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Förord 
 

Detta är ett avslutande arbete inom miljövetenskap på Miljövetarprogrammet på Linköpings 

universitet. Studien har sträckt sig över av 10 veckor under vårterminen 2017. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till eleverna på Tallåskolan i Katrineholm, utan dem hade denna 

uppsats inte blivit av! Vi vill såklart rikta ett stort tack till vår ovärderliga handledare Mathias 

Fridahl som hela tiden guidat oss med kloka resonemang och lett oss tillbaka till boxen när vi 

sprungit på omvägar. Vi vill också tacka våra familjer som har korrekturläst, visat intresse och 

haft överseende med vårt tidskrävande arbete, i form av exempelvis barnvaktande med kort 

varsel.  

 

Denna tid har pendlat mellan att vara utmanande, frustrerande och ifrågasättande, men 

framför allt otroligt rolig och givande!  

 

Madelene Gramfält och Carl Wiksholm 

2017-04-23 

  



 3 

Sammanfattning 
 

Klimatångest är en term som har kommit ur de negativa känslor som människor känner 

gentemot de stora problemen som målas upp förknippade med ett klimat i förändring. Hos 

svenska ungdomar i åldern 16–25 är klimatproblematiken den absolut viktigaste 

samhällsfrågan i dagsläget. Studier har genomförts för att undersöka känslor relaterade till 

klimatfrågan, men endast ett fåtal har fokuserat på hur ungdomar hanterar dessa känslor. 

Eftersom copingstrategier kan visa sig vara avgörande för hur väl ungdomar tar sig igenom 

stressfyllda moment kopplade till klimatförändringar är detta delvis det fokus som ligger till 

grund för denna studie. Samtidigt är klimatfrågan något som inte hanteras i en privat sfär. 

Därför anses det också viktigt att inkludera hur ungdomarna diskuterar de copingstrategier de 

ger uttryck för i grupp. Syftet med denna uppsats är att undersöka ungdomars känslomässiga 

förhållande till klimatförändringar.  

Studien är baserad på två fokusgrupper med 12 personer i varje grupp och deltagarna var 15–

16 år. Utifrån appraisalteorin och tidigare copingstrategier har ett analysverktyg utformats för 

att identifiera uttryck av strategier. Utifrån innehållsanalys av intervjumaterialet kunde det 

konstateras att deltagarna gav uttryck för både negativa, positiva och neutrala förhållningssätt 

samt många olika copingstrategier. Ungdomarna visade problemfokuserad coping i form av 

individuell handling samt kollektiv direkt och indirekt handling. Känslofokuserad coping 

uttryckes genom egocentriskt tänkande, distansering samt avdramatisering av problemet. De 

visade också meningsfokuserad coping i form av tillit, främst till politiker, samtidigt som de 

såg en stor negativ effekt av president Donald Trumps klimatskepticism. Ungdomarna gav 

uttryck för varierande klimatrelaterade känslor, och beroende på vilka copingstrategier som 

används varierar också det egna engagemanget för klimatfrågan. 

 

Nyckelord: klimatförändring, klimatångest, känslor, ungdomar, coping, strategi 

 

Antal ord i brödtext: 12357 
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Abstract 
 

The term ecophobia derives from the negative emotions people feel towards problems related 

to climate change. To young Swedish people, age 16–25 is climate change currently the most 

important social issue. Several studies have been conducted to examine emotions related to 

climate change, though only a few exist that focuses on how young people cope with such 

emotions. Since coping strategies might suggest to be the decisive factor on how well young 

people handle stressful events connected to climate change is this partly the focus of this 

study. Because climate change is not something that is to be handled in a private sphere it is 

also important to investigate how young people discuss coping strategies in groups. The 

purpose of this study is therefore to investigate young people’s emotional approach to climate 

change. The study is based upon two focus group interviews with 12 people in each group. 

The participants were 15–16 years old. Using a thematic analysis of the material conducted 

the participants showed examples of positive, negative and neutral emotions followed by 

several different coping strategies. Using individual handling, collective direct- and indirect 

handling showed problem focused coping. Emotion focused coping was expressed by 

egocentric thinking, distancing and by defusing the problem meanwhile meaning-focused 

coping was shown by trust to, foremost, politicians. The participants pointed out the negative 

effect an actor with a lot of power in the climate change arena, such as president Donald 

Trump, who appears to be a climate skeptic. The participants in this study showed a variety of 

emotions related to climate change. Based upon what strategies they were using to cope with 

these emotions also showed to what extent they were willing to act in favor for the climate. 

 

Keywords: climate, change, ecophobia, emotions, young, people, coping, strategy 
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Inledning 
 

Idag anses klimatförändringar vara ett av de största globala hoten mot mänskligheten (IPCC, 

2014). Klimatförändringar är ett ord som alla människor kommer i kontakt med mer eller 

mindre dagligen i allt från media till diskussioner på lunchrasten. Ofta överöses läsaren av 

problem som är så stora och överväldigande att de frambringar känslor såsom oro, 

hopplöshet, ilska, skuld och hjälplöshet (Ojala 2012a; 2012b). Dessa känslor har på senare år 

samlats under termen klimatångest. Klimatångest är inte en diagnos, utan en term för den oro 

som människan känner för framtida konsekvenser till följd av klimatförändringar. 

 

Enligt SIFO:s undersökning Klimatbarometern, utförd på uppdrag av WWF, är 

klimatförändringar idag den viktigaste samhällsfrågan hos svenska ungdomar 16–25 år, till 

skillnad mot befolkningen i sin helhet där den dyker upp först på tredje plats efter “militära 

konflikter och krig” och “terrorism”. 60 % av ungdomarna tänker på klimatförändringar en 

eller flera gånger i veckan, och hela 94 % uppger att det anser att det är viktigt att leva 

klimatsmart (WWF, 2017). 

 

Idag får barn och ungdomar information om klimatförändringar från flera håll, bland annat 

genom internet, TV och radio. Gestaltning av extrema konsekvenser till följd av 

klimatförändringar på film är något som har väckt starka känslor hos barn och ungdomar 

(Pettersson, 2014). Sedan 2011 har skolundervisningen en skyldighet att förmedla kunskaper 

om klimatförändringar och hållbar utveckling. I den svenska grundskoleundervisningen ska 

eleverna lära sig “att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett 

personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor” (LGR 2011: s.9). 

 

Undervisning av miljömedvetenhet sker allt som oftast under premisserna att kunskap om 

klimatförändringar genererar en oro för framtidens klimat. Denna oro används som drivkraft 

för att uppmuntra eleverna till ett förändrat, miljövänligt beteendemönster. Just oron i sig 

beskrivs i många studier som en viktig positiv korrelationsfaktor, ibland till och med den 

viktigaste, för att uppnå ett mer miljövänligt leverne (Stevenson och Peterson, 2015). Enligt 

Jensen och Schnack är risken med undervisning om miljöproblem att man lätt faller för att 

just belysa problemen, men inte lägger fram tillräckligt många eller övertygande lösningar 

(Jensen och Schnack, 1997). Detta betyder att eleverna i en tidig ålder kan utveckla negativa 

känslor relaterade till klimat- och miljöproblem, vilket gör det svårare att se positivt på 

framtiden och att vilja bidra till förändring för att lösa problemen (Ojala, 2012a). Ungdomars 

hantering av känslor relaterade till klimatförändringar är ett område som endast ett fåtal 

studier behandlat. Syftet med denna uppsats är att undersöka ungdomars känslomässiga 

förhållande till klimatförändringar.  Fokus kommer ligga på dessa frågeställningar: 

 

 Vilka känslor ger ungdomar uttryck för i diskussion om klimatförändringar? 

 Vilka strategier talar ungdomar om för att hantera klimatrelaterade känslor? 
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Tidigare forskning om klimatrelaterade känslor 
 

Fraser innehållande termen klimatångest blir allt vanligare i svensk media. Ett axplock ur 

medierapportering visar exempelvis Aftonbladet (Kihlberg, 2015) som redogör för att 1 av 3 

svenskar känner klimatångest, Aftonbladet (2016) menar att klimatångest genererar kortare 

duschar och SVT (2016) rapporterar om Urpo som fick klimatångest och sålde sin bil. 

Termen klimatångest (engelska ecophobia) definieras av Sobel som en stor rädsla för 

miljöproblem och klimatförändringar (Sobel, 2013). Upplevelsen av klimatförändringar har 

påverkat barn och ungdomar både fysiskt och psykiskt, dock i olika hög grad beroende på var 

i världen dessa befinner sig. Forskning visar att när människor i allmänhet och barn och 

ungdomar i synnerhet tänker på klimatförändringar genererar det ofta känslor i form av 

ångest, stress, nedstämdhet och oro. Vanligt är även en pessimistisk syn på framtiden som ett 

resultat av pågående klimatförändringar (Strife, 2012; Ojala, 2013). 

 

I nästkommande avsnitt redogörs tidigare forskning om människors känslor relaterade till 

klimatförändringar och olika strategier för att hantera dessa känslor. Först placeras studien i 

ett bredare perspektiv genom att presentera Stoknes förklaringar till vilka psykologiska 

barriärer som ligger till grund för att människan inte omvänder sitt vardagliga, 

klimatpåverkande beteendemönster till ett klimatsmart leverne (Stoknes, 2014). För att 

smalna av gentemot studiens syfte används främst studier av Pettersson (2014) och Ojala 

(2012a; 2012b; 2013) som har undersökt barn och ungdomars miljörelaterade känslor och 

beteenden. Olikt medierapporteringen används sällan termen ”klimatångest” inom forskning 

om barns och ungas känslomässiga förhållande till klimatförändringar eftersom det inte rör 

sig om en diagnos.  

 

Den psykologiska klimatparadoxen 

 

Stoknes (2014) förtydligar i sin studie att det råder i stort sett konsensus i forskarvärlden om 

att mänskligheten har en betydande påverkan på rådande klimatförändringar. Kunskapen om 

klimatförändringar har aldrig varit så stor som idag, speciellt hos rikare länder, men trots detta 

har det allmänna intresset för klimatförändringar sjunkit. Detta fenomen har fått ett namn, den 

psykologiska klimatparadoxen (the psychological climate paradox). Den psykologiska 

klimatparadoxen utgörs av fem psykologiska barriärer som människor använder sig av för att 

rättfärdiga sitt vardagliga beteende istället för att ställa om till ett mer klimatsmart leverne. I 

forskningen används barriärerna för att problematisera dagens miljökommunikation. Han 

menar att nyckeln till att påverka människor till att leva miljövänligt ligger i hur 

klimatproblemet kommuniceras.  

Den första barriären har Stoknes valt att kalla distans (distance). Distansbarriären används av 

människan för att distansera sig från klimatförändringar i tid, rum och i ansvar. Ofta 

diskuteras klimatfrågan i tidsspann om 50–100 år. För att kunna relatera till tid i denna 

utsträckning krävs en utvecklad förståelse för tidsperspektiv, såsom hos exempelvis en 

utbildad historiker eller geolog. Den genomsnittliga människan är inte utvecklad att kognitivt 

hantera dessa tidsperspektiv, vilket gör att hon istället bygger upp en distansering i tid. Vidare 

avbildas sällan konsekvenser av klimatförändringar som ett problem för den västerländska 
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människan. Bilden av smältande glaciärer, översvämningar av avlägsna ögrupper, torrare och 

växande ökenlandskap är områden som den genomsnittliga människan i västvärlden inte har 

någon personlig koppling till. Ytterligare en visuell problematik uppstår vid diskussion 

av koldioxid eftersom det inte är synligt för det mänskliga ögat. När problemen är utom 

personlig koppling upplevs de som abstrakta, det uppstår en distansering i rum. Majoriteten 

av mänskligheten anser att problematiken av koldioxidutsläpp ligger på politikernas bord. 

Ofta ses de egna, individuella utsläppen som mycket mindre viktiga i förhållande till de stora 

industriutsläppen. Att enligt dessa exempel anse att någon annan part bär ansvaret för 

klimatproblematiken innebär distansering i ansvar. Människan är generellt bra på att lösa 

problem som är tydliga och ger direkt effekt, problem som hon känner igen sedan tidigare och 

problem som har ett tydligt syfte. Att lösa dessa problem genererar en form av bekräftelse för 

att personen har gjort “världen till en bättre plats som du och jag vill leva i” (Stoknes, 2014: 

s168). 

 

Den andra barriären har givits namnet domedag (doom). Enligt Stoknes är ord som apokalyps, 

osäkerhet och höga kostnader/förluster vanligt förekommande i diskursen om 

klimatförändringar. Människor dirigeras gång på gång till att bland annat äta mindre kött, 

handla mer ekologiskt och minska konsumtionen, men ofta har uttalanden som dessa ingen 

eller negativ effekt. Människans kognitiva beteendeprocess behandlar istället uppmaningar 

som dessa som en personlig förlust, förutsatt att personen värdesätter att äta kött, att ha ett 

vanemässigt konsumtionsbeteende eller att inte ha för vana att handla ekologiskt. Människan 

upplever att hon gör stora kortsiktiga, direkta och personliga uppoffringar till förmån för en 

oviss framtid. 

 

Den tredje barriären, dissonans (dissonance), beskrivs som att människan vid det här laget är 

fullt medveten om att koldioxidutsläpp påverkar klimatet på ett negativt sätt, ändå fortsätter 

hon i det vana koldioxidförbrukande beteendet. När människan teoretiskt vet vad som är “rätt 

beteende”, men gör praktiskt “fel”, uppstår en inre känslomässig konflikt. För att lindra 

obehaget hanterar människan detta på ett eller flera av fyra olika sätt:  

 

 Förminska sin negativa påverkan (andra är värre än jag). 

 Hitta (o)logiska argument (det snöar ju, hur kan det då bli varmare?). 

 Kompensationsfaktor (jag återvinner trots allt, en utlandsresa är jag värd!). 

 Ifrågasättande (miljöproblemet saknar saklig grund, påhittat fenomen för ekonomisk 

vinning). 

 

Den fjärde barriären som Stoknes skriver om kallar han förnekelse (denial). Dissonans och 

förnekelse hör till viss del ihop i den mån att dissonans kan driva förnekelse. Förnekelse är 

däremot uppbyggt på att helt och hållet förneka klimatproblematiken och är därför också en 

starkare barriär. Personen använder sig exempelvis av förnekelse av ansvar (jag är inte 

huvudorsaken till problemet), hittar på begränsningar (det finns så många olika uttalanden att 

jag inte vet vad som är sant) eller av bekvämlighetsskäl (det är för svårt för mig att ändra mitt 

beteende). Dessa beteendemönster används för att mota bort skuldkänslor, att rättfärdiga ilska 

eller för att framställa sig själv som ett offer. 

 

Den sista barriären kallar Stoknes för identity. Personens kulturella identitet avgör i de flesta 

fall vilket attityd hen har mot klimatförändringar. De personer som bejakar problemet, och 
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vill lösa det, förespråkar exempelvis ofta högre energi- och koldioxidskatt. De vill dessutom 

ha fler regleringar i form av skatter och moms, och ett generellt “grönare tänk” för hur 

samhället ska se ut. Den motsatta gruppen har politiska värderingar där handeln ska hållas 

mer öppen, statens inblandning ska begränsas och istället för klimatfrågan prioriteras jobb, 

ekonomisk säkerhet och företagande. Människor med intresse och sympati för klimatfrågor 

tenderar att läsa artiklar som bekräftar deras värderingar. De med motsatt uppfattning 

undviker eller bortförklarar artiklar som inte stämmer överens med deras världsbild. Likheten 

är att båda grupper söker information som bekräftar deras värderingar (Stoknes, 2014). 

 

Barns och ungdomars psykologiska förhållande till klimatförändringar 

 

Forskning visar att känslor rörande klimat- och miljöförändringar finns i ett brett spektra, allt 

från hopp till ilska till hjälplöshet. Forskning som undersökt hantering av dessa känslor är 

däremot mycket begränsad. De få studier som har gjorts har framförallt utförts med hjälp av 

enkätundersökningar, men också genom kvalitativa intervjuer. Ojala menar att de studier som 

dittills hade gjorts fokuserade på enkätundersökningar för att nå individen. Men, eftersom 

miljöproblem inte enbart hanteras individuellt i en privat sfär är det också viktigt att få 

kunskap om hur ungdomar diskuterar och hanterar miljöproblem i sin sociala umgängeskrets, 

som med familj, klasskompisar eller vänner från fritidsaktiviteter. På grund av detta 

efterfrågar Ojala i sin studie att mer framtida studier genomförs kring hur ungdomar 

diskuterar och hanterar klimatproblem i en social kontext (Ojala, 2012a) 

 

Pettersson (2014) har i sin avhandling undersökt barns psykologiska förhållande till 

klimatförändringar. Hon har utfört en intervjustudie med barn i åldrarna 12 – 13 år. I 

resultatet av intervjumaterialet framkommer följande fyra huvudteman: Människan och 

planeten i framtiden, djur och natur i ett förändrat klimat, tidsperspektiv och optimism eller 

pessimism. 

Det första huvudtemat, människan och planeten i framtiden, omfattar hur deltagarna tror att 

världen kommer att ha formats av klimatförändringen i framtiden. I detta tema kunde 

Pettersson hitta vissa underteman. Det undertema som flertalet barn gav uttryck för var 

klimatförändringar kommer att äga rum någon annanstans. Deltagarna talade om platser som 

ligger avlägset från Sverige, bland annat nämndes områden nära ekvatorn som tros bli mer 

utsatta för klimatförändringar. Barnen uppgav inte några direkta känslor angående detta, 

vilket Pettersson menar beror på att problemet blir något abstrakt som inte påverkar barnens 

privata liv. En del av barnen menade att Sverige inte kommer drabbas i någon större 

utsträckning. De som istället antydde att Sverige kommer klara sig bra påstod att detta beror 

på landets geografiska läge och/eller starka ekonomi. Deltagarna visade dock en oro för de 

människor som drabbas runt om i världen. Vissa gav uttryck för att en stark ekonomi kan 

skapa lösningar på klimatförändringar, men kan också komma att bidra till växande klyftor i 

världen eftersom de ekonomiska resurserna är orättvist fördelade. I det sista undertemat 

menade en del barn att oavsett var man bor i världen kommer man drabbas av 

klimatförändringar. De hänvisade till att global uppvärmning är just global, vilket gör att alla 

kommer drabbas men på olika sätt. En deltagare gav uttryck för en apokalyptisk framtid där 

hela världen är täckt av vatten, och menade att de som inte kan simma inte kommer överleva.  
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Det andra huvudtemat är djur och natur i ett förändrat klimat. Undertemat djurens situation 

var något som berörde de flesta barn lite extra. Det finns två tydliga uppdelningar i detta 

tema; isbjörnens utsatthet till följd av smältande isar och djur i allmänhet. Barnen kände 

extra empati för isbjörnen då värme gör att is smälter, vilket resulterar i att isbjörnen förlorar 

sitt hem. Flera av barnen ansåg att djuren har rättigheter i likhet med människan, men 

eftersom de inte kan påverka sin situation blir de mer utsatta. I undertemat Människans 

agerande lyfte många frågan om skövling av regnskog och menade att regnskog behövs för 

att lagra koldioxid. Det leder in i undertemat att alla hör ihop och alla kommer drabbas. 

Barnen visade en förståelse för komplexiteten i hela planetens liv och hur allt levande såsom 

djur, växter och människor är beroende av varandra. Endast ett fåtal gav uttryck för det sista 

undertemat, åsikten att försvinnandet av växt- och djurarter är en del av en naturlig process.  

 

I det tredje huvudtemat, tidsperspektiv, framgår det att alla barn var överens om att 

klimatförändringar kommer framförallt äga rum i framtiden. Barnen trodde inte att de själva 

kommer påverkas märkbart, och vissa trodde inte att de kommer påverkas alls. Även här anser 

Pettersson att klimatförändringar som problem upplevs abstrakt och något som inte tros vara 

eller kommer vara en del av barnens vardag.   

 

I det fjärde huvudtemat, optimism eller pessimism, uppgav samtliga barn att de hade en 

positiv syn på den egna personliga framtiden. Även de som gav uttryck för en pessimistisk 

syn på världen i framtiden var positivt inställda till sin egen framtid. I undertemat den globala 

framtiden skilde sig dock uppfattningarna åt. Vissa barn hade en positiv framtidssyn och 

tilltro till teknik och forskning och även delar av science fiction. De barn som hade en positiv 

framtidssyn, både på individuell och global nivå, kände också positiva känslor i form av 

förväntan och glädje. En annan grupp barn uppgav att de har en pessimistisk syn på 

framtiden, där de trodde att klimatförändringar kommer framkalla stora problem genom stora 

förändringar eller förstörelse. Ett fåtal barn uppgav en ambivalent syn på framtiden, de menar 

att framtiden hänger på hur människan väljer att agera. Om människan fortsätter leva som i 

dagsläget kommer världen att gå under. Synen på vem som är ansvarig varierar hos barnen då 

vissa inkluderade sig själva när de säger “människa” i detta sammanhang och andra inte. 

Känslorna hos de som uppgav en ambivalent framtidssyn var ganska spridda i form av 

hoppfullhet, irritation eller uppgivelse. Hoppfullhet uttrycktes genom att människan kommer 

att förstå allvaret och välja förändring. Irritationen uppstod för att barnen upplevde att det inte 

görs tillräckligt eller någonting alls, och uppgivenhet eftersom människan är i sin natur girig 

och inte beredd att förändras (Pettersson, 2014). 
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Klimatrelaterade känslor och vikten av coping 

 

Ojala (2012a; 2012b; 2013) har utfört studier med fokus på barn och ungdomars psykiska 

förhållningssätt till klimatförändringar. Hennes fokus har varit på vilka känslor som 

ungdomarna upplever och hur de hanterar dessa känslor. Ojala (2013) påpekar att en hel del 

forskning om barn och ungdomars känslor inför klimatförändringar finns, men forskning om 

hantering av känslorna är mycket begränsad. Ojala (2013) menar att eftersom hanteringen av 

känslorna kan vara viktigare än känslorna i sig, är det ett mycket viktigt område att utforska. 

 

Med hjälp av en enkätundersökning kartlägger Ojala (2012a; 2012b) barns olika strategier för 

att hantera känslor som uppstår vid tankar på klimatförändringar. Hanteringen av känslor 

kallas för coping och de strategier som används inom coping beskrivs mer ingående i 

teoriavsnittet. Ojala kunde identifiera tre olika copingstrategier hos eleverna. Inom 

problemfokuserad coping identifierades två strategier; individuell och kollektiv coping. När 

barnen talade om individuell copingstrategi återfanns två underteman. Det första var att bygga 

upp en förståelse för problemet i form av att tänka på problemet, att söka information om 

problemet och att göra upp en plan för hur detta bör bearbetas. Det andra undertemat var 

direkt handling i form av att exempelvis cykla istället för att åka bil, eller stänga av 

strömdrivna föremål. I den kollektiva copingprocessen menar barnen att problemet endast kan 

lösas om människor, inklusive barnet själv, arbetar tillsammans.  

 

I känslofokuserad coping identifierades fyra olika strategier. Det första, att avdramatisera 

problemet, innefattar ett antal identifierade underteman. Ett exempel är att barnen anser att 

klimatförändringar inte är så allvarligt som det framställs, vilket kommer till uttryck genom 

exempelvis att media har överdrivit klimatfrågan eller att Sverige kan gynnas av 

klimatförändringar i form av varmare somrar. Vissa barn gav uttryck för egocentrism genom 

att anse att klimatförändringar inte kommer påverka deras framtid, och var helt enkelt inget 

att oroa sig för. En liten del av barnen dämpade problematiken genom att jämföra 

klimatförändringar med andra problem som de ansåg vara viktigare. Den andra strategin 

nämns som distansering, där barnet antingen söker distraktion genom att tänka på något annat 

eller göra något för att avleda sina tankar, eller undvikande där hen väljer att exempelvis byta 

tv-kanal eller undvika tidningsartiklar som behandlar klimatfrågan. I den tredje strategin, 

social support, där personen bearbetar sina känslor genom att söka moraliskt stöd hos andra 

individer. I den fjärde och sista (och minst förekommande) strategin, hyperaktivering, uppgav 

respondenterna att de hanterar sin oro genom att acceptera världens undergång, det finns 

alltså inget som kan göras (Ojala, 2012a). 

 

Den egocentriska formen av coping har stora likheter med coping bland skolungdomar i 

Hunter Valley i Australien. Där har Leahy, Bowden och Threadgold (2010) bland annat 

kartlagt ungdomarnas känslor inför klimatförändringar bland skolelever på tre olika skolor i 

regionen i tre olika samhällsklasser. 380 elever svarade på ett frågeformulär och nio 

fokusgruppsintervjuer genomfördes. Majoriteten av elever som intervjuades visade stort 

engagemang för klimatet och miljön. Domedagsscenarion målades upp och stor oro kom från 

elevernas sida. Men oavsett hur engagerade och hur medvetna dessa var för framtiden såg 

eleverna ingen mening med att engagera sig politiskt. Eleverna menade: Vad skulle de kunna 

åstadkomma i den arenan? Studien visade att även fast möjligheten fanns att kunna se 

förödande effekter inom 20-30 år på grund av ett förändrat klimat påverkade detta inte de 
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personliga ambitionerna eleverna hade. De menade att inom deras framtid kommer 

förmodligen klimatet att vara ”okej”, men sedan ser det mörkt ut. Two-track thinking 

benämns som ett tankesätt där den personliga framtiden och planetens framtid är oberoende 

av varandra. De är två “världar” som löper parallellt med varandra men möts aldrig. 

Tankesättet är oroande på så sätt att det inte verkar spela roll om människan blir mer 

informerad angående klimatförändringen, hennes ovillighet att engagera sig politiskt är i 

många fall orubblig (Leahy, Bowden och Threadgold, 2010) 

 

I meningsfokuserad coping återfinns tre olika strategier. Det första temat är positiv 

omvärdering, där personerna uppgav att de uppmärksammat problemet, men att de väljer att 

se det ur ett ljust perspektiv. Respondenterna menar att en ökad medvetenhet (om 

klimatförändringar) motiverar mänskligheten till ett mer miljövänligt levnadssätt. Det andra 

temat är synliga konsekvenser. Barnen tror att konsekvenserna av klimatförändringar måste 

bli synliga för och upplevas av människan innan det kommer ske en förändring, men att den 

förändringen också kommer att rädda världen. Ett annat undertema är positivt tänkande. 

Barnen är medvetna om att klimatförändringar kommer ställa till problem, men försöker se 

det ur ett ljusare perspektiv. Det tredje temat, tillit, var vanligt förekommande hos barnen, 

men till olika aktörer. Exempel på aktörer är forskare, politiker eller människor som är aktiva 

inom miljöorganisationer. En respondent uppgav tillit till religion (Ojala, 2012a). 

 

Ojala (2012a; 2012b; 2013) och Pettersson (2014) har visat att appraisalteorin och 

copingteorin är ett lyckat tillvägagångssätt för att förstå och mäta känslor som uppstår vid 

tanke på klimatförändringar. Busch och Osborne (2014) samt Ojala (2012a; 2012b; 2013) 

menar att lära sig och att förstå klimatförändringar är dels en intellektuell utmaning, men att 

det också väcker många känslor utifrån komplexiteten och allvaret i ämnet. Vetskapen om att 

miljöförstöringar och klimatförändringar kan vara ödesdigra samtidigt som att ansvaret 

kommer ligga på denna generations axlar är svårt att hantera (Ojala 2012a, 2012b). 

 

Ojala (2012a) har gjort undersökningar i olika åldersgrupper bland ungdomar och unga 

vuxna, samt har Ojala (2013) använt sig av enkätstudier hos gymnasieelever med en 

medelålder av 17,2 år. Pettersson (2014) har utfört individuella intervjuer med elever i årskurs 

6. Studiens inriktning kommer ligga i fokusgruppsintervjuer med ungdomar i årskurs 9, vilket 

anses kunna bidra med kompletterande resultat för forskningen kring barns känslor och 

coping med syfte på klimatförändringar. 
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Teori 
 

Känslor har undersökts i många forskningsfält vilket har lett till ett brett spektrum av 

perspektiv till begreppet. Den gemensamma nämnaren för definitionen av känslor inom de 

olika forskningsdisciplinerna är att känslor är resultatet av en människas mentala och 

fysiologiska tillstånd (Wisniewski, 2016). I studien kommer känslor ur ett psykologiskt 

perspektiv att användas. Oatley och Jenkins (1996) beskriver att en känsla uppstår genom att 

en person värderar en situation efter vad personen anser vara viktigt, eller efter det personliga 

välbefinnandet. Vi upplever positiva känslor när det personliga välbefinnandet gynnas av 

situationen, och negativa känslor när det personliga välbefinnandet missgynnas. Människor 

kan reagera och känna olika känslor inför en och samma händelse beroende på hur händelsen 

värderas för just den personen (Oatley och Jenkins, 1996). För att kunna fördjupa arbetet om 

känslor följer en redogörelse för the Appraisal theory, vilket fortsättningsvis kommer nämnas 

som appraisalteorin. 

 

Appraisalteorin och copingteorin är verktyg, eller modeller, för att kartlägga hur människor 

upplever och hanterar stress. Majoriteten av forskningen om dessa teorier har tagits fram 

genom studier på patienter som diagnostiserats med olika sjukdomar, ofta då patienterna har 

fått besked om ett livshotande tillstånd eller en dödlig utgång. Detta orsakar stress i olika 

utsträckning, och genom appraisalteorin och copingteorin har man kunnat kategorisera och 

kartlägga känslor, tankar och hantering hos patienterna (Lazarus och Folkman, 1984)  

 

Appraisalteorin 

 

Enligt appraisalteorin anses det finnas starka band mellan tankar och känslor. Appraisalteorin 

har tagits fram för att besvara frågan om varför olika personer reagerar på olika sätt inför 

liknande situationer (Smith och Kirkby, 2009). I sin enklaste form kan man beskriva 

appraisalteorin som känslor som framkallas av bedömning av händelser och situationer 

(Scherer et al., 2001). Appraisalteorins ursprungsmodell förknippas med namn som Richard 

Lazarus och Magda Arnold. I tidigare forskning har bland annat Ojala (2012a, 2012b) och 

Pettersson (2014) framgångsrikt använt appraisalteorin enligt Lazarus och Folkman (1984) 

och Park och Folkman (1997) för att förstå länkar mellan ungdomar och barns känslor och hur 

dessa hanteras.  

 

För att förstå appraisalteorin bör man veta vad kognitiv bedömning (cognitive appraisal) är. 

Lazarus och Folkman (1984) förklarar den kognitiva bedömningen som den personliga 

tolkningen av en situation som sker genom interaktionen mellan en person och dess 

omgivning. Genom den kognitiva bedömningen värderar personen en upplevelse i förhållande 

till det personliga välbefinnandet. Värderingen av det personliga välbefinnandet påverkas av 

personens tro, antaganden och mål och genom de val som personen kan göra i situationen 

(Lazarus och Folkman, 1984). Scherer et al (2001) menar att den kognitiva bedömningen som 

görs av personen är det som ligger till grund för vilka känslor som personen kommer att 

uppleva. Enligt appraisalteorin är det snarare tolkningen, det vill säga den kognitiva 

bedömningen, av situationen som ligger till grund för de känslor som personen upplever än 

situationen i sig. Den kognitiva bedömning kan därmed förklara varför olika människor kan 

reagera på skilda sätt i liknande situationer, och även varför en person över tid kan uppleva 
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olika känslor i liknande situationer (Scherer et al. 2001). Om två människor utsätts för 

liknande scenarion kan de känslomässiga reaktionerna vara mycket olika. De olika 

reaktionerna uppstår som ett resultat av att de båda människorna besitter olika tankar, 

övertygelser och erfarenheter från tidigare upplevelser. En människas tidigare tankar, 

övertygelser och erfarenheter tillsammans med hur situationen ser ut resulterar i hur vi 

kognitivt värderar situationen, och därmed vilka känslor som uppstår. Under liknande 

händelser kan en människa reagera med skam, en annan med ilska och en tredje med 

ångest.  (Lazarus och Folkman, 1984; Scherer et al., 2001; Smith och Kirkby, 2009). 

Författarna menar att tidigare forskningsstudier har framställt känslor som kaotiska och 

ologiska. Genom appraisalteorin kan man istället organisera och även finna logik bakom 

känslorna. 

 

Primär- och sekundärbedömning 

 

Bedömningsprocessen delas upp i två delar. Först sker primärbedömningen (primary 

appraisal). Här värderar personen situationen efter hur personens välbefinnande kommer att 

påverkas. Det finns tre olika urtyper av primärbedömningar. Den första innebär att personen 

tolkar situationen som irrelevant eftersom det inte finns något i situationen som kan påverka 

det personliga välbefinnandet. Den andra bedömningen genererar en positiv inverkan på 

personens välbefinnande. Den tredje bedömningen är en stressande faktor där situationen 

upplevs som skadlig, hotfull eller utmanande (Lazarus och Folkman, 1984).  Den stressande 

situationen kan ge upphov till känslor som oro, skuld, ångest, illamående, ilska osv, men kan 

också motivera till positiva utmaningar och generera förväntan eller spänning, vilka spelar väl 

ihop med resultaten av forskning om människors känslor inför klimatförändringar (Ojala 

2012a; 2012b; 2013; Pettersson, 2014). Det är när en människa upplever ett stressande 

moment som hen därefter går igenom en sekundärbedömning (secondary appraisal). Då tar 

personen hänsyn till sina förutsättningar och olika copingstrategier genom att bearbeta hur 

situationen på bästa sätt kan hanteras och förändras till det bättre. Beroende på hur personen 

bedömer situationen uppstår olika känslor (Lazarus och Folkman, 1984). 

 

Coping 

 

Coping handlar om hur människan hanterar psykologiska hot eller stressfaktorer (Ojala, 

2013). Definitionen av coping är, enligt Lazarus och Folkman (1984): “constantly changing 

cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are 

appraised as taxing or exceeding the resources of the person”1 (p. 141). Den kognitiva teorin 

om stress och coping är baserad i appraisalteorin (Folkman, 2008). Stress kan hanteras på 

olika sätt, antingen genom coping eller genom automatisk handling. Coping används under 

psykisk stress genom att personen brukar sina inre resurser vilket i sin tur kräver mobilisering 

av tankar. Automatisk handling kräver däremot inga resurser eller ansträngningar för att 

utföras. I samma mån som en ovan bilförare måste koncentrera sig för att köra bilen, titta efter 

skyltar och använda körriktningsvisare, måste coping användas. Ju mer van personen blir ju 

                                                        
1 “Konstant skiftande kognitiva- och uppförandeansträngningar för att hantera specifika externa och/eller interna krav som 

värderas som krävande eller som överstiger personens inre resurser” – Fritt översatt till svenska 
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mindre resurser krävs och ett mer automatiskt handlingssätt har utvecklats (Lazarus och 

Folkman, 1984). 

 

Coping i sig är en skiftande process och personen måste förlita sig på ett begränsat urval av 

copingstrategier. Vissa situationer kräver olika strategier inriktade på exempelvis försvar eller 

problemlösning. Valet av strategier beror på flera olika faktorer såsom hur omgivningen ser ut 

och vem man är som person. Coping som process kan tydliggöras i ett scenario där en person 

sörjer en annan persons död. Initialt inleds processen med misstro om att den avlidne 

verkligen har gått bort. När förståelsen har börjat slå rot följs processen av försök att hålla 

modet uppe och försök till att fortsätta sin vardag som vanligt. Senare uppkommer ofta 

depression och distansering mot omvärlden, varpå acceptans och ofta mer tillgivenhet till 

sociala sammanhang än innan förlusten (Lazarus och Folkman, 1984). 

 

Coping handlar inte enbart om det egna välbefinnandet, utan också om hot mot andras 

välbefinnande. Ojala (2013) menar att i konceptet miljöförändringar kan det handla om 

biologisk mångfald, människor som är extra utsatta eller kommande generationer. Människan 

har en förmåga att hysa empati för andra varelser än sig själv, vilket kan betyda att en viss 

copingstrategi skulle kunna gynna den egna personen men istället kan människan åsidosätta 

sitt eget välbefinnande och välja en copingstrategi som är till förmån för någon/något annat. 

För att tydliggöra processen används en förenklad version av Park och Folkmans stress och 

copingmodell (1997), se figur 1. 
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Figur 1. En förenklad version av Park och Folkmans (1997) stress och copingmodell. 

 

 

Modellbeskrivningen utgår från att en stressande situation uppstår. Situationen värderas som 

antingen skadlig, hotfull eller utmanande. För att hantera situationen används 

problemfokuserad eller känslofokuserad copingstrategi.  Om resultatet av copingstrategin är 

fördelaktig för personens välbefinnande uppstår en positiv känsla. Om istället copingstrategin 

upplevs som ofördelaktig uppstår en av två möjliga utgångar, oro eller meningsfokuserad 

coping. Om personen upplever oro skapas en negativ känsla som omvärderar 

situationen.  Kan personen motivera sig med hjälp av värderingar, tro eller viktiga mål i livet 

genom meningsfokuserad coping uppstår en positiv känsla som i sin tur hjälper till att 

omvärdera situationen. Nedan beskrivs de olika copingstrategierna mer utförligt. 

 

Problemfokuserad coping 

 

Problemfokuserad coping (problem-focused coping) är strategier för att kontrollera 

situationen och definiera eller hitta alternativa lösningar för att sedan agera mot den mest 

lämpade riktningen. Med andra ord försöker problemfokuserad coping att aktivt ”lösa” 

situationen som ger upphov till stress. Personens upplevelse av kontroll i situationen har oftast 

en större inverkan på resultatet än valet av copingstrategi. Om personen i fråga upplever sig 

ha stor kontroll att påverka i en situation anses problemfokuserade strategier ha en större 

positiv inverkan. Känslofokuserad coping däremot är ofta mer passande i situationer där 

upplevelsen av kontroll är låg (Park, Sacco och Edmondson, 2012). Studier har dock visat att 

problemfokuserad coping varit generellt mer effektiv än känslofokuserad coping. Bland annat 

gjordes en studie på 282 personer som blivit repatrierade från Japan. De personer som använt 

sig av en känslofokuserad strategi hade upplevt negativa sociala upplevelser och svårigheter 

med att anpassa sig till arbetsförhållanden. Problemfokuserad copingstrategi hade resulterat i 

positiv anpassning (Herman och Tetrick, 2009). Liknande studier visar också att oavsett om 

de stressfulla situationerna omfattas av hög eller låg kontrollförmåga kan dessa oftast 
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förbättras med aktiva handlingar, det vill säga problemfokuserad coping.  (Park och Cohen, 

1996). En studie som bekräftar detta hade som mål att undersöka hur väl västerlänningar 

anpassar sig i olika länder utifrån sin arbetsroll. De som använt sig av problemfokuserad 

coping hade anpassat sig betydligt bättre än de som använt sig av känslofokuserad coping 

(Selmer, 2001). 

 

Kahn et al (1964) menar att det finns två grupper av strategier inom den problemfokuserade 

inriktningen, den ena är riktad mot omgivningen medan den andra är riktad mot den egna 

personen. Att genom problemfokuserad coping rikta sig mot omgivningen innebär att 

personen försöker ändra omgivningen till dennes fördel. Ett exempel är att som talare 

föreställa sig sin publik utan kläder för att förmildra en potentiell barriär eller ett 

stressmoment. Den personliga riktningen är istället en förändring av motivation eller 

kognition genom att justera sina personliga standarder, sin interna motivering, lära sig nya 

färdigheter eller finna alternativa strategier och lösningar till problemet (Lazarus och 

Folkman, 1984). 

 

Det finns flera aspekter inom problemfokuserad coping för att hantera olika situationer. Dels 

finns ett undertryckande agerande, vilket innebär att personen stänger ute andra aktiviteter, i 

vissa fall skärmar sig helt från omvärlden för att lägga allt sitt fokus på det som är orsaken till 

ett stressmoment. Återhållande eller självkontroll är en annan strategi, som visserligen ibland 

förbises som strategi, men att i vissa fall vänta på rätt tillfälle att agera kan vara nyckeln till 

hantering av situationen (Carver, Scheier och Weintraub, 1989). 

 

I kontrast till vuxna är det hos barn och ungdomar mindre vanligt att använda sig av en 

problemfokuserad copingstrategi. Orsaken till detta kan förklaras av att man i den åldern 

känner sig ha mindre kontroll över olika situationer, som i sig kan vara betingat av att barn 

och ungdomar är mer styrda av sina föräldrar och inte fria att agera precis som de vill (Ojala, 

2013).  

Att söka social support är något som är vanligt både inom problemfokuserad och 

känslofokuserad coping. Själva utförandet skiljer sig dock åt. Att söka information, be om råd 

eller viss assistans är den del som förknippas av problemfokuserad coping. Att söka social 

support i form av moraliskt stöd eller sympati är sammankopplat med känslofokuserad coping 

(Carver, Scheier och Weintraub, 1989). 

 

Känslofokuserad coping 

 

Genom känslofokuserad coping (emotion-based coping) vill personen ofta förminska den 

negativa känslan (Lazarus och Folkman, 1984). Typiska reaktioner under känslofokuserad 

coping är att undvika situationen, att distansera sig från problemet, söka känslomässig respons 

från närstående eller att dämpa känslorna med alkohol eller droger (Sharma 2016). Till 

skillnad från problemfokuserad coping där personen generellt känner att det finns något 

konstruktivt att göra åt situationen, tenderar känslofokuserad coping att situation som måste 

uthärdas. Känslofokuserad coping har en benägenhet att variera väldigt brett, vilket innebär 

att forskare oftast ser faktorer som inte passar in i problemfokuserad coping som 

känslofokuserad. Förnekelse, försök till omvärdering eller söka socialt stöd är några exempel. 
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Samtidigt kan dessa strategier ha mycket varierande betydelse för olika personer (Carver, 

Scheier och Weintraub, 1989). 

 

Som nämnt ovan tillhör att söka social support i form av moraliskt stöd eller sympati till 

känslofokuserad coping. Detta kan i mångt och mycket anses vara ett tveeggat svärd. Dels kan 

en person som söker socialt stöd för osäkerhet eller moral få uppmuntran och det stöd som 

behövs för att personen ska börja tänka mer problemfokuserat. Men det finns också studier 

som visar att ventilation i hopp om sympati inte ger någon konkret effekt för 

anpassningsbarhet av situationen (Berman och Turk, 1981; Billings och Moos, 1981). 

 

Att distansera sig från ett stressmoment är en form av känslofokuserad copingstrategi. 

Distanseringen kan ske på olika sätt, exempelvis genom att dagdrömma, sova eller att 

fördjupa sig i digitala medier såsom dator eller tv. 

 

Att förneka ett stressmoment kan ofta framstå som en kontroversiell strategi (Carver, Scheier 

och Weintraub, 1989). Ett exempel ur miljösynpunkt skulle kunna vara förnekelse av 

mänsklig påverkan av CO2-utsläpp, eftersom de naturligt har varierat genom Jordens 

livshistoria. Vidare skriver Carver, Weintraub och Scheier (1989) att förneka ett 

stressmoment kan antas minska de bekymren som kommer ur en situation. Men samtidigt 

anses förnekelse endast gynnsamt om det kan ignoreras med lönsamhet, det vill säga, en 

situation som ignoreras kan i många fall utvecklas till ett större bekymmer och måste till slut 

antas av en annan strategi för att lösas. Motsatsen till förnekelse är acceptans. Genom 

omvärderingsprocessen, som förklaras nedan, kan förnekelse omvärderas till acceptans 

(Carver, Scheier och Weintraub, 1989). 

 

Vissa former av känslofokuserad coping leder till förändring i hur personen ser på situationen 

utan att objektet i situationen egentligen har ändrats. Detta kallas för en omvärdering, eller 

reappraisal. En omvärdering skulle kunna beskrivas i form av “Jag bestämmer mig för att det 

egentligen finns andra saker att oroa mig för”, eller “Det kunde ha varit mycket värre”. Det 

blir en omvärdering i form av att skifta uppfattning i situationen. Dock ska uppmärksammas 

att inte all känslofokuserad coping är likvärdigt med reappraisal. Uppfattningen av en 

situation kan vara densamma trots att vissa aspekter åsidosätta temporärt. Vanliga 

beteendestrategier är att utöva fysiska aktiviteter, meditera, ventilera sina känslor. 

Aktiviteterna leder till omvärdering av situationen, men strategin är inte synonymt med 

omvärdering eftersom uppfattningen är densamma (Lazarus och Folkman, 1984). 
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Meningsfokuserad coping 

 

Problemfokuserad kontra känslofokuserad coping har länge varit ett av de vanligaste sätten att 

kategorisera de olika strategierna gällande stress och hur man hanterar den. Generellt har alla 

människor ett antal strategier att anta, både problemfokuserade och känslofokuserade 

beroende på situation (Lazarus och Folkman, 1984). På senare år har även meningsfokuserad 

coping fått en erkänd plats i appraisalteorin (se Park och Folkman, 1997). 

 

Ojala (2013) beskriver att meningsfokuserad coping (meaning focused coping) handlar mer 

om att aktivera positiva känslor än att försöka tränga undan de negativa. Det betyder att 

meningsfokuserad coping inte är detsamma som förnekelse, utan frambringar positiva känslor 

som sedan kan användas för att konfrontera stressfaktorn genom problemfokuserad coping. 

Meningsfokuserad coping tillämpas när personen står inför ett problem som inte kan lösas 

direkt, eller kanske inte alls. Ett exempel skulle kunna vara att ta hand om en dödssjuk 

närstående (Ojala, 2013). Folkman (2008) beskriver att meningsfokuserad coping innebär att 

personen använder sig av sin tro (religion, spirituell vägledning, sina tankar om rättvisa mm.), 

värderingar (vad som spelar roll) eller existentiella mål (riktlinjer eller mål i livet som 

personen följer) för att upprätthålla sitt välbefinnande under en svår tid. Meningsfokuserad 

coping tenderar att vara mindre situationsspecifik än problem- eller känslobaserad coping. 

Vidare tydliggör Folkman (2008) fem kategorier inom meningsfokuserad coping som 

beskriver hur människor försöker lyfta positiva känslor i en svår tid.  

 

 Att finna fördelar (benefit finding) är den vanligaste kategorin inom 

meningsfokuserad coping. Det beskrivs ofta i termer som ökad visdom, en starkare 

känsla om vad som är viktigt i livet, stärkt religiös tro eller att skapa starkare 

sociala relationer. 

 Att påminna sig om fördelar (benefit reminding) handlar om att personen påminner 

sig själv om de potentiella fördelar som den rådande svåra tiden kommer att leda 

till.  

 Att sätta upp anpassningsbara mål (Adaptive Goal Process) beskrivs som att sätta 

upp mål som personen kan nå både kortsiktigt och långsiktigt. Att göra en lista och 

att kunna ”bocka av” uppfyllda mål ger personen en känsla av kontroll och 

trygghet. 

 Att omvärdera prioriteringar (Reorder priorities) betyder att personen väljer att se 

”situationen ur ett annat perspektiv” eller fokuserar på ”vad som verkligen betyder 

något”. Detta kan vara en stressfull situation för personen då hen måste acceptera 

att världen har förändrats. 

 Att inge vardagliga händelser en positiv mening (Infusing Ordinary Events with 

Positive Meaning) är en känsla som uppstår eftersom människan generellt vill må 

bra. Denna kategori är främst synlig när människor har en utsatts tid kvar att leva, 

och personen i fråga värderar de vardagliga händelserna högt (Folkman, 2008). 
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Metod 

Fokusgrupper 

 

Intervjuer med fokusgrupper är en flexibel metod som kan tillämpas på många varierande sätt. 

Fokusgrupper kan användas i exempelvis beskrivande eller utredande syfte, men även som i 

denna studies fall, i undersökande syfte. Fokusgrupper har använts inom exempelvis hälsa, 

samhällsvetenskap och policyutredningar, men även ofta i undersökningar om människors 

beteenden som denna studie inriktar sig på (Hennink, 2014). 

 

Hylander (1998) menar att syftet med intervjuer i fokusgrupper är att respondenterna ska 

stimuleras till att delge både konkreta, specifika och personliga svar. Hennink (2014) påstår 

att syftet snarare är att få ett brett utbud av perspektiv på det ämne som undersöks. Det mest 

utmärkande för fokusgrupper som metod är den gemensamma diskussionen som genererar 

rådatan som samlas in. Under diskussionen lyssnar deltagarna på de andras erfarenheter och 

åsikter samt delar med sig av sina upplevelser Allt eftersom diskussionen fortskrider kan 

deltagarna ofta bli mer aktiva och börjar ställa frågor till andra deltagare eller ber om 

förtydliganden vilket kan resultera i mer klarhet i deltagarnas egna formuleringar. Att föra en 

gruppdiskussion kan leda till mer djup i den insamlade datan, exempelvis i form av inom 

vilka frågor det råder konsensus eller skiljaktigheter i olika uppfattningar (Hennink, 2014). 

Potentiella hämningar släpper i ett klimat med tillåtande, likasinnade individer då principen 

talar för att om en deltagare börjar tala kommer andra att inspireras och själva ta initiativ för 

att berätta om sina åsikter och upplevelser (Merton, 1990; Hennink, 2014). 

  

Fokusgrupper lämpar sig väl till personer som delar en upplevelse som relaterar till det som 

ska undersökas (Hylander, 1998; Hennink, 2014), vilket i studiens fall innebär psykologiska 

förhållningssätt till klimatförändringar. Fokusgrupper lämpar sig väl för grupper på 10–12 

individer (Merton, 1990; Hylander, 1998), vilket stämmer bra överens med studiens urval. 

Frågeställaren bör vara väl pålästa och besitta kunskap inom ämnet för att på ett så effektivt 

sätt som möjligt kunna se till att ämnet behandlas ur många perspektiv.  En 

fokusgruppsintervju utspelar sig i en specifik kontext som uppstår till följd av deltagarnas 

egna tankar, åsikter och erfarenheter (Hennink, 2014).  

 

Fokusgrupper lämpar sig sällan till undersökningar av berättande erfarenheter, då tidsbristen 

kan leda till inkomplett material och förvirring eftersom andra deltagare i vissa fall kan vilja 

ställa frågor vilket leder till avbrott i berättelsen (Hennink, 2014). För att undvika en situation 

där långa enskilda berättelser framkommer konstrueras ofta bredare frågeställningar än i den 

individuella intervjun. Det går inte att helt räkna bort att vissa människor kommer ta upp mer 

taltid är andra, det viktiga är att frågorna i sig inte bjuder in till det. Människor är olika och 

vissa tar mer plats än andra, vilket metoden inte har för avsikt att ändra på (Hennink, 2014). 

 

Hennink (2014) talar om att det ofta sägs att känsliga ämnen ska undvikas i 

fokusgruppsintervjuer. Hon understryker dock att det inte är ämnet i sig som är känsligt, utan 

hur ämnet hanteras under intervjun, det vill säga vilket fokus ämnet har. På grund av att 
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människor kan uppleva stress eftersom de vet att klimatförändringar är ett faktum, men också 

är medvetna om att de inte gör tillräckligt mycket skulle detta kunna räknas som ett känsligt 

ämne. För att undvika ’rakt på sak’- frågor har intervjuguiden formulerats för att starta mjukt 

för att sedan gå mer på djupet. Detta beskrivs ytterligare i avsnittet om intervjuguide. 

 

Andra möjliga hot som skulle kunna uppstå mot validiteten är framförallt två punkter. Den 

första, inställsamhet, innebär att respondenten uppger de svar som hen tror förväntas av 

frågeställaren. Detta kan undvikas genom att frågeställaren är försiktig med dömande och 

berömmande uttalanden. Det andra hotet benämns som identifiering, där beundran mellan 

deltagare uppstår som en följd av olika hierarkier (Albrect, Johnsson och Walter, 1993).  

 

Det intressanta i studiens sammanhang är de attityder, värderingar och kognitiva 

beteendemönster som de tillfrågade uppvisar. För att kunna bearbeta de stora mängder 

information som intervjuerna ansamlar ansågs en tematisk innehållsanalys vara passande för 

att omvandla den kvalitativa data till kvantitativ. Detta för att kunna identifiera återkommande 

mönster från intervjuerna (Merton, 1990; Hennink, 2014). 

 

Fokusgrupper som intervjumetod valdes eftersom klimatförändringar sällan hanteras i den 

individuella sfären utan är snarare ett kollektivt fenomen. Diskussionen tillåter människor att 

lyssna till andras idéer vilket innebär att de lättare kan forma sina egna (Morgan, 1997). Det 

tillåtande klimatet möjliggör att känslomässiga teman kan ventileras, det vill säga att gruppen 

underlättar för individen att öppna upp (Krueger, 1994). 

 

 

Urval 

 
För att möjliggöra fokusgruppsintervjuer i ett tillåtande klimat valdes högstadieklasser att 

kontaktas som lämplig respondentgrupp. Högstadieelever bör ha en liknande basal kunskap 

om klimatförändringar då de, enligt den svenska grundskoleundervisningen, skall lära sig "att 

ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 

förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor”. Det anses vara av vikt att eleven 

etablerar kunskap om hållbar utveckling och hur det relaterar till rådande klimatförändringar. 

Läroplanen vill uppmana elever till att lära sig anta en demokratisk och kunskapsbaserad 

attityd till relationen mellan människa och natur (LGR, 2011). Ojala (2012a) påpekar dock 

vikten av att inte överösa yngre barn med globala problem, eftersom deras kognitiva förmåga 

inte är utvecklad att förstå så pass komplexa problem. Omkring mellanstadieålder bör en 

bredare bild av verkligheten prägla delar av utbildningen. Det abstrakta tänkandet, som krävs 

för att barnet ska kunna tänka bortom den konkreta situationen och utveckla sin 

problemförståelse, har oftast utvecklas när barn kommit upp i den yngre delen av tonåren. 

Tidigare forskning påvisar att ungdomar i detta skede börjar visa intresse för samhället och 

globala problem (Ojala, 2012a). Baserat på detta bör elever i årskurs 9 ha kännedom och 

kunskap om hållbar utveckling och klimatförändringar, och bör ha utvecklat sin kognitiva 

förmåga, vilket ger de som respondenter gemensamma grundförutsättningar. Att söka 

respondentgrupper bland skolor och elever i årskurs 9 blev därför ett primärt val. Grupperna 

som intervjuades var klasskamrater och har genomgått samma form av utbildning de senaste 

åren, vilket kan betyda att de har liknande förståelse och syn på klimatförändringar. Det kan 
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även betyda att de har en god social relation vilket är en förutsättning för lyckade 

fokusgruppsintervjuer.  

 

För att kunna få ihop ungdomar i den utsträckningen att fokusgruppkonstellationer skulle vara 

möjligt kontaktades högstadieskolor i Linköpings, Norrköpings och Katrineholms kommun. 

Brev mailades ut med en beskrivning av studien och en önskan att få utföra 

fokusgruppsintervjuer med inriktning mot ungdomars känslor kring klimatförändringar och 

hur dessa känslor hanteras. Flertalet skolor svarade via mail, men var tvungna att tacka nej då 

samtliga elever i åk 9 hade flera nationella prov under vårterminen och andra projekt att 

fokusera på. Två skolor lämnade dock positivt svar, en klass på en skola i Linköping tackade 

ja samt en klass i Katrineholm. Tyvärr uppstod komplikationer för skolan i Linköping. 

Resultatet blev totalt två stycken fokusgrupper á 12 elever på skolan i Katrineholm. 

Intervjuerna genomfördes i ett klassrum som ungdomarna var väl bekanta med. I anslutande 

klassrum befann sig den andra halvan av klassen, det vill säga den andra intervjugruppen, 

med klassföreståndare, vilket gav både intervjuarna och ungdomarna en trygghet om det 

eventuellt skulle uppstå några frågetecken under intervjuernas gång. En reflektion över 

klassrummets roll för intervjustudiens resultat har diskuterats. Å ena sidan är klassrummet en 

miljö som ungdomarna är väl bekanta med och som bör vara en för eleven trygg plats att 

vistas på. Å andra sidan är klassrummet till för undervisning, vilket skulle kunna bjuda in 

ungdomarna till att tala om vad de tror de som leder intervjun vill höra. Samma klassrum 

användes till båda intervjuerna.  

Intervjuguide 
 

Studien är inspirerad av Petterssons (2014) intervjuguide då den fungerade bra under den 

studien. Petterssons intervjuguide var framtagen för individuella intervjuer, vilket gjorde att 

den inför denna undersökning modifierades något för att kunna användas på ett smidigare och 

mer inkluderande sätt under fokusgruppsintervjuerna. Den inledande frågan skulle fylla en 

funktion av att bjuda in respondenterna till diskussion: “Vad tänker du på när vi säger 

klimatförändringar?”. För att försöka undgå känslan av traditionell undervisning och istället 

ge ungdomarna möjlighet att tala fritt betonades noga att det inte finns några rätt eller fel i 

svaren som ges. Även om klimatförändringar är ett faktum så är det omöjligt att säga exakt 

vilka konsekvenserna kommer bli. Till den första frågan ombads ungdomarna att diskutera 

fram svar i mindre grupper, för att sedan berätta vad de kommit fram till i helklass. Svaren 

skrevs upp på whiteboardtavlan för översikt av de olika svaren och för att eventuellt väcka 

tankar och inspiration hos ungdomarna. För att få ut mesta möjliga ur en fokusgruppsintervju 

är det av största vikt att lyssna och ta in de svar som respondenterna ger, för att kunna ställa 

relevanta följdfrågor (Hylander, 1998) För att bjuda in till ett mer öppet klimat diskuterades 

de olika svaren tillsammans med ungdomarna.  

 

Svaren som uppkom delades allt eftersom in i olika kategorier. Dessa kategorier blev sedan de 

ämnen som användes för att ställa frågor om ungdomarnas känslor i relation till dessa ämnen. 

För att förenkla vad som menades gavs olika förslag på känslor som skulle kunna vara 

aktuella. Känslorna som exemplifierades representerade ett brett spann för att inte medvetet 

leda in ungdomarna i ett mer pessimistiskt eller optimistiskt synsätt. För att kunna besvara 

den andra frågeställning ställdes sedan följdfrågan “När ni känner *den här känslan*, vad 

gör ni då?”. Även här gavs förslag på vad som skulle kunna tänkas vara tänkbara svar baserat 
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på tidigare forskningsresultat. Förslag gavs från de olika copingstrategierna för att i den mån 

det var möjligt hålla en objektiv ton. 

 

De avslutande frågorna berörde hur ungdomarna ser på sin egen framtid i förhållande till 

klimatförändringar och om de själva känner att de ha möjlighet att påverka. Frågan om 

ungdomarnas syn på sin egen framtid ställdes för att se om ungdomarna använder sig av two-

track thinking. Frågan om hur ungdomarna ser på sin egen möjlighet till att påverka ställdes 

för att ytterligare kunna komma åt känslor och copingstrategier. 
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Innehållsanalys 

 

För att kunna kvantifiera de svar som ungdomarna uppgivit användes i studien en tematisk 

innehållsanalys. Innehållsanalys kan i många fall appliceras på vilka medier som helst där 

idén är att mäta exempelvis uttryck eller argument. Vanligt är att applicera innehållsanalys på 

text, vilket i studiens fall är det transkriberade materialet från fokusgruppsintervjuerna. 

Innehållsanalys kan göras manuellt eller genom datorprogram specifikt avsedda för detta. 

Eftersom ett underliggande syfte med studien är att ta fram mer konsekventa och mer 

komplicerade bedömningar av texterna anses manuellt arbete mer passande än datoranalys 

(Bergström och Boreus, 2012). 

 

Arbetet inleds med att konstruera ett analysverktyg, som i detta fall är ett kodschema. 

Analysverktyget ska tala om i detalj vilka noteringar som ska göras i de analyserade texterna. 

En skissad variant av analysinstrumentet krävs för att kunna prova det på delar av materialet, 

oftast innebär detta moment att en viss modifiering behövs på kodschemat för att funka på det 

sätt man är ute efter. Därtill är dubbelkodning att föredra för att se om kodschemat är 

applicerbart från andras perspektiv (Bergström och Boreus, 2012). 

 

Första frågeställningen i studien handlar om vilka klimatrelaterade känslor som ungdomar ger 

uttryck för i diskussion om klimatförändringar. Att intervjua människor om deras känslor är 

inte helt lätt, framför allt inte i detta fall där ungdomarna intervjuades i ett klassrum där mer 

faktabaserad undervisning vanligtvis äger rum. Syftet med fokusgrupperna var, som tidigare 

nämnt i metoden för intervjuguide, att öppna diskussionen med en bred fråga där samtliga 

respondenter fick möjlighet att yttra sina tankar om klimatförändringar. Det fanns föraningar 

att svaret på frågan inte skulle leda till några direkta uttal om känslor, utan snarare vad som 

orsakar klimatförändringar och dess konsekvenser. I tidigare litteratur kunde teman utläsas 

som barn och ungdomar vanligtvis förknippar med klimatförändringar. Exempel på dessa är 

naturkatastrofer, extremväder, föroreningar/utsläpp från transportsektorn och hur djuren 

påverkas. Därför förväntades sådana svar som skulle kunna kategoriseras enligt dessa 

exempel. I båda grupperna spaltades de svar som deltagarna gav på klassrummets 

whiteboardtavla under rubrikerna människan samt djur och natur. Om det hade funnits mer tid 

hade dessa kategorier kunnat delas upp ytterligare, men med risk för att “trötta ut” 

respondenterna med upprepade frågor. När spalterna var färdigställda inleddes en mer 

ingående diskussion om känslor genom att ställa frågor om hur respondenterna tror att 

människan och djur och natur kommer påverkas, för att efter diskussionen ställa följdfrågan 

om hur ungdomarna känner inför detta.  
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För att kunna besvara studiens frågeställning om vilka strategier ungdomar använder sig av 

för att hantera klimatrelaterade känslor utvecklades nedanstående analysverktyg i form av ett 

kodschema, se tabell 1. Kodschemat är baserat på appraisalteorin och copingstrategier som 

identifierats i tidigare forskning. Genom att använda sig av kodschemat anses studien få en 

bra bredd på hur strategierna kan ge sig i uttryck, men i och med att transkriberingen också 

sker manuellt finns samtidigt utrymme för att vissa uttryck kan uppkomma ur det 

transkriberade materialet som inte innefattas av kodschemat. Därav strävar studien att hålla en 

öppenhet för att strategier som inte kartlagts i tidigare studier kan förekomma i studiens 

resultat. 

 

 

Tabell 1. Analysverktyg med copingstrategi, underteman och exempel på hur dessa kan ges 

uttryck 
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Resultat och diskussion 

Känslor 

 

En av studiens frågeställningar berör vilka känslor som ungdomar ger uttryck för vid 

diskussion om klimatförändringar. Resultatet visar att alla de intervjuade deltagarna anser att 

klimatförändringar är ett problem och något drastiskt måste hända för att motverka dem. Detta 

väcker i sin tur en rad känslor hos respondenterna. Vissa respondenter uppgav dessutom att de 

känner negativ stress inför klimatförändringar. Ett exempel visar här hur en respondent 

uttrycker stress över vetskapen om att korallrev och andra ting kan komma att försvinna helt 

och hållet: 

 

jaa nej.. alltså jag kan väl känna mig lite stressad över det. För att alltså 

vissa saker kommer ju inte gå att rädda liksom… Korallrev och sånt 

kommer ju mestadels försvinna.. och det är såna saker som gör mig orolig 

och stressad (Respondent, intervju 2) 

 

Några av de som deltog i studien uppgav att de känner frustration inför klimatförändringar. 

En av respondenterna svarade “Det känns mycket frustrerande!” (Respondent 1, intervju 2) 

och en annan respondent uttryckte instämmande “Det är jobbigt att man bara låter det vara!” 

(Respondent 2, intervju 2) under en diskussion om huruvida människan gör tillräckligt för att 

motverka klimatförändringar.  

 

En tredje känsla som uppkom visar att respondenterna känner sig överväldigade vid tankar på 

klimatförändringar. Problemen upplevdes som mycket stora och ofta upplevde respondenten 

att hens egna försök till att vara klimatsmart inte gjorde någon skillnad. Men, när tankarna på 

att “ge upp” gav sig till uttryck uppkom istället en känsla av skuld och dåligt samvete. Ett 

tydligt exempel kan ses i detta citat där respondenten beskriver en pendlande effekt mellan 

känslan av att känna sig överväldigad och skuld: 

 

Mm men vi minskar också på köttet. Och sen så lyssnar man ju såklart på 

problemen som förekommer för att se om man kan göra något, men sen 

känner jag också såhär att man bara är en person, och då blir det såhär: 

Är det verkligen värt det? För om man inte gör det så får man ju ändå 

dåligt samvete. (Respondent, intervju 2) 

 

En respondent påvisade en viss oro angående att vi redan idag är påverkade av 

klimatförändringar. Genom att sätta sina egna livserfarenheter i perspektiv till 

klimatförändringar och därefter reflekterar över hur en ökad global uppvärmning kan påverka 

nästa generation ger respondenten uttryck för oro: 
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Men vi är ju inte så gamla men när man var runt 5 år, då var det ju 

jättemycket snö på vintern och kallt men nu i vintras var det ju knappt 

någon snö alls. Så vi är ju redan påverkade. Så våra framtida barn kanske 

aldrig kommer få uppleva en riktig vinter. (Respondent, intervju 1) 

 

En respondent uttryckte positiva, hoppfulla känslor inför klimatförändringarna. Denna 

respondent förutspådde en personlig ekonomisk vinning i att investera i en fastighet i närheten 

av ett område där landmassa tros försvinna till följd av översvämningar för att sedan kunna 

sälja och tjäna pengar. Respondenten menade att fastighetens värde kommer att öka då den 

blir sjötomt. Eleven bekräftade att klimatförändringar är ett problem, men uttrycker ingen 

stress eller negativ känsla inför problemet.  

 

Några av respondenterna uppgav att de inte hade några speciella känslor inför 

klimatförändringar. Som tidigare nämnt gav samtliga respondenter dock uttryck för att de ser 

klimatförändringar som ett problem. Detta fenomen, att identifiera klimatförändringar som ett 

problem som måste hanteras utan att det ger upphov till några positiva eller negativa känslor, 

diskuteras vidare under copingstrategier. 

 

I likhet med tidigare forskning om klimatrelaterade känslor gav respondenterna uttryck för 

olika typer av negativa känslor. Stress, frustration, överväldigande, skuld, dåligt samvete och 

oro är typiska känslor som i populärkultur och media förknippas med klimatångest och som i 

vetenskaplig litteratur identifierats som vanliga klimatrelaterade känslor (se ex. Koehn, 2012; 

Norgaard, 2011) Andra respondenter gav uttryck för att inte känna något speciellt inför 

klimatförändringar. Här tolkas det som att vissa av respondenterna inte säger sig ha några 

speciella känslor inför klimatförändringar kan ha byggt upp en form av barriär. Exempel på 

att relatera positiva känslor till klimatförändringar återfinns också i tidigare forskning, såsom i 

Ojala (2012a) där en respondent var positivt inställd och såg ett ökat välbefinnande i och med 

varmare somrar i Sverige. 
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Copingstrategier 

 

Med hjälp av analysverktyget har problem-, känslo- och meningsfokuserade copingstrategier 

kunnat identifieras hos respondenterna. Hur respondenterna ger uttryck för eller på vilket sätt 

de använder de olika strategierna varierar. Flera av respondenterna som deltog i studien 

uppgav att de känner stress eller frustration inför klimatförändringar, vilket enligt 

appraisalteorin är en förutsättning för att kunna använda copingstrategier. Samtliga 

respondenter gav uttryck för att klimatförändringar är ett problem vilket också kan ses som en 

stressande faktor som de respondenterna måste hantera med copingstrategier. Det har kunnat 

identifierats respondenter som antingen uttalat en känsla av stress eller frustration, och de som 

inte gör uttryck för dessa känslor men som fortfarande anser att klimatförändringar är ett 

problem. Detta diskuteras vidare i stycket för känslofokuserad coping nedan. Resultatet 

redovisas utifrån studiens analysverktyg och diskuteras i ljuset av tidigare forskning. 

 

Problemfokuserad coping 

 

Problemfokuserad coping är synonymt med ett aktivt agerande för att lösa ett problem som 

ger upphov till en obehagskänsla. Enligt tidigare forskning är problemfokuserad coping 

vanligare hos vuxna människor än hos unga. Det beror främst på att barn och ungdomar anser 

sig ha liten kontroll över situationer som kräver förändring, eftersom de är styrda av familjens 

gemensamma normer. Detta gäller i allra högsta grad även omställningen till ett mer 

klimatsmart liv. Med hjälp av analysverktyget har sammanlagt fyra underteman kunnat 

sammanställas under problemfokuserad coping. Ojala (2012a) identifierade individuell samt 

kollektiv coping. I den individuella copingstrategin återfann hon två underteman. Det första 

var att bygga upp en förståelse för problemet genom att öka sin kunskap för se om situationen 

kräver att något ska göras och om så är fallet, göra planer för vad som ska göras. Den 

kollektiva copingstrategin motiverade respondenterna att sprida sin kunskap till andra 

individer eftersom klimatproblematiken endast kan lösas om alla människor arbetar 

tillsammans. 

 

Det första temat var att flera respondenter använde problemfokuserade strategier i form av 

individuell direkt handling. Denna kategori kan beskrivas som att respondenterna gör aktiva 

handlingar till förmån för att minska sin klimatpåverkan. Majoriteten av deltagarna uppgav att 

de källsorterade så mycket de kunde. Ett annat sätt som strategin gav sig uttryck på var genom 

att minska sin köttkonsumtion till förmån för vegetarisk kost, vilket motiverades med att 

produktion av kött är mycket påfrestande för klimatet. Vissa ungdomar valde att cykla till 

skolan istället för att åka bil. En respondent gav uttryck för att återvinning är och kommer 

vara en viktig handling:  

 

Istället för att bara hiva ut det genom fönstret så måste man ta hand om det 

mer. Se till så att allt tas om hand [...] alltså det blir ju positivt om man tar 

hand om det och använder det ... så många gånger man kan (Respondent, 

intervju 2) 

 

I Ojalas (2012a) studie återfinns direkt handling på individuell nivå i likhet med studiens 

resultat. Det är handlingar som också kan förväntas vara de mest självklara valen för barn och 
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ungdomar då det är konkreta handlingar som endast kräver ett engagemang från personen 

själv. Det är exempelvis en svårare handling att ändra el-leverantör eller att handla ekologiska 

varor i butik då detta oftast sköts av de vuxna familjemedlemmarna. 

 

En av respondenterna som deltog i studien uppvisade ett användande av individuell 

copingstrategi dels genom direkt handling men även genom att individuellt skapa förståelse. 

Temat kan beskrivas som att höja sin kunskap inom ämnet klimatförändringar, vilket kan leda 

till direkt handlande i ett senare tillfälle. Respondenten konstaterade att anledningen till att en 

del människor inte agerar klimatsmart är till följd av bristande kunskap. Respondenten gav 

exempel på sina föräldrar som är uppväxta i Jugoslavien. Föräldrarna hade visserligen hört 

talas om begreppet klimatförändring men har enligt respondenten ett bristande engagemang i 

frågan. Detta menar respondenten beror på just föräldrarnas bristfälliga kunskap inom ämnet 

klimatförändringar. Respondenten uppgav att för att kompensera för sina föräldrars 

bristfälliga kunskap och engagemang inom klimatfrågan försökte hen att själv agera 

klimatsmart. Respondenten uppgav att hen aktivt sökte information om klimatförändringar på 

Youtube för att skapa sig mer förståelse i ämnet. Denna nyvunna kunskap har uppmuntrat 

personen till att göra mer aktiva val i vardagen, vilket gestaltas av detta citat: 

 

Men jag försöker så gott jag kan, jag försöker genom att sluta köpa dåligt 

kött, köpa närodlat och undviker palmolja (Respondent, intervju 1) 

 

Utifrån sina egna kunskaper fastställde respondenten först att föräldrarna hade bristande 

engagemang angående klimatförändringar. Detta kan för eleven jämställas med ett 

stressmoment. Hen agerade sedan utifrån en individuell problemfokuserad copingstrategi i 

och med att själv aktivt söka upp och ta del av information för att öka sin kunskap genom 

informativa Youtube-kanaler relaterade till klimatförändringar. Efter den nyvunna kunskapen 

använde hen sig av kollektiv problemfokuserad coping för att informera och motivera sina 

föräldrar till att också agera utifrån ett mer klimatsmart leverne. Detta innebar att både 

deltagaren och föräldrarna handlade aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Deltagaren gav 

exempel på att hen nyligen ätit vegansk kost hemma. Det slutliga resultatet var att deltagaren 

hade använt sig av både individuell och kollektiv problemfokuserad copingstrategi som 

resulterade i ett kollektivt direkt engagemang inom familjen.  

 

Forskning påvisar som tidigare nämnt att problemfokuserad coping är vanligare hos vuxna 

människor än hos unga. Det beror främst på att barn och ungdomar anser sig ha liten kontroll 

över situationer som kräver förändring, eftersom de är styrda av familjens gemensamma 

normer. I detta fall var det vissa av familjens normer till deltagaren som uppenbarade sig vara 

ett stressmoment. Detta visar att även fast tidigare studier menar att det är mindre vanligt att 

ungdomar använder sig av problemfokuserad coping finns det fortfarande exempel när detta 

händer.  Den individuella copingstrategin identifierade även Ojala (2012a) i hennes studie och 

den förefaller vara identisk med studiens resultat. Att bygga upp en förståelse för problemet 

genom att öka sin kunskap för sedan göra planer för vad som kan göras åt situationen 

återfinns i både Ojalas och studiens resultat.   

 

De sista problemfokuserade strategierna som identifierades var kollektiv direkt- och indirekt 

handling. Ett fåtal respondenter uppgav att de, tillsammans med sina respektive familjer har 

övergått till en övervägande vegetarisk kost för att minska sin klimatpåverkan, d.v.s. en 
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strategi för kollektiv direkt handling. Utöver respondenten som medvetet påverkat sina 

föräldrar uppgav även andra elever att de pratar om klimatförändringar med sina familjer. 

Genom att tala om problematiken med sina nära och kära skulle det kunna leda till ökat direkt 

handlande i ett senare skede, d.v.s. en form av kollektiv indirekt handling.  

 

Ojala (2012a) har använt kollektiv problemfokuserad coping som namn på strategi, men den 

skiljer sig från vår. I Ojalas strategi inkluderas respondentens tankar om att alla måste hjälpa 

till för att motverka klimatförändringar. Respondenterna uttryckte sig mer holistiskt och 

normativt då de talade om människor i stor skala och att ”alla måste hjälpas åt”.  Resultatet i 

denna studie visar istället att direkt samarbete inom den egna familjen är av stor vikt. 

Ungdomarna ger snarare uttryck för faktiska klimatsmarta handlingar som de gör tillsammans 

med familjen.  

 

Som framgår i den här studien är det inte bara viktigt att aktivt göra konkreta klimatsmarta 

handlingar inom familjen: att prata om och diskutera problemet är förmodligen minst lika 

viktigt. Studien saknar material för att statistiskt säkerställa en korrelation mellan att prata om 

och aktivt agera mot klimatförändringar, men majoriteten som uppgav att frågan diskuterades 

hemma menade också på att de levde klimatsmart, både individuellt och som familjekollektiv. 

I Ojala (2012b) diskuteras ett resultat där man kan se ett visst sammanhang där respondenter 

som använde problemfokuserad eller känslofokuserad coping oftare pratade om 

klimatförändringar med sina föräldrar, än de som använder känslofokuserad coping. 

Pettersson (2014) visar att hemmet och familjen är för många, men inte alla, av barnen ett 

sammanhang där man diskuterar och förhåller sig till klimatförändringarna. De barn som i 

Petterssons studie ger uttryck för ett aktivt klimatengagemang uppger också att familjens 

värderingar och åsikter spelar en väsentlig roll, vilket enligt Pettersson (2014) visar att 

familjen och den närmsta kretsen spelar en betydande roll för barnets klimatengagemang.  

 

Känslofokuserad coping 

 

Med hjälp av känslofokuserad coping vill personen minska den negativa känslan som uppstår 

till följd av ett upplevt problem. Typiska strategier som kommer till uttryck under 

känslofokuserad coping kan vara att undvika situationen, att distansera sig från problemet 

eller att söka känslomässig respons. 

 

De respondenter i studien som uppgav att de inte hyser några speciella känslor inför 

klimatförändringar har, likt Ojala (2012a), kategoriserats inom strategin avdramatisering. 

Respondenterna som inte känner någon speciell känsla har, likt Ojalas respondenter, svarat att 

klimatförändringar är ett problem, men att de inte känner någon oro över detta. I studien har 

alla respondenter uttryckt att de anser att klimatförändringar är ett problem. Trots detta 

uttrycker några respondenter att de inte hyser några känslor relaterade till klimatförändringar. 

Detta skulle kunna tolkas på två olika sätt. Antingen känner respondenterna att 

klimatförändringar är ett problem som kan likställas med en stressande situation. Då måste 

personen använda någon form av copingstrategi för att hantera problemet. I detta fall skulle 

det vara känslofokuserad coping som används genom en avdramatiserande strategi, då 

ungdomarna anser att klimatförändringar inte är värt att oroa sig för. Det återstår dock att 



 31 

spekulera i på vilket sätt ungdomarna avdramatiserar problemet, om det är genom 

egocentriskt tänkande, genom att sätta problemet i relation till andra “viktigare” problem eller 

på annat sätt som inte inkluderas i analysverktyget.  Den andra möjligheten är istället att 

respondenternas tankar på klimatförändringar aldrig behövde genomgå den sekundära 

kognitiva bedömningen, utan klimatförändringar istället värderades som positivt eller neutralt, 

trots att dessa respondenter gav uttryck för att de ansåg att klimatförändringar är ett problem.   

 

Vissa av respondenterna menar att hela mänskligheten kommer vara tvungen att ransonera sin 

köttkonsumtion i framtiden på grund av klimatproblematiken. De som uttalade sig i dessa 

banor uppgav dock att de idag inte medvetet hade minskat sin egen köttkonsumtion. Likheter 

med Leahys (2003) studie om ungdomar som trots sin oro för klimatförändringar vägrade att 

engagera sig politiskt, kan tydligt ses i denna studie. Respondenterna här är medvetna om 

rådande klimatförändringar och vet att det kommer att bli ett problem i framtiden men 

engagerar sig inte genom att minska sin köttkonsumtion. Planetens och deltagarnas framtid 

löper parallellt med varandra men möts aldrig riktigt. Scenariot går utöver two-track thinking, 

i samma led som hur Ojala (2012a) beskriver egocentrism i sin studie, att respondenterna 

nekar inte till att klimatproblematiken existerar men de ser inte klimathotet som något som rör 

dem, därför är det inte värt att oroa sig för det. 

 

Flera olika former av strategin distansering har identifierats. Detta betyder att ungdomarna 

bekräftar att klimatförändringar är ett problem, och att det väcker negativa känslor. Personen 

väljer sen att distansera sig från sina negativa känslor genom att utföra andra aktiviteter eller 

att tänka på något mer positivt. 

 

En av respondenterna gav uttryck för förståelse för att klimatförändringar är ett problem, men 

försökte aktivt att inte tänka på det. Detta exempel går hand i hand med resultatet från Ojalas 

(2012a) studie, som kallar detta beteende för kognitiv distraktion. Personen väljer helt enkelt 

att tänka på något annat för att komma ifrån den betungande känslan. 

 

Kläder och prylar är något som ungdomarna menar att man i framtiden kommer behöva 

reparera och återvinna istället för den köp-och-släng kultur som råder idag, vilket kan ses som 

strategin distansering i tid. Ett annat sätt som ungdomarna gav uttryck för distansering i tid på 

är att djuren i Sverige kommer utsättas av konsekvenser till följd av klimatförändringar först i 

framtiden. Eftersom Sverige ligger nära det norra polarområdet menar vissa ungdomar att 

stigande medeltemperatur kommer resultera i smältande isar och stigande vattennivåer, vilket 

skulle påverka Sverige i stor utsträckning. Ungdomarna menar också att Sveriges 

samhälleliga anpassningskapacitet är hög och stärks kontinuerligt, men att djur och natur inte 

har samma möjligheter som människor och tros därför kunna drabbas hårt. En respondent 

reflekterade aktivt över detta fenomen där tyngdpunkten ligger på att förändring kommer ske 

först i framtiden: 

 

Jag tror också att man.. att man kommer försöka göra förändringar sen när 

man inser att man alltså… att det är allvarligt på riktigt (Respondent, 

intervju 2) 

 

Under diskussionen om hur djur och natur påverkas av klimatförändringar menade flertalet av 

ungdomarna att den svenska biotan kommer kunna anpassa sig väl till den relativt milda 
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klimatförändringen som respondenterna trodde att Sverige kommer utsättas för. 

Resonemanget kan tyda på ett scenario som innebär en kombination av känslofokuserad 

copingstrategi i form av avdramatisering och distansering i tid. Ungdomarna menar att de 

svenska djuren drabbas först när konsekvenserna till följd av klimatförändringar blir mycket 

stora, och det kommer ske först i framtiden. 

 

En del elever påpekade att globalt ökande vattentemperaturer kommer ligga till grund för att 

vissa havsvarelser och fiskar kanske dör ut. Ett mycket utsatt läge anses det att isbjörnar och 

sälar lever under eftersom att djur som lever i polarområden är beroende av kyla. Enligt 

ungdomarna kommer isbjörnarna och sälarna påverkas mycket negativt eftersom de dyker 

från isflaken för att kunna jaga och inte kan göra det från vattenytan. Många deltagare 

associerade klimatförändringen med isbjörnar som blir av med sina hem, men att ha en 

speciell känsla om ett djur som befinner sig så långt bort från sitt hem var inte vanligt. 

Strategin kategoriseras som distansering i rum, det vill säga att klimatförändringarna främst 

kommer att ta sig uttryck på andra håll i världen än i närheten av respondenterna och att 

problemet därför inte behöver ge upphov till oro.  

 

En respondent uttryckte till exempel: ”Det är ju så långt bort, man tänker väl kanske inte så, 

det är ju synd om dom såklart” (Respondent, intervju 1). En annan respondent höll med “Ja 

det är ju så långt bort, det påverkar ju inte en så direkt, då blir det svårt för människan att 

uppfatta det som dåligt eller såhär” (Respondent, intervju 1).  

 

När sedan följdfrågan kom om det hade varit en annan sak om det var till exempel älgen som 

var på väg att dö ut uppfattades det på ett annat sätt. ”Ja då hade man blivit mer påverkad, 

eftersom det är så nära.”  (Respondent, intervju 1). 

 

Stoknes barriär i form av distansering i rum blev mycket tydlig i vårt resultat. Människan är 

medveten om problemen men har svårt att hysa empati eftersom de områden som ofta 

avbildas, som i detta fall polarområden, har den genomsnittliga människan ingen personlig 

koppling till. Stoknes menar att media som rapporterar eller vill upplysa befolkningen om 

klimatförändringar ofta använder isbjörnar som ett mycket utsatt djur i syfte att nå 

människans emotionella sida. Att se en ledsen isbjörn på ett drivande isflak väcker till en 

början många känslor, men i takt med att människan blir mättad av dessa bilder minskar också 

empatin för djuren. Respondenterna uttryckte inga direkta känslor inför dessa djurs utsatthet, 

utan konstaterade snarare fakta. Detta kan alltså bero på en form av distansering i rum i 

kombination av en kognitiv mättnad inför isbjörnens utsatthet. 

 

Distansering i rum framkom tydlig även under diskussionen om människans utsatthet. 

Respondenterna i denna studie var likt de i Petterssons väl medvetna om att 

klimatförändringar är globala och hänvisade till ordet “global” i global uppvärmning. 

Beroende på var man befinner sig kommer man att bli mer eller mindre påverkad. De som 

kommer bli mest påverkade är, enligt några av ungdomarna, ögrupper i Asien men även 

kustnära städer till följd av stigande havsnivåer vilket även kommer resultera i bräckt vatten. 

Detta resultat liknar också Petterssons teman om att klimatförändringar kommer äga rum 

någon annanstans samt temat om att oavsett var man bor i världen kommer man drabbas av 

klimatförändringar. Liknande respondenterna i Petterssons studie visade heller inte 
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respondenter i denna några direkta känslor över den globala problematiken, utan problemet 

upplevs som något abstrakt som inte påverkar det egna privata livet.  

 

Distansering i ansvar gav sig till uttryck genom att en av ungdomarna ansåg att människor 

kanske tror sig ha viktigare problem att ta tag i än just klimatarbete. Detta inkluderar dels 

människor i den privata sfären, men också i större skala i form av nationell och internationell 

politik. Ansvaret förskjuts då till andra parter, vilket ger uttryck för distansering i ansvar. En 

respondent uttrycker att människor i allmänhet förskjuter ansvaret till andra parter genom att 

antingen skylla på eller anse att det finns viktigare saker att oroa sig för: 

 

Man kanske tror att de har viktigare problem att lösa just då, istället för att 

tänka på framtiden [...] de kanske tänker på att andra tar tag i det där. 

(Respondent intervju 2) 

 

En annan respondent påpekade att man som ensam person inte kan påverka så mycket 

eftersom det är de stora företagen som är grunden till problemen. Under en diskussion om 

huruvida deltagarna agerade hemma för att minska klimatproblematiken, gav respondenten 

genom detta citat uttryck för att distansera sig i ansvar: 

 

Jo man kan göra små saker, men man kan inte stoppa allt, det är ju 

jätteföretag som gör mycket. (Respondent intervju 1) 

 

Respondenten ger här uttryck för distansering i ansvar. Enligt Stoknes (2014) är människan 

lämpad för att lösa problem som har ett tydligt syfte, ger direkt effekt eller som personen 

känner igen sedan tidigare, det vill säga motsatsen till vad respondenterna som distanserar sig 

upplever när de tänker på klimatfrågan.  

 

Ett tredje tema som kunde kartläggas är Värsta tänkbara scenario. En deltagare gav uttryck 

för en teori om att golfströmmen möjligtvis kan komma att vika av tidigare än idag. Enligt 

respondenten skulle detta innebära att vi i Sverige potentiellt skulle kunna erfara Sibirisk kyla. 

Och om så blir fallet fanns det enligt respondenten risk att vi blir tvungna att flytta och endast 

en liten del av befolkningen som är beroende av kylan skulle kunna bo kvar. En annan 

deltagare uppgav att människan är självisk och styrs av ekonomi ska värderingar genom detta 

citat: 

 

Jaa alltså… man är väl självisk typ. Man tänker ju typ.. man tänker ju 

oftast på sitt eget land.. man vill ju helst ha, tjäna pengar. Och det kanske 

inte är det bästa liksom.. man kanske inte tjänar lika mycket pengar på det 

här [motverka klimatförändringar] (Respondent, intervju 2). 

 

Ojala (2012a) kallar liknande strategier för hyperaktivering. I denna studie menas dock att 

uttalandena av respondenterna i denna studie är av mer hypotetisk karaktär än vad resultaten i 

Ojalas studie visar. Respondenterna som använde strategin hyperaktivering i Ojalas studie har 

en mer apokalyptisk syn på livet och har accepterat att Jorden kommer gå under. Vi menar att 

de uttalanden som våra respondenter gjort inte är av samma grad. Stoknes kallar uttalanden 

som dessa för domedagsbarriärer. I miljödiskursen är apokalyptiska uttalanden, som i detta 

fall sibirisk kyla eller människans (ekonomiska) girighet, vanliga och är tänkta att användas i 

motiverande syfte men har allt som oftast liten eller motsatt effekt. I Petterssons studie 
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uppkom ett svar från en respondent som talade i apokalyptiska beskrivningar i form av stora 

översvämningar.  

 

Det näst sista temat som kartlades under känslofokuserad coping är moraliskt stöd. En 

respondent uppgav att personens tankar snurrar runt det som förstörs eller påverkas till följd 

av klimatförändringar genom att exemplifiera dessa frågor:  

 

Nej men alltså.. kommer det gå att reparera alla skador som gjorts? 

Kommer isarna att bli tillbaka? Eller kommer det.. alltså när man väl 

lyckats stoppa det, kommer det då gå tillbaka som det varit tidigare? Eller 

kommer det vara som det är då? (Respondent, intervju 2) 

 

Frågorna som respondenten uttalade finns det inga konkreta svar på. Det tros dock inte att hen 

var ute efter svart-vita svar på sina frågor när hen ställde dem till gruppen. Hypotetiskt antas 

frågorna ha uppkommit för att ventilera det som respondenten bär inom sig, och möjligtvis 

skulle respondenten tänka att ställandet av dessa frågor kunde leda till någon form av 

diskussion som skulle kunna få hen att känna sig bättre till mods.  

 

Den sista kartlagda strategin är avdramatisera problemet. En respondent uttryckte positiva 

känslor inför klimatförändringarna. Denna respondent förutspådde en personlig, ekonomisk 

vinning i att investera i en fastighet i närheten av ett område där landmassa tros försvinna till 

följd av översvämningar. Även Ojala (2012a) kategoriserar uttryck som dessa som att 

avdramatisera problematiken. Respondenterna i hennes studie gav uttryck för att det skulle bli 

skönt med varmare somrar, att problemet är överdramatiserat i media eller att 

klimatförändringar är en naturlig process som människan inte är medskyldig till.  
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Meningsfokuserad coping 

 

Till skillnad från känslofokuserad coping, där människan vill dämpa de negativa känslorna, 

används meningsfokuserad coping för att aktivera andra känslor. Man skapar positiva känslor 

för att kunna hantera den stressande faktorn med hjälp av problemfokuserad coping. Ojala 

(2012a) visar 3 olika strategier inom meningsfokuserad coping. Den första är positiv 

omvärdering. Ungdomarna gav uttryck för detta genom att tro att mänsklighetens ökade 

kunskap kommer lösa problemen, eller att problemen måste synliggöras, och då kommer 

människan agera till klimatets fördel. Det andra temat var positivt tänkande genom att se 

problemet ur ett ljusare perspektiv eller att tvinga sig själv till att vara hoppfull. Ojalas tredje 

tema namngavs tillit, där barn och ungdomar uttryckte förtroende för vetenskap, politik, 

miljöorganisationer eller religion.  

 

Ett annat exempel på positiv omvärdering påvisades genom att deltagarna trodde att det 

behövdes att något drastiskt skulle hände i människans absoluta närhet för att allvaret skulle 

uppmärksammas i att vissa arter, djur och natur dog ut. Detta skulle dock leda till att 

människan motiveras till att hitta lösningar på klimatrelaterade problem.  

 

Det första kartlagda temat liknar Ojalas, nämligen tillit. Ungdomarna menar att det inte är, i 

alla fall inte enbart, den enskilda människans ansvar att motarbeta klimatförändringar.  Flera 

av ungdomarna uppgav att de anser att klimatförändringar är ett problem men att ny teknik 

och ökad kunskap i form av forskning kommer att bidra till att lösa klimatrelaterade problem. 

Ungdomarna talade om tekniska lösningar i form av främst energibehovet och att det kommer 

krävas omställning till förnyelsebara energikällor. I studien kallas detta tema för vetenskaplig 

och teknisk tillit. 

 

Flertalet ungdomar uppgav att de har stor tillit till de större aktörerna runt om i världen, 

främst politiker. Temat har namngetts politisk tillit. Bland annat diskuterades ämnet 

klimatflyktingar varpå en respondent menade att flyktingfrågan kommer att vara ett problem i 

framtiden eftersom vi redan nu befinner oss i en flyktingkris. Respondenten menar att det är 

avgörande att samtliga länder hjälper alla flyktingar för allas trevnad, och i detta citat beskrivs 

dagens problematik i flyktingfrågan och framtida problem: 

 

Ja men det har ju varit det här med flyktingar från Syrien på grund av ISIS, 

och sen kommer det ju vara tusentals, kanske miljontals som behöver ett nytt 

hem så det kommer ju bli den som tar in och där är det ju redan problem 

redan nu, det var något land som hade stängt sina gränser, Holland kanske 

(Respondent, intervju 1). 

 

Respondenten uttryckte även att det inte enbart kommer vara de länder och människor som 

direkt utsätts för de största konsekvenserna av klimatförändringar som kommer drabbas hårt, 

utan även de länder som tar emot klimatflyktingar. Citatet nedan visarrespondentens uttryck 

för att länder som stänger sina gränser inte kommer verka för långsiktiga lösningar: 

 

Nej, ett agerande som inte kommer att verka långsiktigt och det kommer att 

påverka landet negativt, på sätt att det ser inte bra ut liksom, det är ingen 
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som vill direkt samarbeta med såna som håller på, på det sättet 

(Respondent, intervju 1). 

 

Samtidigt som ungdomarna ansåg att det var viktigt att ett tydligt engagemang kommer 

uppifrån, från de politiker som styr länderna fanns det också en oro för den nuvarande 

amerikanska presidenten, Donald Trump. En respondent uttalade sig om att om till och med 

USA:s president är klimatskeptiker och inte tror på fenomenet vem ska då tro att 

klimatförändringen är ett problem. Det ansågs viktigt att länder som har en viss statusföring 

håller fanan högt för att leda andra till en grönare framtid. 

 

Sammanfattande diskussion 

 

Studien visar att ungdomarna ger uttryck för många olika strategier för att hantera känslor 

som uppkommer när de tänker på klimatförändringar. Resultatet är inte entydigt, utan alltifrån 

problemfokuserad till känslofokuserade och meningsfokuserade copingstrategier används. 

Intressant att notera är att forskning visar att problemfokuserad coping inte är vanligt 

förekommande bland barn och ungdomar, men i denna studie gav flertal ungdomar uttryck för 

att använda denna typ av strategier. Något som lyser igenom i denna studie och som kan ses 

som en drivkraft för att använda problemfokuserad copingstrategi är motivering från sin 

omvärld, i detta fall spelade familjen en mycket stor roll. Om familjen och andra sociala 

tillhörigheter anammar ett miljövänligt levnadssätt skulle det kunna leda till att den privata 

personen blir mer motiverad till att ytterligare engagera sig i klimatfrågan.  Ett intressant 

ämne för kommande forskning skulle kunna vara huruvida ungdomar som omger sig med 

människor som försöker leva klimatsmart också driver sig själva till att ytterligare öka sin 

klimatvänliga omställningsprocess. Enkelt uttryckt skulle en tankeställning vara om kollektiv 

problemfokuserad copingstrategi driver individuell problemfokuserad copingstrategi, och 

även vice-versa.  

 

En strategi som inte kunde identifieras ur intervjumaterialet var distraktion i form av nöjen. I 

Ojalas (2012a) studie ger flera barn och ungdomar uttryck för att de försöker distrahera sig 

genom att göra något annat, såsom att sjunga, tänka på något roligare eller utföra någon form 

av fysisk aktivitet. 

 

Vissa respondenter använder copingstrategier trots att de inte upplever några negativa känslor. 

Dessa strategier har varit svåra att fastställa. I studien kategoriseras dessa som 

avdramatiserande copingstrategi, med grund i att samtliga gav uttryck för att 

klimatförändringar är ett problem. Om man i Park och Folkmans modell för stress och coping 

(1997) placerar klimatförändringar som en stressande faktor använder dessa ungdomar per 

automatik en copingstrategi. Det andra alternativet är, trots att de menade att 

klimatförändringar är ett problem, att känslorna är neutrala och behöver därmed aldrig gå 

vidare till den sekundära värderingen. Ett tredje alternativ skulle även kunna vara att 

ungdomarna har svårt att ge uttryck för känslor, antingen som ett resultat av att de har 

kommunikationsbrister i intervjun, eller som en personlig karaktär som inte ger uttryck för 

känslor generellt. Även här finns tydligt utrymme för vidare forskning med fokus 

teoriutveckling, t.ex. genom att undersöka drivkrafter för att använda copingstrategier vid 

avsaknad av ett tydligt känslomässigt förhållande till klimatförändringar. 
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Några tankar som väckts under arbetets gång rör bland annat gruppdynamiken i 

fokusgrupperna. I och med att fokusgruppsintervjuerna kunde hållas högt i tak genererade det 

ett inbjudande diskussionsforum. Respondenterna uppvisade vana för diskussion, och gav inte 

intryck av återhållsamhet. Om fokusgruppen istället haft en sämre dynamik hade möjligtvis 

resultatets omfång inte varit lika brett. Ett tillåtande klimat och respondenternas liknande 

förutsättningar verkar vara av stor vikt.  

Slutsatser 
 

Ungdomarna i denna studie ger uttryck för flera känslor, både negativa, positiva och neutrala. 

De negativa känslorna går hand i hand med den beskrivning av klimatångest som presenteras i 

inledningen till uppsatsen. Ungdomarna gav uttryck för stress, frustration, oro, skuld, dåligt 

samvete och att klimatproblematiken är överväldigande. Skuld och dåligt samvete är ofta 

förekommande känslor inför klimatförändringar, men förekommer inte i den tidigare 

forskningen om barn och ungas klimatrelaterade känslor som denna studie baseras på.   

 

Ungdomarna ger uttryck för ett brett spann av copingstrategier för att hantera klimatrelaterade 

känslor. I stort sett alla copingstrategier går att återfinna i Ojalas (2012a; 2012b) studier, så 

när som på de kollektiva direkta och indirekta copingstrategierna som vi identifierade på ett 

sätt som skiljer sig från Ojala. I denna studie visade resultatet istället på familjens 

engagemang vilket är mer i likhet med Petterssons (2014) resultat. 

 

Slutligen har studien bidragit med svar på syftet. Ungdomar har ett brett känslospann inför 

klimatförändringar, och hur dessa känslor hanteras ligger till grund för i vilken utsträckning 

ungdomarna engagerar sig. Ytterligare forskning om hur ungdomar kan motiveras till mer 

problemfokuserad coping kan leda till en förbättrad känslomässig status hos ungdomar, och 

därmed också ett ökat engagemang i klimatfrågan. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
 

 Syftet med studien är att ta reda på hur ungdomar i nionde klass tycker, tänker och 

känner angående den rådande klimatfrågan.  
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 Fokusgruppsintervjuerna kommer att vara helt anonyma, inga namn kommer att tas, 

dessa kommer istället att kodas. Och intervjuerna kommer att spelas in på diktafon 

 

 Beräknad tidsåtgång kommer att vara ca 45 min per grupp. 

 

 Vi vill bjuda in till diskussion och kommer därför ha ett öppet forum, det vill säga att 

vi vill att alla ska komma till tals. Detta för att komma åt så många olika åsikter, 

tankar och känslor som möjligt från deltagarna.  

 

 Slutligen kommer resultatet att analyseras genom en innehållsanalys för att ta ut teman 

som framkommer genom intervjuerna.  

 

Syftet med den här studien är att vi vill prata med er om era känslor och tankar angående de 

klimatförändringar som sker på vår jord. Det är alltså inte era kunskaper vi vill åt utan vad ni 

tycker och tänker, inget är rätt eller fel. Idag är klimatfrågan en av de mest aktuella frågor hos 

ungdomar och det är därför vi vill att ni delger vad ni har för tankar om frågan. Det är fritt 

fram att diskutera, om det är något ni vill berätta är det bara att flika in. Alla kommer att vara 

helt anonyma.  

1. Vad tänker ni på när vi säger klimatförändringar? Vad är representativt för 

klimatförändringar?  

(Diskutera i par), ni får komma på hur många olika saker ni vill, men åtminstone en 

sak.  

(Gå igenom hela klassen, varvet runt så de får berätta vad de kommit fram till) - 

Skriva upp det på tavla. 

(Dessa kommer att kategoriseras efter problematiken. Ex. människor, biologisk 

mångfald, personen etc.) - Känslor direkt efter.  

2. “Hur tror du att djuren/natur kommer att påverkas?”, “Hur känner ni när ni 

tänker på (det här sättet), är det något som väcker ilska, oro, hoppfullhet? 

2.2 När ni känner (de här känslorna), vad gör ni då?   Försöker ni tänka på något 

annat, söker ni upp information, engagerar ni er i något för att må bättre - 

kompenserar ni på något sätt?  

3. Tror ni att ni i någon utsträckning påverkas eller kommer att påverkas 

av klimatförändringarna? - Varför tror ni inte det? Eller varför tror du det? 

4. Vilka är det som kan påverka klimatförändringar? Känner du att du kan göra 

något? 

5. Avslutande - Är det något ni undrar över?  


