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Det senaste från IPCC



Det senaste från IPCC

IPCC AR6 Synthesis Report (2023)

• Mänskliga aktiviteter, främst genom utsläpp av växthusgaser, har otvetydigt 

orsakat den globala uppvärmningen, och den globala yttemperaturen 2011-

2020 kommer att vara 1,1°C högre än 1850-1900.

• De klimatförändringar som orsakas av människan redan redan påverkar 

många väder- och klimatextremer i alla regioner över hela världen.

• Cirka 3,3-3,6 miljarder människor lever i förhållanden som är mycket 

sårbara för klimatförändringar. Människans och ekosystemens sårbarhet 

är beroende av varandra.



Det senaste från IPCC

IPCC AR6 Synthesis Report (2023)

• Klimatförändringarna är ett hot mot människans välbefinnande och 

planetens hälsa (mycket högt förtroende). Möjligheten att trygga en livskraftig 

och hållbar framtid för alla minskar snabbt (mycket stort förtroende).

Vårt handlingsutrymme krymper fort!



De beslut vi tar nu spelar en avgörande roll för framtiden

IPCC AR6 Synthesis Report (2023)



Wicked problems



Globala risker

World Economic 

Forum: Global 

Risks 2020



Rockström, et al., Nature, 2009

DNV GL Report 2014

Planetary
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Sigtuna kommun – och framtiden



Hävstångspunkter



Lokal ⟺ global ⟺ lokal ⟺ global ⟺ lokal
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Upphandling –

minimera 

miljöpåverkan, 

inte bra priset
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drivna fordon
Följa EU 

och fasa ut 
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Ändra jordbrukssubventioner för att 

främja miljövänlig matproduktion
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naturen, människan 

och ekonomin

Stockholm Resilience Centre



Sigtuna kommun – och framtiden
några personliga reflektioner



Vi behöver mått för välstånd och välbefinnande, inte bara kontantflöde

Vi behöver byta från att 

mäta ekonomisk 

produktion (BNP) till att 

mäta välbefinnande. 

Mänsklig dignitet och 

ekosystem hälsa måste 

ingå i måttstocket.



Ingen av oss ensamt kan lösa dagens komplexa, kopplade, 

multidimensionella utmaningar

Vi behöver varandra. Vi 

behöver skapa och 

stödja fora för verklig 

dialog mellan folk från 

politik, näringsliv, 

religion, forskning så vi 

kan lära oss att tänka 

annorlunda. Vi behöver 

konstnärer och musiker 

för att få oss att känna 

annorlunda.



En sak i taget är ingen bra strategi för problemlösning i Antropocenen

Vi behöver lära oss nya sätt att prioritera. Vi måste bygga resilienta system. Vi 

måste försöka motstå frestelsen att koncentrera på dagens favorit problem. 



Vi har en tendens att tro att saker alltid har varit som de är nu

Detta är inte sant. I två 

generationer så har vi 

transformerat våra 

transport, jordbruk och 

energisystem. Vi 

måsta göra om detta 

minst lika snabbt – fast 

vi måste vara mycket 

smartare denna gång.



Två generationers tid

Frank Noone

Alaska

30/4 1909

Frank & Co:s

huvudtransportmedel



Vi har inte tid att vara pessimister

Globala 

förändringar sker 

här och nu. Vi

måste jobba för att 

skapa en bättre 

värld, och inte 

överlåta ansvaret 

till våra barn. 

Varför inte sätta 

igång? 



Tack för er uppmärksamhet!
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