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klimatförändringarna utifrån fem informanters perspektiv och med kopplingar till relevant 

litteratur inom klimatområdet. Viktiga aspekter av klimatförändringar som diskuteras är 

informanternas syn på människans inverkan på klimatet, fördelningen av ansvar och viljan 

till förändringar och uppoffringar. 

Abstract: This study attempts to give an account of views on climate change from the 

perspectives of five informants and with reference to relevant literature within the area of 
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on the climate, the distribution of responsibility and the willingness to address change and 

accept sacrifices.  
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Förord 
 

Jag vill inleda med att tacka alla mina informanter för deras deltagande. Tack för er tid 

och tack för att ni med entusiasm och öppenhet bidrog till denna studie. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Björn Alm. Utan hans engagemang och 

orubbliga vilja att optimera mina stundtals ostrukturerade ansträngningar hade denna 

studie varit mycket svårare att genomföra. Jag vill också passa på att tacka Karin Skill 

och Corinna Kruse för deras ovärderliga synpunkter.  

 

Sist men absolut inte minst vill jag tacka Anette för hennes stöd och konstruktiva 

delaktighet. Tack.  
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Inledning 
 
Klimatförändringar har aldrig varit mer aktuella än de är idag. Denna studie syftar till att 

uppmärksamma och kartlägga ett antal människors inställning, tankar och känslor i 

förhållande till klimatfrågan. Hur ser de på den aktuella och problematiska utvecklingen 

inom klimatområdet och hur mycket är de villiga att göra för att förebygga en negativ 

utveckling? 

Klimatfrågans växande betydelse märks i politiska debatter, i media och inte minst i 

människors vardagliga tillvaro som är alltmer kopplad till miljön. Bilåkande, resor till 

fjärran länder, förbrukning av ström och konsumtion av varor är inte längre självklara, 

oproblematiska vardagsinslag. Dessa aktiviteter är snarare orsaken till debatter och 

personliga dilemman hos en väsentlig del av befolkningen. Experter och olika politiska 

eller ekonomiska institutioner och intresseorganisationer är duktiga på att göra sina röster 

hörda och nå ut till sina målgrupper. Däri ligger en utmaning för antropologin att sträcka 

ut sina utforskande och analyserande tentakler och uppmärksamma lekmän som tar till 

sig eller förkastar den information som finns tillgänglig om klimatförändringar och agerar 

eller resonerar därefter. Vem eller vilka anser de bär skulden för klimatförändringar, och 

vilka riskerar att drabbas hårdast? Syftet med denna studie är att analysera ett antal 

människors sätt att förhålla sig till något som många anser är det största problemet som 

mänskligheten någonsin har konfronterats med. 
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Disposition 
 

Jag inleder denna studie med en presentation av informanterna där jag framför allt tar upp 

sysselsättning, intressen, kön, ålder och hemvist. Därefter går jag igenom metoden. Där 

introduceras läsaren till den rekryteringsprocess, intervjuteknik, teoretiska bakgrund och 

kunskapssyn som studien bygger på.  Jag går vidare med att förklara studiens betydelse 

och på vilket sätt jag hoppas att denna studie kan bidra till befintlig kunskap om ämnet. 

Tidigare forskning från ett flertal olika vetenskaper tas upp. Därpå följer en presentation 

av själva materialet. Informanternas berättelser varvas med relevant litteratur. 

Inledningsvis tar jag upp synen på människans effekt på klimatet, utifrån informanternas 

synsätt och tidigare forskning. Jag delar in detta första moment i tre underkapitel. Det 

första undersöker om informanterna anser att klimatförändringarna redan är ett faktum, 

det andra presenterar deras syn på utveckling och konsumtion och det tredje behandlar 

synen på informationens tillgänglighet och betydelse. I det andra momentet, som handlar 

om ansvar, skuld och rättvisa försöker jag belysa tre huvudteman. Jag börjar med att 

undersöka ansvarsfrågan och vem informanterna anser bär skulden för 

klimatförändringar. Sedan försöker jag ta reda på deras uppfattningar om vem som 

riskerar att drabbas mest och hur detta kopplar till rättvisa och moral. Här försöker jag 

också utreda om man kan identifiera vilka som vinner på klimatförändringar. Det andra 

momentet avslutas med en diskussion kring framtida generationer. 

Det tredje momentet handlar om förändring och ifall informanterna, och andra 

människor, anses vara villiga att göra uppoffringar för klimatets skull. I det sista 

underkapitlet granskas informanternas vardagliga görande och hur mycket de gör eller 

vill göra för att förebygga klimatförändringar. Studien avslutas med en sammanfattning 

av de viktigaste slutsatserna.  
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Om informanterna 
 

Alla informanter som deltog i denna studie är bosatta i Östergötland, och på det viset är 

studien en kvalitativ beskrivning av regionala förhållanden. Men det globala perspektivet 

är allestädes närvarande. Syftet med denna studie är att genom ett lokalt fokus bidra till 

den internationella kunskapsbasen vars betydelse har betonats i ett flertal tidigare 

rapporter (t.ex. Lorenzoni et al. 2005). Den första informanten som jag intervjuade var 

Katarina, en 29-årig kvinna som bor i Linköping tillsammans med sin sambo. Hon läser 

för närvarande diverse fristående kurser inom samhälle och humaniora vid Linköpings 

universitet och i Köpenhamn. Hon är inriktad på att syssla med någon form av 

musikterapi eller annat musikrelaterat arbete när hon är klar med sina studier. Min andra 

informant var Karin, en 22-årig före detta student som bor i utkanten av Linköping med 

sin sambo. Karin arbetar inom telekombranschen sedan sex månader tillbaka. Hon vill 

återuppta sina universitetsstudier inom en snar framtid för att kunna forska inom 

kvinnofrågor. Några av hennes största intressen är resor, musik och måleri. Både 

Katarina och Karin intervjuade jag på samma välbesökta, centrala café i Linköping. 

Rasmus, min tredje informant, intervjuade jag på ett av hans favoritcaféer, också i 

centrala Linköping. Rasmus är 22 år gammal och arbetar för tillfället som personlig 

assistent och bor med sin sambo i centrala Linköping. Han är uppvuxen på landet i 

Norrland och är intresserad av bland annat musik och litteratur. Han tycker om att resa 

och har planer på ett flytta till ett varmare, med fördel latinamerikanskt, land inom en 

snar framtid. Jag intervjuade även Selina som för närvarande jobbar som skolvärd på en 

högstadieskola. Tidigare har hon jobbat som personalansvarig på ett bussbolag och är 

utbildad lågstadielärare. Hon är 54 år gammal och har två vuxna barn. Hennes 

favoritsysslor är hantverk, resor, musik och litteratur. Den större delen av intervjun med 

Selina ägde rum via telefon. Min sista informant var Gordon, en 35-årig student som för 

närvarande läser tyska vid Linköpings universitet. Han har bott i Frankrike och Schweiz 

innan han kom till Sverige och är bland annat intresserad av filosofi, litteratur och film. 

Intervjun ägde rum hemma hos honom.  
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Metod 
 

Antropologiska metoder är i hög grad någonting som antropologen själv måste 

skräddarsy i förhållande till sitt ämne (Hylland-Eriksen 2000: 27). Detta är en kvalitativ, 

tolkande studie som fokuserar på att presentera och diskutera informanternas åsikter för 

att sedan koppla dem till interdisciplinär litteratur inom klimatområdet. Syftet är inte att 

undersöka informanternas kännedom om etablerade vetenskapliga rön. Min metod är 

snarare av socialkonstruktivistisk natur och syftar till att observera vanligt förekommande 

argument och teman i deras sätt att förklara och relatera till klimatförändringar. Lars-

Göran Johanssons (2003) definition av kvalitativa metoder fungerar som en bra 

beskrivning av denna studies metodologiska natur: 

 

”en vetenskaplig metod är en kvalitativ metod om och endast om metoden 

syftar till att klassificera de observerade fenomenen med avseende på 

kategorier vars beskrivning innehåller en explicit eller implicit intentional 

komponent.” (Johansson 2003: 91)  

 

Eftersom denna studie bland annat på grund av de begränsade tidsramarna saknar 

utrymme för omfattande deltagande observation så kommer den intentionala aspekten att 

representeras av informanternas uttryckta åsikter och avsikter, snarare än 

förstahandsobservationer av deras rutiner och beteendemönster. 

 Det var viktigt att informanterna fick tid och utrymme att resonera kring klimatfrågan 

både utifrån mina generella frågeställningar och utifrån vad de själva ansåg vara viktigt 

att ta upp. Därför har jag använt mig utav semistrukturerade intervjuer i denna studie. 

Informanterna kontaktades på flera olika sätt. Två svarade på en annons, en svarade på ett 

mail som jag hade skickat till ett stort antal studenter vid Linköpings universitet, och två 

värvade jag via personliga kontakter. Inledningsvis ville jag komma i kontakt med 

personer med kontrasterande uppfattningar för att möjliggöra en komparativ analys. Detta 

ledde till att ett stort antal politiskt och ideologiskt bundna människor hörde av sig och 

visade intresse för denna studie. Många av dem verkade veta vilket budskap de ville föra 

ut redan innan jag hann förklara studiens premisser. Jag insåg således att jag genom att 

efterfråga vissa synsätt riskerade att skapa förväntningar och få informanterna att 

radikalisera sina åsikter. Genom att avstå från att efterfråga specifika ståndpunkter och 

istället fokusera på att efterfråga intresserade personer i största allmänhet lyckades jag 
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dock uppfylla mitt komparativa kriterium på ett spontant sätt. Mina informanters åsikter 

är långt ifrån likformade, och variationerna i deras argumentation kom till sin rätt helt 

utan min inblandning. Ingen av mina informanter ställde krav på anonymitet, men för att 

garantera deras integritet har jag ändå valt att använda fiktiva namn i de flesta av fallen. 

Det kan vara av intresse att notera att en överväldigande andel av alla som visat intresse 

för studien har varit kvinnor även om denna dramatiska underrepresentation av män inte 

framträder i mitt slutgiltiga urval (3 kvinnor och 2 män). 

 Det finns en uppenbar risk med att basera en studie på ett begränsat urval personer. 

Risken är att man skapar en icke-representativ bild av den genomsnittliga inställningen i 

regionen eller landet. Men som Herzfeld (2001) skriver så kompenseras bristen på 

representativitet av intensiteten i genomförandet. Herzfeld anser att den privilegierade 

tillgången till förtroliga former av information som sällan framkommer i statistiska 

undersökningar eller rationella resonemang av positivistisk natur är det som gör 

antropologin till ett värdefullt vetenskapligt verktyg (Herzfeld 2001: 23).  

 

Studiens betydelse 
 

Målet med denna studie är att utöka den befintliga kunskap som finns om 

miljömedvetenhetens struktur och även det vi vet om hur människor ser på sin interaktion 

med naturen.  Jag vill med denna studie bidra till förståelsen av vilka ekologiska, 

ekonomiska, sociala eller ideologiska premisser människans interaktion med naturen 

bygger på. Flera tidigare studier har berört ämnet, men mig veterligen har detta inte gjorts 

ur ett antropologiskt perspektiv med fokus på just klimatfrågan. Med undantag av några 

artiklar1 som i förbigående tar upp ämnet så utgör denna studie enligt min vetskap och 

efterforskning det första antropologiska försöket att undersöka attityder till klimatfrågan. 

 

Tidigare forskning 
 

Klimatfrågan diskuteras och studeras ur många olika perspektiv. Den mest omfattande 

och auktoritära forskningsansatsen med fokus på klimatförändringar är Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) som syftar till att kartlägga antropogena, det vill säga av 

                                                 
1 T.ex. Henning (2006), White (2005) och Nader (2006) 
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människan utlösta klimatförändringar. I en rapport från 2001 slås fast att temperaturen 

kommer att öka med mellan 1,4 till 5,8 grader Celsius innan år 2100 (IPCC 2001: 204). 

Lorenzoni et al. (2005) betonar att det är allmänhetens inställning som avgör i stora 

politiska frågor, och påpekar att det utan allmänhetens stöd, och individernas vilja och 

ansvarskänsla, inte finns någon legitim grund för miljöförbättrande förändringar. De 

menar att stora förändringar inte kräver entusiasm från allmänheten för att kunna 

genomföras, men att alla förändringar som förutsätter engagemang eller uppoffringar från 

varje individ eller intressegrupp i samhället är helt beroende av att ingen fientlighet eller 

oförståelse riktas från dessa aktörer. Författarna, som bygger sina slutsatser på kvalitativ 

data från ett flertal undersökningar, poängterar att det finns ett stort behov av regelbundna 

och noggranna undersökningar av människors inställning, och hur inställningens 

kvalitativa struktur förändras (Lorenzoni et al 2005: 1390). 

 Enligt Mannings studie från 2003, som undersöker inställningar till ett antal miljöfrågor 

i New England, kan man konstatera att det finns en enorm variation i människors 

inställning till miljön. Men när diskussionen förs på en lokal nivå, där miljöproblematiken 

konkretiseras och blir mer handgriplig tenderar olikheterna att försvagas och det förefaller 

mycket lättare att hitta gemensamma punkter för alla medborgare att enas kring. Mary 

Douglas tillsammans med Marco Verweij et al. (2006) poängterar att skillnader mellan 

människors sätt att relatera till klimatförändringar även speglar hur människor relaterar 

till andra stora sociala eller politiska problem. Författarna menar att en framgångsrik 

lösning på viktiga frågor tenderar att innefatta kreativa och flexibla kombinationer av 

olika sätt att organisera och uppfatta sociala relationer. Sociala vetenskaper utgår ifrån två 

fundamentala antaganden, menar författarna. Det ena antagandet är att alla individer 

följer samma rationella mönster och att alla samhällen har grundläggande likheter. Det 

andra antagandet är att individer och samhällen är unika och att inga generaliseringar är 

möjliga. Enligt författarnas synsätt är det möjligt att identifiera grundläggande likheter 

och samtidigt uppfatta stor social och kulturell variation (Verweij et al. 2006: 818-819).  

Men alla studier inom klimatområdet syftar inte till att identifiera och beskriva 

människors värderingar. Enligt Brown (1999) handlar många forskningsprojekt om att 

upplysa människor om riskerna och att på ett effektivt sätt och arbeta aktivt för att 

förebygga klimatförändringar. Trots att hennes artikel bär namnet Climate Anthropology: 

Taking Global Warming to The People så tar hon endast upp naturvetenskapliga forskare 

och deras försök att engagera människor i klimatfrågan. Viljan att förstå vilka det är som 

man försöker engagera, upplysa eller omvända lyser helt med sin frånvaro. 
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Människan och klimatet 
 

Diskussioner om klimatförändringar är på intet sätt ett nytt fenomen för mänskligheten. 

Kunskapen om växthuseffektens inverkan på jorden har sina rötter i den franska 

matematikern Fouriers resonemang. Det var han som året 1827 skapade konceptet 

växthuseffekt. I korta drag går växthuseffekten ut på att vår atmosfär absorberar värme 

som annars hade strålat ut i rymden, och det är tack vare denna värme som det finns liv 

på jorden. Jordens medeltemperatur är i nuläget 15 grader Celsius, men utan 

växthuseffekten skulle den vara så låg som -18 grader Celsius (King, 2005: 779).  

En central fråga i denna uppsats är informanternas uppfattning om klimatproblematiken 

och hur de ser på de mänskliga aktiviteternas koppling till både nutida och framtida 

klimatförändringar. Karin, som jag för övrigt intervjuade på en ovanligt varm 

novemberdag, är väldigt tydlig och bestämd i sitt sätt att förklara klimatförändringar. Hon 

kopplar detta fenomen uteslutande till förbränningen av fossila bränslen och betraktar det 

som ett resultat av den livsstil som råder i västvärlden och som enligt henne i viss grad 

anammas även i andra delar av världen. Det är alltså inte det västerländska samhället i sig 

som är miljöförstörande utan snarare industrisamhället generellt. Karins 

förklaringsmodell stämmer överens med rådande uppfattningar baserade på vetenskapliga 

rön och rapporter (IPCC 2005, Stern 2006 etc.) och också med de flesta av mina 

informanters uppfattning. Katarina och Selina delar Karins utgångspunkt att 

klimatförändringar främst hänger ihop med energiförbrukning och utsläpp, men tar även 

upp naturliga variationer och fluktuationer. Dock tycker Selina att vi bör fokusera på det 

vi kan påverka, nämligen våra egna aktiviteter, och låta naturen sköta sitt. När jag frågade 

Katarina explicit om hennes syn på människans inverkan fick jag ett liknande svar, 

nämligen att människan inte stödjer den naturliga utvecklingen. Med andra ord anser hon 

att naturliga klimatförändringar förstärks av antropogena klimatförändringar och att det är 

detta man ska fokusera på. Det vore dock förenklande att påstå att det råder konsensus i 

den här frågan, ens i mitt begränsade urval av informanter. Gordons sätt att se på saken är 

att ”det inte skulle förvåna honom” om det var människan som var den dominerande 

orsaken till klimatförändringar, men att det i grunden handlar om olika politiska intressen 

som presenterar sina synsätt. När jag frågade Gordon om klimatförändringar så svarade 

han på följande sätt:  
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Det är en komplex fråga. Det är någonting som tidningar och massmedia i 

allmänhet tar upp. Det finns människor som hävdar att klimatet kommer att 

förändras inom en snar framtid på grund av våra mänskliga aktiviteter, sedan 

kommer det några superkapitalister som säger att det som händer är helt 

normalt. Men den förklaring som jag personligen tror på är att det är rätt 

möjligt att mänskligheten har sitt bidrag i det hela, men att det är troligen en 

naturlig process som skulle ha hänt om vi inte hade funnits här på jorden. 

Men med vårt bidrag så sker en förstärkning av denna process.  

 

Gordon är alltså av uppfattningen att media huvudsakligen fungerar som ett forum för två 

motsatta läger. Han utmålar en svartvit, politiskt laddad bild av debatten och placerar sig 

någonstans i mitten, mellan de han kallar ”superkapitalister” och de som menar att 

människans aktiviteter har en väsentlig effekt på klimatet. Han menar att 

klimatförändringar är en naturlig process men att vi människor icke desto mindre har en 

förstärkande effekt på denna process. Rasmus delar Gordons grundsyn att 

klimatförändringar är en naturlig process, men han ser människans bidrag som 

marginellt. Mänskliga aktiviteter har alltså, enligt Rasmus synsätt, ingen avgörande 

inverkan på klimatet och ”några grader hit och dit”, som han uttryckte det, betyder inte så 

mycket i det långa loppet. Han tar upp historiska perioder som Lilla Istiden2 för att 

exemplifiera klimatets naturliga fluktuationer. Kontrasterande uppfattningar är alltså 

närvarande i det insamlade materialet, men den dominerade uppfattningen är att 

människan kan kopplas till klimatförändringar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Begreppet Lilla Istiden används för att beteckna perioden mellan 1700-talet och 1900-
talet. Denna period har ofta förknippats med ovanligt låga temperaturer. Nyligen har det 
dock fastställts att temperatursänkningarna som skedde under denna period varierade 
kraftigt geografiskt sett. Lilla Istiden kan i ljuset av dessa nya rön inte sägas representera en 
global temperatursänkning utan snarare ett antal regionala och av varandra oberoende 
temperaturväxlingar (IPCC 2001). 
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Oron för klimatförändringar 
 

Uppfattningarna om man redan nu kan uppmärksamma klimatförändringar skiljer sig åt 

mellan mina informanter. De flesta lutar åt att det har hänt vissa konkreta 

klimatrelaterade förändringar på senare tid. Men alla är inte oroliga. Gordon anser att 

ovanligt varma somrar egentligen inte är en sällsynthet i hans liv, trots att han i början av 

diskussionen påpekade att hans 35 år på jorden inte räcker för att han ska kunna uttala sig 

om eventuella beständiga förändringar Han tar bland annat upp somrarna 1988 och 1991 

som exempel på varma sommarminnen. Han är skeptisk till att det har skett stora 

förändringar nyligen, och uppvisar ingen oro för klimatutvecklingen. Men det faktum att 

han minns varma somrar kan tolkas som att känslan av att någonting inte står rätt till har 

etsat sig fast hos honom. 

Katarinas infallsvinkel är en helt annan. Hon tycker att de varma perioderna har blivit 

längre de senaste åren och att det regnar väldigt mycket. Hon är nästan helt övertygad om 

att klimatförändringarna redan har ägt rum och hon ser många risker i detta. Men i hennes 

umgängeskrets ses inte klimatförändringar som någonting negativt. De diskuteras och 

uppmärksammas men kopplingarna till långtgående negativa konsekvenser lyser alltså 

med sin frånvaro. Jag tolkar detta som att vissa människor inte ser eller väljer att inte se 

vissa faror eftersom begreppet fara definieras på olika sätt av olika människor. Det som 

uppfattas som en potentiell fara av en person kan uppfattas som en potentiell vinst av en 

annan. Flera av mina informanter vittnar om bekanta och släktingar som ser fram emot ett 

varmare väder och som inte ser, eller väljer att inte se, möjliga risker. Leiserowitz (2005) 

förutspår i sin kvantitativa studie om amerikaners uppfattning om klimatförändringar att 

begreppet fara även i framtiden kommer att orsaka problem på alla beslutsfattande nivåer. 

Vad som menas med fara varierar inte bara mellan lekmän utan också mellan forskare, 

intressegrupper och politiska organ, menar han. Vidare poängterar Leiserowitz att den 

som kontrollerar den dominerande definitionen av ordet fara inom klimatkontexten även 

kontrollerar vilka åtgärder som företas och att det därför vore önskvärt att öppna upp för 

så många perspektiv och definitioner som möjligt (Leiserowitz 2005: 1440). Enligt 

Lorenzoni et al. (2005) tenderar många människor att associera faror med dels 

omedelbara förluster och nedsatt bekvämlighet och dels icke-önskade ändringar av den 

befintliga livsstilen. Författarna menar vidare att många människor i industriländerna 

uppfattar klimatförändringar och deras negativa följder som avlägsna i tid och rum och 

främst lokaliserade till mer utsatta världsdelar och samhällen (Lorenzoni et al. 2005: 
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1390). Denna tendens är dock inte framträdande bland mina informanter, och de allra 

flesta vittnar om en känsla av att vädret inte är sig likt och att detta är någonting implicit 

eller explicit negativt:  

 

Karin: Man inbillar sig alltid att det är förändringar som äger rum om man 

ser att det ena dagen är minusgrader och nästa dag så är det tolv plusgrader. 

Då tror man att någonting håller på att hända, men samtidigt så kan det vara 

naturliga förändringar. På den här småskaliga nivån så vet man ju inte om 

det är klimatförändringar. När man tittar på väderleksrapporter och de berör 

det här med klimatförändringar så säger de att man inte märker av det så 

direkt utan att det är på lång sikt som jorden kommer att förändras.  

 

Karin tenderar alltså att i viss mån gå efter sina egna observationer. Hennes oro delas av 

Selina som inte längre tror på förklaringar som bygger på naturliga variationer eftersom 

klimatförändringarna, enligt hennes uppfattning, har gått för långt. Förändringarna är inte 

övergående så som variationer bör vara, menar hon. Dessa aningar, som de flesta av mina 

informanter delar, stämmer väl överens med den dominerande vetenskapliga 

uppfattningen. Enligt King (2005) är naturliga fluktuationer inom klimatområdet ett 

vanligt förekommande fenomen, men just nu konfronteras vi med en ihållande 

uppvärmningstrend som enligt författarens slutsatser endast kan förklaras med den ökade 

koldioxidhalten i atmosfären. Ett tydligt exempel på klimatförändringarnas nutida effekt 

är glaciärerna som för första gången sedan den sista istiden håller på att smälta, det vill 

säga för första gången på 12 000 år (King 2005: 780).  

Den tydligaste indikationen på att uppfattningarna om klimatförändringar redan 

påverkar vissa människor på ett ytterst konkret sätt upplevde jag under mina samtal med 

Rasmus, då han berättade att hans sambo har ångest på grund av klimatförändringarna. 

Oron för klimatförändringar är alltså inte ett hypotetiskt framtida scenario utan snarare en 

påtaglig verklighet som vissa människor redan känner att de konfronteras med och måste 

göra något åt.  
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Utveckling och konsumtion 
 

Det går inte att diskutera människans inverkan på miljön utan att beröra industrisamhället 

och dess värdegrund. Denna slutsats drog jag under mina försök att få informanterna att 

berätta om människans inverkan på klimatet. Nästan automatiskt mynnade intervjuerna ut 

i diskussioner om människors konsumtion och även potentiella faror med globalisering, 

tillväxt och utveckling, och detta skedde helt på informanternas egna initiativ. Sambandet 

mellan klimatförändringar och globalisering har bland annat tagits upp av O’Brien & 

Leichenko (2003) som menar att den globala spridningen av industriell produktion kan 

leda till ökad förbränning av fossila bränslen och högre utsläpp av växthusgaser (O’Brien 

& Leichenko 2003: 94). 

 

Som Katarina säger: innan man hade en globaliserad värld så såg man 

utveckling som någonting positivt, och nu ser man det som någonting 

negativt”  

 

Katarina anser alltså att utveckling kan vara till gagn för mänskligheten, men att den typ 

av utveckling som idag sprids över världen under globaliseringens flagga och som 

betonar konsumtion och konkurrens ligger planeten och mänskligheten till last. Hon 

utvecklar sitt resonemang genom att tala om verkliga kontra artificiella  

(det vill säga av marknaden skapade) behov. Katarina säger att om människor ”tränas in i 

ett felaktigt beteende så är det inte lätt att välja rätt.”. Den typen av argument var 

vanliga i mina andra intervjuer och Katarina fick i själva verket medhåll från alla andra 

informanter, med vissa variationer i argumentationen. Selina anser till exempel att många 

människor betraktar sin bekvämlighet, det vill säga hela den uppsättning ekonomiska och 

sociala privilegier som livet i ett konsumentsamhälle medför, som det främsta målet i 

livet och att allt annat är sekundärt för dem. Skillnaden är att Katarina talar om 

konsumentsamhällets påverkan och manipulation medan Selina talar om medvetna 

aktörer som aktivt väljer sina prioriteringar och på sätt väljer bort miljön, och klimatet i 

synnerhet, till förmån för ett fortsatt lyxliv: 

 

Selina: Många människor vill inte tänka på vilka konsekvenser deras 

handlingar har för klimatet eftersom de värderar sina privilegier högre än 

miljön.  
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Men båda resonemangen bygger på uppfattningen att huvuddelen av industriländernas 

utsläpp bygger på sekundära behov, det vill säga aktiviteter som inte är nödvändiga för 

vår överlevnad. Denna ståndpunkt tas bland annat upp av Harris (2003) som menar att 

huvuddelen av utsläppen i tredje världen är ett resultat av livsnödvändiga aktiviteter, 

medan huvuddelen av den rika världens utsläpp är ett resultat av oväsentliga och 

sekundära aktiviteter. Som ett exempel tar han upp USA som med en tjugondel av 

världens befolkning står för en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp (Harris 2003: 150). 

I en studie som bland annat diskuterar svenska hushålls betydelse för och inställning till 

hållbar utveckling skriver Skill (2006) att en hållbar situation förutsätter en minskning av 

den materiella förbrukningen. Hon betonar också behovet av en mer jämlik 

resursfördelning och menar att dessa åtgärder förutsätter beteendeförändringar (Skill 

2006: 138). 

Gordons syn på utveckling och konsumtion är kritisk, men utifrån ett annat perspektiv. 

Han anser att människor helt och hållet har blivit av med sin överlevnadsinstinkt, det vill 

säga förmågan att bromsa sina drifter när en skadlig nivå är nådd. Han påpekar att han 

personligen inte är religiös men anser att det i dagens samhälle fattas en uppsättning 

moraliska värderingar som kan inspirera och uppmana människor till andra, mindre 

materiella tankebanor. Det enda alternativet han ser till detta andliga element är någon 

form av centralplanering, det vill säga viss statlig kontroll över människors konsumtion. I 

grunden anser han dock inte att detta alternativ är genomförbart.  

De tankar som Gordon och de andra informanterna uttryckte var minst sagt intrikata. Det 

fanns inga tendenser till förenklingar, och det fanns inga förslag på färdiga lösningar som 

endast behöver tillämpas. Deras kommentarer var kopplade till så pass många områden 

att klimatförändringar föreföll som ett allmänmänskligt dilemma, ett slags symbol för 

människans självdestruktivitet.  

 

Informationsspridning 
 

För att ett problem ska få en lösning måste det först bli uppfattat och erkänt som ett 

riktigt problem. O’Connor et al. (1999) menar att medvetenheten om 

klimatförändringarnas orsak och verkan har en potential att uppmuntra till miljövänliga 

handlingar, oberoende av aktörernas miljöföreställningar. Det krävs tillräcklig 

information och medvetenhet för att problemet ska kunna definieras och för att adekvata 
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handlingar ska kunna företas (O’Connor, Bord & Fisher 2003: 462). Hos mina 

informanter fanns två perspektiv. Det första perspektivet innebär att den mediala 

uppmärksamheten har ökat, helt enkelt för att problemen har blivit mer uppenbara och för 

att forskarvärlden är mer enig om att det är människan som orsakar klimatförändringar. 

Det andra perspektivet innebär att den mediala uppmärksamheten kring 

klimatförändringar har ökat, men att man inte bör lita på medias motiv. Enligt detta 

sistnämnda perspektiv handlar medias fokusering på klimatet om stora intressen och 

sensationalism.  

Det första perspektivet delades av de flesta av mina informanter, medan det andra endast 

togs upp som en tänkbar förklaring, dock inte en trolig sådan. Nästan alla informanterna 

har fått sin information om klimatförändringar från media eller forskare som uttalat sig i 

media. Intresset för frågan är hos informanterna så starkt att de följer utvecklingen aktivt 

och minns tidigare presentationer av klimatförändringar i media: 

 

Karin: jag tycker att den [informationen] blivit mer ensidig på sistone. Media 

har tagit ställning så att det blivit mer erkänt att någon slags förändring är på 

gång. Tidigare var det mer debatt men nu är de flesta överens om att 

någonting håller på att hända med temperaturen på olika håll i världen. Det 

börjar bli mer av ett vetenskapligt faktum än en teori, om man ska lyssna på 

media i alla fall.  

 

Andra informanter, i synnerhet Selina och Rasmus, anser att klimatfrågan är den fråga 

som utan tvekan dominerat tv och tidningar under de senaste månaderna. Enligt Rasmus 

har det gått för långt. Enligt honom utnyttjar vissa tidningar3 klimathotets effekt på 

människor för att helt enkelt sälja bättre. Han anser att medias sensationalism inte har att 

göra med verkliga insatser eller ökande medvetenhet om problemen. Selina, å andra 

sidan, är inte bara övertygad om att den mediala uppmärksamheten handlar om att 

samhället och media har vaknat. Hon menar också att människors ökande intresse för 

frågan förutsätter mer medial uppmärksamhet och ställer krav på media. Hon tror dock att 

vissa saker kanske till och med undanhålls för att starka ekonomiska intressen inte vill att 

                                                 
3 Den tidning som åsyftades var kvällstidningen Aftonbladet som under hösten 2006 drivit en 
kampanj under namnet ”Klimathotet”. Kampanjens syfte sägs vara att uppmuntra människor till 
att göra någonting åt klimathotet och i skrivande stund har 318977 skrivit på tidningens upprop 
där man lovar att genom vardagliga handlingar bekämpa klimathotet. 
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det ska komma fram hur allvarlig situationen egentligen är. Men trots att hon tycker att 

frågan har dominerat på senare tid tycker hon att det inte räcker: 

 

Selina säger: när man tänker efter så är det lustigt att det pratas mycket mer 

om t.ex. sport och börsen, och att miljön och klimatet bara tas upp ibland. Det 

vore logiskt att ägna mer tid och uppmärksamhet åt frågor som rör 

mänsklighetens framtid än till exempel sport, men sport visas ju varje dag, 

flera gånger om dagen. 

 

Det finns flera studier och böcker som fokuserar på medias sensationalism och 

representerar en kritisk ståndpunkt gentemot medias presentation av 

klimatproblematiken4. Enligt Sinha (1998) är det dock föga troligt att obekräftad eller 

tvivelaktig forskning når ut till media eftersom de flesta forskare är försiktiga med vad de 

delger media på grund av risken att förlora sina kollegors respekt (Sinha 1998: 45). 

Uppfattningarna skiljer sig åt, både bland mina informanter och i forskarvärlden, om 

medias roll och uppförande, men utifrån mina informanters uppfattningar kan man i alla 

fall dra slutsatsen att media på senare tid har ägnat ansenliga mängder uppmärksamhet åt 

klimathotet i Sverige. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Klimatologen Patrick J. Michaels intar i sin bok Meltdown: The Predictable Distortion of 
Global Warming by Scientists, Politicians, and the Media en kritisk synvinkel gentemot medias 
rapportering. Han hyser inga tvivel om att människan inverkar på klimatet, men han menar att 
media medvetet förstorar upp problemen och ignorerar fakta för att göra klimatrelaterade nyheter 
mer extrema och intressanta för allmänheten. 
Geografen Greg O’Hare tar också upp medias tendenser att överdriva situationens allvar i sin 
artikel Reviewing the Uncertainties in ClimateChange Science (2000).  
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Ansvar, skuld och rättvisa 
 

Människans interaktion med miljön är ofrånkomlig, men denna interaktions villkor är 

föremål för debatt, inte minst inom klimatområdet. Klimatförändringar är i många 

avseenden en moralisk och etisk fråga. På grund av sin ekonomiska och geografiska 

utsatthet kommer världens fattigaste människor att drabbas hårdast av 

klimatförändringarnas mest dramatiska konsekvenser, såsom översvämningar, uteblivna 

eller försämrade skördar, torka och temperaturrelaterade hälsoproblem (Harris, 2003). 

Mot denna bakgrund var det viktigt att undersöka informanternas medvetenhet om 

problematiken. Jag ville veta om de ansåg att klimatförändringarnas konsekvenser skulle 

exponera vissa grupper mer än andra, och hur de resonerade om ansvar och skuld. 

 

Vem bär ansvaret?  
 

Gordon säger: Individen är ansvarig. Alla har vi förmågan att tänka eller säga 

nu räcker det! Nu får det vara nog! Jag behöver inte mer pengar eller 

tillgångar. Men vi gör inte det.  

 

Detta citat exemplifierar mina informanters syn på det individuella ansvaret. Mina 

informanter tror alltså att de flesta människor är medvetna om problemen men ändå 

fortsätter att leva som de gör. Men det är viktigt att påpeka att de flesta informanterna var 

lika kritiska till företag och stater. Det fanns ingen klar motsättning mellan individuellt 

och kollektivt ansvar eftersom flera av mina informanter såg företag och stater som 

uppsättningar av människor som agerar utifrån sin fria vilja. Rasmus anser till exempel 

att det är självklart att det är individen som är ansvarig, men att detta synsätt samtidigt är 

en förenkling. Han talar om hänsynslösa företag som styrs av ekonomi, men ”bakom den 

här ekonomin så sitter det ändå en människa och beslutar”. Rasmus tenderar också att 

betrakta alla individer, oavsett ekonomisk ställning eller mängden inflytande, som offer 

för omständigheterna. Dessa omständigheter uppfattade jag som att samhället, och 

världen i stort, driver människor till kortsiktigt tänkande och kortsiktiga handlingar, 

vilket gör att en företagschefs ansvar är lika stort som alla andras. Selina, å andra sidan, 

betonar istället det faktum att visa företag och industrier på ett storskaligt sätt bidrar till 

växthuseffekten. Trots att även företag drivs av individer måste de som har mycket 

inflytande och pengar tilldelas större ansvar. Men vid sidan av dessa finns även en hel del 
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människor som inte har så mycket inflytande, men som ändå uppvisar samma likgiltiga 

och destruktiva mönster, menar hon. Även Karin tar i första hand upp stora företag, för 

att sedan resonera kring individer och deras ”omedvetenhet”. Så här svarade hon när jag 

frågade henne vem eller vilka hon tycker bär ansvaret: 

 

Karin: Jag tänker mig egentligen mest stora företag som ligger bakom stora 

mängder utsläpp men jag tycker förstås att individer har ett lika stort ansvar. Vi 

har på något sätt inbillat oss att det inte går att leva utan vissa saker, som bilen 

till exempel som alla är medvetna om är väldigt skadlig för miljön. Speciellt i 

länder som USA där man använder väldigt mycket bensin. Väldigt många väljer 

att köra stora bilar fast de egentligen inte har något behov av det. Dessa 

människor har väldigt stor skuld med sin omedvetenhet eftersom de inte tänker 

på vad deras handlingar har för konsekvenser för miljön, framtida generationer 

och så vidare.  

 

Stora företag, amerikansk bilkultur och andra konkreta exempel är symboler för en 

likgiltighet som omfattar många fler än bara de utpekade aktörerna. Det Karin talar om är 

i själva verket en kollektiv uppfattning att ”det inte går att leva utan vissa saker”, och 

hon säger att ”vi” har inbillat oss detta. Enligt Harris (2003) ligger det tyngsta ansvaret 

hos den utvecklade världen eftersom den står för oproportionerliga mängder utsläpp i 

förhållande till sin population. Detta är ett exempel på en tillämpning av en miljöprincip, 

PPP (Polluter Pays Principle) som i korthet går ut på att de som orsakar ett problem bör 

hållas ansvariga för alla eventuella åtgärder och kostnader. Men enligt Caney (2005) är 

antagandet att endast förorenaren bör ”betala” inadekvat på grund av tre huvudsakliga 

brister: 

 

• föregående generationer kan inte hållas ansvariga 

• de som begränsas av sin okunnighet kan inte förväntas betala. 

• Det finns de som inte vill betala 

 

Caney förespråkar ett individualistiskt synsätt, men samtidigt så betonar han det faktum 

att ett kollektivistiskt synsätt möjliggör det som ett individualistiskt synsätt hindrar, 

nämligen en ansvarsfördelning som bygger på kollektivt ansvar. Om man lever i ett 

industriellt samhälle och åtnjuter alla dess fördelar har man enligt detta synsätt en del av 
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det kollektiva ansvaret (Caney 2005 766-767). Mina informanter var noga med att betona 

det individuella ansvaret, men tyngdpunkten lade de ändå på den industrialiserade 

världen som helhet. Jag kunde varsebli en känsla av pessimism och en stark övertygelse 

om att det är ”vi” som har det tyngsta ansvaret. Flera av mina informanter hade en 

tendens att fokusera sina resonemang på de aktörer i samhället som, enligt deras 

uppfattning, var mer destruktiva än andra (företag, stater etc.) men alla var överens om att 

den industrialiserade världen bör hållas ansvarig på ett kollektivt sätt.   

 

Potentiella vinnare och förlorare 
 

Den fråga som mina informanter uppvisade mest enighet kring var frågan om vinnare och 

förlorare. Rättvisa, social och ekonomisk status, människovärde och politik är bara några 

av de många ämnen som mina informanter kom att diskutera utifrån frågan om hur 

klimatförändringar kommer att påverka människor. Den första informanten som fick 

frågan var Katarina. Hon anser att fattiga människor ses som mindre viktiga och att denna 

människosyn präglar de prioriteringar som görs i katastrofsituationer. Selina är inte bara 

övertygad om fattiga kommer att drabbas hårdast i klimatrelaterade katastrofer, utan 

påpekar också att det genom historien alltid har varit så och att klimatförändringar inte är 

något undantag. Hon menar att de med makt och pengar inte ens skulle känna av 

problemen. Gordon, å andra sidan, håller med om att människor i tredje världen och 

fattiga människor i väst skulle få det svårast, men påpekar att det finns industrialiserade 

länder där hela befolkningen befinner sig i riskzonen: 

 

Gordon: Det finns en stor sannolikhet att de som redan har det svårt, att det 

skulle vara svårare för dem i allmänhet, men framför allt i tredje världen. 

Men det faktum att havsnivån skulle stiga har sina konsekvenser för alla 

människor i Holland, Danmark och så vidare. 

 

Jag tolkar Gordons uttalande som ett exempel på att varje regel har ett undantag, det vill 

säga att det inte bara är fattiga människor som löper risk att falla offer för katastrofer 

utlösta av människan. Men även i dessa industrialiserade länder finns människor som är 

mindre lyckligt lottade och som, enligt mina informanters resonemang och farhågor, 

skulle drabbas. Gordon konstaterar också detta, i början av det ovan citerade uttalandet. 

Den enda skillnaden mellan tredje världen och den industrialiserade världen är alltså 
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antalet fattiga. Men i båda dessa regioner riskerar fattiga människor att gå ett dystert öde 

till mötes, enligt mina informanter. 

I en artikel som publicerades i Anthropology Today strax efter katastrofen Katrina 

(Scheper-Hughes 2005) väcks viktiga frågor som ytterligare betonar rättviseaspekten och 

vikten av att identifiera de som riskerar att drabbas mest. Artikeln resonerar kring deras 

sociala status som en faktor i nationella och internationella prioriteringar. Författaren 

menar att det finns tecken på att fattiga människors utsatthet inte uteslutande beror på 

geografiskt läge, utan på en strukturell rasism och apati. Reaktionerna på händelserna i 

World Trade Center var mycket snabbare, effektivare och mer omfattande än de som 

katastrofen Katrina gav upphov till. Detta, menar Scheper-Hughes är ett exempel på hur 

rika människors bemöts med mer humanism och större insatser än fattiga människor i ett 

och samma land. Vidare menar författaren att det inte var en tillfällighet som gjorde att 

många journalister under katastrofens första dagar använde begreppet ”refugees” (ett ord 

som betyder flyktingar, men som ofta används som synonym för invandrare) för att 

beteckna sina flyende landsmän från New Orleans. Enligt författaren kan detta tyda på att 

fattiga och olycksdrabbade uppfattas som en egen folkgrupp. Värmeböljan som inträffade 

i Frankrike 2002 berättar dock en annan historia. Då var det äldre personer och 

människor med nedsatt hälsa som var de huvudsakliga offren (Poumadére et al. 2005). 

Men det gemensamma för dessa grupper, vare sig de är flyende amerikaner eller franska 

åldringar, är att de inte tillhör samhällets tryggaste ”klass” och att klimatförändringar i 

första hand hotar de fysiskt och socioekonomiskt svagaste grupperna. Karin var väldigt 

tydlig med att det är fattiga och på andra sätt utsatta människor som är potentiella 

förlorare, oberoende i vilken del av världen de lever. Så här resonerar hon: 

 

Jag tror att det är självklart att vissa grupper såsom de som inte har lika mycket 

pengar och de som saknar hög status i samhället, vanliga människor som inte har så 

mycket pengar och inte kan ta sig från platsen de befinner sig, att de löper större risk 

om de bor nära eller i ett översvämmat område om samhället inte hinner sätta in 

resurser så snabbt. Jag tror att de som har någon hög status i samhället, jag tror att 

samhället kommer på något sätt att ta hand om dem först. Det kommer vara så pass 

många som kommer drabbas så de med kopplingar till samhällets elit kommer att bli 

räddade först.  
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Utifrån Karins uttalande, och föregående redogörelser för mina informanters syn på 

tänkbara katastrofscenarion, är det lätt att se vilka förlorarna är. Men frågan om vinnare 

är långt mer kontroversiell. Att diskutera vinnare i ett sammanhang där mänskligt lidande 

ingår kan tyckas cyniskt, men faktum är att även vinnarna framträder tydligt i mina 

informanters sätt att se på saken. Dessa är de som till följd av människans påverkan på 

klimatet har fått bättre levnadsvillkor. Denna slutsats kan man dra både utifrån mina 

informanters berättelser och utifrån studier som tagit upp frågan. Enligt O’Brien och 

Leichenko (2000) har det i diskussioner om klimatfrågan funnits en stark ovilja från 

forskares och policymakares sida att identifiera framför allt vinnare (O’Brien & 

Leichenko 2000: 222). Men trots detta motstånd har det gjorts flera försök att lyfta fram 

frågan.5. Kasperson & Kasperson (2001) menar att det är lätt att dra slutsatser om vilka 

vinnarna är om man utgår ifrån befintlig analysdata om tillväxt och koldioxidutsläpp: 

 

“So the past and current beneficiaries of human activities driving potential 

global warming are known at least grossly and they are strongly concentrated 

in developed countries.” (Kasperson & Kasperson 2001:266) 

 

Även om ingen av mina informanter uttryckligen betecknade sig själva som vinnare, 

uppvisade de en stark medvetenhet om att deras eget samhälles ekonomiska överflöd var 

tätt sammankopplat med en omfattande förbrukning av klimatförändrande gaser. 

Samtidigt var de alla överens om att utvecklingsvärlden skulle drabbas hårdast på grund 

av sitt höga antal ekonomiskt utsatta människor.  

 

Framtida generationer 
 

För att förstå hur människor resonerar om ansvar är det viktigt att förstå hur de resonerar 

om kommande generationer och deras villkor och rättigheter. Jag ville veta ifall mina 

informanter ansåg att kommande generationer riskerade att råka ut för negativa 

konsekvenser av vårt handlande och ifall de kände att det var deras ansvar att förebygga 

detta. Selina anser att vi som lever idag har ett stort ansvar eftersom vi vet vad som är 

skadligt för klimatet, och eftersom kommande generationer har samma rättigheter som vi 

att leva i en värld som inte har fördärvats av föregående generationer. Hon anser också att 
                                                 

5 En av de första som tog upp frågan om vinnare i ett klimatsammanhang är Michael H. Glantz, bl.a. i 
boken Climate Variability, Climate Change and Fisheries (1992)  
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uppoffringar inte borde vara något hinder och att vi bör prioritera de som kommer att leva 

på jorden i framtiden: 

 

Så här säger Selina: När jag blev medveten om vilken effekt mina egna 

handlingar hade så började jag ta avstånd ifrån dåliga produkter. Även om 

det kostar mer, eftersom framtida generationer är viktigare än vad saker och 

ting kostar.  

 

Karin delar denna uppfattning och menar att vi som lever nu är ansvariga för vad som 

händer och att kommande generationer kommer att ärva det ansvaret. Men anser Karin att 

tidigare generationer har uppfyllt sitt ansvar? Hon gav inget direkt svar men antydde att 

tidigare generationer på grund av bristande kunskap och inflytande inte kunde ta sitt 

ansvar: 

 

Karin: förr i tiden så hade man ju inte lika mycket kunskap om hur olika saker 

inverkade på miljön och klimatet, och även om man kanske visste hur saker 

och ting hängde ihop så hade man ingen möjlighet att påverka hur t.ex. 

företag behandlar miljön6  

 

Rasmus, å andra sidan, tenderar att istället tala om hur framtida generationer kommer att 

anpassa sig till de rådande omständigheterna. Han reserverar sig dock för risken att det 

motsatta kommer att inträffa, det vill säga att de kommande generationerna kanske 

kommer att utstå mycket lidande. Men denna risk ser han inte som en anledning till oro 

eftersom alla lider från och till, enligt honom. Även om klimatförändringarna uteblir eller 

förebyggs så kommer krigen att fortsätta, menar han.  

Enligt Onora O’Neill, som i sin bok Towards Justice and Virtue (Cambridge University 

Press 1996) bland annat talar om människors syn på kommande generationer, måste man 

kunna göra antaganden om framtidens människor för att kunna ta deras situation på 

allvar. Trots att vi inte kan individualisera framtida personer innebär inte detta att våra 

aktiviteter inte kommer att forma deras verklighet, på samma sätt som vår verklighet har 

formats av våra föregångare, menar O’Neill. Genom att förbränna fossila bränslen 

påskyndar vi växthuseffekten och skadar dramatiskt människor som inte kan skada oss. 

                                                 
6 Detta kopplar återigen till PPP – principen och de synpunkter som framfördes av Caney (2005) om att 
förorenaren inte alltid kan hållas ansvarig eftersom vissa människor är omedvetna om vilka påföljder deras 
handlingar kan få. 
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Dessa människor kan vi inte föreställa oss, men de är ytterst verkliga (O’Neill 1996: 

115). 

 

Vägen till förändring 
 

De flesta av mina informanter betonar faran med klimatförändringar orsakade av 

människan. Därför är det intressant att undersöka hur de menar att man kan och bör gå 

tillväga för att förändra saker och ting. Även de informanter som inte såg människan som 

den dominerande orsaken hade en del att säga om hur man bör gå till väga för att 

minimera människans skadliga effekt på miljön och klimatet. De vägar till förändring 

som mina informanter föreställer sig utgör ett brett spektrum av lösningar, från statliga 

direktiv till individuellt ansvar gentemot varandra och miljön. Alla är överens om att det 

inte är lätt att uppnå förändring och att vägen dit präglas av svåra hinder. Katarinas syn 

på vad man kan göra handlar mycket om att varje person måste omvärdera sina behov 

och därmed sin konsumtion. Men hon anser att även stater och regeringar bör ta sitt 

ansvar och se till att medborgarnas möjligheter till klimatpåverkande handlingar 

begränsas.  

 

   Katarina säger: Om man införde bättre varor så tvingar man folk att välja det 

som finns. Det är samma sak med rökning inomhus, det är ju en påtvingad 

åtgärd, men det funkar ju. På samma sätt skulle man kunna höja 

bensinpriserna, men samtidigt så måste alla ha råd med en bil. Speciellt om 

man bor i områden som Norrland där man behöver bil och bensin, så det får 

inte vara så att åtgärderna går ut över de fattigare. Samtidigt så tror jag att 

människor i storstäder som Stockholm använder bensin när det inte behövs, 

och där tjänar man mer och har råd med de höga högre bensinpriserna.  

 

Enligt Katarina är det alltså inte problemfritt att införa systematiska åtgärder eftersom 

sociala och ekonomiska skillnader gör det omöjligt att tillämpa samma lösning på alla 

människor, ens i ett nationellt perspektiv. Det globala perspektivet ger upphov till 

ytterligare problematiseringar. Gordon och Rasmus tog upp Kina och Indien som 

exempel på länder där den snabba tillväxten gör att de kommer uppnå samma standard 

som många industriländer har inom en snar framtid. Både Rasmus och Gordon menar att 
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det vore oresonligt att förvänta sig att dessa länder ska avstå från att förbättra sina 

livsvillkor för att rädda klimatet. Shue (1999) menar att det hittills har varit lätt för 

industriländerna att på olika sätt utnyttja sitt överläge och tvinga på utvecklingsländerna 

orättvisa villkor, men att klimatsituationen har fått vinden att vända. Nu har 

industriländerna blivit varse om vilka negativa effekter på klimatet deras industriella 

aktiviteter har haft, och därmed måste de göra sitt bästa för att få utvecklingsländerna att 

avstå från att tillämpa samma industrialiserings - och levnadsmönster (Shue 1999: 531).  

Karin berörde samma motsägelse med sina resonemang om förändring. Enligt hennes 

uppfattning är det inte mer än rättvist att låta utvecklingsländerna uppnå en högre 

standard, samtidigt som den rika världen tar det huvudsakliga ansvaret: 

 

Karin: Den rika världen har mer resurser för att sätta in alternativa bränslen 

för bilar, som står för en stor del av utsläppen. Då tänker man att det är den 

rika världens ansvar att ställa om utvecklingen så att man åtminstone inte här 

släpper ut lika mycket avgaser. Jag tycker att det på något sätt kan vara mer 

okej för den fattiga delen av världen att inte ta lika mycket hänsyn till miljön 

eftersom de inte alltid har de resurser som krävs för att ställa om industrin i 

allmänhet eller bilindustrin.  

 

Det är intressant att notera att informanterna tar hänsyn till det globala perspektivet i sina 

resonemang, och att de ser det som oundvikligt att åtminstone vissa länder ska få 

förbränna fossila bränslen. Även Katarina, som utgår ifrån det nationella perspektivet, 

anser att de finns människor som inte har något val än att förbruka bensin. Caney (2005) 

menar att det huvudsakligen finns två åtgärder som ett ansvarsfullt förhållningssätt 

gentemot klimatet innefattar. Dessa är skadebegränsande åtgärder och 

anpassningsåtgärder. Den förstnämnda gruppen av åtgärder handlar om att dra ner på 

aktiviteter som bidrar till klimatförändringar. Detta blir till en börda därför att de som 

avstår från klimatförändrande aktiviteter förlorar de fördelar som förknippas med utsläpp 

av växthusgaser. Det kan handla om att reducera bilkörningen, bruket av elektricitet, 

flygresor etc. Anpassningsåtgärder är sådana åtgärder som möjliggör en hantering av 

klimatförändringar. Det kan handla om investeringar i läkemedel som minskar risken för 

sjukdomar som malaria och kolera, eller att göra tillvaron tryggare för dem som bor i 

eller nära översvämningshotade områden. Även anpassningsåtgärder blir till en börda 

därför att de kräver resurser som annars hade spenderats på andra aktiviteter (Caney 
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2005: 751-752). Enligt Harris (2003) har de internationella klimatsamtalen resulterat i ett 

slags överenskommelse mellan utvecklingsländer som Kina och Indien, och 

industriländer som USA. Överenskommelsen handlar om att fokusera på 

anpassningsåtgärder för att undvika det som befaras mest i dessa länder, nämligen en 

reducering av växthusgaser. Detta gör det möjligt för utvecklingsländerna att fortsätta 

utvecklas i samma snabba takt. Men det som är orättvist med detta, menar Harris, är att 

industriländer som USA slipper reducera sina utsläpp och kan fortsätta med sin 

klimatpåverkan, trots att de har mycket mer potential att klara av eventuella katastrofer än 

vad utvecklingsländerna har (Harris 2003: 155). Man kan alltså konstatera att det inte 

bara finns en väg till förändring, utan många. Anpassning, skadebegränsning och statlig 

kontroll är bara några av de lösningar som förekommer i mina informanters resonemang 

och i nationella och internationella debatter. Enligt Rasmus är det praktiskt 

ogenomförbart att försöka förändra människors livsstil och inställning, men han tror att 

det kan komma en naturlig balans:  

 

Rasmus: Jag har svårt att tänka mig att det skulle finnas resurser till att ändra 

folks tänkande, men däremot tror jag att det kan komma en naturlig balans till 

slut. Om man tar en sådan sak som olja. När den försvinner så måste man 

hitta på nya alternativ eftersom man inte har något val. Jag tror att det 

kommer att utvecklas bättre alternativ men de kommer fortfarande att tära på 

naturresurserna.  

 

Men inte ens denna naturliga balans kommer att vara en fullständig balans, menar 

Rasmus, eftersom alla energialternativ kommer att ”tära på naturresurserna”. Detta 

synsätt ifrågasätter grundantagandet att det går att uppnå förändring. De olika 

perspektiven visar på svårigheten med att prata om förändring. Skillnaderna finns inte 

bara i internationella förhållanden utan även mellan människor som lever i samma region, 

och handlar inte bara om hur man bör förändra utan även om ifall man bör förändra. 
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Uppoffringar 
 
 

Tyvärr så är det inte så många som gör någonting åt saken för att de är rädda 

för att offra sin bekvämlighet. (Selina) 

 

Trots det ovan citerade uttalandet tillhör Selina de som kan tänka sig att göra stora 

uppoffringar för att förebygga klimatförändringar. Men hennes syn på medmänniskornas 

vilja att frivilligt eller tvingade av statliga påbud göra uppoffringar som hotar deras 

bekvämlighet är mycket dyster. Hennes inställning delas av alla informanter. Alla tar upp 

bekvämlighet som det största hindret och den största prioriteringen i många människors 

liv. Två av informanterna, Rasmus och Gordon, använder sig utav uttrycket 

”trygghetsnarkomani” för att beteckna den djupt inrotade oviljan att göra uppoffringar 

som de menar att stora delar av befolkningen har. Rasmus menar bland annat att: 

 

Människor är villiga att göra vissa uppoffringar till en viss punkt. Tills den 

punkten gör att det inte längre är lönsamt för dem. Tills man tappar sitt fina 

leverne genom att liksom prioritera bort det och prioritera miljön. Det tror 

jag inte att  folk kommer gå med på.  Det är ju det som är det grundläggande 

problemet, att människans standard blir bättre och bättre men miljön mår 

sämre och sämre. 

 

Inställningen till uppoffringar är alltså överlag mycket skeptisk bland mina informanter. 

Tron på massiva frivilliga insatser lyser med sin frånvaro och en förhållandevis 

pessimistisk syn på mänskligheten är förhärskande i deras diskussioner av uppoffringar 

som en lösning på klimatproblematiken. Enligt Gordon präglas sambandet mellan 

generella uttryckta värderingar och viljan att göra uppoffringar av hyckleri. Han menar 

att det talas oproportionerligt mycket om klimatet men att det görs förvånansvärt lite. Det 

existerar två verkligheter. Den ena är verbal, och enligt den är människor villiga att göra 

vad som helst för att hjälpa miljön. I den andra verkligheten kan man bara utgå ifrån 

deras handlingar, och den verkligheten är betydligt tristare, menar Gordon. 

En studie av O’Connor et al (1998) gör gällande att människor i de situationer där de 

förväntas uttrycka sina värderingar om klimatet tenderar att gå efter samhällsnormen och 

uttrycka de åsikter som de finner mest moraliska. Men när det handlar om att stödja 

konkreta statliga förslag som begränsar deras livsstil och höjer priser eller skatter så är 
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det inte lika självklart att deras teori omsätts i praktik (O’Connor, Bord & Fisher 1998: 

205).  

 

Teori och praktik 
 
Efter att ha diskuterat mina informanters syn på klimatfrågan och vilka, om några, 

förändringar som bör göras kändes det nödvändigt att ta upp sambandet mellan deras 

teoretiska värderingar och praktiska beteenden. Trots viss oenighet kring 

klimatförändringarnas dominerande orsak har denna studies röda tråd varit uppfattningen 

som delades av alla informanter, nämligen att människan har stor eller viss inverkan på 

klimatet. Ingen såg människans aktiviteter som helt frikopplade från klimatpåverkan 

Detta väcker frågan vad de själva gör för att reducera sina bidrag till växthuseffekten. På 

min fråga vad hon konkret gör för att minska växthuseffekten, svarade Karin: 

 

Jag gör någonting genom att undvika vissa saker till exempel genom att inte 

ha bil, ta bussen som går på biogas, och om jag bodde lite närmare stan så 

skulle jag gå eller cykla. Det skulle vara självklart för mig. Jag brukar tänka 

mig för innan jag slänger glas, aluminiumförpackningar och annat. Jag är 

inte speciellt aktiv för att förändra miljön men jag tycker det är viktigt att 

aktivt undvika det som man vet förstör jorden, t ex. att köra bil mycket eller 

flyga mycket. Vissa saker går inte att undvika. Man kan inte komma över 

Atlanten utan att flyga. Det skulle ta alldeles för lång tid, men man kan 

undvika att göra sådant som man kan göra på ett mer miljövänligt sätt. 

 

Det är viktigt att notera att det finns en begräsning i Karins vilja att vidta åtgärder, trots 

att hon gör flera saker som på ett direkt sätt minskar hennes individuella bidrag till 

växthuseffekten. Hon säger att ”vissa saker går inte att undvika” och tar upp flygresor 

över Atlanten som ett exempel. Det är intressant att hon förutsätter att flygresor är en 

nödvändighet. Här måste jag reservera mig. Det ingår i vissa människors arbete att flyga 

långa sträckor med jämna mellanrum och för dem är flygresor en nödvändighet, men 

Karin jobbar lokalt och hennes behov av flygresor är på det viset sekundära, liksom 

många andras. Bekvämlighet är alltså inte bara någonting som informanterna har 

observerat hos andra utan också någonting som de själva i varierande utsträckning har 

blivit beroende av och kanske inte ser. Rasmus är ett annat exempel. Karin förutsätter 
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flygresor som en nödvändighet i människors liv men Rasmus konstaterar uttryckligen att 

han inte kan tänka sig att avstå från att flyga trots att han är fullt medveten om att 

flygplan släpper ut stora mängder koldioxid. Han säger dock att han skulle kunna tänka 

sig att avstå om han visste bortom alla tvivel att hans avståndstagande räckte för att 

åstadkomma en märkbar förändring. Han tycker dock att kollektivtrafik är ett väldigt bra 

alternativ för de som bor i städer och han har inga planer på att skaffa bil Om han skulle 

skaffa bil skulle det dock vara en som är billig i drift, oberoende av dess inverkan på 

miljön. Karin, Katarina och Selina menar däremot att prisskillnader är oväsentliga så 

länge det är ekonomiskt möjligt för dem att köpa miljövänliga alternativ. Selina anser att 

det behövs mer information om vad man kan göra för att förebygga klimatförändringar, 

men hon anser att det är självklart att åka kollektivt, källsortera och köpa ekologiska 

produkter som produceras regionalt, för att undvika behovet av långa transporter. 

Katarina menar att det är svårt att upprätthålla ett ekologiskt hushåll men att hon 

försöker, trots att hennes ekonomi egentligen inte klarar det. Enligt henne finns viljan hos 

många, men de dyra priserna avskräcker. Rasmus gav mig också ett svar som har starka 

kopplingar till ekonomi: 

 

Rasmus: Jag köper ekologiskt, källsorterar, pantar burkar och så vidare. Jag 

åker kollektivt men inte bara för att det är bra utan också för att det är 

ekonomiskt. Många resonerar ekonomiskt, väldigt många. Folk orkar inte 

köpa ekologisk mjölk när den bara kostar en krona extra. Jag handlar på X7 

när jag vet att de har barn som sitter och tillverkar deras kläder. Jag gör det 

för att jag vet att om det hade varit tvärtom, det vill säga om människor från 

Asien hade kunnat köpa billiga, svensktillverkade kläder så skulle de göra det. 

Det säger ganska mycket om människan. Man tänker alltid på sig själv.  

 

Trots att flera av mina informanter sa att de gör så mycket som de kan, utifrån sin 

ekonomiska situation, fick jag en känsla av att de ville göra mer. Det finns också en 

osäkerhet kring hur effektiva olika åtgärder är. Selina säger att hon inte har några 

problem med att köpa dyrare produkter, gå till apoteket med gamla läkemedel och 

batterier eller källsortera, men hon uttrycker en frustration över att det är svårt att veta 

vad som är bra ur klimatsynpunkt. Enligt henne borde det finnas mer att göra utöver de 

                                                 
7 En klädeskedja som av flera människorättsorganisationer har anklagats för att nyttja barnarbetare i tredje 
världen. 
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vanliga alternativen som kollektivtrafik, lägre elförbrukning och så vidare. Informationen 

borde bli mer tillgänglig och konkret. Andra av mina informanter tycker att vissa saker, 

som till exempel flygresor, är nödvändiga komponenter i deras liv och att det finns 

gränser för hur mycket de är villiga att avstå ifrån. Sammanfattningsvis kan jag notera att 

sambandet mellan teori och praktik inte är speciellt starkt bland mina informanter, även 

om många av dem uttrycker en stark vilja att omsätta sina tankar i praktik. Vissa 

begränsas av sina inkomster, andra menar att de inte känner till tillräckligt många 

alternativ för att kunna göra sitt yttersta. Men det finns även de som anser att vissa vanor 

är alldeles för självklara för att kunna uteslutas ur deras livsstil helt. 

 

Sammanfattande diskussion 
 

I denna studie har fem informanters syn på klimatförändringar presenterats och 

analyserats. En stor variation i uppfattningar och förhållningssätt har uppmärksammats. 

Någonting som alla informanterna är eniga kring är att människan påverkar klimatet med 

sina aktiviteter, men uppfattningarna om graden av påverkan varierar. Likaså är det svårt 

att dra generella slutsatser om informanternas inställning till medias roll. Även om de 

flesta ser den ökande mediala uppmärksamheten som en naturlig följd av ökad 

vetenskaplig enighet är det lätt att skymta olika former av skepticism i deras argument. 

Media ses inte som en oberoende, objektiv informationskälla, och misstankar om 

sensationalism, politiska baktankar och undanhållande av information från medias sida är 

vanligt förekommande i det insamlade materialet.  

 

Utveckling och konsumtion är aspekter som engagerar och provocerar fram djupgående 

resonemang om människans natur. Alla som har deltagit i denna studie är övertygade om 

att människan har tappat kontakten med naturen och att det råder en självdestruktiv 

stämning i den industrialiserade världen. Individer, stater och företag ses som lika 

skyldiga och ingen tydlig motsättning mellan individuellt och kollektivt ansvar kan 

observeras i informanternas resonemang. Företag som släpper ut stora mängder 

växthusgaser ses som viktiga aktörer på grund av sin potential att på ett storskaligt sätt 

påverka klimatet. Men alla som prioriterar sin bekvämlighet och sina sekundära behov 

framför miljön betraktas som medskyldiga.  
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När det gäller klimatförändringarnas potentiella konsekvenser är det lätt att se att 

informanterna generellt sett betraktar världens fattiga människor som de största 

potentiella offren. Selinas uppfattning om att fattiga alltid drabbas hårdast i alla 

avseenden och att klimatförändringar inte är något undantag exemplifierar den 

dominerande uppfattningen bland mina informanter.  

 

En viktig fråga som denna studie syftar till att belysa är hur mycket informanterna är 

villiga att göra för att reducera sina bidrag till växthuseffekten och mänskligt utlösta 

klimatförändringar. Alla som har intervjuats för denna studie är överens om att 

människans inverkan på klimatet bör begränsas. De flesta är aktivt engagerade i att 

begränsa sina bidrag till växthuseffekten i sin vardagliga tillvaro. Många uttrycker dock 

en vilja att göra mer, medan vissa inte kan tänka sig att avstå från vissa saker. Kopplingen 

mellan teori och praktik är således inte så stark som informanterna själva skulle vilja att 

den var. Detta förklaras främst av ekonomiska faktorer, bristande information om 

adekvata åtgärder och i vissa fall bekvämlighet.  

 

Kvinnorna och männen i denna studie har väldigt olika ståndpunkter. Det är bara 

kvinnorna som anser att människan är den dominerande orsaken till klimatförändringar, 

och det är bara männen som ifrågasätter media och den allmänna bilden av 

klimatförändringar. Det är med viss försiktighet och tveksamhet som jag uttalar mig om 

dessa genusrelaterade skillnader. Dels för att studien bygger på samtal med endast fem 

personer och dels för att genusaspekten inte har undersökts i denna studie. Men dessa 

uppmärksammade skillnader kan likväl vara en indikation på att uppfattningar om 

klimatförändringar även bör undersökas ur ett genusperspektiv.  En annan viktig aspekt 

som kräver långt mer uppmärksamhet än vad den har fått i denna studie är synen på 

global rättvisa ur klimatsynpunkt, ur västerländska såväl som icke-västerländska 

perspektiv.  

 

Jag har med denna studie försökt ge läsaren en inblick i hur ett antal människor resonerar 

om en aktuell och viktig fråga som involverar hela samhället och alla dess nivåer. 

Klimatförändringar har dominerat media- och samhällsdebatten på senare tid och 

samtidigt som jag skriver dessa avslutande rader kan jag i bakgrunden höra nyheter om 

körsbärsträd i Washington som blommar tre månader tidigare än de brukar och om 

miljonförluster i svenska skidbackar. Min gissning är att debatterna och uppståndelsen 
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kommer att fortsätta, och min förhoppning är att människors inställning till 

klimatförändringarnas många och viktiga aspekter kommer att ägnas mer 

uppmärksamhet.  

 

Linköping, januari 2007 
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