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9Geografins verktyg

Geografins 
verktyg

I den första delen av boken ges en introduktion till 
kunskapsområdet ”Geografins metoder, begrepp 
och arbetssätt”. Det här kunskapsområdet åter-
kommer även i bokens två andra delar.

Geografins verktyg
Kartan är det mest använda verktyget i geografi. 
Med en karta kan vi skapa oss en bild av land skapet 
utan att vara där. Ett annat verktyg är b ilden. Det 
kan vara flygbilder eller satellitbilder, men även 
vanliga bilder. 

Geografins metoder
För att lära sig om landskapet, det som finns i stad-
en eller ute i naturen, är det bra att åka dit och 
studera det. Det kallas att göra fältstudier. Andra 
geografi ska metoder är att analysera kartor och 
bild er. 
Den här delen av boken handlar om kunskaps-

området ”Geografins metoder, begrepp och arbets-
sätt”.

Centralt innehåll

◊ Namn och läge på världsdelarnas viktigare 
länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner 
och orter. 

◊ Kartan och dess uppbyggnad med grad-
nät, färger, symboler och olika skalor. 
Topografiska och olika tematiska kartor. 

◊ Metoder för att samla in, bearbeta, v ärdera 
och presentera geografiska data, till ex-
empel om klimat, hälsa och handel, med 
hjälp av kartor, geografiska informations-
system (GIS) och geografiska verktyg som 
finns tillgängliga på Internet, till exempel 
satellitbilder. 

◊ Fältstudier av natur- och kulturlandskap, 
till exempel av samhällsplanering i när-
samhället. 

◊ Centrala ord och begrepp som behövs 
för att kunna läsa, skriva och samtala om 
geografi. 

Flygbilden - ett viktigt geografiskt verktyg.
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ÖAR OCH ÖGRUPPER BERGSKEDJOR BERGSTOPPAR
Nord
amerika

Grönland
New Foundland

Kuba
Hispaniola

Appalacherna
Klippiga bergen

Denali/Mount McKinley

Syd
amerika

Falklandsöarna Galápagosöarna Anderna Aconcagua

Afrika Madagaskar Kanarieöarna Atlasbergen
Drakbergen

Kilimanjaro

Europa Storbritannien
Island
Irland
Novaja Zemlja

Svalbard
Korsika
Sicilien
Sardinien

Alperna
Karpaterna
Pyrenéerna
Skanderna

Elbrus
Mont Blanc

Asien Borneo
Sumatra
Honshu

Java
Cypern

Himalaya
Uralbergen

Mount Everest

Oceanien Nya Guinea
Sydön

Nordön
Tasmanien

Blue Mountains

övning: öar, bergskedjor och berg

ÖKNAR FLODER VATTENOMRÅDEN
Nord
amerika

Great Basinöknen Mississippi-Missouri
Coloradofloden

Mexikanska golfen
Karibiska havet

Hudson Bay
Stora sjöarna

Syd
amerika

Patagoniska öknen
Atacamaöknen

Amazonfloden
Paranáfloden

Titicacasjön

Afrika Sahara
Kalahariöknen

Nilen
Kongofloden
Niger

Victoriasjön
Tchadsjön
Malawisjön

Röda havet
Adenviken

Europa Volga
Donau
Rhen

Medelhavet
Östersjön
Gibraltar sund

Ladoga
Svarta havet

Asien Rub al-Khali
Gobiöknen

Yangtze
Huang He
Ganges

Bengaliska viken
Sydkinesiska havet
Malackasundet

Kaspiska havet
Bajkalsjön
Persiska viken

Oceanien Stora Victoriaöknen Murray-Darling Lake Eyre

övning: öknar, floder och vatten
Leta upp öarna, bergskedjorna och bergstopparna i en atlas eller på internet. Leta upp öknarna, floderna, sjöarna och havsområdena i en atlas eller på internet.

Gokyo, Himalaya.

”När aporna lämnar 
Gibraltar försvinner också 
britterna därifrån.”
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På tv visas vad det ska bli för väder. Väder är tem-
peratur, nederbörd och vind för några få dagar 
framåt. Klimat är vädret u nder flera år. Vi åker på 
semester till Medelhavet för att det är bra klimat 
där. När resan bokas vet vi inget om vädret.

Jordens medeltemperatur
Vattenånga, kol dioxid, metan och lustgas i atmo-
sfären hindrar det mesta av solens strålar att di-
rekt studsa iväg från Jorden ut i r ymden. Det kallas 
växthuseffekt. Jordens medeltemperatur förskjuts 
därför från -18 °C till +15 °C. 

Människans utsläpp av koldioxid ökar växthus-
effekten. Medeltemperaturen, det vill säga den 
temperatur som Jordens atmosfär har i genomsnitt, 
kan öka från +15 °C till +20 °C inom 100 år. 
 
Jordaxelns lutning bestämmer årstiderna
Rakt igenom Jorden, från nordpolen till sydpolen, 
går en tänkt linje som kallas jordaxeln. Jordaxeln 
lutar 23,5˚. 

31 % av solens strålar studsar direkt ut i rymden 
igen. 69 % av solstrålarna värmer Jorden. Efter ett 
tag strålar även den här energin ut i rymden. 

Klimat
SOLSTRÅLARNAS FÖRDELNING PÅ JORDEN
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Vi har vinter när jordaxeln lutar bort från solen och 
sommar när den lutar mot solen. Under höst och vår 
lutar jordaxeln vare sig bort från eller mot solen.
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När det är vinter i Sverige lutar jordaxeln bort 
från solen. På sommaren lutar det norra halvklotet 
mot sol en och det blir sommar. Jordens avstånd till 
solen påverkar inte årstiderna. Jorden är närmast 
solen i januari och som längst ifrån solen i juli. På 
hösten och våren lutar jord axeln vare sig bort från 
eller mot solen. Då är dag och natt ungefär lika 
långa. 

Varmt vid ekvatorn och kallt vid polerna
En dag på hösten och en dag på våren träffar sol-
ens strålar Jorden i vinkeln 90˚ vid ekvatorn. Andra 
årstider är vinkeln lite mindre än 90˚. I områdena 
närmast ekvatorn är det ett varmt klimat. 
I Sverige når solen inte så högt över horisonten. 

Solstrålarna sprids över ett större område - klimat-
et är kallare. 
Kiruna ligger ungefär vid norra polcirkeln. Sol-

strålarna som träffar K iruna ska värma upp ett 
d ubbelt så stort område som vid ekvatorn. Ju l ängre 
från ekvatorn, desto större område ska solstrålarna 
värma upp. Det är därför temperaturen är lägre 
närmare polerna.

Midnattssol
Vid nordpolen står solen över horisonten i ett halv-
år i sträck. På vintern är solen under hori sonten i 
ett halvår. Det är tvärt om vid sydpolen. I Kiruna 
lyser solen sju veckor i sträck på sommar en och 
den v isar sig inte under tre veckor på vintern. När 
solen inte går ner på natten kallas det midnattssol.
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Karlholmsbruk i Uppland hade järnhantering 
1735-1931. 

Var ligger järn- och stålverken?

Lager för järn- och stålskrot i Oxelösund. En tredje-
del av världens stålproduktion har idag skrot som 
råvara. 

De svenska stålverken är världsledande på att vara 
energieffektiva. De påverkar därför klimatet mindre 
än andra stålproducenter. Bilden är från SSAB:s 
anläggning i Luleå.

Människan har framställt järn i över 4 000 år. Till-
gång till järn och stål är ett måste för industriali-
sering. Stål är en järnlegering som innehåller min-
dre än två procent kol.  
När stål ska framställas går det åt järnmalm (rå-

vara) och mycket energi (tidigare träkol, men nu 
stenkol). Möjligheterna att transportera järnmalm 
och kol har blivit bättre med tiden. Även tekniken 
för att framställa järn och stål har förbättrats. Där-
för har det gradvis förändrats var någonstans det  
har varit mest lönsamt att framställa järn och stål. 
Det finns fyra tydliga faser som anger var järn- och 
stålföretagen har haft störst lönsamhet någonstans. 

Fas 1  till och med 1700talet
Fas 1 i järnframställningen sträckte sig fram till 
sekelskiftet 1800. De viktigaste faktorerna för att 
tillverka järn var 

◊ närhet till stora skogar (vedbrasor för att 
splittra sönder berget vid brytning och till 
träkol för att smälta järnmalmen), 

◊ vattenkraft (för hammare och blåsbälg) 
och 

◊ närhet till järnmalmsfyndigheter. 

Sverige hade alla de här fördelarna med energi 
och råvaror. Skog, vattenkraft och järnmalm fanns 
nära varandra i Gästrikland, Uppland, Dalarna, 
Västmanland och Värmland.
I Lövstabruk, Uppland, tillverkades kvalitetsjärn, 

det så k allade vallon järnet. Bruket var störst i Eu-
ropa i 200 år. Järnet från Uppland kördes ut till 
Östersjökusten för v idare trans port till Stockholm 
eller d irekt till Storbritannien. 

Fas 2  under 1800talet
Fas 2 inleddes vid sekelskiftet 1800 när träkolet 
började ersättas av stenkol vid järnframställningen. 
Nu skedde järnframställningen nära kolfyndig-
heterna, eftersom det gick åt mycket mer stenkol 
än järnmalm. Kända områden från den här tiden är 
Pittsburgh (USA), Sheffield (Storbritannien) och 
Liège (Belgien).
Storbritannien blev en allt större konkurrent till 

de svenska järnbruken som inte använde det billig-
are stenkolet. Under mitten av 1800-talet började 
de mindre svenska järnbruken att läggas ner, den så 
kallade bruksdöden. 
  

Fas 3  slutet av 1800talet fram till idag
Fas 3 påbörjades i slutet av 1800-talet och har fort-
satt fram till idag. Den förbättrade tekniken har 
gjort att det går åt mindre stenkol än järnmalm. 
Det har därför blivit mer ekonomiskt lönsamt att 
transportera stenkol i stället för järnmalm. Järn- 
och stålframställningen har flyttat närmare järn-
malmsfyndigheterna. 
 

Fas 4  en pågående förändring
Stålet som tillverkas idag har en tredjedel skrot 
som råvara. Ståltillverkningen har därför fördelar 
att ligga nära storstadsområden där det blir mycket 
järnskrot. 
Många svenska stålföretag har specialiserat sin 

ståltillverkning och är världsledande inom sina 
områden. Omkring 85 % av stålet som produceras 
i Sverige exporteras.
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Endast 0,13 % av världens befolkning är svenskar. 
Vi möter männi skor från olika kulturer genom in-
vandring och handel med utlandet samt vid resor. 

Kunskap om sig själv och andra
Det är v iktigt med kunskap om den egna kul turen 
och a ndras kulturer för att vi ska kunna förstå 
varandra. Genom att veta vilka värderingar som 
är vanliga i Sverige är det l ättare att förstå männ-
iskor med en annan bak grund. Personer som har 
en a nnan kultur måste även veta vilka värderingar 
som är vanliga i Sverige.
Kunskap om andra bidrar till att vi respekt erar 

andra människors sätt att leva. Det under lättar 
integrationen. Yrkesgrupper som behöver så-
dana kunskaper är till exempel vård personal, so-
cialsekreterare, lärare och poliser. 

26 % av befolkningen har utländsk bakgrund
År 2019 fanns det två miljoner människor, mot-
svarande 20 % av befolkningen, som var födda ut-
rikes. Totalt 26 % av Sveriges invånare är födda 
utrikes eller har två föräldrar som är födda utrikes. 

De närmaste 20 åren beräknas ytter ligare en mil-
jon männ iskor invandra till Sverige. 
Det är positivt att människor vill flytta till Sve-

rige. Tänk om vi skulle bo i ett land som människor 
skulle vilja lämna. 

Sveriges grundlag
I Sveriges grundlag finns många formuleringar om 
värderingar som det finns politisk enighet kring. 
De här grundläggande värderingarna är det som 
håller ihop det svenska samhället. Det står om re-
spekten för människors lika värde och individens 
frihet. Vi ska tillsammans arbeta för demokrati, 
välfärd, jämlikhet och barns rättig heter. 
Vi har religionsfrihet i landet som dock inte g äller 

dem som tillhör kungahuset. De måste vara av den 
evangelisk-lutherska tron (en gren av den protest-
antiska kristendomen) för att kunna bli och sedan 
vara kung eller drottning. 

Vad som skiljer Sverige från många andra länder
Sverige är ett av de mest icke-religiösa länderna i 
världen och här förvärvsarbetar kvinnor i stor ut-
sträckning. 

Det är vanligt att både kvinnor och män har sex 
innan de blir sambo eller gifter sig. Idag är det fler 
nyblivna föräldrar som är sambo i stället för gifta. 
Många studier visar att svenskar har mer positiva 

attityder till homosexualitet jämfört med andra 
länder. Sedan 2009 kan samkönade par gifta sig i 
Sverige.  

Generaliseringar av beteenden 
Presentationen av några ”svenska” beteenden är 
skriven på ett lite skämtsamt och generaliserande 
sätt. Därför kommer inte alla svenskar känna igen 
sig i beskrivningarna.

Tack för maten Gäster tackar för maten och tackar 
för att de har blivit bjudna. En svensk tycker att 
maten var god fastän han/hon fortfarande äter - 
“det var gott det här”.

Barn I Sverige får man inte barn, man skaffar barn. 
Barn ska vara tysta och lugna, men själv ständiga. 
Många barn går i förskola och då kan båda föräld-

Typiskt svenskt

50 000 100 000 150 000

SVERIGES FEM STÖRSTA 
INVANDRARLÄNDER (2019)

IRAK
SYRIEN

FINLAND

IRAN
POLEN

200 000

rarna förvärvsarbeta. Sverige var det första land et i 
värld en som förbjöd barnaga.

Konflikträdsla Svensken säger gärna kanske i 
s tället för ja eller nej. Att ta ställning kan leda till 
konflikt. Många svenskar tycker att det är lite obe-
hagligt när någon brusar upp eller blir arg.  

Tystlåtenhet I många andra kulturer är det vanligt 
med gester, m imik och att ibland prata högt under 
ett samtal. Många svenskar är återhållsamma med 
sina gester och är lågmälda. 

Yrkesliv På jobbet är svensken artig, men det 
innebär inte att han/hon umgås med sina arbets-
kamrater på fri tiden. Svensken skiljer på yrkes- 
och privatliv.

Tacksamhetsskuld Det är inte lätt att betala hela 
notan om en svensk är med på restaurangbesöket. 
Då hamnar svensk en n ämligen i tacksamhetsskuld. 

Lagom Svenskar är normala, kanske till och med 
mer n ormala än andra. Framför allt är vi lagom, 
e xtremt l agom. Busigt, men inte olydigt.

Midsommar. Starka män som reser majstången, festligheter och vackert väder.
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Ekosystemen som ger oss bland annat rent vatten, 
odlings bar jord, spannmål, virke, viltkött, polliner-
ing med hjälp av insekter och vacker natur kallas 
ekosystemtjänster. Vi människor får dem ”gratis” 
av naturen. För att kunna lämna ifrån oss friska 
ekosystem till nästa generation måste vi anpassa 
oss till naturen, inte försöka styra den. 
Det är viktigt att Jordens ekosystem kan produ-

cera de här tjänsterna för oss under lång tid. Hur 
ska vi annars kunna försörja elva miljarder männ-
iskor om 100 år? 

För hög konsumtion
Med dagens livsstil konsumerar vi 50 % mer än 
vad naturen tål. Vår överkonsumtion ger miljöpro-
blem och svårigheter för kommande generationer. 
Ungefär 14 % av värld ens befolkning konsumerar 
54 % av alla naturresurser. Det är de rikare länder-
na som står för den största delen.  
Vi som bor i de rika länderna måste för ändra vår 

konsumtion och använda mer miljövänlig tekn-
ologi. Vi måste hushålla med våra naturresurser - 
annars kan de ta slut. Det kallas resurshushållning 
och innebär att vi alla måste vara medvetna om 

vilka resurser vi använder, hur vi använder dem och 
hur mycket av dem vi använder. Det räcker inte 
med att bara tänka på vad vi gör här och nu. Vi 
måste tänka globalt och framåt i tiden. Vi måste 
agera nu!

Resurshushållning

Ekosystemtjänsterna ger oss mycket gratis, till ex-
empel fisk.

ÖVERKONSUMTION  
Jordens 

ekosystem 
erbjuder

Vi människor 
förbrukar

FÅ FÖRBRUKAR MYCKET  
Befolkning

14 %

86 %

54 %

Naturresurser

46 %

förbrukar

förbrukar

I ett överbefolkat område får inte alla tillräckligt 
med mat eller så används mer naturresurser så att 
naturen inte hinner återhämta sig. Det går att för-
klara överbefolkning på två olika sätt.

◊ Överbefolkning är när ett område inte 
kan ge människorna ett bra liv. Om 
männ iskorna lider av undernäring är om-
rådet överbefolkat.

◊ Överbefolkning är när naturen förstörs av 
människorna. Det kan till exempel vara 
konstbevattning som gör slut på grund-
vattnet.

Är Sverige överbefolkat?
I Sverige har vi gott om mat och bra sjukvård. Vi är 
rädda om naturen. Från de perspektiven är Sverige 
absolut inte överbe folkat. 
Det går dock inte att isolera Sverige från ö vriga 

 världen när överbefolkning diskuteras. Vi import-
erar varor från andra länder. Vår höga konsumtion 
belastar miljön hårt, men inte i S verige. Vår import 
fl yttar problemen från Sverige till andra länder.  

Exempel 1: I ett afrikanskt land, till exempel 
Niger, används den bästa jordbruksmarken för 
bomulls odling. Människorna har ont om mat där, 
men vi kan köpa billiga bomullskläder.
Exempel 2: Våra kärnkraftverk använder uran 

som energikälla. Vi bryter ingen uran i Sverige 
utan köper det från till exempel Namibia. 

Räcker maten till alla?
Vi kan förbättra teknologin så att fler männ iskor 
kan försörja sig. Att gödsla jordbruksmarken med 
kväve och fosfor betyder att den kan ge större 
skörd ar. Det innebär att områdets bärkraft ökar 
och fler människor kan försörjas.
Varje område har, trots att bästa möjliga teknik 

används, en övre gräns för hur många människor 
det kan försörja. Om befolkningsmängden i ett 
område överstiger de givna naturresurserna över-
skrids områdets bärkraft. Det var det som beskrevs 
i myte n om Påskön. 
Det finns tillräckligt med mat för alla i värld en 

just nu, men alla har inte råd att köpa den.

Överbefolkning

En för bättrad teknik och en ökad kunskap har gjort 
att Jorden kan försörja allt fler människor. 

Spannmålsproduktionen och världens befolkning har 
dubblerats sedan slutet av 1960-talet. 
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Förnybara energitillgångar kan försörja oss männ-
iskor med energi i ”all framtid”. De icke förnybara 
minskar ju mer vi använder dem. Idag kommer 
87 % av vår energi från icke förnybara källor. Det 
är inte hållbart. 

Solen ger förnybar energi
Nästan all förnybar energi vi kan använda oss av 
kommer från solen. Vi kan använda solens e nergi 
direkt (solceller och solfångare) eller indirekt. 
Solen värmer upp atmo sfären och skapar vindar 
(vindkraft) och vind arna i sin tur ger vågor (våg-
kraft). Solen får vatten att avdunsta och regna ner 
på hög höjd (vatten kraft). Växterna l agrar sol energi 
i träd en genom fotosyntes (biobränsle).

Förnybar energi, men inte från solen
Det finns förnybar energi som inte kommer från 

solen! Månens dragningskraft skapar tidvatten 
(tidvattenenergi). Den energin går också att ut-
nyttja. 
Värmen i Jordens inre (geotermisk energi) brukar 

även räknas som förnybar energi. Värm en  kommer 
från den tiden då planeten bildades, radio aktiva 
ämnens sönderfall i Jordens inre och från lagrad 
solenergi i berg grunden.

Framtidens energi

Solen
Vi kan fånga in solenergin direkt i solceller (elektri-
citet). Idag står solceller för en mycket liten del av 
världens elproduktion. Det går också att an vända 
solfångare (uppvärmt vatten) för att ta tillvara sol-
energin. 
Fördelarna med direkt solenergi är att det inte 

blir några utsläpp och att det finns "oändligt" med 
solljus att använda. 
Nackdelarna är att det än så länge är dyrt med sol-

celler och att sällsynta ämnen måste användas vid 
framställningen. I länder med kalla vintrar, bland 
annat Sverige, behövs mest energi på vinterhalv-
året när solen lyser som svagast.

Vind
Vindkraftverk finns både på land och till havs. 
Vindkraften står för över två procent av världens 
elproduktion. I Danmark kommer 40 % av el-
energin från vindkraft.  
Fördelarna är att vindkraftverk inte ger några ut-

släpp och att de kan byggas ute till havs långt från 
bebyggelse.
Tre nackdelar som ofta diskuteras är att bullret 

från vindkraftverken kan störa dem som bor i när-
heten och att de ser fula ut i landskapet. Dessutom  
produceras det bara elenergi när det blåser.

Biobränsle till värmeproduktion
Ved har varit en viktig energikälla sedan männ-
iskan började använda elden. Idag använder vi bio-
bränslen från både skog och åker.  
Biobränslen har fördelen att de är klimatneutrala. 

Det utsläppta kolet fångas in igen när skogen e ller 
åkergrödorna växer upp på nytt. Den biologiska 
mångfalden kan dock hotas om odlingen av skog 
och åkergrödor sker utan miljöhänsyn.

Solceller ger elenergi.
Vindkraftverk till havs.

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

1800 195019001850 2000

Biobränsle

Kol

Olja

Naturgas

Vattenkraft

Kärnkraft

Förnybara energikällor 
förutom vattenkraft och biobränsle

1

3

7

6

5

4

2

1

5

7
6

4

3

2

VÄRLDENS ENERGI UNDER 200 ÅR 

  T
W

h/
år

I fjärrvärmeverk kan det eldas med flis från skogen.
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Riftdal

Bergskedjebildning när två litosfär-
plattors kontinentala delar kolliderar

Djuphavsgrav

Vid en kollision, där kanten på minst en av lito-
sfärplattorna är ocean isk, bildas djuphavsgravar. På 
så vis har Peru- Chilegraven och Marianergraven i 
Stilla havet uppstått. I Marianergraven ligger Jord-
ens största djup, Challengerdjupet, på 10 984 ± 25 
meter.
När kanten på båda plattorna som kolliderar 

består av kontinental litosfär veckas de. Ett ex-
empel är Indiens kollision med Eurasien. För 200 
miljoner år sedan satt Indien ihop med A ntarktis 
och Afrika. När Indien bröts loss färd ades platt an 
norrut. Till slut kolli derade Indien med Eurasien 
och bildade Himalaya, Jord ens högsta bergskedja.  

Spridningszon
Mitt i Atlanten finns en oceanisk spridningszon. 
Där bildas ny litosfär när det kommer ut magma 
från Jordens inre. Atlanten blir därför bredare och 
bredare. Bergskedjan mitt i Atlanten, som är upp 
till tre kilo meter hög, är ett exempel på en mitt-
oceanisk rygg. Det finns sammanlagt 7 000 mil 
bergskedjor på världshavets botten.

Spridningszoner finns inte bara i havet utan även 
på land. Den mest kända är den som sträcker sig 
norrut från Mocambique genom hela östra Afrika. 
Den mest kända vulkanen i spridningszonen är 
Kilimanjaro.

Plattor som glider längs med varandra 
San Andreasförkastningen i Kalifornien är ett ex-
empel på en plattgräns där plattorna glider längs 
med v arandra. Den nordamerikanska plattan rör 
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Djuphavsgrav

Det finns tre typer av plattgränser. De bestäms av 
hur litosfärplattorna rör sig i förhållande till var-
andra (kollision, spridning eller rörelse längs med 
varandra). 

Kollision 
När två plattor kolliderar kan den ena p lattan 
tvingas in under den andra. Den oceaniska del-
en av litosfären som kolliderar väger mer än den 
kontinentala delen. Därför hamnar den oceaniska 
d elen underst. Den oceaniska litosfären smälter när 
den k ommer ner i Jord en. Magman som då bild-
as rör sig långsamt uppåt. På ytan, ovanför kolli-
sionszonen, uppstår flera v ulkanutbrott. A nderna 
har bildats och bildas fortfarande av den här typen 
av k ollision. Anderna växer när oceaniska Nasca-
plattan tvingas österut och kolli derar med den 
kontinentala delen av den syd amerikanska p lattan. 
Om två plattor, som båda består av oceanisk lito-

sfär, kolliderar med var andra kommer en av dem 
tvingas ner i J ordens inre. I havet, ovanför kolli-
sionen, bildas då små öar av vulkaner. 

sig s öderut medan stillahavsplattan rör sig norrut. 
Glidrörelsen ger inga vulkaner utan ger i  s tället 
upphov till flera jordbävningar.
I Astrid Lindgrens bok om Emil i Lönneberga 

v ille Lina skicka honom till Amerika, men hon fick 
lite d åligt samvete. Hon tyckte att amerikanerna 
redan hade nog med problem efter den stora jord-
bävningen i San Fransisco 1906.

Plattgränser

Sedimenten från den gamla havsbotten har blivit 
snedställda i samband med plattkolli sionen. Anderna.
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Det finns många förklaringar till vad fattigdom är. 
En enkel förklaring är brist på pengar, så kallad 
inkomstfattigdom. Personer som lever i fattigdom 
sägs leva under fattigdomsgränsen. Var den gräns-
en går är omdiskuterad.
Att leva i fattigdom innebär att ha be gräns ad till-

gång till hälsovård, utbildning och arbete. De som 
lever i fattigdom har betydligt kortare livslängd än 
genomsnittet. De har också sämre möjligheter att 
påverka sina liv och samhället de lever i. 

Inkomstfattigdom
Inkomstfattigdom mäts antingen utifrån hur 
mycket pengar varje person har att leva för per dag 
e ller utifrån en jämförelse med hur mycket pengar 
andra har i landet (relativ fattigdom).
Ofta jämförs ländernas BNP per invånare. För-

enklat är BNP per invånare värdet av de varor och 
tjänster som produceras i ett land under ett år divi-
derat med antalet invånare.  

Indelning enligt Världsbanken
Världsbanken delar in världens länder i fyra 
g rupper efter hur många US-dollar varje invånare 
har att leva på per år. En US-dollar är cirka tio 
kronor (2020).
1. Höginkomstländer (80 stycken) med 
      mer än 12 236 US-dollar/invånare och år.   
2. Högre medelinkomstländer (60 stycken) med 
      3 956 - 12 235 US-dollar/invånare och år.
3. Lägre medelinkomstländer (47 stycken) med
      1006 - 3 955 US dollar/invånare och år.
4. Låginkomstländer (31 stycken) med 
      upp till 1 005 US-dollar/invånare och år.
 

Olika typer av fattigdom

Extrem fattigdom enligt Världsbanken
En person som måste klara sig på mindre än 1,90 
US-dollar per dag, ungefär 20 kronor, lever enligt 
Världsbanken i extrem fattigdom. Dessa männ-
iskor lever i en livshotande situation på grund av 
sin fattigdom. Medellivslängden för dem som lev-
er i extrem fattigdom är cirka 50 år. I Sverige är 
medel livslängden cirka 80 år. 
År 1990 var antalet som levde i extrem fattigdom 

nästan två miljarder. År 2015 uppskattades antalet 
till 737 miljoner människor. Det är en minskning 
med 1,3 miljarder männ iskor, främst invånare i 
Kina och Indien. I Mellanöstern och Afrika har 
dock antalet som lever i extrem fattig dom ökat 
med nästan 200 miljoner männ iskor sedan 1990.

Högre medel-
inkomstländer
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invånare och år

1 005 

3 955 

12 235 

Lägre medel-
inkomstländer

Låginkomstländer

10 000 

5 000 

Höginkomst-
länder

20 000 

DR Kongo (560)

Bangladesh (1 700)

Indonesien (3 900)

Peru (6 900)

Botswana (8 300)

Indien (2 000)

Algeriet (4 100)

Bulgarien (9 300)

Tjeckien (23 000)

Chile (16 000)

Polen (15 000)

Norge (82 000)

Turkiet (9 400)

Litauen (19 000)
Uruguay (19 000)

Sverige (55 000)

Luxemburg (117 000)

15 000 

Exempel på länder 
(data från 2018)

Ryssland (11 000)

BNP PER INVÅNARE
Källa: data.worldbank.org
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FÖRÄNDRING AV EXTREM FATTIGDOM

Andel i procent Procentuell
förändring 
1990-2018

Antal i miljoner Procentuell 
förändring
1990-2018

År 
1990

År 
2018

År 
1990

År 
2018

Östra Asien och Oceanien 61,3 1,3 -98 % 985 27,8 -97 %
Europa och Centralasien 1,9 1,2 -37 % 8,9 5,9 -34 %
Latinamerika och Karibien 15,2 4,4 -71 % 66,4 28,0 -58 %
Mellanöstern och Nordafrika 6,1 7,2 18 % 14,0 27,9 99 %
Södra Asien 47,4 16,1* -66 %* 537 275* -49 %*
Afrika söder om Sahara 54,9 42,3** -23 %** 280 420** 50 %**
                                                  Totalt 36,0 10,0** 72 %** 1899 737** 61 %**

*2013  **2015

Här följer två exempel på hur tabellen kan tolkas. 
1. I östra Asien och Oceanien har den extrema fattigdomen minskat från 61,3 % 1990 till 1,3 % 2018. 
    Antalet som lever i extrem fattigdom minskade från 985 till 27,8 miljoner vilket motsvarar en minsk-
    ning med 97 %. 
2. I Afrika söder om Sahara har andelen som lever i extrem fattigdom minskat med 23 %. Antalet som 
    lever i extrem fattigdom har dock ökat med 50 %, från 280 till 420 miljoner.

Källa: Världsbanken      http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx

Relativ fattigdom
Länder har olika bra ekonomi. Därför har in vån are 
inom olika länder olika uppfattning om vad som 
ska räknas som en rimlig levnadsnivå. Personer 
som lever i relativ fattigdom har en inkomst som 
är mycket lägre än vad de flesta andra har i just det 
landet. 

Förekomst av relativ fattigdom
Den relativa fattigdomen finns i alla länder, även 
i Sverige. Här är den relativa fattigdomen ungefär 
14 %. Genomsnittet i EU är 17 %.
Den relativa fattigdomen visar dessutom skillna-

der mellan olika grupper i ett land, till exempel i en 
stad eller i en stadsdel. I en del länder lever många 
i fattigdom på landsbygd en. I andra länder finns en 
rik are och en fattigare del. 



186 Hållbar utveckling 187Hållbar utveckling

MALI 2020 OCH 2050 (prognos)
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Åldersstrukturen i ett land visas ofta med hjälp av 
ett diagram som k allas befolkningspyramid. 
I diagrammet är befolkningen sorterad efter kön 

och ålder, ofta i femårsintervall. De liggande stap-
larna visar antalet eller hur många procent det är 
i varje åldersgrupp. I låginkomstländer är medel-
livslängden ofta låg. Då ser befolkningspyramiden 
verkligen ut som en pyramid. När det föds färre 
barn och människorna blir äldre ändrar befolk-
ningspyramiden form.
Med en befolkningspyramid går det att dra slut-

satser om ett områdes ekonomiska situation. Det 
går även att göra prognoser om befolkningsutveck-
lingen i framtiden. 
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NORDMAKEDONIEN 2022 (prognos)
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Befolkningspyramiden RYSSLAND 2022 (prognos)
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Östtimor är en före detta portugisisk koloni. 
Om rådet har varit starkt påverkat av våldsamma 
konflikter sedan mitten av 1970-talet fram till 
självständ igheten 2002. Dödstalen har varit höga 
för åldersgruppen som föddes 1976 - 1980.

I Nigeria är 40 % av invånarna under 15 år. En 
nyfödd förväntas bli 53 år. Befolkningen består 
av en hög andel unga. Det ställer stora krav på 
arbets marknaden. Om inte alla har möjligheter att 
försörja sig kan det leda till oro och inre konflikter 
i landet.

Både födelsetalen och dödstalen har minskat 
snabbt i Peru sedan 1970-talet. Varje familj har 
i genomsnitt 2,4 barn. Peru har en naturlig folk-
ökning på 1,3 %. De minskade födelsetalen är ett 
resultat av familjeplan ering och användning av 
preventivmedel. 

Befolkningen i Nordmakedonien lever länge och 
föder få barn. Folkmängden ökar bara med 0,1 % 
per år. Omkring 2040 kommer Nordmakedonien 
att ha en hög andel äldre invånare. Vem ska ta 
hand om dem? 

I Ryssland har kvinnor en mycket högre medel-
livslängd än män. Sedan 1992 minskar Rysslands 
folkmängd. Orsakerna är att det föds få barn och 
att dödligheten hos männen är hög. Den höga 
dödligheten är bland annat orsakad av omfattande 
alkoholism och brister inom hälsovården.

När pyramiden inte ändrar form
Mali ligger i västra Afrika. 80 % av befolkningen 
försörjer sig på jordbruk och fi ske. Den s nabba 
folkökningen, de inre konflikterna och det torra 
k limatet i Saharaökn ens utkant gör det svårt att 
få fram tillräckligt med mat till invånarna. Mali 
är beroende av hjälp insatser från utlandet. Många 
männ iskor lider av undernäring. Endast två tredje-
delar av befolkningen har tillgång till bra dricks-
vatten. Sjukvård en i landet är dålig och kolera, ma-
laria och tuberkulos skördar många människoliv.  
Varje kvinna föder i genom snitt 5,7 barn i Mali. 

10 % av alla barn dör före fem års ålder. Prognosen 
är att det kommer att födas många barn per k vinna 
även i framtiden. Problemen med undernäring 
och sjukdomar kommer att finnas kvar. År 2050 
k ommer folkmängden att vara 2,3 gånger större än 
2020. Framtidsutsikterna för Mali är dåliga. 

Enligt befolkningspyramiden fanns det 2020 3,6 
miljoner barn i åldern 0 - 4 år. 30 år senare kommer 
0 - 4-åringarna ha ökat till 5,3 miljoner. År 2050 
kommer landet fortfarande ha många barn som en 
liten andel vuxna ska försörja.
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Smittsamma sjukdomar kräver många dödsoffer 
i låginkomstländerna varje år. I tätbefolkade om-
råden med dåliga levnadvillkor sprids sjukdomar 
snabbt. 60 % av dödsfallen bland barn under fem 
år är orsakade av infektionssjukdomar.  

Lunginflammation
Lunginflammation är den infektionssjukdom som 
leder till flest dödsfall. Den kan orsakas av både 
virus och bakterier. I länder med god hälsovård är 
lunginflammation inget stort problem.

Mässling
Mässling är en virussjukdom. Före 1980 död ade 
den två miljoner människor per år. När vaccin ering 
mot mässling påbörjades försvann sjuk domen 
näst an helt. I de fattigaste länderna finns den dock 
kvar. Idag dör drygt 100 000 per år av sjukdomen. 

Malaria
Varje år smittas över 200 miljoner människor av 
malaria. Ungefär 800 000 av dem dör av sjuk-
domen. De flesta som dör av malaria är barn efter-
som de inte har h unnit bygga upp immunitet mot 
sjuk domen.
Malaria överförs av myggor. Myggorna sticker 

oftast sina offer nattetid. Malaria har minskat i 
världen mycket tack vare information om insekts-
nät och bekämpnings medel. Malariamyggor trivs 
särskilt bra i tropiska klimat. 

Diarréer 
Diarré är ingen sjukdom utan ett symtom. Orsak-
erna till diarréer är många. Virus, parasiter och 
bakterier som sprids via förorenat vatten eller dålig 

mat är de vanligaste. Långvariga diarréer torkar ut 
kroppen. Personer som är undernärda och drabbas 
av d iarréer har större risk att dö. Barn är känsliga 
för diarréer. Ungefär två miljoner barn under fem 
år dör varje år till följd av diarréer.

Pandemier
Pandemier är smittsamma sjukdomar som drabb-
ar s tora delar av befolkningen i världens alla 
länder. Några kända pandemier är digerdöden 
(1300-tal et), spanska sjukan (1918 - 1921), HIV 
(1980- talet -), svin influensan (2009 - 2010) och 
corona  (2020 -).

HIV och aids
HIV är ett virus som angriper människans immun-
försvar. Viruset kan överföras vid sexuella kon-
takter, blodtransfusioner, sprutor och graviditet 
(till barnet). De smittade utvecklar så småningom 
aids, en dödlig sjukdom. 
Aids hotar att förstöra den positiva ekonomiska 

och sociala utveckling som många fattiga länder 
har haft de senaste decennierna.  

Sjukdomar HIV i Botswana
I Botswana är 22 % av befolk ningen HIV-posi-
tiv. År 2005 tecknades en dyster utveckling för 
Botswana. På grund av aids befarades medel-
livslängden sjunka kraftigt i landet, från 70 år till 
30 år på mycket kort tid. 
År 2000 fanns det cirka 220 000 människor i 

ålders gruppen 10 - 14 år. Fyrtio år senare, när 
ålders gruppen är 50 - 54 år, skulle den ha minskat 
till 50 000. Den här förkortade livslängden s kulle 
orsakas av aids. Prognos en innebar att det i en 
skolklass med 30 elever skulle vara 24 döda inom 
40 år.

HIVprognos för Botswana idag
I den å lders grupp som år 2000 var 10 - 14 år 
k ommer enligt den nya prognosen som gjordes 
2020 fyra elever från skolklassen att vara döda efter 
40 år. 
Exemplet med Botswana visar att prognoser är 

svåra att göra, men de är viktiga att göra. Genom 
att försöka förutse en framtida utveckling kan åt-
gärder sättas in innan det är för sent. 

Möjliga lösningar
Olika vaccinationsprogram och utdelning av 
myggnät mot malariamyggor är exempel på in-
satser som görs för att förbättra befolkningens 
hälsa i utsatta länder.
Amning ett bra sätt att undvika att små barn blir 

smittade av infektionssjukdomar. Ren inomhus-
luft, rent vatten och bra avlopp är andra sätt att 
förebygga spridning.
För att skydda befolkningen från pandemier är 

information om hur smittan sprids, lager med 
mediciner och skyddsutrustning samt att snabbt ta 
fram vaccin viktigt. 
Det viktigaste sättet att stoppa spridningen av 

HIV är information. Spridningen minskar när 
människor vet hur smittan överförs. Ett mycket 
bra skydd är att använda kondom vid samlag. Det 
finns mediciner som bromsar sjukdomsförloppet, 
men ännu ingen som botar aids. När en HIV-po-
sitiv person får broms mediciner ökar livslängden. 
Den förväntade livslängden kan då bli nästan lika 
hög för en HIV-positiv person som för en icke 
HIV-positiv person. Risken att sprida virus et vid-
are är lägre med medicin i kroppen. 

Avloppsvatten som rinner öppet på gatorna är en 
smittkälla för många sjukdomar.
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