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Sammanfattning 

Denna studie syftar att i relation till governance-perspektivet granska forskares argumentation kring 

reglering av geoengineering. Detta för att utläsa om den reglering som forskare argumenterar för kan 

väntas vara effektiv när klimatfrågor styrs allt mer integrerat från samhället. 

Geoengineering är samlingsnamnet för tekniker som återbalanserar klimatet för att motverka 

klimatförändringar. Teknikerna innebär stora risker då kunskapen idag är liten om effekter från 

användning. I dagsläget finns inte heller någon direkt reglering av geoengineeringteknikerna, endast 

några tekniker regleras till viss del av internationella avtal från FN. Detta framhävs som ett starkt 

argument av flertalet forskare för varför reglering är nödvändigt att utforma. Att en enskild aktör, 

eller en begränsad grupp aktörer kan använda teknikerna utan samtycke från andra stater 

presenteras som ytterligare ett argument till varför reglering är nödvändigt. 

Hur forskarna menar att regleringen bör utformas för största effekt varierar, men överens är de om 

att i slutändan krävs en internationell reglering, då effekterna från teknikerna är globala. En sådan 

utformning är inte helt förenlig med governance-perspektivet som syftar till en styrning som är 

integrerad i samhället och inte som bindande internationella avtal som integreras i politiken inom 

staterna. Vägen till internationella diskussioner kring reglering av geoengineering ser forskarna lite 

olika på. Flera förespråkar att mer forskning bör ligga till grund för regleringen och att den 

forskningen bör regleras av normer och principer. Tre forskares argumentation skiljer sig från övriga i 

frågan om vägen till internationell reglering. De förespråkar att normer och principer ligger till grund 

för forskning och att staterna utifrån den skall bilda sig en uppfattning av geoengineering för att 

sedan gå in i internationella diskussioner. 

Då samhällsstyrningen blir allt mer integrerad innebär det också att de icke-statliga aktörernas roll 

växer, ett perspektiv som argument i texterna har analyserats utifrån.  De argument som forskare tar 

upp kring icke-statliga aktörer fokuserar till stor del på de risker som de menar uppstår när det inte 

finns någon direkt reglering av teknikerna. Forskarna menar att icke-statliga aktörer som satsar på 

geoengineeringtekniker kan äventyra riskhanteringen och det ursprungliga syftet att minska 

klimatförändringarna skulle svänga till att tjäna pengar.  

Argumentationen som forskarna presenterar i sina texter varierar, men även många likheter kan ses i 

hur de menar att regleringen av geoengineering bör utformas för att vara så effektiv som möjligt. I 

och med att forskarnas argumentation varierar finns det även en variation i överensstämmelse med 

den utveckling som Hoffman (2011), O`Neill (2009) och Hedlund och Montin (2009), tre forskare som 

diskuterar governance-perspektivet, ser med en mer integrerad styrning i samhället.   
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Förord 
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tack till vänner och familj som stöttat mig i mitt skrivande. 

Jessica Olsson 
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Inledning 
Endast små framsteg i att lösa problemen med global uppvärmning till följd av mänskliga aktiviteter 

har under senaste tiden kunnat ses inom klimatpolitiken. Det har inneburit att dörrar har öppnats för 

alternativa sätt att få bukt på problemet, däribland användning av geoengineeringtekniker (The Royal 

Society, 2009). Begreppet geoengineering innebär storskalig och medveten manipulering för att 

återbalansera klimatet för på så sätt undgå den globala uppvärmningen och dess följder (Keith, 

2000). Det finns i huvudsak två olika grupper av teknik för detta ändamål (Keith, 2000). Grupperna är; 

uppfångande av koldioxid från luften och reflekterande av solljus (The Royal Society, 2009). En 

närmare beskrivning av teknikerna och dess historia återfinns under kapitlet bakgrund. 

Klimatförändringarna ser inga nationsgränser och har stor påverkan på hela planeten, vilket gör 

frågan till en av de mest globala. Detta har bidragit till problem inom politiken på såväl internationell 

som nationell nivå när klimatfrågor diskuteras. Det är stora skillnader mellan hur klimatfrågan ses i 

världen (Conca & Dabelko, 2010), vilket ger olika tolkningar av allvaret och hur en lösning bör se ut. 

Geoengineering är en unik fråga inom politiken då den inte tidigare är beprövad, resultaten osäkra 

och riskerna stora. Till komplexiteten hör bland annat att det är teoretiskt och tekniskt möjligt att en 

aktör, en grupp aktörer unilateralt förändrar hela planetens klimat (Victor, 2008). Det skapar särdeles 

stora utmaningar för utformning av en politisk reglering för att undvika katastrofer (Victor, 2008). 

Vissa av geoengineeringteknikerna medför ett mycket långsiktigt åtagande för mänskligheten. Till 

exempel skulle konsekvenserna av att sluta reflektera bort solljus om mänskligheten en gång börjat 

kunna innebära en kraftigare och snabbare höjning av medeltemperaturen än innan (Victor, 2008). 

Den gemensamma politiken måste även leva upp till demokratiska ideal, hantera tekniken på ett sätt 

som upplevs som förnuftigt såväl som den måste ha så väl avvägda risker som möjligt.     

Geoengineering har kommit upp på den klimatpolitiska dagordningen då minskningen av 

koldioxidutsläpp och anpassningen till förändringarna till följd av det förändrade klimatet är mycket 

dyra att genomföra och inte kan genomföras lika fort som förändringarna sker (Victor, 2008). Dock 

diskuteras geoengineering idag i ytterst liten grad inom såväl nationell som internationell formell 

politik. Inom forskningen kring geoengineering är studier om politiska aspekter mycket ovanlig och 

endast ett fåtal publikationer finns att tillgå (Virgoe, 2009). Virgoe (2009) menar fortsatt att det inom 

politiken kommer att bli mer intressant att undersöka geoengineering i takt med att misslyckanden 

med att minska utsläpp av växthusgaser blir mer påtagligt. Även forskarna Rayner, Redgwell, 

Savulescu, Pidgeon och Kruger (2009) lyfter vikten av att det finns ett ramverk för hanteringen 

forskning kring geoengineering såväl som implementering av tekniker. Därmed är det av stor vikt att 

undersöka idéer om och förslag på hur reglering för geoengineering bör se ut för att vara effektiv och 

kunna göra riskerna med teknikerna så små som möjligt.  

I formella politiska sammanhang är det endast Science and Technology Committee som skrivit en 

rapport på uppdrag av The House of Commons som behandlat geoengineering. Kommittén 

undersökte med vetenskapliga källor behovet av politisk reglering av geoengineering samt hur den 

regleringen skulle se ut för att sedan ge sin syn på det hela (The House of Commons, 2010).  

Vetenskapsvärlden har i större utsträckning öppnat upp ögonen för problematiken kring 

implementering av reglering för geoengineering. Eftersom geoengineering inte diskuterats i speciellt 

stor utsträckning inom den formella politiken finns det en poäng med att granska vetenskapens syn 

på hur de menar att den politiska hanteringen av geoengineering bör utformas. Detta då de 

vetenskapliga slutsatserna kan komma att påverka hur regleringen inom politiken sedan utformas. 



5 
 

Ett exempel som visar på detta är den rapport som Science and Technology Committee skrivit där 

politiker drar slutsatser utifrån intervjuer med forskare och analys av litteratur (The House of 

Commons, 2010). Då detta är den enda rapport funnen som är författad av forskare visar detta på 

vetenskapens stora betydelse för vilka uppfattningar som politiker får på ett så pass nytt område som 

geoengineering i dagsläget är. Även Andersen, Skodvin, Underdal och Wettestad (2000) tar upp att 

vetenskap är en av de kunskapskällor som ger underlag för att identifiera problem och lösningar som 

politiken är beroende av. De hävdar vidare att många av vår tids största miljö- och klimatproblem 

inte ens skulle vara identifierade om det inte var för den vetenskapliga kunskapen. Fortsatt är det 

även inom vetenskapen som de risker och osäkerheter som finns kring effekterna vid implementering 

av geoengineering-tekniker kommer att identifieras. Det är riskerna med teknikerna som är 

problematiken och därmed även det som regleringen skulle innefatta. Vidare menar Knaggård (2009) 

att en av de faktorer som påverkar politikens utformning i klimatfrågor i Sverige är vetenskapliga 

osäkerheter. Det skulle alltså kunna innebära att vetenskapen har ett inflytande i utformningen av 

reglering i klimatfrågor även om det är på en internationell nivå, då osäkerheterna kring 

geoengineering är många. Därmed är det av intresse att i brist på rapporter skrivna av politiker kring 

reglering av geoengineering granska forskares argumentation då den kan ge en indikation på hur 

utformningen av regleringen kan komma att se ut. 

De små framstegen och långsamma processerna gällande miljöfrågor har inte endast lett till att 

geoengineering kommit på tal igen utan även till att en omvandling har påbörjats kring styrningen 

och hur det mest effektiva sättet att hantera frågorna ser ut. Hoffmann (2011) och O´Neill (2009) 

menar att samhället är på väg ifrån de traditionella bindande protokollen som skall säkerställa att 

stater minskar sina utsläpp av växthusgaser mot alternativa sätt att hantera frågorna bland såväl 

företag som kommuner, ett perspektiv kallat governance. Denna utveckling kommer troligtvis ha en 

påverkan dels på utvecklingen och användandet av geoengineering men även hur regleringen skall 

utformas. 

Vilka argument som vetenskapsmän presenterar kring utformning av reglering för geoengineering 

analyseras i denna uppsats och genomförs utifrån ett governance-perspektiv. Analysen kommer att 

fokusera på aktörernas argument kring framtida hantering av geoengineering utifrån premissen från 

governance-teorin att statens roll i miljöarbeten minskar i takt med att icke-statliga aktörer och den 

enskilda individen tillskrivs en större roll i styrningen av klimatfrågor.  

Det empiriska material som ligger till grund för denna studie är en argumentationsanalys av totalt nio 

texter som är journalartiklar, rapporter och memorandum till rapporten skriven av Science and 

Technology Committee, alla skrivna av framstående forskare i frågor kring geoengineering. Analysen 

kommer att utgå från fyra teman, tre identifierade från governance-perspektivet och ett 

övergripande. Temana är; varför regleringens nödvändighet, nivå av reglering (exempelvis 

internationell- eller nationell nivå), ansvarsfördelning (exempelvis vem som är ansvarig för forskning 

eller att utforma reglering) och icke-statliga aktörers roll (exempelvis vilken roll de analyserade 

texterna ger till privata företag). 

 En studie liknande denna är genomförd med i princip samma teman, dock om utformningen av 

framtidens klimatpolitik. Studien tar precis som denna avstamp i governance-perspektivet och 

analyserar hur klimatpolitiken bör vara utformad för att efter 2012 ha största effektivitet, då det inte 

längre finns något internationellt klimatavtal att följa. Även de har alltså analyserat ett område som 
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saknar direkt reglering liknande situationen med reglering av geoengineering. Därmed finns det 

anledning att analysera forskares argumentation utifrån just governance-perspektivet. (Biermann, 

Pattberg, & Zelli, 2010) 

Det finns även anledning att granska forskares argumentation kring reglering av geoengineering då 

ämnet är på uppsving. Geoengineering och all dess problematik diskuterades under en konferens i 

London i mars 2012 kallad ”Planet Under Pressure” (Planet Under Pressure, 2012a), där en mängd 

olika aktörer från såväl politiken som näringslivet och intresseorganisationer samlades för att 

diskutera och lära kring de påfrestningar på jordens klimat som finns (Planet Under Pressure, 2012b).  
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Syfte 
Denna uppsats har till syfte att i relation till ett governance-perspektiv granska forskares 

argumentation kring reglering av geoengineering. Detta för att ge en bild av hur forskare menar att 

regleringen bör utformas för största effekt och om en sådan reglering är förenlig med den 

utvecklingen som kan ses i styrning av klimatfrågor, en mer integrerad styrning med fler aktörer 

inblandade. Genom att granska forskares argumentation kan en indikation ges på hur politiker sedan 

utformar reglering. Detta då vetenskapen genererar den kunskap som politiken bygger på (Andersen, 

Skodvin, Underdal och Wettestad, 2000).   

Frågeställningar 
 Vilka argument används i diskussioner kring reglering av geoengineering? 

 På vilken nivå menar forskare att reglering av geoengineering bör utformas? 

 Vilken roll tillskrivs icke-statliga aktörer i utformningen av reglering? 

  I vilken utsträckning kan utgångspunkterna för governance-perspektivet spåras i forskarnas 

argumentation kring reglering av geoengineering? 
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Bakgrund 
Nedan presenteras hur geoengineering som idé har växt fram och en mer utförlig beskrivning av de 

två grupperna av geoengineeringtekniker. Detta för att ge en förståelse för vad begreppet 

geoengineering innebär inför efterföljande delar i denna uppsats. Även vilka lagligt bindande 

internationella avtal som kan beröra regleringen av geoengineering presenteras för att ge en 

förståelse för senare diskussioner.  

Geoengineering och dess historia  
Geoengineering har många likheter med väder- och klimatmanipulation som var det ledande 

forskningsområdet inom den atmosfäriska vetenskapen under 1950 och 1960-talet (Keith, 2000). 

Fokus var inte då på manipulering i syfte att minska den globala uppvärmningen utan istället att 

motverka naturkatastrofer och förbättra det naturliga tillståndet (Keith, 2000). Klimatmanipulering i 

syfte att motverka växthuseffekten, alltså det som idag går under benämningen geoengineering, 

började diskuteras 1965. Geoengineering dog sedan ut som en genomförbar metod på grund av att 

riskerna ansågs vara oacceptabelt stora och diskussionerna gällande klimatet under 1980- och 1990-

talet präglades istället av åtgärder för minskning av koldioxidutsläpp. (The Royal Society, 2009) 

Diskussionen upptogs först de senaste åren i takt med att reduceringen av växthusgasutsläpp inte 

blivit verkningsfullt och nått de önskade resultaten (Victor, 2008). 

Geoengineering innefattar, som tidigare nämnt, två olika grupper av metoder vars syfte är att minska 

den globala uppvärmningen. Den ena gruppen metoder har syftet att reducera halten koldioxid som 

redan finns i atmosfären, koldioxidreducering. Metoderna innefattar reducering av koldioxid dels 

med biologiska markbundna system (som exempelvis skogsplantering), oceaniska system 

(exempelvis, järn tillsätts för att öka algtillväxten) och konstgjorda tekniska lösningar (exempelvis 

artificiella träd och ”koldioxiddammsugare”). Dessa metoder går under namnet, Carbon dioxide 

removal- tekniker (CDR-tekniker). (The Royal Society, 2009)  

Den andra gruppen innefattar tekniker för att reflektera bort en mindre mängd av solens strålning 

från jorden. Det finns flertalet tekniker för ändamålet och dessa kan appliceras på olika avstånd från 

marknivå. För att reflektera bort solstrålning direkt från jordens yta nämns förslaget att göra jordens 

yta ljusare, bland annat genom att måla hustak vita. Då moln reflekterar bort solljus kan 

molntillverkning eller molnförtätning minska instrålningen i troposfären. I övre atmosfären kan 

solens instrålning minska med hjälp av aerosoler i stratosfären och i rymden kan diverse 

reflekterande objekt användas, så kallade rymdspeglar. Dessa tekniker går under namnet Solar 

radiation management- tekniker (SRM-tekniker). (The Royal Society, 2009)  

Det finns flertalet möjliga negativa följder vid användning av geoengineeringtekniker. Några av dessa 

presenterar Robock (2008) i en artikel. En av de negativa sidorna som Robock (2008) påvisar med 

användning av SRM-tekniker är att människan kan fortsätta öka koldioxidkoncentrationen i 

atmosfären utan temperaturhöjning som följd. Detta kan i sin tur leda till surare hav då haven tar 

upp nära hälften av överskottet på koldioxid i atmosfären (Robock, 2008). Genom att applicera 

aerosoler i stratosfären skulle även färgen på himlen och solnedgången förändras och minskad 

solinstrålning skulle ha en negativ verkan för tillvaratagande av energi från solen med solpaneler. 

Allvarligare konsekvenser som applicering av aerosoler i stratosfären kan komma att ge är uttunning 

av ozonskiktet och förändringar i hur moln rör sig, vilket i sin tur kan påverka nederbörden (Robock, 

2008).   
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Rådande bestämmelser kring geoengineering 
Ingen rådande lagstiftning eller konvention är utformad med avsikt att reglera geoengineering 

(Humphreys, 2011). De lagligt bindande bestämmelser som finns idag kan dock i varierande 

utsträckning påverka utformningen av geoengineering. Dessa bestämmelser är utspridda över en 

mängd internationella organisationer och instrument (Humphreys, 2011). Detta har lett till en 

diskussion om hur rådande bestämmelser skall tolkas eller utvecklas för att säkerställa en eventuell 

säker och effektiv reglering av geoengineering.   

Försiktighetsprincipen menar Humphreys (2011) är ofta förkommande i diskussioner om 

geoengineering. Principen finns presenterad i Rio Declaration on Environment and Development 

(United Nations, 1992). Huruvida implementering av geoengineeringtekniker skulle vara i enlighet 

med principen eller gå emot står inte helt klart. Detta menar Humphreys (2011) beror på tolkningen 

av hur principen skall användas. Implementering av geoengineering kan gå emot principen om 

principen tolkas att om det finns en vetenskaplig osäkerhet kring effekterna på klimat och miljö till 

följd av implementeringen bör det inte genomföras. Då följderna från implementering av 

geoengineeringtekniker är mycket osäkra skulle inte en implementering vara tillåten, argumenterar 

Humphreys (2011). Ett andra perspektiv som Humphreys (2011) presenterar är att vetenskapliga 

osäkerheter inte är ett tillräckligt starkt argument för att förkasta chansen att skydda klimatet från 

större risker som uppstår till följd av klimatförändringar. Humphreys (2011) påpekar även att 

principen kan ha olika betydelse för de olika geoengineeringteknikerna då de skiljer sig kraftigt åt.  

Enskilda stater måste ta hänsyn till andra staters intressen och skyddande av den globala miljön när 

de utför och tillåter aktiviteter inom sitt eget område eller i gemensamma utrymmen så som rymden 

(The Royal Society, 2009). Dock innebär inte principen något klarlagt förbud för aktiviteter som 

riskerar att påverka andra stater utan i första hand att beaktning bör tas vid utövande av 

geoengineering (The Royal Society, 2009). Först när det är känt att andra stater kommer att påverkas 

av en aktivitet kommer regleringen av aktiviteten kräva internationellt samarbete (The Royal Society, 

2009).   

The Royal Society (2009) menar att United Nations Convention on Law of the Sea från 1982 kan 

innebära en reglering för de geoengineeringtekniker som syftar till att manipulera haven på ett eller 

annat sätt. Detta då konventionen innefattar skyldigheter att värna och skydda havsmiljöerna, men 

även motverka föroreningar.  

För atmosfären finns inga direkta globala instrument då en stats territorium i atmosfären går över 

statens landområde och sedan upp till yttre rymden (The Royal Society, 2009). Detta innebär att var 

en injektion av aerosoler görs till atmosfären är en nyckelfråga då nationell lagstiftning inom staten 

reglerar en sådan fråga (The Royal Society, 2009). Humphreys (2011) menar dock att injektion av 

aerosoler till atmosfären kan vara direkt olagligt under The Convention on Long Range Transboundary 

Air Pollution . Detta då syftet med konventionen var att minska problemet med försurat regn genom 

att reglera utsläpp av sulfater och andra förorenande ämnen till atmosfären (Humphreys, 2011). 
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Metod 
Nedan presenteras den metod som används vid analys och utifrån vilka premisser texter för analys 

valts ut. En diskussion förs även kring valet av metod, begränsningar som metoden kan innefatta och 

andra alternativa metoder som kan användas för att uppfylla syftet med studien. Presentation och 

motivering till valet av vetenskapliga journalartiklar, rapporter och memorandum finns även att läsa.  

Argumentationsanalysen som grund till analysen valdes dels för att forskares argument för reglering 

av geoengineering kan ge en bild av hur regleringen sedan kan komma att utformas då politiker 

troligen låter sig influeras av forskare. Andersen et al.(2000) menar att vetenskapen är en av de 

viktigaste kunskapskällorna som ligger till grund för hur politiken utformas. Exempel på detta kan 

även ses i den studie som Science and Technology Committee gjort till The House of Commons 

(2010). Flertalet forskare intervjuas och rådfrågas kring utformning av reglering för geoengineering, 

vilket ligger till grund för de slutsatser som kommittén drar kring hur de menar att Storbritanniens 

regering skall hantera frågan. Alltså kan forskares reslutat och argumentation påverka hur politiken i 

frågan sedan utformas. 

För att ge en bred bild av vilka argument geoengineering-forskare presenterar gällande den politiska 

regleringen av geoengineering har flertalet artiklar valts ut för analys. Forskarnas argument har ställts 

mot varandra, detta för att ge en utsträckt bild av vilka argument som förekommer. Citat från 

texterna används för att tydliggöra forskarnas argument och styrka de slutsatser som dras i denna 

studie. Citaten är valda utifrån att de är en grundläggande del i textens argumentation.  

Artiklarna och rapporterna är valda då de diskuterar geoengineering utifrån problematik med 

reglering, alternativt behovet av reglering i frågan. Då diskussioner om geoengineering först på 

senare tid kommit upp på allvar är antalet journalartiklar och rapporter som hanterar frågor kring 

reglering av geoengineering relativt begränsad (Virgoe, 2009). De journalartiklar som har återfunnits 

vid sökningar i databaser och som argumenterar kring reglering av geoengineering är valda till denna 

analys. De två rapporter och memorandum som valts ut identifierades vid en mer allmän sökning och 

då de var relevanta för analysen ingår de i denna studie. Memorandumen är skrivna till den enda 

politiska rapporten som är funnen kring reglering av geoengineering och innefattar forskares 

argumentation för hur en effektiv reglering bör utformas. Fler memorandum finns till rapporten dock 

är endast två valda för analys då de är författade av forskare som är framstående på ämnet (se 

specifikare beskrivning i kapitlet nedan). Såväl rapporten skriven av The Royal Society (2009) som 

konferensrapporten från Asilomar-konferensen innefattar ett stort antal forskare inom området 

geoengineering och då dessa täcker in flera forskares argumentation kring reglering kan en större 

trovärdighet ges till de slutsatser som dras i denna studie om forskares åsikter om ett stort antal 

forskare finns representerade. Ett flertal framstående forskare kring geoengineering har varit 

delaktiga i såväl Asilomar-konferensen som The Royal Society och därmed kan de valda artiklarna och 

rapporterna anses vara ett representativt urval för det rådande forskningsläget.   

Forskares argument kan även återfinnas inom massmedia, dock är en journalartikel skriven av 

forskaren själv medan en artikel i massmedia är författad av en journalist som kan omformulera 

forskarens argument och spetsa till dem. Genom att istället analysera journalartiklar har forskaren 

alltså större möjlighet att utförligt argumentera och det är även forskarens egna ord som analyseras.  

Ett annat metodval som hade varit att intervjua forskare för att sedan analysera deras 

argumentation. Med en intervjustudie hade alla forskarna haft samma förutsättningar att lägga fram 
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sin argumentation och samma frågor hade svarats på av alla forskare, en jämförelse hade möjligen 

varit lättare att göra. Dock hade intervjuer med de framstående forskarna vars artiklar har 

analyserats i denna uppsats inneburit att inte lika många forskares argument hade kunnat analyseras 

då två av de analyserade texterna är skrivna av en grupp forskare (The Royal Society) eller 

konferensdeltagare (Asilomar-konferensen). Genom att analysera texter har alltså merparten av de 

argument som förekommer bland ledande geoengineering-forskare kunnat analyseras. 

Ett alternativt som övervägdes var en argumentationsanalys av politiska texter kring reglering av 

geoengineering för att analysera hur politikerna som är de som sätter upp regleringen argumenterar 

för dess utformning. Dock var detta inte möjligt då det endast kunde återfinnas ett dokument. 

Dokumentet var skrivet av Science and Technology Committee till The House of Commons (2010) 

som baserar sina utlåtanden på intervjuer och analys av texter från forskare. Dokumentet valdes att 

inte tas med i en analys i denna uppsats då texten visar på att politikerna själva inte har en egen 

uppfattning i första hand utan baserar den på hur forskarna argumenterar.  

Argumentationsanalys utifrån teman 
En argumentationsanalys kommer att ligga till grund för det empiriska materialet i denna studie. 

Argument kommer att identifieras ur artiklar och rapporter skrivna av forskare utifrån tre stycken 

teman som jag härlett från governance-teorin (en närmare beskrivning av dem finns att läsa i 

teorikapitlet) och ett mer övergripande tema. Det fjärde temat är kopplat till frågeställningen om 

forskare menar att reglering är nödvändigt och varför i så fall, detta för att ge en grund för analysen 

utifrån de temana så är härledda ur governance-teorin.  

Argumentationsanalysen kommer delvis att genomföras utifrån Björnsson, Kihlbom och Ullholms 

(2009) och Bergström och Boréus (2005)metodbeskrivning. Att finna tesen i texten är första steget i 

argumentationsanalysen. Tesen är den åsikt som författaren argumenterar för och det syfte som vill 

förmedlas med den skrivna texten. Björnsson, Kihlbom och Ullholm (2009) menar att tesen i vissa fall 

kan vara lätt att identifiera då författaren uttryckligen skriver ut att ett påstående är dess tes. I andra 

fall är det inte lika lätt och ett sökande efter slutsatser är nödvändigt. Det finns ord som kan indikera 

på vad tesen är, bland annat ”min slutsats är…”, vilket kan underlätta att tesen i texten identifieras 

(Björnsson, Kihlbom, & Ullholm, 2009). Ett andra sätt som Björnsson, Kihlbom och Ullholm (2009) 

menar kan ge en indikation på vad som är textens tes är att upprepningar av argument, detta då 

tesen ofta upprepas i olika former. Björnsson, Kihlbom och Ullholms (2009) sista indikator att hålla 

uppsikt för i texten är relationer mellan argument då detta kan ge en fingervisning om tesen. 

Björnsson, Kihlbom och Ullholms (2009) metodbeskrivning utgår endast från att en text analyseras i 

jakt på den eller de teser som författaren för. Då denna analys utgår från givna teman kommer teser 

att sökas som relaterar till det aktuella temat.  Björnsson, Kihlbom och Ullholm (2009) menar att en 

text kan innefatta ett flertal teser med tillhörande argumentation. Detta är en förutsättning för att en 

analys med redan identifierade teman som författarnas argumentation skall relateras till utgår ifrån 

att författarna för argumentation i olika frågor, dock inom samma tema.  

 För att med argumentationsanalysen kunna påvisa hur det politiska läget för geoengineering ser ut 

kommer governance-perspektivet att ligga till grund för vilka argument som identifieras och noteras. 

Tre teman urskiljs från teorins syfte med mening att lättare kunna identifiera argument med koppling 

till governance-perspektivet och ett fjärde övergripande tema som fokuserar på forskarnas 

utgångspunkt för reglering av geoengineering. De fyra temana som argument kommer att urskiljas 
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utefter är; regleringens nödvändighet, nivå för reglering, ansvarsfördelning och de icke-statliga 

aktörers roll. En närmare beskrivning av temana kan läsas under teoriavsnittet.  

När författarnas teser inom temat är funna fortsätter analysen med sökandet efter argument. 

Genom att granska hur ett argument beskrivs, styrks eller förkastas kan beslut tas om detta är ett 

argument som styrker den givna tesen eller ett annat argument och därmed ses som ett pro-

argument. Detta enligt Bergström och Boréus (2005) beskrivning av pro-argumentets uppbyggnad. 

Om argument inte styrker tesen eller ett annat argument i sitt syfte utan istället försvagar tesen eller 

argumentet menar Bergström och Boréus (2005) att detta är ett contra-argument. Ett pro-argument 

är alltså ett argument som styrker påståendet antingen i tesen eller i ett annat argument och ett 

contra-argument försvagar påståendet i tesen eller argumentet.  

Bergström och Boréus (2005) menar att nästa steg i analysen är att strukturera upp ordningen av 

argument. Om argumentet direkt syftar till att styrka eller försvaga påståendet i tesen kategoriseras 

det som ett argument av första ordningen. Syftar argumentet däremot till att styrka eller försvaga 

påståendet i ett annat argument kategoriseras det som ett argument av andra ordningen. Denna 

uppdelning kommer dock inte att genomföras i denna analys då det redan finns en uppdelning av 

argumentationen under tre teman härledda från governance-perspektivet och ett ytterligare mer 

övergripande detta ger fyra olika teser och tillhörande argumentation. Att dela upp argumenten i 

olika ordningar skulle därmed inte bidra med någon kunskap till denna analys utan endast förvirring. 

Teser och argumentationen under de olika temana kommer att jämföras texter emellan för att ge en 

bild över vad forskarna är överens om och inom vilka frågor det råder oenigheter. Denna kunskap 

ligger sedan till grund för avslutande diskussion då forskarnas argumentation sätts i relation till 

grundprinciperna i governance-perspektivet. 

Valda artiklar och rapporter 
 Den rapport som oftast nämns i samband med reglering av geoengineering är ”Geoengineering the 

climate” (2009) författad av The Royal Society bestående av flertalet framstående forskare inom 

området. Då rapporten haft ett stor inflytande på området kommer argument från kapitel 4, 5:4, 5:6 

och 6:6 identifieras utifrån teman urskiljda från governance-perspektivet. Dessa kapitel är valda 

utifrån att de fokuserar just på regleringen av geoengineering, resterande kapitel är mer fokuserade 

på de tekniska aspekterna av geoengineering. Rapporten valdes för analys då den ofta är refererad 

och citerad i artiklar inom ämnet och den innefattar grundläggande information kring området. The 

Royal Society består även av en stor grupp framstående forskare inom området vilket ger rapporten 

en stor legitimitet inom vetenskapsvärlden.  

 I november 2010 hölls en konferens där en rad framstående forskare inom geoengineering deltog. 

Konferensen resulterade i rapporten “The Asilomar Conference  Recommendations on Principles for  

Research into Climate Engineering Techniques:  Conference Report” (2010) där de presenterar 

principer för forskning kring geoengineering och därmed även för reglering. Argument i rapporten 

från Asilomar-konferensen om rekommendationer för principer om forskning på tekniker för 

klimatingenjörskonst (2010) analyserades då rapporten är resultatet av en konferens för en stor 

grupp forskare kring geoengineering och kan därmed i stor grad spegla var vetenskapen i stort står i 

frågan om reglering av geoengineering.  
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I det memorandum, skrivet av Rayner et al. (2009), till rapporten skriven av Science and Technology 

Committee till The House of Commmons (2010) presenteras fem principer som de menar kan utgöra 

grunden för ett ramverk över reglering av forskning kring geoengineering. Dokumentet valdes ut då 

principerna som författarna presenterar ligger till grund för Asilomar-konferensen kring reglering av 

geoengineering och har därmed ett stort inflytande.  

Blackstocks (u.å) memorandum till rapporten skriven av Science and Technology Committee till The 

House of Commons (2010) analyserades då författaren är välrefererad inom just reglering av 

geoengineering. I dokumentet diskuteras politiska svårigheter i reglering av geoengineering.  

De journalartiklar som identifierats som relevanta för en analys av argumentation har valts ut och 

behandlas i denna uppsats. De journalartiklar som analyseras är de som kunde återfinnas som 

behandlade reglering av geoengineering och förde en argumentation kring ämnet. Det har alltså inte 

skett ett urval av journalartiklar utifrån några andra premisser. 

Den första artikeln som är vald är skriven av Virgoe (2009) med namnet “International governance of 

a possible geoengineering intervention to combat climate change” som fokuserar på problematiken i 

hur regleringen skall utformas kring geoengineering. 

 

Victor (2008) fokuserar i sin artikel “On the regulation of geoengineering” (2008) på utformning av 

reglering från ett bottom-up perspektiv. Victor är en väletablerad forskare inom geoengineering och 

har ett antal publicerade artiklar i ämnet. Han refereras ofta och kan anses ha en betydande roll i 

debatten kring reglering av geoengineering.  

Blackstock och Long skriver i artikeln “The politics of geoengineering” (2010)  om vikten av att 

involvera utvecklingsländer i utformningen av reglering för geoengineering. De båda författarna 

förekommer ofta inom geoengineering och Blackstock är speciellt citerad i frågor kring politiken för 

geoengineering. 

Humphreys (2011) skriver i sin journalartikel ”Smoke and Mirrors : Some Reflections on the Science 

and Politics of Geoengineering”  om de politiska svårigheter som måste överkommas för att en 

utformning av reglering för geoengineering ska vara möjlig. Artikeln har en tydlig koppling till ämnet 

som analyseras i denna uppsats och är relativt nyligen publicerad och är därmed aktuell i ämnet. 

De vetenskapliga journalartiklarna som analyserats, Virgoe (2009), Victor (2008), Humphreys (2011) 

och Blackstock och Long (2010) valdes dels utifrån att texterna behandlar ämnet, reglering av 

geoengineering, men även utifrån att namnen på författarna är ofta förkommande inom området. 

Lloyd och Oppenheimer (kommande) valdes för analys trots att den ännu inte är publicerad då 

Oppenheimer är en mycket framstående forskare i klimatfrågor och är en långvarig medlem i 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), vilka tilldelades Nobels fredspris 2007 (Princeton 

University, 2011 ). Författarna beskriver i texten hur de menar att en regim för SRM-tekniker bör 

utformas och varför. Viktigt att påpeka är alltså att texten endast syftar till hantering av SRM-tekniker 

och inte CDR-tekniker.  
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Metoddiskussion 

Argumentationsanalysen är genomförd på ett begränsat antal artiklar och rapporter. Inga fler 

journalartiklar kunde återfinnas vid sökningstillfället, dock kan fler ha tillkommit senare som skulle 

vara av intresse att analysera. Som tidigare nämnt är dock flertalet av de analyserade artiklar skrivna 

av välkända forskare inom området för analys för att minska risken att inflytelserika forskares 

argument skall förbises, det innebär inte att forskare som är mindre inflytelserika och inte har 

analyserats kan ha argument som skulle varit värda att lyfta i denna uppsats. 

Att analysera argument författade av någon annan medför en viss risk för misstolkningar. Björnsson, 

Kihlbom och Ullholm (2009) menar att en författares argumentation kan vara svårt att uppfatta då 

argument kan vara outtalade, formulerade på ett svårbegripligt sätt eller en oklar beskrivning över 

hur argumenten hänger samman. Även om argumenten identifierats kan de komma att feltolkas eller 

tolkas på ett sådant sätt som författaren ursprungligen inte avsåg (Björnsson, Kihlbom, & Ullholm, 

2009). Att komma texten nära är nödvändigt för att inte tillskriva författaren åsikter som denne inte 

för fram (Björnsson, Kihlbom, & Ullholm, 2009).  

En begränsning i de analyserade texterna är att Lloyd och Oppenheimers (kommande) text endast är 

fokuserad på SMR-tekniker och inte som resterande texter på geoengineeringtekniker i allmänhet, 

något som skulle kunna medföra svårigheter i att jämföra argumentationerna. Dock innefattas SMR-

teknikerna i geoengineering som helhet. 

En vanlig och grundläggande problematik finns i validiteten inom den empiriska samhällsvetenskapen 

då frågor konstrueras på ett teoretiskt plan medan undersökningen genomförs på operationell nivå 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Just denna typ av validitetsproblem kallar 

Esaiasson et al. (2012) för begreppsvaliditet. Det skulle i denna studie innebära problematik kring att 

utgångspunkterna för argumentationsanalysen av texterna är baserad på ett governance-perspektiv 

men att forskarna när de skrev texterna inte utgick från ett governance-perspektiv i sin 

argumentation. Detta ger upphov till såväl risker med att de teoretiska temana inte diskuteras i alla 

texter, att de inte diskuteras i lika stor utsträckning eller lika grundläggande. Omfattningen på de 

analyserade texterna varierar kraftigt och alla texter behandlar inte alla analyserade teman lika 

ingående. Dels pågrund av texternas fokus men även möjliga externa krav som förekommit på 

omfattning av text. Att både journalartiklar och rapporter analyserats i denna studie bidrar till denna 

problematik då omfattningen på text kan variera mycket. Detta är en risk som måste tas i denna 

studie då syftet är att granska forskares argumentation i relation till ett governance-perspektiv för att 

kunna ge en bild av den politiska utvecklingen av reglering för geoengineering. Att inte alla teman 

argumenteras eller argumenteras om i lika stor utsträckningen kan även ge indikationer på forskaren 

eller forskarna som författat texten anser denna del viktig vilket är en intressant iakttagelse för 

analysen. 

Esaiasson et al. (2012) presenterar även begreppet resultatvaliditet, mäts det som studien hävdar 

mäts? I denna studie finns en problematik i att den syftar till att visa forskares argumentation kring 

reglering av geoengineering i relation till ett governance-perspektiv som innefattar ett synsätt att 

samhällsstyrningen går mot att bli allt mer integrerad. Detta för att kunna utforska om den reglering 

som forskarna förespråkar är genomförbar när samhällsstyrningen är under förändring, men även för 

att ge en indikation på hur politiker kan komma att utforma regleringen. Det är inte nödvändigtvis så 
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att forskarnas åsikter har en inverkan på politiken då geoengineering inte ännu diskuteras i speciellt 

stor utsträckning inom politiken och mycket kan komma att hända tills det inträffar. Ny forskning 

kring regleringen kan uppkomma. Det är inte heller absolut att en integrerad styrning i andra 

klimatfrågor skulle påverka hanteringen av geoengineering då det är en mycket unik fråga.  

En god reliabilitet menar Esaiasson et al. (2012) handlar om att insamlingen av data skall vara utan fel 

som slarvfel vid insamling eller beskrivning. Resultatet skall gå att uppnå vid en ny undersökning. 

Fokuserat på denna studie syftar reliabiliteten till att identifieringen och tolkningen av 

argumentationer i de analyserade texterna är korrekt. Tolkningar är personliga och det är mycket 

möjligt att en annan individ skulle tolka samma argument på ett annat sätt. För att minska risken för 

detta i denna studie används citat för argument som är av större vikt i analysen.   
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Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras governance-teorin som analysen utgått från. En motivering till varför 

teorin är vald för denna analys och vilket perspektiv som analysen har på teorin finns även beskrivet. 

Fortsatt beskrivs och motiveras de teman som jag identifierat ur governance-teorin för att utifrån 

dem urskilja forskarnas argument och som då ses som det perspektiv som kommer att användas i 

analysen. Även två tidigare studier med likheter till denna presenteras för att resultaten sedan skall 

kunna jämföras i den avslutande diskussionen. 

Governance är ett mångtydigt begrepp och syftar i stort till att undersöka hur det politiska systemet 

styrs och fungerar (Kjær, 2004). Hon förklarar begreppet med att det innefattar styrning och att det 

sätter upp reglerna för den politiska styrningen, men även att teorin fokuserar på den roll nätverk 

har i stävan mot gemensamma mål. Björk, Bostedt och Johansson (2003) menar att begreppet kan 

användas för att ”[…] analytiskt beskriva och förklara hur politiska system och processer organiseras 

och styrs.”. (s. 22). Författarna menar även att politikrollen har förändrats i och med governance, de 

menar att det har medfört att ansvarsutkrävandet blir otydligt och att det mer hamnar på den 

enskilda individen (Björk, Bostedt, & Johansson, 2003).  

Governance-teorins inverkan på miljö- och klimatpolitiken menar Hoffmann (2011) är ett resultat av 

människors missnöje över hur miljö- och klimatfrågor hanteras på statlig och internationell nivå. Icke-

statliga aktörer har då börjat ta egna initiativ för att med hjälp av marknaden kunna göra miljö- och 

klimatförbättringar. Icke-statliga aktörer har fått en större roll i implementering av global 

klimatpolitik och i utformning av såväl ny politik som nya institutioner för hanteringen. Hedlund och 

Montin (2009) fortsätter och menar att governance som fenomen ger ett större samspel mellan olika 

aktörer i samhället vilket resulterar i att politikens genomslagskraft ökar. De anser fortsatt att ett 

sådant samspel är att föredra när svåra samhällsproblem skall hanteras och lösas.  

Eftersom governance-teorin är bred finns ett flertal inriktningar. En inriktning som är aktuell för 

denna studie är, Global Environmental governance, som syftar till att beskriva inträdet av aktörer 

som tidigare mest agerat på lägre nivå i samhället i den internationella politiken (Biermann & 

Pattberg, 2008). En av orsakerna till detta anser Biermann och Pattberg (2008) vara icke-statliga 

organisationers större inflytande i miljöpolitiken, detta genom protester eller liknande aktioner för 

att uppmärksamma politiker på frågor de anser viktiga. Även företagen har kommit att få en mer 

framträdande roll beslutsfattande på internationell nivå, tidigare har inflytandet mest funnits på 

nationell eller lägre nivå. I samband med att de icke-statliga aktörerna fått en större roll har nya 

internationella organ utöver de bindande avtalen uppstått. (Biermann & Pattberg, 2008) 

För att kunna ge en bild hur argument som forskare presenterar för hur reglering av geoengineering 

bör utformas överensstämmer med hur regleringen av övriga klimatfrågor utvecklas kommer de 

granskade texterna analyseras utifrån ett governance-perspektiv. Ett perspektiv har valts utifrån 

governance-teorin för att analysera forskarnas argumentation då begreppet governance är mycket 

brett, har flera olika användningsområden och inriktningar. Perspektivet utgår i huvudsak från den 

beskrivning som Hoffmann (2011), Hedlund och Montin (2009) och Bernauer och Betzold (2012) 

presenterar.     

Hoffmann (2011) och Bernauer och Betzold (2012) menar att styrningen av samhället är under 

omvandling från endast styrning på statlig och överstatlig nivå till att även icke-statliga aktörer får en 
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viktig roll. Hedlund och Montin (2009) förklarar förändringen som att samhällsstyrningen går från 

central till interaktiv. En central samhällsstyrning benämns i denna studie som ett ”top-down”- 

perspektiv då reglering och styrning av samhället sker på en högre instans och medborgarna som då 

finns på en lägre nivå skall följa dessa bestämmelser. Hoffmann (2011) tar upp exempel på detta, det 

traditionella sättet att styra med stater som tillsammans förhandlar fram ett bindande avtal som 

sedan appliceras i den nationella politiken inom staterna. Detta menar han är det motsatta till vad 

governance-teorin syftar till. 

Det som Hoffmann (2011) istället menar att governance-teorin syftar till är en styrning som är 

integrerad, något som Hedlund och Montin (2009) kallar för integrerad samhällsstyrning. Denna 

styrning kommer i den här studien benämnas som ett ”bottom-up”-perspektiv. En integrerad 

styrning är en styrning där aktörer på flera nivåer påverkar hur samhället styrs. Ett exempel på detta 

tar O´Neill (2009) upp då hon menar att certifieringen ISO 14001 för miljöledningssystem är ett sätt 

för icke-statliga aktörer så som företag att arbeta mer med miljöfrågor än vad lagen kräver. Icke-

statliga aktörer går samman för att genom samarbete kunna nå en förändring, i detta fall genom att 

arbeta mer med miljöfrågor än vad som krävs enligt lag.     

Den utveckling i styrningens utformning som Hoffmann (2011) och Bernauer och Betzold (2012) 

menar sker är en viktig del att ta i beaktning vid utformning av ny reglering av till exempel 

geoengineering. Detta då geoengineering allra största grad är en fråga inom klimatpolitiken och om 

sättet att hantera klimatfrågor politiskt är under en omvandling är det nödvändigt att ta den i 

beaktning vid utformning av reglering för geoengineering för att den skall vara så effektiv som 

möjligt. Därför ligger ett governance-perspektiv till grund för analysen av forskarnas argument kring 

reglering av geoengineering. 

Teman 
I denna analys används governance-perspektivet till att identifiera argument i vetenskapliga texter 

som diskuterar politisk styrning av geoengineering, men även för att ge en djupare diskussion kring 

hur regleringen föreslås utformas med utgångspunkt i governance-perspektivet. Utifrån governance-

teorin har tre stycken teman urskiljts för att utifrån dessa identifiera argument i de analyserade 

texterna. Ytterligare ett tema används för att identifiera argument kring varför reglering av 

geoengineering är nödvändigt eller inte, detta för att ge en förståelse för forskarnas argumentation i 

övriga teman.  

Governance-perspektivet fokuserar som tidigare nämnt på en integrerad samhällsstyrningen 

(Hedlund och Montin, 2009) och ett ”bottom-up”- perspektiv. Det är en förändring som kan ses inom 

klimatpolitiken menar Hoffmann (2011). En del som därmed kan ses som grundläggande i 

perspektivet är var regleingen skall utformas. Om det är på en internationell nivå eller om 

regleringen skall arbetas fram ur ett ”bottom-up”- perspektiv med fler aktörer involverade. Därmed 

är en huvudsaklig del att analysera i forskarnas argumentation var, på vilken nivå i samhället,  de 

menar att regleringen bör utformasför geoengineering. Det kan då visa om de tagit i beaktning den 

utveckling som governance-perspektivet syftar till.  

Björk, Bostedt och Johansson (2003) menar att ansvarsutkrävandet blir otydligt när politikrollen 

förändras i samband med en mer integrerad samhällsstyrning. Det står då inte längre klart vem eller 

vilka som ansvarar för hur styrningen utformas då fler aktörer är delaktiga. Genom att granska 

forskares argumentation kring vem eller vilka aktörer som står som ansvariga för utformningen av 
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reglering kan det uttydas som det finns svårigheter i att urskilja ansvarsfördelningen. Finns en tydlig 

bild av vilken aktör som står ansvarig för utformningen kan tänkas att integrationen från andra 

aktörer inte är speciellt omfattande om de inte tillskrivs något ansvar. Ju fler aktörer som är 

involverade i utformningen desto fler delar även på ansvaret och det blir svårare att urskilja vilken 

aktör som har det största ansvaret.     

En grundläggande del i governance-perspektivet som Hedlund och Montin (2009) menar är 

interaktionen av aktörer i samhällsstyrningen. Hoffmann (2011) i sin tur ser en stor roll i de icke-

statliga aktörernas involvering. För att styrningen skall ses som integrerad i samhället är det 

nödvändigt att icke-statliga aktörer innefattas i hur styrningen utformas. Det är först när aktörer som 

inte är knutna till staten kan påverka styrningen som samhället kan ses vara i ett ”bottom-up”-

perspektiv, ett perspektiv som governance syftar till en utveckling mot. Eftersom de icke-statliga 

aktörernas involvering är central i governance-perspektivet och forskarnas argumentation kring icke-

statliga aktörers roll kan ge en indikation på om de tar hänsyn till den utveckling som Hoffmann 

(2011) och Hedlund och Montin (2009) ser kommer argumentationen under ett tema fokuserat på 

hur forskarna lyfter fram de icke-statliga aktörerna analyseras.  

Sammanfattningsvis är de tre temana som är härledda från governance-perspektivet; nivå för 

reglering, ansvarsfördelning och de icke-statliga aktörers roll. Det fjärde temat som analysen utgår 

ifrån är varför eller varför inte reglering är nödvändigt och skall ge en grund för hur argumentationen 

kring reglering av geoengineering är utformad. 

Tidigare forskning 

Governance-perspektivet i relation till framtida reglering i klimatpolitik 

I en tidigare studie som presenteras i en bok med redaktörskap av Biermann, Pattberg och Zelli 

(2010) redogörs för en studie av hur klimatpolitiken kan komma att vara utformad efter 2012 och 

detta i relation till governance-perspektivet. Boken är skriven av 30 ledande experter från såväl 

Europeiska Unionen som utvecklingsländer och studierna som boken bygger på är såväl kvalitativa 

som kvantitativa. Problematiken som undersöks och diskuteras tar avstamp i att det finns en 

problematik i att det efter 2012 inte finns några gällande internationellt avtal för några mål eller 

visioner för hur samhället skall arbeta för att motverka klimatförändringarna.  Detta kan liknas med 

den utgångspunkt denna uppsats har då geoengineering saknar direkt reglering. I boken utgår 

analysen från frågeställningar om vilken utformning av lagar och institutioner som är mest effektiv 

för klimatpolitik, vilken roll icke-statliga aktörer bör ha och hur vi kan hantera problematiken med en 

allt varmare värld i relation till existerande institutioner. Något som även det kan liknas med teman 

som är identifierade ur governance-perspektivet för att genomföra argumentationsanalysen i denna 

uppsats. 

De slutsatser som författarna drar från sin studie är att det effektivaste sättet att utforma en struktur 

för att hantera klimatfrågan är genom att integrera institutionen väl. De är dock medvetna om att en 

sådan institution inte är allt för realistisk utan menar vidare att en välkoordinerad sammanslutning av 

flera institutioner är mer troligt. 

För att kontrollera globala utsläpp av koldioxid menar författarna att den bästa lösningen skulle vara 

med ett ”top-down” perspektiv. De menar dock att detta inte skulle vara realistiskt i ett kortare 

tidsperspektiv. Istället skulle en sammanslutning av institutioner vara mer trovärdigt, exempelvis 
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skulle en grupp stater kunna gå samman för handel med utsläppsrätter, alltså ett perspektiv mer 

liknande ”bottom-up”.  

I studien kring de icke-statliga aktörernas roll i hanteringen av klimatproblemen menar författarna 

att icke-statliga aktörer kan påverka hur hanteringen utformas. Detta menar de innebär att arenan 

för hantering av klimatfrågor inte endast går över stater utan innefattar även icke-statliga aktörer.   

Riskhantering i reglering 

Då problematiken kring geoengineering grundar sig i de risker som finns med teknikerna och den 

okunskap som finns kring dem finns stora likheter mellan geoengineering och genmanipulerade 

organismer (GMO). 

I en studie har van Asselt och Vos (2008) granskat hanteringen av osäkra risker i politiken och 

utformningen av reglering, med utgångspunkt i EU:s lagstiftning kring GMO. Författarna beskriver en 

osäker risk som något som inte är möjligt att kalkylera med statistik. En osäker risk är ny risk som kan 

finnas som samhället har väldigt lite, eller ingen kunskap alls kring. Fortsatt skall osäkerheten med 

aktiviteten utsätta människor eller miljön för en risk, genom komplexa samband och skilda effekter, 

men även ha en långvarig eller global effekt. van Asselt och Vos (2008) menar att GMO är en osäker 

risk. Geoengineering kan även det tänkas falla under författarnas kriterier för vad en osäker risk är. 

Kunskapen är mycket begränsad kring effekterna av att manipulera klimatet och klimatet är så 

omfattande och komplext att kalkylering med statistik skulle vara för omfattande för att kunna ge 

tillförlitliga resultat. Sådana beräkningar kan dock utföras vilket innebär att ett kritiskt 

förhållningssätt till resultaten och hur de tagits fram är nödvändigt då systemen är mycket komplexa. 

Effekterna från manipulering av klimatet kan tänkas påverka ekosystem, effekterna är globala och 

flera av teknikerna kräver fortsatt användning under lång tid då följden annars skulle bli en extrem 

och plötslig temperaturökning.  

Analysen visar att det finns brister i EU:s hantering av de osäkra riskerna med GMO men författarna 

menar att endast framtiden kan utvisa om EU är dåligt förberedda för eventuella negativa effekter.  

van Asselt och Vos (2008) menar att det är svårt att ta osäkra risker i beaktning vid utformning av 

reglering och att hantering av osäkra risker är en viktig samhällsutmaning. Genom att identifiera 

områden med osäkra risker och vilka mekanismer som påverkar osäkerheten kan en förståelse för 

komplexiteten ges vid utformning av reglering . Författarna menar att den viktigaste politiska frågan 

handlar om ifall förståelsen kan ge indikationer på hur de osäkra riskerna skall hanteras politiskt. De 

menar fortsatt att den största svårigheten i att hantera osäkra risker ligger i att hantera dem och 

omvärdera vetenskapen och kunskapen kring riskhantering. van Asselt och Vos (2008) slutsats är att 

regleringen är dömd att misslyckas om de osäkra riskerna inte identifierats eller behandlas. 
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Analys  
I detta kapitel presenteras och jämförs forskares argument kring reglering av geoengineering. 

Analysen utgår från de tre teman som är urskilda från governance-perspektivet och inleds med en 

analys av forskarnas argumentation kring huruvida reglering av geoengineering är nödvändig. 

Reglering, nödvändigt eller inte? 
Både Virgoe (2009), Blackstock och Long (2010), Humphreys (2011), Victor (2008) och forskarna som 

deltog i Asilomar-konferensen (2010) driver en tes om att geoengineering är nödvändigt att reglera. 

Detta då tekniken kommer att utvecklas och möjligen användas eftersom utsläppsminskningar inte 

längre är tillräckligt för att säkerställa att den globala uppvärmningen inte får förödande 

konsekvenser. Även Rayner et al. (2009) driver den tesen och presenterar den som bakgrund till de 

principer som föreslås som utgångspunkt för forskningen. The Royal Society (2009) driver tesen att 

om geoengineering ska ses som ett alternativ för framtiden, är reglering för såväl forskning och 

implementering nödvändigt. I dessa ovannämnda texter drivs alltså tesen att reglering av 

geoengineering är nödvändigt. 

Ett argument som ofta förekommer i flera av texterna för att stödja tesen om att reglering av 

geoengineering är nödvändigt är att enskilda aktörer kan använda sig av geoengineeringsteknik och 

förändra det globala klimatet. Detta pro-argument presenterar både Humphreys (2011), The Royal 

Society (2009) och (Lloyd & Oppenheimer (kommande). Även Blackstock (u.å) för ett liknande 

resonemang då han menar att då geoengineering nu börjar dra till sig politisk uppmärksamhet och 

forskningsbidrag i industrialiserade länder är det nödvändigt med reglering pågrund av de stora 

riskerna med teknikerna. Detta resonemang, som är Blackstocks (u.å.) utgångspunkt ses som hans 

tes. 

Såväl Humphreys (2011) som Lloyd och Oppenheimer (kommande) menar även att de tekniker som 

syftar till att reflektera bort solstrålning inte alls innefattas i internationell reglering, vilket de menar 

är ett stort problem. The Royal Society (2009) påstår att den reglering som finns idag och som kan ha 

betydelse för geoengineering är väldigt utspridd och endast tar upp disparata delar var för sig. 

Humphreys (2011) menar att det är brister som måste åtgärdas då teknikerna kan användas av ett 

enskilt land för att förändra hela klimatet. Att det då inte finns reglering kan leda till oanade och 

allvarliga konsekvenser för hela klimatet. Att just enskilda aktörer kan använda sig av 

geoengineeringtekniker är ett pro-argument för reglering som Lloyd och Oppenheimer (kommande), 

Humphreys (2011) och The Royal Society (2009) presenterar och menar att stater som inte har ett 

globalt perspektiv eller som inte tar alla risker på allvar kan ge stora följder på klimatet. Virgoe (2009) 

menar att det idag inte finns någon lagstiftning eller några överenskommelser som skulle kunna 

hindra ett land från att använda teknikerna för eget eller globalt syfte.      

Lloyd och Oppenheimer (kommande) kommer i sin studie fram till att SRM-tekniker är i behov av en 

regim för hur geoengineering ska hanteras och däribland även regleras. ”A formal governance regime 

for both experimentation and deployment would stand a better chance than ad-hoc governance 

approaches of upholding a number of widely agreed upon normative principles, such as regulation of 

the terms for SRM usage by public entities,[…]” (Lloyd & Oppenheimer, kommande, s.3) 

Detta resonemang är även identifierat som den tes som drivs då argumentationen i texten syftar till 

att styrka eller försvaga påståendet. 
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Ett av de huvudargument som Humphreys (2011) och Virgoe (2009) presenterar är att 

geoengineering inte togs i beaktning när de gällande internationella överenskommelserna 

förhandlades fram, ett argument som tydligt styrker deras teser om att reglering är nödvändigt och 

som därmed ses som ett pro-argument.  

Som contra-argument för påståendet att reglering är nödvändigt då teknikerna kan komma att vara 

nödvändiga att använda i framtiden tar Lloyd och Oppenheimer (kommande), The Royal Society 

(2009), Vigoe (2009) och Humphreys (2011) tar upp ett och samma argument. Argumentet är det så 

kallade ”moral hazard”- dilemmat. ”Moral hazard” kallas det fenomen som härstammar från 

försäkringsbranschen och uppstår när något försäkras och försiktigheten att inte orsaka skada 

minskar (Rowell & Connelly, 2012) . I detta fall är fenomenet baserat på att bara tanken om att ta 

upp geoengineering (försäkringen) på den politiska agendan för att utforma en reglering kan 

engagemanget avta för utsläppsminskningar (försiktighetsåtgärden) då det med teknikerna finns en 

chans att undankomma obekväma samhälls- och beteendeförändringar för att minska 

växthusgasutsläpp. Virgoe (2009) menar att detta problem bör tas på minst lika stort allvar som 

vetenskapliga argument och att regleringen av geoengineering måste vara utformad på så sätt att 

geoengineering ses i relation till utsläppsminskningar, men även för att minska problemet med 

”moral hazard”. Lloyd och Oppenheimer (kommande) menar dock att det är omöjligt att förutse om 

det verkligen skulle få en ”moral- hazard”-effekt. De menar fortsättningsvis att effekten likväl kan bli 

den motsatta, att tanken på att manipulera klimatet är så pass frånstötande att försöken att minska 

utsläppen av växthusgaser blir kraftigare. Dock påpekar även Lloyd och Oppenheimer (kommande) 

att det är mindre troligt diskussioner kring geoengineering skulle öka försöken att minska 

växthusgasutsläpp då ekonomiska intressen spelar in och användning av geoengineeringtekniker i 

flera fall är billigare än att minska växthusgasutsläpp. Detta ekonomiska incitament menar de skulle 

innebära att alla stater som skulle kunna använda sig av geoengineeringtekniker skulle vara tvungna 

att avstå från för att garantera att teknikerna inte skulle användas. Dock argumenterar ändå Lloyd 

och Oppenheimer (kommande) för att problematiken kring ”moral- hazard” måste tas i beaktning vid 

reglering av geoengineering.  

Victors (2008) huvudsakliga contra- argument för påståendet att reglering av geoengineering är 

nödvändigt är; ” First, most treaties on geoengineering will be useless or actively harmful because, at 

present, experts and governments do not know enough about the scope and hazards of possible 

geoengineering activities to frame a meaningful treaty negotiation.” (Victor, 2008, s.325) 

Argumentet förkastar dock Victor (2008) då han vidare menar att normer för forskning kan ligga till 

grund till en början innan tillräcklig kunskap har skapats. Victor (2008) anser att dessa normer som 

jobbas fram ur ett ”bottom-up” perspektiv skulle vara det effektivaste sättet att få genomslag med 

regleringen. Denna argumentation har ingen koppling till tesen om att reglering är nödvändigt att 

utforma. Enligt Björnsson, Kihlbom och Ullholm (2009) kan flera parallella argumentationer finnas i 

en text och att det även kan innebära att flera teser återfinns. Tesen i Victors (2008) argumentation 

om mest effektiva utformning av reglering är normer för forskning framtagna ur ett ”bottom-up” 

perspektiv. 
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Nivå för reglering 
Såväl Victor (2008) som Virgoe (2009) menar att när det diskuteras reglering och hantering av 

geoengineering är det ofta FN som kommer på tal och som förespråkas som ansvarig institution då 

det i allra högsta grad är en internationell fråga.  

Virgoes (2009) tes i argumentationen kring på vilken nivå regleringen bör utformas är att regleringen 

troligtvis skulle vara mest effektiv integrerad under FN:s struktur. “In such circumstances, there 

would be strong arguments for trying to reach multilateral agreement on how to proceed with 

geoengineering, probably through existing UN machinery.” (Virgoe, 2009, s.117). Det han menar 

styrker tesen om en hantering via FN är att det skulle leda till en legitimitet för implementering om så 

skulle beslutas, vilket alltså kan ses som ett pro-argument. Detta då majoriteten av beslut som tas 

inom FN kring klimatfrågor tas med konsensus. Dock menar Virgoe (2009) även att sådana beslut tar 

mycket lång tid att fatta och att det kan komma att ställa till problematik då klimatproblemen är 

akuta och beslut gällande implementering av geoengineeringtekniker kan behöva fattas på kort tid, 

ett argument som försvagar tesen om reglering via FN och som därmed ses som ett contra-argument. 

Samtidigt menar Virgoe (2009) att då FN-beslut baserat på konsensus säkerställer att alla staters 

intressen och åsikter tas i beaktning när regleringens utformning förhandlas fram, ytterligare ett 

argument som stödjer tesen och därmed ses som ett pro-argument. Detta är ett argument som 

Rayner et al. (2009) lägger stor vikt vid då de menar att beslut om en eventuell implementering av 

geoengineeringtekniker krävs bör tas under en stabil struktur för hantering och reglering. 

 

Lloyd och Oppenheimer (kommande) fokuserar på SMR-teknikers reglering och menar att en SMR-

regim bör utformas av ett begränsat antal stater för att öka effektiviteten. Det resonemanget följer 

genom hela argumentationen kring nivå för reglering och är därför urskiljd som forskarnas tes. De 

stater som antingen kan komma att använda sig av tekniker för att reflektera bort solljus alternativt 

kan komma att påverkas i stor utsträckning av antingen klimatförändringarna eller effekter av 

användning av teknikerna kan komma att vara medlemmar. Denna regim skulle då utforma 

regleringen för hur geoengineering ska hanteras. En regim med ett mindre antal medlemsstater 

menar forskarna skulle vara det mest effektiva sättet för hantering, ett pro-argument för att stärka 

tesen. 

Victor (2008) menar att det idag vore mer fördelaktigt att ha ett ”bottom-up” perspektiv och 

fokusera på att lägga en grund för framtida förhandlingar framför att faktiskt försöka få igenom några 

sorts normer för hur forskning och användning bör se ut då det är av vikt att normerna faktiskt 

bygger på kunskap. “Here I explore a different approach, which is to build norms from the ‘bottom 

up’. The decentralized process of research and assessment, already outlined above, can generate the 

information needed to assess different geoengineering options. If done openly with extensive review 

as well as complementary funding to examine scenarios for actual geoengineering deployment, then 

such a process will likely create a base of accepted, shared information that could inform later formal 

efforts to create norms.” (Victor, 2008, s.332) Argumentationen som Victor (2008) för kring ett 

”bottom-up”- perspektiv ses som hans tes i texten. Ett pro-argument som Victor (2008) presenterar 

är att om forskningsprocesserna är öppna kan en sådan metod leda till en grund av accepterad 

kunskap kring hur normerna för forskning och hantering av geoengineering bör se ut. Detta menar 

han leder till att stater kan utforma egna institutioner för såväl finansiering som reglering av 

geoengineering. Victor (2008) ser alltså en större fördel i att ge enskilda stater en chans att acceptera 

geoengineering och ge en grund för kommande transnationella samarbeten för att kunna sätta upp 
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reglering baserad på expertkunskap. Ytterligare ett pro-argument som Victor (2008) presenterar är; 

“Faced with pressure for a taboo, the few nations with unilateral geoengineering capabilities would 

seek favourable (i.e. vague) language; if unsuccessful, those countries could simply refuse to join.” 

(Victor, 2008, s.331) Stater som ser sig ha stor nytta av geoengineeringteknikerna behöver helt enkelt 

inte ingå i några internationella överenskommelser och kanske är det just de stater som inte vill ingå i 

överenskommelser som reglering krävs för att styra. 

 

Lloyd och Oppenheimer (kommande) argumenterar för att det ”bottom-up” perspektiv som Victor 

(2008). “Victor’s ad-hoc (“bottom-up”) approach to building principles and norms for SRM research 

and deployment may be needed in the short-term at both the domestic and international level. For 

medium to long-term SRM governance, however, we argue that a formal (“top-down”) coordinated 

approach will be needed in order to meet the proposed normative criteria.” (Lloyd & Oppenheimer, 

kommande, s.10). Alltså är deras tes i argumentationen kring hur en effektiv reglering på 

internationell nivå den samma som Victor (2008), ett ”bottom-up” perspektiv.  I rapporten från 

Asilomar-konferensen (2010) kom deltagarna fram till en liknande utformning som Victor (2008). 

Genom att sätta upp normer och principer för hur forskning skall utföras kan forskningen 

genomföras på ett säkrare sätt för att sedan kunna utforma nationell och internationell styrning. 

Detta är identifierat som textens tes i argumentationen kring hur en effektiv internationell reglering 

skall utformas.   

 

Såväl Humphreys (2011) som Blackstock och Long (2010) menar att reglering av geoengineering bör 

ligga på en internationell nivå då det skulle minska risken för konflikter mellan nationer om alla 

svarade under samma bestämmelser och ett samarbete mellan stater fanns. Humphreys (2011) 

skriver; “Nonetheless, a more coherent system of geoengineering governance is possible and is 

necessary if international conflict is to be avoided and the risks of unintended consequences are to be 

minimized.” (Humphreys, 2011, s.99). Argumentet kan ses som pro-argument för tesen om 

internationell reglering och för att minska risken för att internationella spänningar skall uppstå. 

Blackstock (u.å.) lyfter fram vikten av att utvecklingsländer finns representerade i utformningen av 

reglering, vilket även skulle kunna tolkas som att reglering på en internationell nivå förespråkas och 

att argumentet där med är ett pro-argument för tesen att internationell reglering skulle ha den 

största effekten. 

 
Virgoe (2009) presenterar ett contra-argument för sin tes om reglering på FN-nivå då han påpekar att 

det finns exempel på att stora stater i frågor med stor nationell betydelse valt att agera på egen hand 

och inte via FN. Detta skulle då kunna innebära att stater som ser ett egenintresse av att unilateralt 

använda sig av geoengineeringtekniker alternativt att det endast inte finns någon reglering eller 

hantering, väljer att agera självständigt. Samtidigt påpekar Virgoe (2009) även att geoengineering 

kräver hantering under en lång tid när det väl är implementerat, vilket kan vara problematiskt om 

styret i en stat byts ut vid nyval, vilket även det kan ses som ett pro-argument för att styrka tesen om 

reglering på FN-nivå då styrning på nationell nivå inte skulle ha allt för stor påverkan. 

 

The Royal Society (2009) menar att eftersom geoengineeringteknikerna kommer att ge globala 

effekter bör det finnas någon sorts konsensus mellan stater över hur teknikerna skall implementeras 

och övervakas. “Geoengineering projects that deliberately change the physical or biogeochemical 

properties of the atmosphere or the ocean clearly require some level of consensus among 
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governments about the appropriate arrangements for managing and monitoring their 

implementation.” (The Royal Society, 2009, s.40). Detta kan ses som ett pro-argument för att styrka 

en tes om en styrning på FN-nivå . De menar fortsättningsvis att genom att endast utveckla rådande 

överenskommelser som finns på FN-nivå, som exempelvis protokoll, kan många problem 

överkommas. De tror inte att det nödvändigtvis måste utformas ett ramverk med all 

geoengineeringsteknik innefattad, ett pro-argument för styrning på FN-nivå.   

 

I argumentation av nivå för reglering diskuteras av flera forskare hur forskningen kring 

geoengineering bör hanteras och vilka institutioner som skall utföra den. En parallell argumentation 

till hur regleringen skall arbetas fram är alltså hur underlaget för regleringen skall framtas. Virgoe 

(2009) menar att Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kan ha en betydande roll i att 

förse reglerande organ med kunskap och underlag för beslutsfattande, vilket ses som tesen i texten. 

De skulle ha en roll liknande den de har idag och själva forskningen skulle ligga på 

forskningsinstitutioner då IPCC själva inte utför någon forskning. Under Asilomar-konferensen (2010) 

kom deltagarna fram till en liknande slutsats och tes då de menar att en lämplig struktur måste sättas 

upp för hur det ska säkerställas att beslut kring reglering är baserad på kunskap som är trovärdig, 

självständig och allmänt accepterat. De menar även att all forskning kring geoengineering bör ske på 

en internationell nivå. Ett beslut om hur strukturen skall vara utformad måste tas i relation till redan 

existerade strukturer inom FN som berör området, så som IPCC och United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC). Victor (2008) däremot presenterar en tes där han menar 

att IPCC inte alls är utformat för att kunna hantera något som geoengineering och att institutionen 

inte alls passar för ändamålet. “Geoengineering is also particularly ill suited for standard 

assessments, such as through the IPCC, because some of the most important issues involve the 

evaluation of trade-offs, which is the realm of the social sciences.” (Victor, 2008, s. 329). Victor (2008) 

fortsätter vidare med pro-argumentet att de metoder som IPCC baserar sina beslut på, granskning av 

publicerade verk, inte är anpassat för ett område som geoengineering då det inte finns ett tillräckligt 

stort antal i jämförelse med många andra områden. Istället för att granska de publicerade verken 

menar Victor (2008) att de mest givande argumenten och utmaningarna kring geoengineering skulle 

komma från verk som ännu inte är publicerade. På så sätt skulle utformning av nya studier vara en 

förutsättning för att en överblick ska kunna ges över ämnet, ett kriterium som Victor (2008) menar 

att IPCC inte kan uppnå då deras struktur är utformad på ett sådant sätt att det inte tillåts. Victor 

(2008) fortsätter med att dra slutsatsen att utvärderingar av geoengineeringtekniker och dess möjliga 

bieffekter är speciellt illa anpassat för en institution som IPCC som baseras på konsensus.  

Victor (2008) argumenterar att istället för att ge IPCC ansvaret att ge kunskap för reglering och 

beslutsfattande vore en bättre idé att införa flera starka bedömande institutioner. Genom dessa 

institutioner menar han att bedömningar kan tas fram parallellt för att sedan jämföras med varandra. 

Victor (2008) påpekar att det är inom vetenskapen som det troligen är mest logiskt att starta upp en 

process för utformning av reglering såväl som för bedömning av geoengineeringtekniker. Detta då 

vetenskapen i mångt och mycket är väl sammankopplade med utformning av reglering såväl som den 

kan påvisa inom vilka områden forskning är nödvändigt. 

Lloyd och Oppenheimer (kommande) menar att den regimen för styrning av SRM-tekniker som 

forskarna för fram som mest effektiv för hantering av teknikerna och som ses som deras tes, även 

bör innefattas av organ med ansvar för koordinering av forskning. Alltså ett resonemang som skulle 

kunna liknas med det som Virgoe (2009) för. Detta då Lloyd och Oppenheimer (kommande) dels 
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förespråkar ett internationellt styre men även filial under styret som styr och granskar forskning på 

området.  

Den argumentation som Victor (2008) för gällande hur underlag för reglering och beslutsfattande bör 

utformas är liknande den som Virgoe (2009) för i ett av sina förslag där han argumenterar för en ny 

institutionell utformning för att öka samarbetet men att enskilda stater beroende på geografiska 

förutsättningar kan specialisera sig inom en teknik.  Forskningen skulle då kunna delas ut på olika 

stater, men regleringen menar Virgoe (2009) kommer troligen vara mest effektiv integrerad under 

FN:s struktur, till skillnad från Victor (2008) som argumenterar för ett ”bottom-up” perspektiv. 

Ansvarsfördelning 
Ingen av de analyserade texterna argumenterar direkt kring ansvarsfördelning. Därför har inga teser, 

pro- eller contra-argument identifierats, dock är det möjligt att ur forskarnas argumentation kring på 

vilken nivå och hur regleringen skall utformas utläsa idéer om ansvarsfördelningen mellan aktörer.  

Då alla forskare vars texter är analyserade förespråkar internationella institutioner, på ett eller annat 

sätt, för att uppföra reglering för geoengineering (Virgoe, 2009; Humphreys, 2011; Blackstock och 

Long, 2010; Blackstock, u.å.; Asilomar, 2010, Victor, 2008 och The Royal Society, 2009) ges ansvaret 

för att sätta upp reglering till alla stater. Detta då regleringen skulle utformas gemensamt av alla 

medverkande stater. Victor (2008) däremot lägger ett betydligt större ansvar på enskilda stater när 

han argumenterar för ett ”bottom-up”- perspektiv, detsamma gäller för Lloyd och Oppenheimer 

(kommande) då även de förespråkar det förslag som Victor (2008) argumenterar för, dock endast i 

ett kort tidsperspektiv. Med den utformning som Victor (2008) argumenterar för skulle den enskilda 

staten behöva ta ett större ansvar för att geoengineeringtekniker hanteras för att minska risker. En 

förutsättning för att Victors (2008) utformning skall ha den verkan som han menar, att accepterade 

normer på nationell nivå ska leda till internationella överenskommelser, är det nödvändigt att de 

enskilda staterna tar ett ansvar och faktiskt sätter upp normer.    

Lloyd och Oppenheimer (kommande) lägger allt ansvar för såväl utformning av reglering som 

hantering och forskning kring geoengineering för SRM-tekniker på det som de kallar en SRM-regim. 

Som tidigare nämnt skulle den regimen bestå av stater som antingen kan komma att använda SRM-

tekniker eller som är speciellt utsatta för klimatförändringar eller effekterna från användning av SRM-

tekniker. Det skulle vara denna begränsade skara som skulle ta alla beslut därmed få stå som 

ansvariga. 

Ett stort ansvar för hur regleringen kommer att utformas ligger på de som förser beslutsfattare med 

underlag, alltså forskarna. För forskningen kring geoengineering lägger Virgoe (2009) ett stort ansvar 

på IPCC att förse FN med beslutsunderlag för reglering. Detta medan Victor (2008) argumenterar för 

att sprida ut ansvaret på flera institutioner för att kunna jämföra de olika resultat som forskare 

kommit fram till.  

Icke-statliga aktörers roll 
Ett av de huvudsakliga pro-argumenten som flera av de analyserade texterna tar upp för varför 

reglering av geoengineering är nödvändigt är som tidigare nämnt oron kring att enskilda stater kan 

använda sig av en geoengineeringsteknik och på så sätt förändra det globala klimatet (Lloyd & 

Oppenheimer (kommande); Humphreys (2011);The Royal Society (2009)). De ser faror i att aktörer, 
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där exempelvis icke-statliga, kan använda sig av teknikerna då det inte finns någon definitiv reglering 

för implementering eller hur forskning skall gå till. 

De icke-statliga aktörernas roll i utformningen av reglering är inget som direkt argumenteras kring i 

någon av de analyserade texterna utan när icke-statliga aktörer nämns är det utifrån att dessa kan 

använda sig av geoengineeringteknikerna, alternativt att de skulle kunna utveckla teknikerna.  

Alla analyserade texter förespråkar internationella samarbeten på ett eller annat sätt gällande både 

forskning och implementering av geoengineeringteknikerna då effekterna från teknikerna är 

gränsöverskridande. Detta innebär dock inte att icke-statliga aktörer inte kan ha en roll i forskning 

kring geoengineering. Victor (2008) förespråkar ett ”bottom-up” perspektiv och att stater bygger upp 

en kunskapsbas som kan verka som grund för att bygga upp en nationell reglering. Det framgår inte 

ur Victors (2008) resonemang vilka nationella institutioner som skall utföra den forskningen eller om 

icke-statliga aktörer kan bidra till den nationella kunskapen.  

The Royal Society (2009) menar att icke-statliga aktörer redan idag har visat ett intresse för 

geoengineeringtekniker. “Commercial activities have so far been concentrated on CDR methods, 

where there is clear potential for future earnings through carbon trading mechanisms.” (The Royal 

Society, 2009, s.44) De menar fortsatt att samma ekonomiska incitament för att satsa på SRM-

tekniker i nuläget inte finns. “For SRM methods, a clear financial incentive does not yet exist, 

although there may be future income opportunities from publicly funded deployment (especially of 

proprietary technology).” (The Royal Society, 2009, s.44) Dock menar de att bidrag från staten för 

SRM-tekniker kan vara en del av framtiden vilket då skulle kunna vare ett incitament för icke-statliga 

aktörer att använda tekniken. En sådan utveckling menar dock The Royal Society (2009) kräver en 

stadig struktur i form av reglering först.  

 

The Royal Society (2009) uttrycker en oro över icke-statliga aktörers inträde i forskningen. “On the 

other hand, commercial involvement could bypass or neglect the socio-economic, environmental and 

regulatory dimensions of geoengineering.” (The Royal Society, 2009, s.44) Icke-statliga aktörer har ett 

vinstdrivande syfte, vilket skiljer sig från stater som möjligen mer ser till de miljömässiga aspekterna. 

Ett vinstdrivande skulle kunna innebära att fler risker tas i forskningen utan hänsyn till vad som 

påverkas.  

 

Inga av författarna till de analyserade texterna har en speciellt stor tilltro till icke-statliga aktörer och 

att de skulle forska med hänsyn tagen till de risker som finns. Den enda texten som argumenterar för 

något annat än riskerna kring att icke-statliga aktörer unilateralt kan använda teknikerna är The Royal 

Society (2009). Varken Humphreys (2011), Lloyd och Oppenheimer (kommande), Virgoe (2009), 

Blackstock (u.å.) eller Blackstock och Long (2010) diskuterar mer ingående de icke-statliga aktörernas 

roll och inte heller i rapporten från Asilomar-konferensen (2010) kan något utläsas.  
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Diskussion 
Alla de analyserade texterna argumenterar från utgångspunkten att geoengineering innebär 

gränsöverskridande påverkan och att detta medför att en internationell reglering är att förespråka. 

Dock har de alla olika argument för när denna internationella reglering bör utformas och hur 

utformningen skall se ut för att vara väl integrerad.  

Utformning av reglering 
I och med att kunskapsbasen om effekterna av geoengineering inte är tillräckligt stor förespråkar 

Victor (2008) att reglering bör utformas utifrån ett ”bottom-up” perspektiv för att teknikerna ska 

kunna accepteras av stater innan en internationell reglering utformas. Detta menar Victor (2008) 

utifrån sin argumentation att om reglering utformas baserad på dagens kunskaper skulle beslutet 

resultera i ett förbud mot geoengineeringteknikerna. Lloyd och Oppenheimer (kommande) 

förespråkar Victors (2008) förslag. Ett ”bottom-up” perspektiv för att ge goda förutsättningar för 

framtida utformningen av en internationell reglering (”top-down”) är även vad Biermann, Pattberg 

och Zelli (2010) kommit fram till i sin studie som det mest effektiva sättet att utforma reglering för 

klimatfrågor. Då governance-perspektivet innefattar en integrerad styrning av flera aktörer (Hedlund 

och Montin, 2009) kan ett ”bottom-up” perspektiv ses som förenligt med teorins utgångspunkt. Att 

bygga upp en förståelse och kunskap på nationell nivå, så som Victor (2008) och Lloyd och 

Oppenheimer (kommande) menar skulle kunna ses som kompatibelt med governance-perspektivet. 

Dock menar författarna till båda texterna att detta endast är grunden, reglering på en internationell 

nivå är fortfarande nödvändigt i och med de gränsöverskridande effekterna. En sådan reglering skulle 

alltså vara baserad på ett ”bottom-up” perspektiv men fungera som reglering i ett ”top-down” 

perspektiv eftersom regleringen skulle ligga på en internationell nivå och gälla för såväl stater som 

icke-statliga aktörer.     

Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen förändras och blir mer otydlig i och med en utveckling mot governance (Björk, 

Bostedt & Johansson, 2003). Då flertalet av forskarna (Virgoe, 2009; Humphreys, 2011; Blackstock 

och Long, 2010; Blackstock, u.å.; Asilomar, 2010, Victor, 2008; Rayner et al., 2009 och The Royal 

Society, 2009) på ett eller annat sätt, förespråkar reglering på en internationell nivå är alltså ansvaret 

gemensammt för utfomningen av reglering. Ett sådant ansvar kan ses som tydligt då alla stater har 

samma ansvar. Dock är en internationell reglering inte heller förenlig med governance-perspektivet 

då den syftar till en interagerad styrning (Hedlund och Montin, 2009). Den grund som Victor (2008) 

och Lloyd och Oppenheimer (kommande) förespråkar som är mer i linje med ett ”bottom-up”-

prespektiv där staterna först bildar sig en uppfattning genom forskning som reglerats via normer och 

principer kan ge en otydligare bild om vem eller vilka som är ansvariga. Det är fortfarande staterna 

som sedan på ett internationellt plan (enligt Victor, 2008) eller i en sammanslutning av stater (den 

SRM-regim som Lloyd och Oppenheimer (kommande) förespråkar) skall utforma den verkliga 

regleringen, men forskningen som ligger till grund för deras uppfattningar kan ha skett av icke-

statliga aktörer eller på statlig nivå. 

Risker 
 Normer och principer som utgångspunkt för hur forskning kring geoengineering skall utformas som 

utgångspunkt för reglering förs inte endast av Victor (2008) utan är vad Rayner et al. (2009) och 

rapporten från Asilomar-konferensen (2010) lägger fram det som förslag. En utgångspunkt i principer 
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för hur forskning skall genomföras skall ge förutsättningen för att forskningen sker med så små risker 

som möjligt för att kunna lägga en kunskapsgrund för internationell reglering (Rayner et al., 2009; 

Asilomar, 2010). Att kunskap om riskerna som finns med såväl experiment som med implementering 

av geoengineeringtekniker är en förutsättning för att en reglering som har effekt kan utformas. Ett 

resonemang som även van Asselt och Vos (2008) för då de menar att det är nödvändigt att vara 

införstådd med de osäkra riskerna för att förstå komplexiteten. Alla de analyserade texterna 

understryker vikten av reglering som bygger på kunskap om effekterna vid experimentering och 

implementering av geoengineeringtekniker på de system som påverkas av klimatet. Enligt van Asselt 

och Vos (2008) skulle alltså kunskap om de osäkra risker som geoengineeringteknikerna kan medföra 

vara nödvändigt för att regleringen skall vara effektiv. 

 Det är nödvändigt att veta var de osäkra riskerna finns och uppkommer.  För att kunna värdera 

riskerna med att implementera geoengineering krävs även att de riskerna sätts i relation till de risker 

som finns med klimatförändringar. Det är något som Blackstock (u.å.) tar upp. Han menar att riskerna 

med teknikerna och effekterna kan vara större och mer allvarliga än de som klimatförändringarna 

skulle medföra. Detta kräver då någon form av utvärdering för att klargöra om riskerna som följer 

med klimatförändringarna är större än de med geoengineering. 

Att det finns risker som inte går att förutspå när det kommer till att manipulera klimatet, det största 

och mest komplexa system som påverkar allt levande är oundvikligt. van Asselt och Vos (2008) menar 

att regleringen inte skulle ha någon verkan alls om de osäkra riskerna inte tas i beaktning och 

behandlas i regleringen. Det är uppbenbart att det är av yttersta vikt att minska alla eventuella risker 

men för att det ska vara möjligt är det nödvändigt att vara medveten om var det kan uppkomma 

risker som man ännu inte vet något om. Knaggård (2009) menar dock att alla politiska beslut tas med 

vissa osäkerheter, både mindre och större som kan påverka hela samhället. Hon menar 

fortsättningsvis att osäkerheten inte nödvändigtvis ligger i sakfrågan utan kan likväl handla om hur 

beslutet kommer att tas emot. Det alltså oundvikligt att vissa osäkerheter alltid kommer att finns vid 

beslut om såväl reglering av geoengineering som implementering.  

Victor (2008) argumenterar starkt för att det är nödvändigt att ha en större förståelse för vilka risker 

som finns med geoengineeringteknikerna för att kunna utforma en reglering som överhuvudtaget är 

relevant och har en betydelse, även Lloyd och Oppenheimer (kommande) och Rayner et al. (2009) är 

inne på detta spår. I relation till van Asselt och Vos (2008) slutsatser om osäkra riskers roll i reglering 

skulle alltså forskning utifrån normer som styrning för hur forskningen skall utföras bygga upp en 

kunskapsbas över vilka risker som finns med geoengineeringteknikerna ha den största effekten.  

Blackstock och Long (2010) och Humphreys (2011) ser en risk i att enskilda stater kan genomföra 

unilaterala geoengineeringexperiment och att detta skulle kunna leda till internationella konflikter. 

Ett resonemang som kan ses som förenligt med den argumentation som Virgo (2009), Rayner et al. 

(2009) och The Royal Society (2009) för gällande vikten av konsensusbeslut i frågor med stor 

internationell påverkan, så som geoengineering. Blackstock (u.å.) lyfter även upp vikten av att 

utvecklingsländer är delaktiga i utformningen av reglering. Utvecklingsländer är känsliga för 

klimatförändringar men kan även komma att vara de som påverkas negativt av möjliga bieffekter 

från användningen av geoengineeringtekniker.  
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Vikten av konsensusbeslut 
Förespråkande av konsensusbeslut mellan alla påverkade parter, i detta fall alltså alla stater, skulle 

vara att förespråka beslut genom FN. Hoffmann (2011) menar att governance-perspektivet har växt 

fram från att det tar lång tid att inom FN komma fram till beslut då det råder krav på konsensus. På 

denna punkt finns det alltså ingen överensstämmelse mellan de argument som Blackstock och Long 

(2010) och Humphreys (2011) har och den samhällsintegrering av icke-statliga aktörer som 

governance-perspektivet har som utgångspunkt. Problematiken gällande geoengineering är att det är 

en global angelägenhet i allra högsta grad och även om Blackstock och Long (2010) och Humphreys 

(2011) argumenterar för reglering på ett sätt som inte är förenligt med den styrning som är på 

frammarsch i samhället idag kan nödvändigheten att alla stater får göra sin röst hörd i internationella 

diskussioner vara stor. Dock behöver det inte vara svart eller vitt, integrerad samhällsstyrning 

(”bottom-up”) eller centralstyrning från högre instanser (top-down). Det förslag på utformning som 

Lloyd och Oppenheimer (kommande) och Victor (2008) presenterar innefattande att stater enskilt 

bildar sig en uppfattning och åsikt kring geoengineering och dess risker kan ses som den gråa vägen 

att gå. På nationell nivå är de icke-statliga aktörerna inte lika många som på ett internationellt plan 

och skulle därmed kunna ha ett större inflytande i såväl forskning som argumentation i utformning av 

reglering. Då Victor (2008) och Lloyd och Oppenheimer (kommande) sedan menar att diskussioner på 

ett internationellt plan skall föras utifrån de uppfattningar som staterna bildat sig och att beslut kan 

tas genom konsensus. Eftersom forskarnas syn på hur regleringen bör utformas skiljer sig, finns det 

även en skillnad i regleringens koppling till governance-perspektivet.  

Avslutning 
Det finns skilda meningar bland forskarna till de analyserade texterna med avseende på hur 

regleringen skall utformas och hur vägen till utformning bör ser ut. Den väg som Victor (2008) och 

Lloyd och Oppenheimer (kommande) förespråkar med grund i normer och principer som reglering 

för stater att bilda sig en uppfattning  för internationella förhandlingar, kan ses som mer förenlig med 

governance-perspektivet då deras perspektiv i viss mån liknar ett ”bottom-up”-perspektiv och kan 

involvera fler aktörer. Även den utformning som föreslås i rapporten från Asilomar-konferensen 

(2010) och av Rayner et al. (2009) med normer och principer som utgångspunkt för forskning för att 

kunna uppföra en reglering kan ses som mer förenlig med governance-perspektivet. 
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Slutsats 
Argumentationen för och emot reglering av geoengineering är i många fall likartad mellan de 

forskare som innefattas i de analyserade texterna. De argument som lyfts fram som starkast för 

varför reglering är nödvändigt är dels att det i dagsläget inte finns någon som innefattar alla 

geoengineeringtekniker. Även argumenten att enskilda stater kan använda teknikerna och på så sätt 

förändra hela det globala klimatet används frekvent av forskarna. Det enda konkreta motargumentet 

som presenteras är av ett fåtal som menar att genom att diskutera tekniker som manipulerar 

klimatet utan några beteendeförändringar kan bidra till att försöken att minska växthusgasutsläpp 

avtar. Detta argument är det dock ingen av forskarna ser som tillräckligt starkt för att helt förkasta 

diskussionen om geoengineering utan förespråkar endast att det skall tas i beaktning vid utformning 

av reglering.  

Majoriteten av forskarna förespråkar en internationell reglering med alla länder representerade då 

frågor kring klimatet är en global angelägenhet. Lloyd och Oppenheimer (kommande) förespråkade 

istället en sammanslutning av stater som är extra berörda av frågor kring geoengineering på ett eller 

annat sätt för att utforma reglering. Jämfört med governance-perspektivet är Lloyd och 

Oppenheimers (kommande) förslag mer överensstämmande än en reglering som är satt på 

internationell nivå.  

I alla analyserade texter lyfts vikten av att regleringen bygger på kunskap. Flera forskare anser att det 

säkraste sättet att fastslå att regleringen bygger på trovärdig kunskap är att mer forskning sker innan 

reglering tas fram och detta ska genomföras i enlighet med satta normer och principer som styrning 

över hur forskningen skall utformas för att minska riskerna. Victor (2008) och Lloyd och Oppenheimer 

(kommande) argumenterar för att stater utifrån normer och principer för hur forskning skall ske 

bildar sig en uppfattning och sedan gå in i internationella förhandlingar om utformningen av en 

internationell reglering. En sådan process kan ses som mer förenlig med governance-perspektivets 

utgångspunkt i en interagerad samhällsstyrning.  

En grundläggande del i governance-perspektivet är den roll som tilldelas icke-statliga aktörer. Deras 

roll får en större betydelse i styrningen av samhället och därför granskades forskarnas argumentation 

av de icke-statliga aktörernas roll för reglering av geoengineering. I den grad icke-statliga aktörer 

diskuteras är fokus på den bristande regleringen i dagsläget som medför att de kan utföra 

experiment och att det medför risker. De forskare som vidare argumenterar kring icke-statliga 

aktörer är The Royal Society (2009) som menar att det finns ekonomiska intressen i användning av 

CDR-tekniker i och med handeln med utsläppsrätter och att SRM-tekniker kan ge bidrag, dock 

argumenterar de för en stabil reglering och styrning innan det inrättas. The Royal Society (2009) 

argumenterar vidare kring att då icke-statliga aktörer forskar och utvecklar kan fokus förflyttas från 

minimering av risker och minska klimatförändringarna till att ekonomiska incitament styr, vilket 

skulle kunna äventyra riskhanteringen av teknikerna. 

Argumentationen varierar mellan forskare även om många likheter kan ses kring hur regleringen bör 

utformas för att vara så effektiv som möjligt. Detta medför att utformningen av den reglering som 

forskarna argumenterar för varierar i relation till utvecklingen av ett mer interagerat samhälle som 

Hoffman (2011), O´Neill (2009) och Hedlund och Montin (2009), tre governance-teoretiker ser. 
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Denna studie kan ses som en grund för fortsatta studier kring hur effektiv reglering av 

geoengineering bör utformas, antingen för att ta governance-perspektivet i beaktning vid utformning 

eller förenligt med en mer integrerad samhällsstyrning.  

  



32 
 

Källförteckning 

 
Andersen, S., Skodvin, T., Underdal, A., & Wettestad, J. (2000). Science and politics in international 

environmental regimes :between integrity and invovlvement. Manchester: Manchester University 

Press. 

Asilomar Scientific Organizing Committee (ASOC), 2010: The Asilomar Conference Recommendations 

on Principles for Research into Climate Engineering Techniques, Climate Institute, Washington DC, 

20006. 

Bergström, G., & Boréus, K. (2005). (red.). Textens mening och makt -metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys . Lund: Studentlitteratur. 

Bernauer, T., & Betzold, C. (2012). Civil Society in Global Environmental Governance. The Journal of 

Environment & Development , Vol. 21, Nr. 1, pp.62-66. 

Blackstock, J. (U.å.). The International Politics of Geoengineering Research. GEO 12 . 

Blackstock, J., & Long, J. (2010). The Politics of Geoengineering. Climate Change , pp.527. 

Biermann, F. & Pattberg, P. (2008). Global Environmental Governance:  Taking Stock, 

Moving Forward.  Annu. Rev. Environ.  Resource. 2008.33: pp. 277-294. 

Biermann, F., Pattberg, P., & Zelli, F. (2010). (red.). Global Climate Governance Beyond 2012. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Björnsson, G., Kihlbom, U., & Ullholm, A. (2009). Argumentationsanalys - Färdigheter för kritiskt 

tänkande. Stockholm: Natur & Kultur. 

Björk, P., Bostedt, G., & Johansson, H.(2003). Governance. Lund: Studentlitteratur. 

Conca, K., & Dabelko, G. (2010). Green Planet Blues - four decades of global environmetal politics. 

Boulder: Westview Press. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan -konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. 

Hedlund. G & Montin S. (2009). (red.). Governance på svenska. Stockholm:  Santérus Academic Press 

Sweden 

Hoffmann, M.J. (2011) Climate Governance at the Crossroads: Experimenting with a Global Response 

after Kyoto. Oxford: Oxford University Press.  

House of Commons. (2010). Science and technology committee: The regulation of geoengineering, 
Fifth report of session 2009-10. London, UK: The Stationery Office 

Humphreys, D. (2011). Smoke and Mirrors: Some Reflektions on the Science and Politics of 

Geoengineering. Journal of Environment & Development , Vol. 20, Nr. 2, pp.99-120. 



33 
 

Keith, D. (2000). GEOENGINEERING THE CLIMATE - History and Prospect. Energy Environ , pp.245-

284. 

Kjær, A. (2004). Governance. Cambridge, Malden: Polity Press. 

Knaggård, Å. (2009). Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen -En studie av svensk klimatpolitik. 

Lund: Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 

Lloyd, I., & Oppenheimer, M. (kommande). On the Design of an International Governance Framework 

for Geoengineering. Global Environmental Politics . (Submitted) 

O´Neill, K. (2009). The Environment and International Relations. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Planet Under Pressure, 2012b [Elektronisk]  

http://www.planetunderpressure2012.net/session_rayner.asp Hämtad: 2012-04-22 

Planet Under Pressure, 2012b [Elektronisk] 

http://www.planetunderpressure2012.net/conferencevision.asp Hämtad: 2012-04-17 

Princeton University, 2011 [Elektronisk] http://www.princeton.edu/step/people/faculty/michael-

oppenheimer/ Hämtad: 2012-04-10 

Rayner, S., Redgwell C., Savulescu, J., Pidgeon, N. & Kruger, T. (2009) 

Memorandum on draft principles for the conduct of geoengineering research. House 

of Commons Science and Technology Committee enquiry into The Regulation of 

Geoengineering.  

 Robock, A. (2008). 20 reasons why geoengineering may bea bad idea. Bulletin of the Atomic 

Scientists , Vol. 64, Nr. 2, pp.14-18, 59. 

Royal Society, (2009). Geoengineering the climate: Science, governance and uncertainty. London, UK: 

Author 

 United Nations, 1992 [Elektronisk] 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163 

 Hämtad: 2012-04-12 

 

van Asselt, M., & Vos, E. (2008). Wresling with uncertain risks: EU regulation of GMOs and the 

uncertainty paradox. Journal of Risk Research , Vol. 11, Nr. 1-2, pp.281-300. 

 

Victor, D. (2008). On the regulation of geoengineering. Oxford Review of Economic Policy , pp.322-

336. 

 

Virgoe, J. (2009). International governance of a possible geoengineering intervention to combat 

climate change. Climate Change , Vol. 95, Nr. 1-2, pp.103-119. 

 

 

http://www.planetunderpressure2012.net/session_rayner.asp
http://www.planetunderpressure2012.net/conferencevision.asp
http://www.princeton.edu/step/people/faculty/michael-oppenheimer/
http://www.princeton.edu/step/people/faculty/michael-oppenheimer/
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163

