilket 
motsvarar 2,3 ton per person. Utvecklingen för ”tårtbiten” är starkt minskande tack vare 
fjärrvärmeanslutningar och utbyte till värmepumpar. Eldningsoljan håller på att fasas ut i Karlstad 
(mellan åren 2001 och 2008 var minskningen av eldningsoljan i Karlstad 75 procent). Den största 
delen av utsläppen står vår elanvändning för. Elanvändning ger upphov till koldioxidutsläpp, dock inte 
när vi konsumerar den här i Karlstad. Utsläppen sker till exempel när fossila bränslen används vid 
elproduktion, till exempel med kol- och oljekraft i andra länder. Elanvändningen i Karlstad värderas 
därför med 200 gram fossilt koldioxid per kilowattimme. Karlstads elanvändning på 776 GWh ger 
därför ett utsläpp på 155 000 ton koldioxid per år. 
 
Transporter, 38 procent: I Karlstad kommer cirka 38 procent av utsläppen av växthusgaser från 
transportsektorn (gråa fälten i diagrammet). Det innebär cirka 277 500 ton per år, vilket motsvarar 3,3 
ton per person. Personbilar svarar för 60 procent av utsläppen, godstrafiken för 30 procent och 
kollektivtrafiken för 10 procent. Utsläppen från utrikesflyg är beräknat på en schablon till 69 000 ton. 
För Karlstad, liksom för övriga kommuner i Sverige, är transporterna det område som kräver störts 
förändringen. 



Hur mycket växthusgaser är hållbart?

Utsläpp av växthusgaser per person
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Källa: "Sverige i nytt klimat - våtvarm utmaning” (Formas bokförlag)

 
 
Vi som bor i den rika världen släpper ut mycket mer växthusgaser än människor som bor i fattigare 
länder. Om man lägger ihop alla utsläpp av växthusgaser världen över och delar med antalet 
människor i hela världen, visar det att varje person (”världsmedborgaren”) i genomsnitt släpper ut fem 
ton växthusgaser per år. Utsläppen av växthusgaser varierar stort mellan länder och regioner. 
 
Hållbar nivå: EU (och därmed Sverige) har fastställt ett långsiktigt tak för en acceptabel 
klimatförändring som säger att säger att jordens medeltemperatur inte får öka med mer än två grader 
jämfört med tiden före industrialiseringen. Det innebär ett maxutsläpp av växthusgaser på 1,5 ton per 
person och år. Denna nivå kallas ”hållbar nivå”. För att minska utsläppen av växthusgaser till en 
hållbar nivå krävs en genomgripande och snabb övergång till energisnåla och fossilfria lösningar.  
 
Beräkna dina utsläpp! 
Du kan själv beräkna dina utsläpp av växthusgaser med hjälp av webbverktyget, Klimatkontot, som 
ingår i klimatutbildningen. Med klimatkontot kan du jämföra dina resultat med medelsvensken och 
med en hållbar nivå. Du får också tips på hur du kan minska dina utsläpp. 



Två senaste åren - kallt i Sverige men varmt globalt

Kartans färger visar avvikelse från normal temperatur under januari 2010. Blått är kallare än 

normalt, rött är varmare än normalt. Dessutom visas de högsta och lägsta temperaturerna 

samt de största nederbördsmängderna. Källa: SMHI

 
 

De senaste två vintrarna har den globala uppvärmningen känts avlägsen i Sverige. Långvarigt 
vinterväder med både sträng kyla och  mycket snö har hållit ett järngrepp över Sverige och Norden. 
Sett över hela året har de två senaste åren varit kalla i Sverige. Globalt sett har det dock samma period 
varit några av de varmaste åren sedan mätningarna började på 1800-talet. De 13 varmaste åren har 
inträffat under de senaste 15 åren. 
 
Kommentar kartan 
Världskartans färger visar avvikelse från normal temperatur under januari 2010. Blått är kallare än 
normalt, rött är varmare än normalt. Med normal temperatur menas avvikelse från normal 
månadsmedeltemperatur för åren 1961-1990. Dessutom visas de högsta och lägsta temperaturerna 
(blåa och röda siffror) samt de största nederbördsmängderna (gröna siffror) 
 
Januari 2010 - inte så kall månad som man kan tro 
Januari 2010 hade Sverige riktigt vinterväder med både kyla och snö. Vintern var i stora delar av södra 
och mellersta Sverige kall jämfört med de senaste åren. Sett till hela världen var dock inte vintern alls 
särskilt kall. Över stora delar av norra halvklotet var januari 2010 i medeltal betydligt varmare än 
normalt. 
 
Klimatutvecklingen över en längre period 
Med ett klimatperspektiv har vintertemperaturerna sedan 1800-talets slut blivit allt mildare hos oss. 
Jämfört med mitten av 1800-talet är Sveriges medeltemperatur numer cirka två grader högre. Globalt 
sett har temperaturen också ökat. Temperaturvariationerna i Sverige de senaste 150 åren liknar de 
globala förändringarna och är i linje med följderna av en ökning av växthuseffekten. 
Klimatutvecklingen måste ses i ett långt perspektiv. Begreppet klimat innebär hur vädret brukar vara 
och hur mycket det varierar under minst 30 år eller mer. Vädret däremot är det vi har just nu eller 
under en kortare period och kan variera både mellan olika regioner i världen och också mellan olika år. 
 
Framtidens vintrar mildare 
Det är tydligt att det globala klimatet ändras. Mätningar visar till exempel att temperaturen ökar, 
havsytan höjs och utbredningen av havsis i Arktis minskar. Det samlade kunskapsläget som forskats 
fram av klimatforskare världen över visar att de pågående förändringarna till övervägande del beror på 
mänsklig aktivitet. Dessutom kommer vintrarna i Sverige efter hand att bli allt mildare. 
 
KÄLLA: SMHI:s hemsida, www.smhi.se  



Vad gör 
Karlstads kommun?

• Nyckelroll

• Den goda gröna staden

• Miljö- och klimatstrategin

• En av Sveriges bästa miljökommun

• Vi vill bli bättre!

 
 
Nyckelroll 
Karlstads kommun har en nyckelroll i det lokala miljö- och klimatarbetet. Dels som en stor 
organisation och dels som en stor inköpare av varor och tjänster. Genom att efterfråga och använda 
energisnåla produkter liksom energi och el från förnybara energikällor minskar vi vår miljö- och 
klimatpåverkan. Ansvaret för energiplanering, fysisk planering och kollektivtrafik ger oss dessutom 
stort inflytande över Karlstads utformning och infrastruktur för bland annat energiförsörjning och 
trafikutveckling. 
 
Den goda gröna staden 
Visionen Livskvalitet Karlstad 100 000  är en riktningsvisare för kommunens utvecklingsarbete. Till 
visionen finns ledstjärnan Den goda gröna staden som handlar om att Karlstad ska stå för en 
miljömässigt hållbar tillväxt. Vi ska ligga steget före och vara innovativa för att stimulera en hållbar 
utveckling. 
 
Miljö- och klimatstrategin 
Miljö- och klimatstrategin, som antogs av kommunfullmäktige i september 2011, är Karlstads 
kommuns samlade styrdokument som beskriver hur vi ska bli Den goda gröna staden. Strategin syftar 
till att ge en samlad och lättförståelig bild av vilka ambitioner och målsättningar Karlstads kommun 
har inom miljö- och klimatområdet, och vilka insatser som behövs framöver. Ett övergripande mål i 
strategin är att minska utsläppen av växthusgaser i Karlstad med 25 procent till och med 2020. På 
karlstad.se finns mer information om miljö- och klimatstrategin samt om allt övrigt miljöarbete 
Karlstads kommun bedriver. 
 
En av Sveriges bästa miljökommun 
Karlstads kommun har ett av Sveriges bästa miljö- och klimatarbeten. I tidningen Miljöaktuellts 
rankning av kommunernas miljöarbete hamnade Karlstad på 16:e plats 2011 (av 290 kommuner). Vi 
toppar också Gröna bilisters kommunranking när det gäller andelen miljöbilar i verksamheten – 100 
procent.  
 
Vi vill bli bättre! 
Arbetet med att förbättra miljön i Karlstad är allas ansvar om vi ska kunna bli Den goda gröna staden 
och därmed leva på en hållbar nivå. Karlstad kommun vill tillsammans med medborgarna i Karlstad, 
dess företag och organisationer, verka för en sådan framtid.  



Vad kan arbetsplatsen 
göra?

1. På kort sikt:

Klimatutbildning

2. Lite längre fram:

Formulera egna konkreta åtgärder

3. Miljödiplomera din verksamhet!

 
 
På kort sikt 
Klimatutbildningen syftar till att öka kunskapen om klimatproblematiken och om verksamhetens 
klimatpåverkan. Du får tips och idéer på konkreta klimatåtgärder för din arbetsplats eller organisation. 
Utbildningen resulterar förhoppningsvis i ett ökat intresse och engagemang för det vardagliga 
klimatarbetet och leder till konkreta handlingar på arbetsplatsen.  
 
Lite längre fram: Formulera egna åtgärder 
Fundera över vilka aktiviteter med stor klimatpåverkan ditt företag/organisation och din arbetsplats ger 
upphov till. Går dessa aktiviteter att förändra? Vad kan du själv göra? Vad kan arbetsplatsen göra? 
Vad känns viktigt och konkret?  
 
Miljödiplomera din verksamhet 
I Värmland har flera kommuner under ett antal år arbetat med ett miljödiplomeringssystem för mindre 
verksamheter. Hittills har cirka 100 företag och organisationer miljödiplomerats. Nu ger också 
Karlstads kommun företag och verksamheter inom kommunen möjlighet att delta i denna diplomering. 
Mer information finns på karlstad.se/miljodiplomering 
 
 


