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Klimat, mat och hälsa

Non ut edam vivo, sed ut vivam edo -
"Jag lever inte för att äta utan äter för att leva"

Tror du att man kan skilja mellan klimat, mat och hälsa? Eller skulle det vara 
ändamålsenligt att göra så? Rent tekniskt så skiljer man mellan nämnda 
storheter, utan att ta hänsyn till deras inbördes sammanhang. Kanske för att 
renodla olika specialiteter som så många gånger inom vetenskapen. Och 
sättet att hantera detta är förståeligt – det går inte att överblicka hela spektrat 
av förutsättningar. Men här på jorden finns det inte särskilda händelser utan 
någon sorts förankring i andra aspekter av tillvaron. För om du bor i en 
klimatzon som din kropp inte kan hantera, riskerar du vissa sjukdomar. Om 
du äter födoämnen som inte är optimala för din typ, stimulerar du kroppen att 
symtomsätta avvikelser och påfrestningar. Allt som kan skada din kropp, 
manifesteras i din hälsa – ett helt naturligt svar av kroppen mot påfrestningar 
som är svåra att hantera.

Tusenårig kunskap
TCM – traditional chinese medicin – har för flera tusen år sedan konstaterat 
dessa förhållanden. Man har insett att människan är en obetydande del av 
universella händelser som påverkar mänsklig hälsa. Resonemanget visu-
aliseras i Yin och Yang, två formlösa tillstånd som påverkar allt mänskligt liv. 
Yin finns i Yang och Yang finns i Yin! Natt är yin och dag är Yang, kvinnligt är 
Yin och manligt är Yang. Människokroppen är underkastad förändringar i yin 
och yang. Dessa inkluderar väder, geografiskt läge, årstider, temperatur, 
färger, smaker och känslor. Kort uttryckt påverkas våra kroppar av alla 
naturens aspekter. I en balanserad livsföring påverkar själen, kroppen och 
den yttre miljön varandra – genom att försumma en av delarna, försummar 
man alla andra. 

Detta resonemang leder till eftertanke!
Genom att försumma en av delarna, försummar vi alla andra. Den insikten är 
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av stort värde. Människans biologiska processer kan också uttryckas i form 
av yin och yang. De solida organen sägs vara yin, och de ihåliga organen 
yang. Kroniska sjukdomar är yin, och akuta sjukdomar är yang. Betraktad på 
detta sätt är kroppen, liksom universum, ett komplicerat system av yin och 
yang. Yin kommer från jorden och yang från universum. Den ena kan ge 
upphov till, eller försvagas av, den andre. Enligt det synsättet är hälsa ett 
resultat av en balans mellan yin och yang. Obalans leder till sjukdom. 

Klimatförändringars påverkan
Effekterna av klimatförändringarna blir allt 
tydligare. Påverkan på människors hälsa 
av klimatförändringarna är betydande: 
tillgång på mat och rent vatten påverkas, 
infektionspanoramat förändras, och före-
komsten av extrema väderhändelser ökar. 
Indirekt kan detta leda till dramatiska sam-
hälleliga förändringar, t ex genom ökande 
flyktingströmmar. Scenarierna är alarmer-

ande. Det finns fortfarande en möjlighet att påverka denna utveckling, men 
det är bråttom! 

WWF´s insikter
Citat: Det är svårt att överskatta klimathotet. Den globala uppvärmnin-
gen och klimatförändringarna får katastrofala följder, som global av-
smältning av glaciärer, höjda havsnivåer, fler och mer intensiva extrem-
väder som perioder av extremhetta, torka, skyfall, stormar som i sin tur 
ökar risken för följder som skogsbränder och översvämningar. De 
fattigaste och mest sårbara människorna på vår planet drabbas hårt, 
bland annat på grund av hotad livsmedelsproduktion, men även vi i 
Sverige kommer att drabbas allt oftare. Därtill hotas viktiga arter, livs-
miljöer och hela ekosystem. Nu räknas varje tiondels grad. Här kan du 
läsa mer om klimatförändringarna, människans påverkan och vilka 
lösningar WWF tror på. Slut citat.
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 Har människan  insikt i vad hen stället till med?
Tror knappast det! 
Uppmärksamheten koncen-
tereras till uppvärmningseffekten
av CO2 som är lättast att fånga 
och formulera. Vissa forskare 
tror att växthuseffekten till 50 %  
kan tillskrivas koldioxidökningen 
i atmosfären. Vissa menar att 
koldioxidmolekylens förmåga att 
uppta värme avtar med belast-
ningen. Vetenskapen tar alltid 
det som är mest uppenbart som 
anledning till en felfunktion. Se-
dan istidens slut för ca 10.000 år
sedan, har jordens uppvärmning 
motsvarat ca 4-5 grader. Vi är 
tydligen inne i en mellanistid där 
människans utsläpp av växthus-

gaser troligtvis är en faktor som kan förlänga mellanistidens höga tempera-
turer och därmed längden av mellanistiden. 

Klimatet har inverkan på matproduktion
Liv är beroende av tillgång på vatten. Vi kan se att tillgången på jordbruks-
produktionen är en förutsättning för ansamling av många människor som t ex 
i Sodostasien och Kina. Även om klimatförändringen skulle innebära bättre 
odlingsmöjligheter i Sibirien, är det inte enkelt att flytta på miljontals bönder 
dit. Så lokalt får man räkna med en stor inverkan på befolkningen. Så tillbaka 
till den taoistiska filosofin – yttre omständigheter har en stor inverkan på 
individen på ett hälsomässigt plan. Likaså kommer människor som bosatt sig 
i låglänta områden, drabbas av klimatförändringar i första hand. Kan liknas 
med Nohas ark som är en skönmålning av geologiska händeler i medelhavet,
när den uttorkade bassängen återfylldes med vatten under lång tid. Männi-
skor hade tid att flytta på sina gårdar i god tid, då vattenhöjningen tycktes vara 
omkring någon meter per år. Beräkningar har gett vid handen att medelhavet 
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fylldes inom 200 år, innan samma öde drabbade Svarta Havet. Den muntliga 
berättelsen förskönades till berättelsen om Noaks Ark och räddningsaktionen 
av dåtidens vilda djur.

Hur påverkas hälsan?
Citat: “Tackling climate change could be the greatest global health opportunity
of the 21st century” konstaterades det i Lancet-rapporten 2015. Åtgärder för 
att stoppa klimatförändringarna bidrar alltså samtidigt till en rad positiva eff-
ekter på folkhälsan. Den viktigaste åtgärden för att bromsa klimatförändring-
arna är att fasa ut användningen av fossila bränslen, vilket samtidigt skulle 
minska den betydande överdödligheten till följd av exponering för förbränn-
ingsprodukter. För att uppnå detta krävs samtidigt åtgärder som främjar en 
hållbar livsstil, där stadsplanering och infrastruktur anpassas, och en smart 
stadsplanering som främjar aktiv transport framför stillasittande bilåkande, t 
ex genom att cykel- och gångvägar säkras och breddas. Vi behöver även ta 
tillvara på de grönområden som finns i städer för att både hålla temperaturen 
nere under sommaren och för att förbättra luftkvaliteten och gynna fysisk 
aktivitet. Om man kan uppnå detta ökar chanserna för en friskare och också 
mer aktiv befolkning. Slut citat. 

Vår hälsa tycks vara beroender av klimatriktiga beslut
Vad vi äter påverkar också utsläppen av växthusgaser. Upprepade studier 
visar konsekvent att dieter som bygger på spannmål, frukt och grönsaker 
resulterar i lägre utsläpp jämfört med dieter baserade på fisk och kött. Idag 
står jordbruket för ca 30 % av de globala utsläppen av växthusgaser, varav ca
hälften kan knytas till matproduktion och resten till förändringar av mark-
användning . I Europa används nästan hälften av all åkermark för framställ-
ning av kraftfoder. Djurhållningen bidrar dessutom i sig till metangasutsläpp 
vilken späder på växthuseffekten. Ett minskat intag av animaliska produkter 
har ett flertal effekter på hälsan bl. a minskad risk för hjärt- kärlsjukdom, dia-
betes och mortaliteten i stort. Detta hänger ihop med att daglig konsumtion av
rött kött eller charkuteriprodukter är kopplat till ökad dödlighet i cancer och 
hjärtkärlsjukdomar, grönsaker är fiberrika och minskar risken för övervikt, och 
därmed diabetes, intag av mättat fett är kopplat till ökad risk för hjärt/kärlsjuk-
dom. Kan det sägas tydligare – allt hänger ihop!
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