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En presentation i tre akter

Akt 1 

Från globala till lokala koldioxidbudgetar

Akt 2 

30 år av klimatarbete - varför fortsätter utsläppen att öka?

Akt 3

Sigtuna Kommun - Vad står på spel, och vägar framåt? 



Akt 1

Från globala till 

lokala koldioxidbudgetar…
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Våra utgångspunkter

Parisavtalet (2015) IPCC AR6 (2021)



…behöver den globala 

koldioxidbudgeten delas upp

mellan världens alla länder, 

med hänsyn till Parisavtalets

skrivelser om rättvisa.

För att begränsa den globala uppvärmningen till 
“väl under 2C, med sikte på 1.5C…”



En svensk koldioxidbudget i linje med Paris…

Sveriges rättvisa bidrag till Parisavtalet innebär bl.a. en

begränsad koldioxidbudget på

~ 300 miljoner ton CO2

… för 2023 till 2100 & vidare.

m.a.o. ~ 6 år av nuvarande utsläpp



A factor of two: how the mitigation plans of “climate progressive” 
nations fall far short of Paris-compliant pathways (2020)

Kevin Anderson, John F. Broderick & Isak Stoddard

https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1728209

https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1728209


Lokala koldioxidbudgetar





Akt 2

30 år av klimatarbete - varför fortsätter utsläppen att öka?
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30 år av klimatarbete: varför har utsläppen bara fortsatt att öka?

Stoddard et al (2021) 10.1146/annurev-environ-012220-011104

https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012220-011104


30 år av klimatarbete: varför har utsläppen bara fortsatt att öka?

1. De internationella klimatförhandlingarna

2. Fossilindustrins intressen

3. Geopolitik och militära intressen

4. Det ekonomiska och finansiella systemet

5. Klimat-ekonometriska modeller

6. Energisystemet

7. Ojämlikhet

8. Koldioxidintensiva livsstilar

9. Bristen på alternativa föreställningar om framtiden

Institutionell makt

Instrumentell makt

Idéers och exemplens makt 

Stoddard et al (2021) 10.1146/annurev-environ-012220-011104

https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012220-011104


Ett multidimensionellt problem akut symptom



Akt 3

Sigtuna Kommun 

Vad står på spel? 

Och vägar framåt…
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Territoriella Co2-utsläpp i Sigtuna Kommun 2020
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Indikativ utsläppsbana för Sigtuna Kommun (tco2)
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..men så har vi den totala konsumtionen..

https://www.sei.org/projects-and-tools/tools/konsumtionskompassen/



Vad står på spel? 

Finns det en risk att vi är på väg mot den värsta

av två världar…

en mer teknokratisk framtid som till en ökande

grad legitimeras av ett globalt klimatnödläge

men som samtidigt inte är ändamålsenlig att

bemöta pågående och disruptiva

klimatförändringar? 



Vägar framåt? 

• ’Bussiness As Usual’ / Business as disaster (BAD)

• Brådskans politik

• Rättvisans politik

• Ödmjukhetens politik

• En annan utveckling?

Kairos: ”en kritisk vändpunkt […] ett slags kristillfälle […] som kräver ett avgörande vid 

denna tidpunkt.” (Nomadologin´, 1998)
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The times are urgent. 

Let’s slow down.
- Bayo Akomolafe
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http://www.myterochmysterier.se

https://forestofthought.com/

www.C02-budget.com



Framtiden är på den lokala nivån. Slösa inte bort ditt 

engagemang och tankekraft till att försöka dra ner det som 

redan förstör sig självt. Ta dig ner till där du nästan är under 

radarn och omorganisera livet. Vi behöver samhällen där vi 

lever och arbetar och kämpar för framtiden. 
- Joanna Macy



Mail: isak.stoddard@geo.uu.se

Isak Stoddard Kevin Anderson
Forskare och doktorand Gästprofessor
Naturresurser och hållbar utveckling Uppsala universitet
Uppsala universitet

Tack för att ni lyssnade!
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