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Sammanfattning 

Denna studie analyserar budskapet i faktaböcker om klimatförändringarna för barn, utgivna på 

svenska åren 2000-2015. Syftet med studien är att undersöka hur budskapet kommuniceras i 

relation till hur senare års forskning visar att det bör göras. Studien syftar också till att analysera 

likheter och skillnader i böckernas budskap jämfört med budskapet i samhällsdebatten under 

tidsperioden. De frågeställningar som studien avser att besvara är vilket budskap som 

kommuniceras, på vilket sätt det sker samt om budskapet och sättet att kommunicera förändrats 

under tidsperioden. 

Studien har genomförts i form av en textanalys där analysmetoderna kvalitativ innehållsanalys 

och visuell textanalys har kombinerats. Tolkningsstrategin är uttolkarrelaterad. Det empiriska 

materialet består av sexton faktaböcker, framtagna genom sökning i Svenska 

barnboksinstitutets katalog. 

Resultatet tyder på att tilltalet i litteraturen förändrats på ett markant sätt under 2000-talets 

femton första år, och att förändringarna i stora drag följer förändringarna i den samtida svenska 

klimatdebatten. Samtidigt kan tydliga skillnader uttolkas gällande vilka budskap och symboler 

som framhävs i barnlitteraturen jämfört med samhället i övrigt. En viss diskrepans mellan 

tilltalet i barnlitteraturen och forskningsresultat rörande lämpliga kommunikationsstrategier 

kan också uttydas i analysen.  

 

Abstract 

This study analyzes the message of non-fiction books on climate change for children, published 

in Swedish 2000-2015. The purpose of the study is to investigate how the message is 

communicated in relation to how recent research shows that it should be done. The study also 

aims to analyze the similarities and differences in the book's message compared to the message 

in the public debate during the period. The issues that the study intends to answer is what 

message is being communicated, how it is done and if the message and the way to communicate 

has changed over the time period. 

 

The study was conducted in the form of a text analysis where qualitative content analysis and 

visual text analysis have been combined. The interpretation strategy is interpreter-related. The 

empirical material consists of sixteen non-fiction books, devised by searching in Swedish 

Children's Book Institute's catalog. 

 

The results indicate that the speech in the literature changed in a significant way during the 

2000s first fifteen years, and that the changes broadly follows the changes in the contemporary 

Swedish climate debate. Meanwhile, clear differences are interpreted regarding what messages 

and symbols are highlighted in children's literature compared to the rest of society. Certain 

discrepancies between the speech of children's literature and research findings concerning 

appropriate communication strategies can also be interpreted in the analysis. 
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Inledning 

Bland globala miljöproblem är klimatförändringarna troligen det som för närvarande får mest 

uppmärksamhet (Olausson, 2009). Samtidigt är klimatförändringarna ett miljöproblem som ses 

som svårt att kommunicera till allmänheten. Detta har sin grund i problemets abstrakta natur, 

den vetenskapliga komplexiteten, skilda uppfattningar och intressen hos olika aktörer, en 

konfliktinriktad mediarapportering samt det faktum att många människor upplever 

klimatförändringarna som avlägsna i tid och rum (Gammelgaard Ballantyne et al., 2015). 

Vid miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992 fastslogs att alla människor har rätt att få kunskap 

om hållbar utveckling. I det sammanhanget lades ett särskilt fokus på barn och unga. En viktig 

del i lärandet om hållbar utveckling är att bli medveten om de miljöproblem som världen ställs 

inför, till exempel klimatförändringarna. Eftersom barnen är framtidens beslutsfattare och 

samhällsledare, är det viktigt att inkludera dem i processen för att hantera dessa problem (Ojala, 

2012). 

 

Björn-Ola Linnér, professor vid Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings 

Universitet, gör gällande att unga människor är särskilt mottagliga för information om klimat- 

och hållbarhetsfrågor (Gammelgard Ballantyne et al., 2015). Barndomen är därför extremt 

viktig för att en människa ska tillägna sig en livslång positiv attityd och hållning till miljön. Om 

människor från tidig barndom får kunskap om miljön är det troligt att miljöproblemen kommer 

att minska i framtiden (Gonen & Guler, 2011). Barnböcker med natur- och miljöteman är 

viktiga för att uppnå detta (Hart & Chawla, 1981, Gonen & Guler, 2011). I en studie om vad 

som format miljövårdares och miljöutbildares intresse under uppväxten, nämnde mellan en 

tredjedel och en fjärdedel böcker som en inspirationskälla (Chawla, 1988). Hart & Chawla 

(1981) menar att de barn som växer upp i västvärlden idag är beroende av 

andrahandsinformation via bland annat media för att utveckla sin kunskap och omsorg om 

miljön. Detta beroende på att barnen alltmer avskärmas från en direkt kontakt med både 

naturliga och människoskapade system (Hart & Chawla, 1981). 

 

Medvetenhet om globala problem riskerar dock att skapa känslor av oro, hjälplöshet och 

hopplöshet hos barn och unga. När det gäller miljöproblem framstår den pessimistiska synen 

som särskilt stark (Ojala, 2012). Där har klimatförändringarna intagit platsen som det problem 

som ses som mest hotfullt. Bland svenska barn i åldern 11-15 år oroar sig 68 procent för 

klimatförändringarna, och 27 procent tror att dessa kommer att leda till att jorden går under 

(Trygg-Hansa, 2012). Samtidigt framstår det som allt viktigare att människor motiveras att 

bidra till att begränsa klimatförändringarna genom att tillägna sig kunskap för att ändra livsstil 

i miljövänlig och hållbar riktning (Gammelgaard Ballantyne et al., 2015). 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Denna studie är en textanalys av faktaböcker för barn om klimatförändringar, utgivna på 

svenska under tidsperioden 2000-2015. Syftet med studien är att undersöka hur budskapet om 

klimatförändringarna kommuniceras till barn i relation till hur senare tids forskning visar att det 

bör göras. Vidare syftar studien till att analysera likheter och skillnader i det budskap som 

kommuniceras i böckerna jämfört med budskapet i samhällsdebatten under tidsperioden. 

 

Flera studier visar att människors kunskap om och inställning till klimat- och hållbarhetsfrågor 

grundläggs i barndomen. Samtidigt visar forskning också på att presentationen av budskapet är 

mycket viktig för att skapa en hoppfull och engagerande inställning hos barnen. Därför är denna 

studie intressant. 

 

Frågeställningar 

Vilket budskap kommuniceras i den analyserade litteraturen? 

 

På vilket sätt kommuniceras detta budskap? 

 

Har budskapet och sättet att kommunicera förändrats över tid? 

 

Bakgrund 

Tendenser i synen på klimatförändringarna under 2000-talet 

IPCC:s utvärderingsrapport från 2001 visar att det vid den tidpunkten förekommer osäkerheter 

kring hur stor människans påverkan på den globala uppvärmningen är. Det faktum att 

människan bidrar till klimatförändringarna ses som otvivelaktigt, men detta bidrag framställs 

som en förstärkning av en klimatuppvärmning som har naturliga orsaker. Rapporten framhåller 

att risken med människans påverkan på klimatet är en fråga som måste hanteras, trots de 

vetenskapliga osäkerheterna. Möjligheterna att styra storleken och hastigheten på 

temperaturhöjningen ses som goda. Teknikutveckling och styrmedel av administrativ, 

ekonomisk och informativ art lyfts fram som åtgärder för att minska växthusgasutsläppen, och 

detta till små eller inga kostnader för samhället. En slutsats i rapporten är att anpassning till de 

förändringar som ändå är ofrånkomliga är nödvändiga komplement till 

utsläppsbegränsningarna (Naturvårdsverket, 2002). 

 

Olausson (2009) anser att svensk media vid denna tid framhåller kollektiva åtgärder mot 

klimatförändringarna som sitt huvudsakliga tema. Begränsningarna av utsläppen av 

växthusgaser skildras som en fråga som bör lösas på transnationell nivå genom internationella 

förhandlingar, medan anpassning till klimatförändringarna framställs som en fråga för lokala 

aktörer, enskilda hushåll och företag. Olausson (2009) noterar också att svensk media uppvisar 
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en anda av att ta rapporterna om farhågorna kring klimatförändringarna för givna. Detta i 

motsats till amerikansk media, där båda sidor i frågan ofta får komma till tals.   

 

Under de första åren av 2000-talet hanteras klimatfrågan i Sverige, enligt Anshelm (2012 s. 11-

12), till största delen som en av många andra miljöfrågor och utan att tilldra sig särskilt intresse. 

Hösten 2006 ändrades detta radikalt, och frågan om klimatförändringarna fick en central 

position i såväl den politiska debatten som i media. Anshelm (2012 s. 12-13) framhåller tre 

händelser vid denna tid som orsak till denna omsvängning: Stern-rapporten, Al Gores film En 

obekväm sanning samt IPCC:s fjärde rapport om den globala uppvärmningen. Samtliga dessa 

tre lägesrapporter visade på vikten av att vidta omedelbara och kraftfulla åtgärder mot ett hot 

som visade sig större och allvarligare än vad som tidigare framkommit (Anshelm, 2012 s. 12-

13). 

 

Enligt Ideland & Malmberg (2013) betecknar det statistiska språk, innefattande statistik, 

diagram och tidslinjer, som används i En obekväm sanning början på allmänhetens engagemang 

i klimatfrågan. Anledningen till denna inverkan är, menar författarna, att detta statistiska språk 

på ett enkelt och lättfattligt sätt kan illustrera såväl domedagsprofetior som möjligheter till 

förbättringar. 

 

IPCC:s utvärderingsrapport från 2007 fastslår att vetenskapen om klimatförändringarna och 

vilka nödvändiga åtgärder som behöver vidtas har tagit stora kliv framåt sedan 2001. 

Osäkerheten kring människans påverkansgrad har minskat kraftigt. Däremot finns en osäkerhet 

när det gäller vilka effekterna kan tänkas bli vid olika stabiliseringsnivåer. Alla anledningar till 

oro som fanns 2001 har ökat kraftigt och bedöms medföra större risk vid lägre temperaturer. 

Energieffektivisering ses som en central åtgärd och tekniska innovationer och politiska 

styrmedel anses fortfarande ha stor betydelse. Det framhålls att det kan bli svårt att nå en 

utsläppsminskning utan stora investeringar och effektiv tekniköverföring. Såväl begränsningar 

av utsläppen som anpassning till klimatförändringarna ses som viktiga. Anpassningsåtgärderna 

anses behöva bli mer omfattande, samtidigt som det påpekas att anpassningskapaciteten är 

ojämnt fördelad både inom och mellan olika samhällen (Naturvårdsverket, 2007). 

 

Enligt Anshelm (2012 s. 16) präglades perioden från hösten 2006 till slutet av 2009 av en i 

många stycken apokalyptisk syn på klimatförändringarna och dess effekter, en syn som skapade 

ett stort engagemang hos många aktörer i det svenska samhället. Den ekonomiska tillväxtens 

roll, relationen mellan politiken och marknaden, nödvändigheten av livsstils- och 

konsumtionsförändringar, teknologins och vetenskapens betydelse för framtagande av åtgärder 

och rättvis global fördelning av jordens resurser var frågor som diskuterades. Efter klimatmötet 

i Köpenhamn i slutet av 2009 mattades intresset för klimatförändringarna av, och den globala 

uppvärmningen blev återigen en miljöfråga bland andra. Två förklaringar som framförs som 

orsak till denna avmattning är medial trötthet och uteblivna framgångar på Köpenhamnsmötet 

(Anshelm, 2012 s. 192-193). 
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Böcker om miljöfrågor för barn 

De första barnböckerna som behandlar miljöförstöring dök upp i USA och Australien i början 

av 1940-talet. Efter denna pionjärperiod dröjde det till 1960-talet innan miljöfrågan återkom i 

barnböcker (Gonen & Guler, 2011). I början av 1970-talet skildrades miljöförstöring i böcker 

för barn och ungdom också i Sverige (Hällström, 2011 s. 97). Vid en internationell konferens 

om miljörelaterade utbildningsfrågor i Tbilisi 1977 framhölls utbildning som det mest effektiva 

sättet att förebygga miljöproblem, och efter denna konferens ökade antalet barnböcker om 

ämnet internationellt. Idag är barnböcker med miljötema vanligast förekommande i västliga 

industriländer. USA, Australien, Skandinavien, Kanada, Tyskland, Frankrike och Italien hör till 

föregångsländerna i detta hänseende (Gonen & Guler, 2011). 

 

Faktaböcker för barn har sitt ursprung i den undervisande och kunskapsförmedlande litteratur 

som introducerades under 1700-talet. På grund av förskolans behov av detta slags böcker, 

utvecklades den moderna faktaboken kraftigt under 1970-talet. 1990-talets inriktning mot 

ekologi har medfört att natur, djur, fåglar och växter idag är populära ämnen i faktaböcker för 

barn (Kåreland, 2001 s. 57). 

 

Det finns två typer av miljöböcker för barn. Dels de som introducerar naturen och miljön för 

barnen och dels de som visar på de skador människan orsakat (Gonen & Guler, 2011). Hart & 

Chawla (1981) menar att de förstnämnda är långt mycket fler än de senare, och att de ofta har 

en romantiserande och sentimental ton som gör det svårt för den senare kategorin att göra 

intryck. 

 

Svenska barnboksinstitutet har i sin årliga bokprovning under senare år noterat en tillbakagång 

i utgivningen av faktaböcker om miljöfrågor för barn. Vid bokprovningen av 2014 års böcker 

hittades inte en enda renodlad bok om naturen och klimatet (Svenska barnboksinstitutet, 2015). 

Som en möjlig förklaring till detta har nämnts att tidigare utgivna böcker utsatts för hård kritik 

för att ha lagt ansvaret för jordens framtid på barn och ungdomar (Svenska barnboksinstitutet, 

2013). En annan orsak har sagts vara att ämnet möjligen avhandlas i skönlitterära böcker i större 

utsträckning (Svenska barnboksinstitutet, 2014). 

 

 

Strategier för kommunikation av klimatfrågan till barn 

Många barn har en optimistisk tro på sin framtid. Därför är det viktigt att förklara vad såväl 

privatpersoner som politiker och näringsliv kan göra åt klimatförändringarna, menar Björn-Ola 

Linnér, professor vid Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings Universitet (Trygg-

Hansa, 2012). Holmgren & Paulsson (2009 s. 4) menar att det kanske viktigaste budskapet att 

kommunicera till barn är att jorden inte är på väg att gå under, men att det kommer att bli stora 

förändringar som mänskligheten måste anpassa sig till. Enligt Ojala (2012) är en känsla av hopp 

nödvändig för att kunna hantera oroande företeelser utan försämrat välmående och känslor av 

hopplöshet. Det finns forskning som menar att barn i förskola och lågstadie inte bör belastas 

med information om risker som ligger bortom deras kognitiva och erfarenhetsmässiga ramar, 
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men att det är viktigt att introducera denna i mellanstadiet för att lägga grunden till ett aktivt 

deltagande i samhället (Ojala, 2012, Chawla, 1988). 

 

Ett vanligt sätt att genom böcker lära ut hållbar utveckling kopplad till klimatförändringarna är 

att anknyta till barnens vardagsliv. Detta görs bland annat genom att presentera minneslistor 

över det önskade individuella beteendet. Listorna är ofta utformade som löften om hur läsaren 

ska förbättra sitt agerande och beskriver vilka uppoffringar som krävs för att nå dit. Dessa 

minneslistor kan innehålla löften om att återanvända saker, släcka lyset, klä sig varmt i stället 

för att höja värmen samt uppmana vänner, familj och grannar att leva mer miljövänligt (Ideland 

& Malmberg, 2014). Studier visar också att information som visar vad individen kan göra på 

det personliga planet är den som upplevs som mest verksam, eftersom den ger tydliga direktiv 

och innefattar åtgärder som ses som möjliga att utföra (O’Neill & Nicholson-Cole, 2009). 

 

Enligt Ideland & Malmberg (2014) har en samhällsförändring skett från att betrakta ansvaret 

som kollektivt och delat till ett tydligt budskap om att ”du är problemet för vår gemensamma 

framtid”, riktat till individen. Individen framställs som ansvarig för allas säkerhet och för det 

ekologiska systemet på jorden genom att knyta samman personlig skuld med ett globalt hot 

(Ideland & Malmberg, 2014). 

 

Ideland & Malmberg (2014) ser den ökade användningen av statistik, diagram och tidslinjer 

som ett sätt att skapa en tro på vetenskapen och teknologin som lösningar på problemen. Genom 

användande av dessa kommunikationsmetoder framställs problemen som objektivt skildrade 

och möjliga att lösa med förnuftiga åtgärder. 

 

En utmaning när det gäller kommunikation om klimatförändringarna är att individen kan 

uppleva ett stort avstånd i rum och tid mellan sig själv och den globala uppvärmningens 

effekter. För att engagera mottagaren av informationen rekommenderas ofta ett lokalt fokus 

(Gammelgaard Ballantyne et al, 2015). O’Neill & Nicholson-Coles (2009) studie visar också 

att försöksgrupperna betonar exempel på lokala effekter som viktiga för att skapa relevans för 

problemet. Samtidigt visar studien att beskrivningar av globala effekter också framhålls som 

viktiga för att framhäva frågans allvar, men att dessa bör kommuniceras med försiktighet för 

att inte skapa känslor av rädsla och hjälplöshet (O’Neill & Nicholson-Cole, 2009). 

 

Miljöproblem presenteras ofta som hot mot liv och hälsa, både i media och skolundervisning 

(Hart & Chawla, 1981). Skrämseltaktik och alarmism är vanlig i kommunikation om 

klimatförändringar till allmänheten, något som även spridit sig till barnböcker (O’Neill & 

Nicholson-Cole, 2009). Denna tendens kan vara negativ för individens engagemang genom att 

skapa hopplöshet, apati och förnekelse av problemet (Wibeck, 2014, O’Neill & Nicholson-

Cole, 2009). Brulle (2010) skiljer dock mellan begreppen hot och utmaningar. Hot betyder att 

uppfattningen av fara överstiger uppfattningen av möjligheter eller resurser att bemästra faran, 

medan det motsatta förhållandet gäller för utmaningar. Rädsla kombinerat med information om 

effektiv handling kan därför vara starkt motiverande, menar Brulle (2010). En liknande tanke 

framförs av Trygg-Hansa (2012), som poängterar att oro över klimatförändringarna kan 

generera en känsla av att det är viktigt att göra något. 
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Barns hantering av klimatfrågan 

Studier har visat att barn oftare oroar sig för andras välbefinnande än för sitt eget när det handlar 

om globala problem (Ojala, 2012). Hur barn och unga hanterar information om 

klimatförändringarna skiljer sig dock mycket åt beroende på åldersgrupp. Redan lågstadiebarn 

har visat sig ha förmågan att ta intryck av politiska utspel och absorberar inte passivt attityder 

från föräldrar och andra (Hart & Chawla, 1981). Chawla (1988) noterar att åttaåringar 

konsekvent ser människors behov som överordnade djurens, och Hart & Chawla (1981) påvisar 

att barn är mer engagerade i djur än i växter. Ojala (2012) visar på att barn i mellanstadieåldern 

ofta distanserar sig från problemen i stället för att fokusera på dem. Barn i den åldersgruppen 

litar också mer på vetenskap och teknik än äldre barn. 

 

Pessimism och domedagstro är vanligare bland barn i äldre åldersgrupper (Ojala, 2012). 

Resultatet av en fokusgruppstudie av gymnasieelever bidrar till att stärka denna bild. 

Ungdomarna i studien associerade klimatförändringar till naturkatastrofer och bilder av sorgsna 

isbjörnar på smältande isflak. Denna studie visar också ett distanserande synsätt, där industriell 

påverkan inte relateras till Sverige eller Norden, utan till utvecklingsländer. När det gäller 

ansvarsfrågan pekade ungdomarna på politiska, globala aktörer men nämnde inte ansvar och 

beteendeförändringar på individnivå (Gammelgaard Ballantyne et al., 2015).  

 

Barns möjligheter att styra sina liv i miljövänlig riktning försvåras av att de är beroende av och 

begränsade av sina föräldrar, och därmed inte har så stor kontroll över sin tillvaro (Ojala, 2012). 

I barnböcker om klimatförändringarna beskrivs samtidigt exemplen på hur barnen kan påverka 

vardagslivet ofta i termer av att barnen har maktbefogenheter (Ideland & Malmberg, 2014). 

Barns underlägsenhet och maktlöshet gentemot föräldrarna kan i stället främja en distanserande 

attityd till klimatförändringarna (Ojala, 2012). Ansvaret för att vidta åtgärder kan komma att 

överföras på föräldrarna (Gammelgaard Ballantyne et al., 2015), varvid känslor av vrede och 

frustration över de vuxnas ansvarslöshet och oförnuft kan uppkomma (Hällström, 2011 s. 252). 

Därför är det viktigt att visa på möjligheter för barn att agera miljövänligt trots beroendet av 

föräldrarna (Ojala, 2012). 

 

 

Vetenskaplig förankring 

Under arbetet med vetenskaplig bakgrund till denna studie, har ingen tidigare textanalys av 

faktaböcker om klimatförändringarna för barn hittats. Några enstaka textanalyser om hållbar 

utveckling i barnböcker på C-uppsatsnivå har påträffats, men de har behandlat skönlitteratur. 

Den vetenskapliga förankringen har därför fått sökas i annan litteratur. 

 

Huvudsakligen har litteratur som behandlar kommunikation av klimatfrågan använts. Det 

innefattar såväl litteratur om denna kommunikation till allmänheten i stort, som kommunikation 

riktad till barn och ungdomar. I båda typerna av litteratur är diskussionen kring skrämseltaktik 

som kommunikationsmetod vanlig. Olausson (2009), Trygg-Hansa (2012), Ojala (2012), 
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O’Neill & Nicholson-Cole (2009), Wibeck (2014) och Brulle (2010) diskuterar alla den 

metoden och betonar att den är mycket vanlig. Trygg-Hansa (2012) och Brulle (2010) menar 

att skräckscenarier i kombination med information om effektiva åtgärder kan vara motiverande, 

medan övriga författare anser att denna kommunikationsmetod är ineffektiv och skapar 

hopplöshet och apati. Denna diskussion har varit till hjälp i analysen av vilket budskap som 

kommuniceras i det empiriska materialet. 

 

Inom den litteratur som behandlar kommunikation av klimatförändringarna till barn, ligger ett 

stort fokus på hur informationen ska kunna dämpa känslor av oro och främja känslor av hopp. 

Ideland & Malmberg (2014), Trygg-Hansa (2012), Gonen & Guler (2011) och Ojala (2012) 

diskuterar detta. Chawla (1988) visar på vikten av att relatera miljöfrågan för barn till barnens 

livssituation och framhåller, tillsammans med Hart & Chawla (1981), kontakt med djur och 

natur som viktiga för barns miljöintresse. Ideland & Malmberg (2014) visar på olika strategier 

som används för att skapa ”eko-certifierade” barn genom att knyta samman globala hot med 

personlig skuld. Hos Ideland & Malmberg (2014) framhålls också att en förflyttning skett av 

ansvaret från kollektivet till individen. Dessa olika infallsvinklar på kommunikationen till barn 

har varit mycket värdefulla att kunna relatera till i analysen som helhet. 

 

Flera källor (O’Neill & Nicholson-Cole, 2009, Gammelgaard Ballantyne et al., 2015, Wibeck, 

2014) behandlar frågan om lokalt eller globalt fokus på kommunikationen av 

klimatförändringarna. Samtliga rekommenderar en inriktning på lokala effekter, kombinerad 

med förslag på åtgärder. Denna diskussion har varit mycket givande för analysarbetet. 

 

En central del av analysarbetet har grundat sig på Anshelm (2012), vars text är en analys av 

klimatförändringarnas position i den svenska samhällsdebatten åren 2006-2009 och av vilka 

klimatpolitiska diskurser som förekom under denna period. Denna text har använts för att 

jämföra och analysera budskapets förändring över tid och vilket tilltal som förekommit i 

förhållande till det rådande samhällsklimatet. 

 

Vetenskaplig litteratur har även använts för att motivera och utmejsla metodologin och 

bakgrunden till studien. Bergström & Boréus (2012), Fiske & Jenkins (2011), Gonen & Guler 

(2011), Hällström (2011), Kåreland (2001), Kåreland & Werkmäster (1985) och Feathers & 

Arya (2012) har bidragit till detta. 

 

 

Metod och empiriskt urval 

Metod 

Läsning handlar om processen att upptäcka den innebörd som visar sig när läsaren interagerar 

eller förhandlar med texten. Denna förhandling sker när läsaren bidrar med sina kulturella 

erfarenheter till de koder och symboler som texten innehåller. Det innebär att läsare med skilda 

erfarenheter och med olika kulturell bakgrund kan hitta olika slags budskap i samma text (Fiske 
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& Jenkins, 2011 s. 3). En textanalys kan därför inte avslöja en texts hela innebörd, eftersom den 

produceras när texten möter läsarens sociala situation (Fiske & Jenkins, 2011 s. 151). Det är 

inte möjligt att exakt återskapa vad en författare velat säga med sin text, och inte heller hur den 

uppfattats av andra mottagare (Bergström & Boréus, 2012 s. 31). 

 

Enligt Bergström & Boréus (2012 s. 31) finns fyra olika tolkningsstrategier inom textanalys: 

den uttolkarrelaterade, den avsändarrelaterade, den mottagarrelaterade och den som relaterar 

texten till den omgivande diskursen. Den uttolkarrelaterade strategin har inte som mål att 

återskapa avsändarens eller andra mottagares mening med texten, utan låter uttolkarens egen 

kunskap och egna erfarenheter samspela med de erfarenheter som ligger bakom den 

ursprungliga texten (Bergström & Boréus, 2012 s. 32). Det är denna strategi som textanalysen 

i föreliggande studie bygger på. Eftersom uppsatsförfattaren är vuxen och student på 

Miljövetarprogrammet vid Linköpings Universitet och målgruppen för den analyserade 

litteraturen är barn och ungdomar, är det särskilt viktigt att ha i minnet att förförståelsen hos 

uttolkaren och de förväntade mottagarna kan skilja sig åt väsentligt. 

 

Analysmetoden i denna studie är en kombination av kvalitativ innehållsanalys och visuell 

textanalys. 

 

För att genomföra en kvalitativ analys av dokument är kvalitativ innehållsanalys ett av de 

vanligaste tillvägagångssätten (Bryman, 2011 s. 505). Till skillnad mot den kvantitativa 

innehållsanalysen, där företeelser i texter räknas eller mäts, syftar den kvalitativa 

innehållsanalysen till att beskriva textinnehållet på ett systematiskt sätt (Bergström & Boréus, 

2012 s. 50). Detta görs genom att dela upp texten i små, meningsbärande delar, vilka 

klassificeras och grupperas i kategorier (Watt Boolsen, 2007 s. 90, Gunnarsson, 2007). Med 

utgångspunkt från dessa söks mönster, teman och gemensamma drag och jämförelser görs 

(Watt Boolsen, 2007 s. 91). 

 

Enligt Feathers & Arya (2012) är illustrationer lika viktiga som den verbala texten i barnböcker 

och kombinationen av text och bild ger en större effekt än summan av komponenterna var för 

sig. Det innebär att illustrationer inte bara ger användbar utan även nödvändig information. 

Kåreland (2001 s. 42) betonar att bilden, på samma sätt som texten, är ett språk som kan tolkas 

och analyseras och att detta är särskilt betydelsefullt när det gäller barnlitteratur. Bergström & 

Boréus (2012 s. 307) anser att illustrationer ofta är centrala för tolkningen av en text och att ett 

alltför stort fokus på det skrivna språket kan medföra att viktiga frågor missas i analysen. Den 

visuella textanalysen kan användas för att analysera betydelser i bilder och illustrationer såväl 

självständigt som i kombination med språkligt uttryckta betydelser (Bergström & Boréus, 2012 

s. 348). Den visuella textanalysen inbegriper även typsnittsvariationer, färg och kulturella 

symboler (Bergström & Boréus, 2012 s. 341). Associationen till en bild bygger dels på i vilken 

grad element med ett allmänt, traditionellt symbolvärde har använts, dels på mottagarens 

personliga erfarenheter (Kåreland & Werkmäster, 1985 s. 85). 

 

Vid bearbetning och analys av det empiriska materialet lästes detta först igenom för att skapa 

en helhetsbild av innehållet. Därefter lästes materialet igenom ytterligare en gång, varvid text 
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och bild delades upp i meningsbärande delar som sorterades i kategorier. Som exempel 

sorterades enheter som behandlade ansvaret för klimatförändringarna upp i kategorierna 

Individuellt, Individ/familj/skola, Kollektivt (vi), Mänskligheten samt Politiskt. Inom och mellan 

kategorierna söktes sedan mönster, teman, likheter och olikheter. Vid analysen observerades 

särskilt användandet av symboler i text och bild. 

 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att studien undersöker det den syftar till att undersöka och ingenting annat 

(Thurén, 2007 s. 26, Bergström & Boréus, 2012 s. 41). Bergström & Boréus (2012) belyser 

komplexiteten i att samhällsvetenskaplig forskning inte beskriver fakta som andra forskare kan 

bedöma oavsett sin egen förförståelse. Forskaren deltar i stället i konstruerandet av 

studieobjektet och bestämmer genom sin egen förförståelse svaren på frågorna. Därför är 

forskaren med sin kulturellt präglade förförståelse lika viktig att ta i beaktande vid 

validitetsbedömningen som analysmetoden (Bergström & Boréus, 2012 s. 41-42). Som nämnts 

i föregående avsnitt är en viktig aspekt att förförståelsen hos uppsatsförfattaren med stor 

säkerhet är en annan än hos den analyserade litteraturens målgrupp. Förförståelsen och 

kunskapsnivån hos författarna till böckerna är säkerligen också en annan än hos 

uppsatsförfattaren. 

 

Vid användande av väl utvecklade och specificerade analysmodeller finns risken att materialet 

påtvingas modellen, alternativt att utsagornas betydelse anpassas efter modellen. Samtidigt kan 

ett alltför vagt och allmänt hållet analysverktyg innebära att analysen inte blir heltäckande 

(Bergström & Boréus, 2012 s. 167). Intentionen med den metod som valts för denna studie, 

innebärande en kombination av två olika analysmetoder, är att skapa ett så heltäckande 

analysverktyg som möjligt utan att vare sig analysmodellen eller materialet ska riskera att 

påverka varandra. 

 

Reliabilitet är ett annat ord för tillförlitlighet och innebär att studien är gjord på ett riktigt sätt 

(Thurén, 2007 s. 26). I forskning som innefattar tolkningar kan detta handla om att vara 

noggrann i alla undersökningens led och eliminera felkällor. Argumentationen ska vara 

välgrundad och det bör vara möjligt att följa hur forskaren arbetat för att nå en viss slutsats. 

Detta kräver att texttolkningar underbyggs med citat och referat och att bildtolkningar förklaras 

med beskrivningar av detaljer i bilden och hänvisningar till dess sammanhang. Likaså är det 

viktigt att forskaren är konsekvent i sina bedömningar, framförallt när jämförelser görs 

(Bergström & Boréus, 2012 s. 42-43). Vid genomförandet av föreliggande studie är ambitionen 

att dessa principer i mesta möjliga mån följs. Begränsningar i form av tid och kunskaper bör 

beaktas. 
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Etiska aspekter 

Etik är inte en fråga om lagar och regler, menar Gustafsson et al. (2005 s. 3). I stället är etik 

framförallt en fråga om medvetenhet och diskussion kring hur man bör handla. Med tanke på 

forskningens långsiktiga betydelse och dess position i samhället, har de etiska aspekterna stor 

relevans inom forskningsområdet (Gustafsson et al., 2005 s. 3). 

 

Gustafsson et al. (2005 s. 9) betonar att en viktig regel inom forskningsetik är att bedriva 

forskningen på ett sådant sätt att andra människor inte kommer till skada. Föreliggande studie 

innefattar inga försökspersoner eller intervjupersoner. Däremot kan man förutsätta att 

författarna till den analyserade litteraturen har en tydlig bild av vad de vill förmedla genom sina 

texter. Bergström & Boréus (2012 s. 31-32) menar att det vid tolkningen av en text är omöjligt 

att exakt rekonstruera författarens syfte med texten. I stället skapas en ny innebörd av texten i 

samspelet mellan erfarenheterna hos textförfattaren och kunskaperna och erfarenheterna hos 

texttolkaren (Bergström & Boréus, 2012 s. 31-32). Det är därför viktigt att vara tydlig med detta 

faktum. Detta för att skapa förståelse hos författarna till den analyserade litteraturen för att de 

tolkningar som görs i studien kanske inte stämmer överens med författarnas intentioner med 

texten. Gustafsson et al. (2005 s. 16) fastslår samtidigt att det är av yttersta vikt att aldrig 

förvränga eller försköna resultaten vid analys, tolkning, presentation och citering i syfte att nå 

ett önskat forskningsresultat. 

 

 

Empiriskt urval och avgränsningar 

Denna studie kommer att utföras i form av en textanalys av faktaböcker som behandlar 

klimatförändringarna för barn, utgivna i Sverige under 2000-talet. Valet av barnlitteratur 

motiveras av att barn, enligt Gammelgard Ballantyne et al. (2015), är särskilt mottagliga för 

information om klimat och hållbarhet. Samtidigt är barn begränsade i sina möjligheter att agera 

och välja livsstil i jämförelse med vuxna. Barn är också, framförallt i de yngre åldersgrupperna, 

påverkade av vuxna i valet av den litteratur de tillägnar sig. Avgränsningen till faktaböcker som 

inte är skolböcker är kopplad till detta. Denna avgränsning motiveras av att böckerna ska vara 

tillgängliga för både vuxna och barn, via bokhandel och bibliotek, oavsett personernas ålder 

och kunskapsnivå. Valet av faktaböcker framför skönlitteratur är gjort med tanken att barn och 

vuxna som vill söka kunskap om klimatförändringarna troligtvis söker sig till faktaböcker i 

första hand. 

 

Någon specifik avgränsning gällande ålder har inte gjorts. Detta dels på grund av att det är svårt 

att kategorisera böckerna efter åldersgrupp på ett icke skönsmässigt sätt, dels på grund av att en 

alltför snäv åldersindelning skulle ge ett begränsat empiriskt material. Utgivningsperioden 

2000-2015 är vald för att böckerna fortfarande ska vara lättillgängliga i handeln och på bibliotek 

och vara aktuella för barn idag. 
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För att söka dessa böcker, föreslog bibliotekarie Sofia Gydemo på Svenska barnboksinstitutet 

(Sbi) en sökning i Sbi:s katalog ELSA på ämnesorden ”miljö* faktaböcker”, kategorin 

”barnböcker” och tidsperioden 2000-2015. 

 

Denna sökning gav ett resultat på sexton titlar, utgivna mellan 2004 och 2013. Av dessa träffar 

bedömdes tio vara relevanta för studien. Två behandlade inte ämnet överhuvudtaget. Två 

behandlade ämnet väldigt flyktigt och inom specialområdet för bokens huvudsakliga innehåll, 

som inte var miljörelaterat. En bok var ett seriealbum, och bedömdes därför hamna utanför 

studiens avgränsningsområde. När det gäller den sjätte boken som inte togs med i studien, beror 

det på att endast en utgåva från 1990-talet fanns tillgänglig, och det därför inte kunde uteslutas 

att den skiljde sig i innehåll från den senare utgåvan. 

 

En sökning på sökorden ”klimat* faktaböcker” gjordes också. Vid det tillfället hade katalogen 

ELSA bytts ut mot katalogen Regina, med delvis nytt utseende. Denna sökning gav ett resultat 

på nitton titlar, utgivna mellan 2001 och 2013, varav sju redan hittats i den föregående 

sökningen. Av de nyfunna träffarna bedömdes sex vara relevanta. Fyra av böckerna benämndes 

som skolböcker, vilket gjorde att de bedömdes hamna utanför studiens avgränsningsområde, 

och två böcker visade sig inte behandla ämnet överhuvudtaget. 

 

Det empiriska underlaget för denna textanalys innefattar således sexton böcker, presenterade 

med ursprungsland och bedömd åldersmässig målgrupp under rubriken Empiriskt underlag i 

källförteckningen. Då Svenska barnboksinstitutet inte kategoriserar sina faktaböcker efter 

åldersgrupper, har bedömningen av målgrupp fått göras skönsmässigt med utgångspunkt från 

respektive boks språkliga och bildliga tilltal och utformning. 

 

Naturligtvis kan det finnas böcker som ryms inom ramen för denna studie och som inte 

registrerats i Svenska barnboksinstitutets katalog. Då ovan beskrivna sökmetod gav en 

hanterbar volym material med god variation, avgränsades dock materialurvalet till denna.  

 

Textanalys 

Katastrof och undergång – apokalyptiska skildringar 

Ett antal av de analyserade texterna använder ett uttryckssätt som kan tolkas som att jorden som 

planet går mot sin undergång. Hos Wines (2008) och David & Gordon (2007) kan redan 

böckernas titlar, Rädda planeten!: 101 tips på hur du kan rädda världen respektive Jordens 

framtid i dina händer, ge sådana associationer. Även på omslaget till Spolanders (2008) bok 

talas det om att ”rädda jorden”. Hos Brownjohn (2007) inleds boken med meningen ”Vår 

underbara värld är i fara”, vilket också kan tolkas som ett hot mot planeten som sådan. Wines 

(2008) skriver ”om vi inte börjar göra något åt klimatförändringarna nu kommer det att vara 

försent att rädda världen redan om tio år”. Både Spolander (2008) och David & Gordon (2007) 

använder sig av illustrationer föreställande ett överhettat, svettstänkande jordklot, vilket även 

det kan tolkas som att planeten som sådan är utsatt för hot. Sundsten (2009) poängterar att det 

inte i första hand är jorden som planet som är hotad, men denna kommentar kan ändå tänkas 
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skapa en oro hos läsaren för att detta är ett kommande scenario. Både med tanke på att vikten 

av att undvika att förmedla bilden av jordens undergång påtalats av Holmgren & Paulsson (2009 

s. 4) och ungdomars pessimistiska syn på jordens framtid (Ojala, 2012, Gammelgaard 

Ballantyne et al., 2015) går det att reflektera över om detta tilltal förstärker pessimismen hos 

läsarna och därmed känslan av hopplöshet och apati. 

 

De flesta av böckerna beskriver olika naturkatastrofer som kan bli följden av 

klimatförändringarna: havsnivåhöjning (Murphy, 2008, Holmgren, 2007, Wines, 2008, 

Spolander, 2008, Bengtsson, 2013), fler och mycket kraftigare stormar, extremt farliga 

värmeböljor (Murphy, 2008, David & Gordon, 2007), regn och torka (Holmgren, 2007) med 

efterföljande svårigheter för jordbruket (Cosgrove, 2004) och svält (Brownjohn, 2007). 

Effekterna framställs i dystopiska och hotande ordalag och i flera böcker genom skrämmande 

bilder. Olausson (2009) och O’Neill & Nicholson-Cole (2009) noterar i sina studier att 

massmedia huvudsakligen fokuserar på dessa alarmistiska sidor av klimatförändringarna, vilket 

tyder på att detta sätt att framställa effekterna av den globala uppvärmningen dominerar även i 

samhället i stort. Enligt Gammelgaard Ballantyne et al. (2015) associerar ungdomar 

klimatförändringarna till olika typer av naturkatastrofer. Det stora utrymme dessa upptar i den 

analyserade litteraturen och i massmedias skildringar gör att det inte framstår som överraskande 

att sådana associationer dominerar. 

 

Klimatförändringarnas konsekvenser för framtida generationer behandlas i flera böcker, även 

för yngre åldersgrupper. Holmgren (2007) hälsar läsaren med frasen ”Till dig och din framtid” 

i förordet och konstaterar senare att ”de som föds nu under 2000-talet (…) kommer att drabbas 

hårdast, våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn”. ”Var rädd om jorden! Var ska annars våra 

barnbarn bo?”, frågar Rottböll (2008). ”Följderna av det vi gör idag kommer vi och de våra att 

tvingas leva med i framtiden”, skriver David & Gordon (2007), en liknande formulering som 

Murphys (2008) ”allt vi gör, just nu, för att påverka klimatförändringarna, kan betyda mycket 

för framtiden på vår planet”. De tre sistnämnda citaten kan ge intryck av att lägga ett stort ansvar 

på läsaren för framtida generationers livsmöjligheter på jorden. Här kan man reflektera över om 

hänvisningar till konsekvenser för barn och barnbarn är relevanta för barn i de yngre 

åldersgrupperna, eller om de uppfattas som abstrakta. 

 

Ett gemensamt drag som kan ses hos flera av böckerna är att det förutsätts att läsaren inte förstår 

allvaret med det varmare klimatet, utan ser förändringen som försumbar eller rent av som 

positiv. ”Bor man i Norden kanske det kan låta lite skönt med ett varmare klimat. Men i många 

länder på jorden kan redan en liten uppvärmning göra att det till och med blir svårt att bo kvar”, 

menar Holmgren (2007). ”Visst låter det skönt, men det kommer att påverka både oss och 

växterna och djuren mycket”, skriver Törnebohm (2005). ”Du kanske inte tycker att en halv 

grad låter så värst farligt”, skriver David & Gordon (2007), varpå de listar ett antal katastrofala 

effekter av denna temperaturhöjning. Det gör även Sundsten (2009), som dock påpekar att 

”Sibirien och norra Kanada, där det nu är ganska kallt, kanske rent av skulle få ett bättre eller 

åtminstone behagligare, klimat”. Detta kan tolkas som ett bekräftande av den förutsatt positiva 

attityden till en temperaturhöjning hos läsaren, samtidigt som det inte närmare utreds för vem 

eller vilka klimatet skulle vara ”bättre” eller ”behagligare”. 



16 
 

 

 

Det är inte för sent – förhoppningar om en bättre värld 

En del böcker, företrädesvis de som vänder sig till de yngre ålderskategorierna, uppvisar ett 

mildare tilltal när konsekvenserna av klimatförändringarna ska beskrivas. ”Det kan kort sagt bli 

riktigt knepigt”, skriver Spolander (2008). ”För oss människor kan det också bli problem”, 

påpekar Bengtsson (2013), medan rubriken på Törnebohms (2005) kapitel om 

klimatförändringarna är ”Har vädret fått fnatt?”. ”Av för mycket avgaser blir det varmare på 

hela jorden och när det blir varmare blir vädret konstigt”, menar Rottböll (2008). Det 

förekommer också många formuleringar som andas hopp om att det ännu är möjligt att vända 

utvecklingen. ”Lyckligtvis är det ännu inte för sent för oss att komma tillrätta med den (globala 

uppvärmningen)”, skriver David & Gordon (2007). ”Det fantastiska är att om vi bara gör något 

kan det bli bra igen”, hävdar Rottböll (2008). Sundsten skriver ”Vi tror att uppvärmningen och 

nedsmutsningen av jorden kan bromsas”, vilket kan ses som en mer osäker prognos. Bilden av 

att det är bråttom kommuniceras också. ”Därför säger både forskare och politiker att vi måste 

göra något nu”, skriver Borgström (2012). Murphy (2008) pekar på valmöjligheten: ”vi kan 

välja att vänta och inte göra något eller också kan vi sätta igång nu”. 

 

Hos Murphy (2008) och Brownjohn (2007) förekommer bilder som skildrar en värld i harmoni 

och jämvikt i kontrast till en värld påverkad av människans förorenande utsläpp. I båda fallen 

går bilderna av den förorenade världen i orange, bruna och giftgröna färgskalor, medan den 

harmoniska världen är friskt grön och blå. Hos Brownjohn (2007) framstår den lokala närmiljön 

i form av hem och trädgård som ren och opåverkad med gröna växter, sjungande fåglar och 

harmoniska människor. Det kan göra det svårt att koppla dessa idylliska bilder till de 

smutsbruna, avgasbemängda illustrationerna av staden, trafiken och jordklotet, och ge läsaren 

uppfattningen att miljöproblemen i den absoluta närmiljön är obefintliga. Därmed skulle 

distanseringen till problemet kunna öka. 

 

En skillnad som skulle kunna uttydas mellan dessa två skildringar är att Murphys (2008) bild 

av en värld i harmoni tycks ha karaktären av återblick på en värld som varit, medan Brownjohn 

(2007) tydligt visar på ett positivt framtidsscenario. Utopiska skildringar av en framtida, bättre 

värld förekommer för övrigt enbart i böcker för de yngsta åldersgrupperna, förutom hos 

Brownjohn (2007) också hos Rottböll (2008). I en del böcker talas i stället om att ”bevara jorden 

som en bra plats att leva på” (Sundsten, 2009) och ”bevara miljön inför framtiden” (Cullimore, 

2008). Detta kan tolkas som en förnöjsamhet med världen som den ser ut idag, bara inte någon 

ytterligare försämring sker. 

 

Demervall (2009) bryter av tydligt mot övrig litteratur genom att måla upp en bild som kan 

tydas som att klimatproblemen är på god väg att lösas. Där talas om att ”det mesta faktiskt blivit 

bättre” och att världen är ”en ständigt bättre plats att leva i”. Demervall (2009) skiljer sig dock 

genomgående från den övriga litteraturen på ett markant sätt, då den är utgiven av Svenskt 

Näringsliv och går i direkt polemik mot budskapet i den övriga analyserade litteraturen. 
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Effekten av alarmism och skräckskildringar i kommunikationen av klimatförändringarna råder 

det delade meningar om i den vetenskapliga litteratur som knutits till denna studie. Ojala (2012) 

betonar vikten av att inte betunga yngre åldersgrupper med riskbaserad information utan ge ett 

hoppfullt intryck. Den inriktningen kan också uttydas i flera av böckerna för yngre 

åldersgrupper. Samtidigt går det att reflektera över om den ökade riskkommunikationen för 

äldre barn kan vara en orsak till den pessimism och domedagsattityd som enligt Ojala (2012) 

är vanligt förekommande hos dem. Chawla (1988) belyser särskilt vikten av att kommunicera 

på ett sätt som är relevant för åldersgruppen texten vänder sig till, men att mer forskning krävs 

för att göra detta på ett sätt som påverkar barns känslor och beteende angående miljön. 

 

 

Den ikoniska isbjörnen – exotiska djurs symbolvärde 

”Vad betyder det för oss?” har Murphy (2008) som en kapitelrubrik, illustrerad med en bild av 

en isbjörn med två ungar som vandrar mot solnedgången över ett smältande istäcke. Detta kan 

ses som en talande illustration av problematiken med att relatera klimatförändringarna till lokala 

förhållanden för en svensk barnbokspublik. 

 

Ett flertal av de analyserade böckerna ger exempel på hur klimatförändringarnas effekter kan 

drabba från Sverige eller bokens ursprungsland avlägsna områden. Den absolut vanligast 

förekommande symbolen i detta sammanhang är just isbjörnen, oftast placerad i en utsatt 

position på ett krympande isflak. Ett par av böckerna (Murphy, 2008, Spolander, 2008) har 

bilder av isbjörnar redan på omslaget. I det senare fallet är bokens titel Cykla, panta och rädda 

en isbjörn. Denna koppling mellan lokala, individuella handlingar och en effekt på distans kan 

ge uppfattningen att isbjörnens överlevnad är direkt beroende av läsarens cyklande och 

pantande. Omvänt kan det också tänkas att läsaren får uppfattningen att isbjörnen går förlorad 

om dessa handlingar inte utförs. Det går också att tolka omslaget på Murphys (2008) bok på 

samma sätt, då underrubriken ”Vad kan vi göra?” är placerad strax bredvid bilden av en isbjörn 

med unge. Dessa sätt att kommunicera budskapet kan tydas som uppenbara exempel på den 

sammankoppling av globalt hot och personlig skuld som Ideland & Malmberg (2014) nämner. 

 

De flesta böcker som behandlar avsmältningen av polarisar och glaciärer, ofta illustrerade med 

bilder på utsatta isbjörnar (Murphy, 2008, Wines, 2008, Brownjohn, 2007), kalvande isberg 

(Murphy, 2008) och pingviner (Wines, 2008, David & Gordon, 2007) förklarar också att det 

ses som de första symptomen på klimatförändringarna och kopplingen till höjd havsnivå. Det 

senare kan ses som en bild av delvis lokal påverkan, åtminstone för de läsare som bor vid kusten. 

Samtidigt går det att reflektera över om den ikoniska symbol som isbjörnen på isflaket utgör 

löper risk att förlora denna direkta koppling till klimatproblemet i stort. Fokusgruppstudien som 

utförts av Gammelgaard Ballantyne et al. (2015) visar på tendenser i den riktningen. 

 

Andra bilder av hotade miljöer är tropiska regnskogar och korallrev (David & Gordon, 2007, 

Murphy, 2008). Holmgren (2007) visar en bild på berget Kilimanjaro i Tanzania med en giraff 

i förgrunden och förklarar att glaciären på berget är på väg att smälta bort. Exotiska djur i termer 

av hotade arter är överlag vanligast i de analyserade böckerna. Hos Wines (2008) står en pojke 
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och en flicka i beskyddande poser framför ett lejon, en zebra, en giraff, en pingvin, en isbjörn 

och en val. De enda djuren med lokal anknytning är en höna och en katt. David & Gordon 

(2007) visar upp valrossar, isbjörnar, pingviner, valar, koralldjur och tropiska groddjur som 

hotade. Ett par amerikanska djurarter nämns också. Dessa kan ses som lokala för läsarna i 

bokens ursprungsland USA, men troligen inte för en svensk läsekrets. De geografiskt mest 

närliggande hotade arter som beskrivs är två fjärilsarter i norra Storbritannien. Också 

Brownjohn (2007) visar till allra största delen exotiska djur, men relaterar liksom Murphy 

(2008) även till djur med lokal anknytning för svenska läsare, såsom regnbågsöring och andra 

fiskar, spov och andra fåglar samt tamdjur. Hos Rottböll (2008) förekommer enbart lokala 

svenska djurarter, som insekter, hackspett, räv och hare. 

 

Hart & Chawla (1981) betonar barns intresse för djur som viktigast för att skapa ett 

miljöintresse och Kåreland (2001 s. 86) belyser att det alltid roat barn i alla åldrar att läsa om 

djur. Det är troligen skälet till att djur förekommer som symboler för effekterna av 

klimatförändringarna i avsevärt högre grad i den analyserade barnlitteraturen än i 

klimatkommunikation till vuxna. I till exempel En obekväm sanning (Gore, 2007) förekommer 

bilder på utsatta människor i betydligt högre utsträckning. Förutom att vädja till den fascination 

och empati som barn i allmänhet känner för djur, kan en anledning till djursymboliken i 

barnböckerna vara att barnen i detta fall kan identifiera sig med djuren. De är båda maktlösa, 

oskyldiga och försvarslösa offer för klimatförändringarna. Peter Hanneberg (Bibliotekstjänst, 

1990 s. 54) påpekar dock att det är stort fokus på exotiska platser när hotade arter ska beskrivas, 

trots att det finns många exempel på hotade arter i Sverige. Bernes (2007 s. 115-125) visar på 

ett stort antal effekter på naturmiljön som beräknas drabba Sverige i en nära framtid. 

Dominansen av hotade exotiska miljöer och arter i den analyserade litteraturen kan därför ses 

som märklig. En tolkning skulle kunna vara att exotiska djur ses som mer spännande av många 

barn, en annan att dessa djur kan betraktas som distanserade från den kultur barnen känner till 

och därmed kan framstå som än mer försvarslösa. 

 

Murphy (2008) beskriver ett omvänt scenario, där djuren genom klimatförändringarna i stället 

hotar människorna i Norden: ”när temperaturen stiger kan myggorna som bär på malaria spridas 

till nya områden, till exempel till Norden och Storbritannien”. Författaren pekar också på att de 

ökade fallen av fästingburen hjärnhinneinflammation i norra Europa anses ha en koppling till 

den globala uppvärmningen. 

 

Hur drabbas vi? – osäkerhet om lokala effekter 

”Den globala uppvärmningen kommer (…) att påverka oss olika beroende på var vi bor 

någonstans. Men lita på oss. Den kommer att påverka alla”, skriver David & Gordon (2007), 

som också konstaterar att ”den globala uppvärmningen är här”. ”Både i media och i vår egen 

närmiljö kan vi se följderna”, påstår de också. Detta illustreras bland annat med bilder av ett 

torkdrabbat majsfält i Colorado och den tropiska cyklonen Katrina som drabbade New Orleans. 

Liksom i fallet med de hotade amerikanska djurarterna i stycket ovan är det troligt att dessa 

ursprungligen lokala fenomen kan ses som exotiska och avlägsna för en svensk läsekrets. 
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Murphy (2008) visar jämförande bilder på en uttorkande australiensisk sjö, vilket är ännu ett 

exempel på hur lokala effekter kan tänkas förvandlas till globala när en bok ges ut i en annan 

del av världen. Brownjohn (2007) placerar klimatförändringens effekter på exotiska platser som 

Ryssland, Kina och Afrika. Även böcker med svenskt ursprung visar klimatförändringarnas 

effekter med bilder från Centraleuropa, Asien (Törnebohm, 2005) och Venedig (Holmgren, 

2007). En reflektion är om detta kan bero på en avsaknad av tydliga och dramatiska effekter av 

klimatförändringarna i norra Europa. 

 

”Vi kan vänta oss fler kraftiga skyfall. Det är nog bäst att du rullar upp byxbenen”, varnar David 

& Gordon (2007). ”I delar av Sverige blir det exempelvis större risk för översvämningar”, 

menar Holmgren (2007), medan Sundsten (2009) hävdar att ”vi i Norden klarar oss ofta ganska 

bra” från kraftiga översvämningar. Hur allvarliga effekterna kommer att bli på lokal nivå i 

Sverige tycks det överhuvudtaget förekomma olika uppfattningar om. Bengtssons (2013) bok 

är förlagd till lokala svenska förhållanden, men ger intryck av osäkerhet när det kommer till 

lokala effekter: ”Ingen vet hur klimatet kommer att bli just i Sverige. En del tror att det blir 

varmare. Andra tror att vi kan få kallare”. Holmgren (2007) varnar för svåra värmeböljor ”om 

några årtionden”. Sundsten (2009) framhåller å andra sidan rädsla hos en del forskare att 

Golfströmmen ska ändra riktning, vilket skulle innebära lägre temperaturer i Norden. 

Törnebohm (2005) skriver att ”forskarna har räknat ut att det kan bli mellan två och sex grader 

varmare om 100 år. Det kan göra att Skåne får nästan samma klimat som vid Medelhavet”. ”Här 

i Sverige ökar temperaturen troligen lite mer än 2-5°. Mellersta Sverige får kanske det klimat 

som södra Sverige har idag. Dessutom kan det regna och snöa mer”, menar Holmgren (2001). 

Författaren beskriver samma effekter 2007, med skillnaden att temperaturangivelsen är 

borttagen och prognosen om mer regn och snö har kompletterats med att ”det kan bli torrare i 

andra delar av landet”. (Holmgren, 2007). De osäkra prognoserna för klimatförändringarnas 

effekter i Sverige kan tolkas som en orsak till att den analyserade litteraturen innehåller så få 

kopplingar till lokala förhållanden. Här är det särskilt intressant att notera att det förekommer 

skillnader hos Holmgren (2001, 2007) mellan de två böcker som han författat med sex års 

mellanrum. Tilltalet i den senare boken kan tolkas som präglat av en allvarligare hotbild, större 

medvetenhet om vikten av åtgärder och ett tydligare globalt fokus, även ur socialt perspektiv. 

 

Om isbjörnen på det smältande isflaket kan ses som den främsta symbolen för de globala 

klimatförändringarna, så kan skidåkaren med brist på snö tolkas som den lokala motsvarigheten 

i den analyserade litteraturen med svenskt ursprung. ”Om medeltemperaturen ökar kan det bli 

så att dagens snörika områden blir utan snö på vintern så att man inte längre kan åka skidor 

där”, skriver Sundsten (2009), illustrerat med en bild av en skidåkare på en smal snösträng i en 

i övrigt snöfri skog. En närmast identisk bild förekommer hos Holmgren (2007), kombinerad 

med förslag på möjligheten att ”göra en kort bana av konstsnö” om det inte kommer snö. ”Åkte 

du till ditt skidställe i vintras och letade efter snö?”, frågar Rottböll (2008) ovanför illustrationen 

av en missbelåten skidåkare som står på en grön gräsmatta i solskenet. Även David & Gordon 

(2007) behandlar de sämre förhållandena för skidåkare, då också i termer av att ”skidorter 

tvingas stänga”. Bristen på skidföre kan ses som en svag symbolik jämfört med de symboler 

som naturkatastrofer och utrotningshotade djur utgör. Det kan tolkas som en svårighet att hitta 

exempel på allvarliga lokala effekter i Sverige.  
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Vi och dem – hur den fattiga delen av världen påverkas 

”Vi i Sverige måste tänka på hur vi lever. Det vi gör har betydelse för resten av världen”, skriver 

Bengtsson (2013), en formulering som kan tolkas som att det främst är andra delar av världen 

som är utsatta för hot från den globala uppvärmningen. Holmgren (2007) påpekar att 

”klimatförändringarna drabbar oftast de fattigaste länderna mycket hårdare än rika länder” och 

att redan en smärre förändring kan skapa stora problem i den fattiga delen av världen. Johan 

Berggren skriver i Miljöspanarnas bästa (2011) att klimatkrisen visserligen hotar med katastrof 

för den rika världen, men att katastrofen redan har börjat på många ställen i den fattiga världen. 

Den analyserade litteraturen fokuserar ganska lite på förhållandet mellan den rika och den 

fattiga världen, ett grepp som annars skulle kunna tänkas vara effektivt för att öka intresset för 

att bidra till klimatförbättrande åtgärder. Som antytts tidigare i detta avsnitt, kan orsaken vara 

att djur ses som bättre och effektivare symboler för att engagera barn. Fattiga människor i u-

länder kan tänkas generera för mycket skuld och ha en alltför politisk och dystopisk prägel.  

 

Hur vårt miljövänliga handlingssätt påverkar befolkningen i utvecklingsländer skildras sällan 

och på olika sätt i den analyserade litteraturen. Wines (2008) poängterar att baksidan av att köpa 

närodlad mat kan vara att livsmedelsproducenter i till exempel Afrika blir lidande av detta. 

Rottböll (2008) pekar å andra sidan på att en minskad bomullsproduktion på grund av att vi inte 

köper så mycket nya kläder innebär mindre bekämpningsmedel och därmed ökad hälsa hos 

bomullsarbetarna. I den övervägande delen av böckerna reflekteras inte över vilka 

konsekvenser våra miljövänliga åtgärder har för den fattiga delen av världen överhuvudtaget, 

bortsett från de positiva klimateffekterna. Detta skulle kunna ses som en kolonialistiskt färgad 

ignorans av de sociala och ekonomiska aspekterna av klimatproblematiken. Brownjohn (2007) 

illustrerar texten ”vi kan återanvända leksaker, kläder och skor” med en bild där ett mörkhyat 

barn i en exotisk miljö får den leksak som det ljushyade barnet gör sig av med. Detta skulle 

kunna tolkas som att återanvändning är något som enbart duger åt människor i 

utvecklingsländer, medan människor i västvärlden köper nytt. Det skulle också kunna innebära 

dövande av dåligt samvete gentemot utvecklingsländerna, genom att visa att de gynnas av 

återanvändning av den rika världens kasserade produkter. 

 

Nu är det upp till dig – det individuella ansvaret 

Den analyserade litteraturen visar på stora skillnader i bilden av vem eller vilka som bär det 

främsta ansvaret för att råda bot på klimatförändringarna. Hela skalan från extremt 

individansvar till krav på global politisk styrning kan uttydas ur texterna. Det är heller inte 

ovanligt att ansvaret fördelas på olika nivåer i samma bok. 

 

Det tydligaste exemplet på individansvar är Wines (2008), där titeln på boken lyder Rädda 

planeten!: 101 tips på hur DU kan rädda världen. Omslagsbilden föreställer en pojke som står 

framför jordklotet och skyddar det med sin kropp mot en yttre fiende. ”Nu är det upp till dig. 

Du måste ta ansvar för den här planetens framtid”, skriver författaren, som avslutar boken med 
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att formulera ett miljökontrakt där läsaren förbinder sig att försöka leva efter det han eller hon 

lärt sig i boken. 

 

Wines (2008) skriver ”Jordens framtid – din framtid – vilar nu i dina händer”. Jordens framtid 

i dina händer är också titeln på David & Gordons (2007) bok, där omslagsbilden visar ett barn 

som varsamt håller jordklotet i sina händer. David & Gordon (2008) hävdar att ”alla människor 

på jorden, både unga och gamla, har sin uppgift”. ”Kampen mot klimatförändringarna börjar 

hemma hos dig. Alla måste göra sitt”, skriver Murphy (2008). ”Du kan göra skillnad, vi har alla 

ansvar för vår jord”, poängterar författaren också. Holmgren (2007), som i sin bok ändå ger få 

förslag på individuella insatser, avslutar förordet med ett ”Lycka till!”, som i det sammanhanget 

kan tolkas som att det är läsaren som har ansvar för att lösa den stora uppgiften att hantera 

klimatförändringarna. Dessa skildringar kan tyda på att Ideland & Malmberg (2014) har rätt när 

de menar att budskapet numera formuleras i termer av att individen är problemet och ansvarig 

för att lösa det. 

 

Flera av böckerna utökar läsarens individuella ansvar till att innefatta familj och skola. Wines 

(2008) skriver: ”Hur behandlar du och din familj vår planet? Ni ser väl till att inte lämna tillbaka 

jorden i ett sämre skick än vad den var när ni först fick tillgång till den?” Detta kan tolkas som 

ett enormt stort och omöjligt personligt ansvar. Uttrycket ”vår planet” kan också ge intryck av 

att läsaren och hans eller hennes familj anklagas för att ha förstört något som tillhör någon 

annan. Texterna kan också ge associationer till Ideland & Malmbergs (2014) teorier om en 

sammankoppling av personlig skuld med globalt hot. 

 

På den här nivån förekommer ofta formuleringar som ger intrycket att läsaren måste tvinga fram 

förändringar hos den närmaste omgivningen. ”Kräv att förändringar genomförs i familjen” 

(Wines, 2008), ”uppmana dina föräldrar” (David & Gordon, 2007), ”utmana dina föräldrar”, 

”låt skolan anordna ” (David & Gordon, 2007) och ”kräv att någon blir energiansvarig på 

skolan” (Spolander, 2008) är några exempel. Samtliga dessa formuleringar kan ses som 

baserade på att barnen har stor makt och inflytande över sin närmaste omgivning. Spolander 

(2008) påpekar dock att ”det är så klart inte ditt ansvar att lösa skolans energislarv. Men du kan 

nog påverka mer än du tror”. Ett budskap som förutsätter att barnen har stor makt att påverka 

föräldrar och andra vuxna, skulle dock kunna tänkas skapa känslor av maktlöshet och 

distansering från problemen hos de barn som upplever att de saknar detta inflytande, vilket 

Ojala (2012) påpekar. 

 

 

Om vi alla hjälps åt – det kollektiva ansvaret 

Nästa nivå är det kollektiva ansvaret. Där går att uttyda olika kategorier av tilltal, som har det 

gemensamt att ordet ”tillsammans” är centralt. Den kategori som ligger närmast det utökade 

individuella ansvaret är den som relaterar till ett mer obestämt ”vi”. Detta kan ge intryck av att 

hänvisa till en trängre krets. ”Om alla gör det kan vi tillsammans”, ”du och jag och alla 

tillsammans”, ”bara alla hjälps åt” (Sundsten, 2009), ”det är vi själva” (Rottböll, 2008), ”det 
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här måste vi stoppa” och ”tillsammans kan vi göra underverk” (Spolander, 2008) är exempel 

på detta. 

 

En utökning och precisering av den kollektiva nivån är den där formuleringarna tyder på att det 

är planetens samlade befolkning som åsyftas. ”Ett hopp kan vara att vi lyckas gå ihop som en 

mänsklighet”, skriver Johan Berggren i Miljöspanarnas bästa (2011). Bengtsson (2013) 

påpekar att ”vi är över sju miljarder människor på vår planet. Då måste vi vara rädda om jordens 

resurser”. ”Vi människor tillsammans” (Holmgren, 2007) och ”en ökad medvetenhet världen 

över” (Demervall, 2009) är andra exempel. Ett utökande av den kollektiva nivån kan samtidigt 

tolkas som en ansvarsfördelning och därmed en minskning av varje individs personliga ansvar. 

 

Det politiska ansvaret på olika nivåer nämns ofta i den analyserade litteraturen. ”Det allra 

viktigaste är att presidenter, statsministrar och andra som leder jordens länder kommer överens 

om hur minskningen av utsläppen ska ske så snabbt och rättvist som möjligt”, menar Holmgren 

(2007). ”För att det verkligen ska hända något måste våra politiker våga skriva nya lagar”, 

skriver Spolander (2008). Dessa två citat kan tydas som att det politiska arbetet är viktigare för 

framgång i klimatarbetet än individuellt och kollektivt arbete på gräsrotsnivå. Samtidigt tyder 

citatet från Spolander på en skeptisk attityd till politikernas mod och handlingskraft. 

Ekonomiska skäl kan tolkas som de tydligast formulerade orsakerna till denna brist på 

handlingskraft och mod. ”Många rika länder är rädda för att bli fattiga om de inte får fortsätta 

att använda olja, kol och gas till sina fabriker, elkraftverk och bilar. Och många fattiga länder 

är rädda för att aldrig bli rika om de inte får börja göra likadant som de rika länderna alltid har 

gjort”, förklarar Spolander (2008). ”Efter den globala finanskrisen har många EU-länder nu 

sagt att de inte tror att de kan hålla sig till klimatplanen. De har inte råd”, hävdar Johan Berggren 

i Miljöspanarnas bästa (2011). 

 

Politiska styrmedel anses vara av stor vikt för klimatarbetet enligt IPCC-rapporterna 

(Naturvårdsverket 2002, 2007), men den attityd till det politiska ansvarstagandet som uppvisas 

i den analyserade litteraturen kan tyda på en skeptisk inställning till styrkan hos dessa. Trygg-

Hansa (2012) betonar vikten av en optimistisk syn på olika aktörers möjligheter att agera. I 

denna analys förefaller det som om tonen blir allt mer pessimistisk ju tydligare det preciseras 

vem som bär det kollektiva ansvaret. Det går också att utläsa ett större fokus på politiska och 

kollektiva åtgärder i början och slutet av den tidsperiod analysen omfattar. 

 

Vilka som ska ta det politiska ansvaret kan det också tolkas som att det råder delade meningar 

om. Flera av de analyserade böckerna (Spolander, 2008, Murphy, 2008, Borgström, 2012, 

Demervall, 2009) framhåller internationella överenskommelser och klimatkonferenser som 

viktiga och nödvändiga. ”Inget land kan lösa klimatproblemet på egen hand, inte ens USA och 

Kina”, påpekar Spolander (2008). David & Gordon (2007) menar dock att USA har det största 

ansvaret för att ”städa upp jorden”, då de påstås stå för en fjärdedel av koldioxidutsläppen. 

Holmgren (2007) påpekar att ”Sverige, och resten av Europa, behöver på sikt så gott som helt 

sluta med att släppa ut växthusgaser” och ”i den rika delen av världen kan vi bli bättre på att 

spara energi”, medan Demervall (2009) uttrycker att Sverige redan har så små utsläpp att vi bör 

ägna oss åt att hjälpa andra länder att minska deras. Den sistnämnda passusen är den enda i den 
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analyserade litteraturen som berör flexibla mekanismer, trots att det enligt Anshelm (2012 s. 

47-51) under denna tid var en stor fråga i den svenska samhällsdebatten. 

 

En överflyttning av ansvaret till den politiska nivån innebär inte alltid att de individuella 

initiativen kopplas bort. Spolander (2008) förklarar att man som individ kan skicka in 

medborgarförslag till kommunens politiker. David & Gordon (2007) föreslår att läsaren ska 

skriva till kommuner och be dem gå med i nätverket Klimatkommunerna. Boken innehåller till 

och med en mall för hur detta brev kan se ut. 

 

 

Förändra ditt sätt att leva – lösningar på individnivå 

Ett genomgående begrepp när de analyserade texterna kommer till lösningar av klimatfrågan är 

”förändring”. Ordet används i olika sammanhang: ”vad kan ni förändra”, ”förändra saker 

hemma” (Wines, 2008), ”förändra sitt sätt att leva” (Sundsten, 2009). De flesta böckerna har 

miljötips som syftar till att åstadkomma denna förändring. Däremot skiljer sig tilltalet åt mellan 

olika böcker. 

 

Spolander (2008) har ett tilltal som tycks utgå ifrån att barn och ungdomar ser uppgiften att 

ändra sina liv i miljövänlig riktning som en stor uppoffring och kraftansträngning. 

Formuleringar som ”egentligen handlar det inte om några svåra saker”, ”och det är ju inte heller 

svårt” och ”alltså går det att spara mycket energi utan att det blir jobbigt eller tråkigt” är exempel 

på detta. Likaså konstateras att ”man behöver inte bli vegetarian” och att ”det handlar inte om 

att just du måste ändra hela ditt liv på en gång och göra allting rätt”. Wines (2008) uppvisar en 

liknande retorik i formuleringar som ”det räcker inte med att bara du anstränger dig” och ”det 

kan vara tungt att rädda världen på egen hand”. Miljötips som innebär att konsumera färre 

kläder och köpa och ge bort färre julklappar upplevs också som genomsyrade av detta 

uppoffrande synsätt. David & Gordon (2007) skriver ”Den vetskapen (om att den industriella 

revolutionen har förändrat klimatet) betyder inte att vi måste sluta köpa nya kläder, sluta åka 

bil eller sluta upp med att ha läslampan tänd. Den vetskapen betyder inte att vi måste avsäga 

oss alla moderna bekvämligheter”. Detta kan tolkas som ett försök att dämpa den rädsla för 

oöverkomliga uppoffringar som läsaren förmodas känna. 

 

I några böcker, framförallt inriktade på de yngre ålderskategorierna, kan man hitta ett mer 

lustfyllt sätt att motivera ett förändrat beteende. Rottböll (2008) tar leken till hjälp i miljötipsen. 

”Sänk värmen! Hur ska du annars kunna leka Smygande Mockasinen eller upptäcktsresande på 

Nordpolen?” och ”Ta tåget! Hur ska du annars kunna stå på händer eller hoppa hage i 

tåggången?” är två exempel, ackompanjerade av lekfulla illustrationer. ”Och så är de roliga att 

klättra i!” nämner Brownjohn (2007) som en extra fördel med att plantera träd, utöver deras 

funktion som koldioxidsänka och biotop. Detta angreppssätt kan tyda på en ambition att inte 

lägga för stor press på yngre barn, utan försöka påverka dem på ett positivt sätt på deras 

utvecklingsnivå.  
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De åtgärder som krävs på individnivå för att frammana förändring framställs i de flesta av 

texterna i termer av att alla insatser, hur små de än är, är betydelsefulla. ”Små steg som att byta 

ut glödlampor och slå av apparater kanske inte verkar viktigt, men det kan hjälpa till att minska 

växthusgaserna”, skriver Murphy (2008) och ”alla kan bidra med något, stort som smått”, menar 

Sundsten (2009). ”Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något”, skriver Spolander (2008). I 

Rottbölls (2008) bok blir denna inriktning närmast absurt förenklad: ”om vi bara gör något kan 

det bli bra igen”. Ett motsatt förhållningssätt kan spåras hos Holmgren (2007), som skriver att 

”vi behöver göra så mycket som möjligt så snart som möjligt”. ”Om vi gör allt vi kan för att ta 

hand om vår värdefulla planet kommer världen att bli ett grönare, sundare och säkrare ställe att 

bo på”, skriver Brownjohn (2007) vars bok därmed sällar sig till de texter som kan anses 

förespråka mer genomgripande insatser. 

 

Minskad energianvändning är det mest frekventa förbättringsförslaget i den analyserade 

litteraturen. Det förekommer i de allra flesta böckerna, ofta i form av spartips som läsaren 

uppmanas följa men även i en mer kollektiv/global kontext. Återvinning, sopsortering och 

återanvändning är också mycket vanligt förekommande. Hos Rottböll (2008) sträcker sig denna 

tanke även till boken i sig själv, som man uppmanas att ge bort eller spara till efterkommande 

generationer istället för att slänga. 

 

Tilltalet skiljer sig dock åt mellan olika böcker när det gäller uppmaningarna att följa 

miljötipsen. Denna analys har resulterat i identifieringen av två huvudsakliga kategorier. Dels 

den befallande, där uppmaningarna formuleras i termer av ”Lämna alltid papper till 

återvinning” (Wines, 2008) och ”Ta bussen eller cykeln till träningen” (Spolander, 2008). Den 

andra kategorin är den föreslående, där uppmaningarna ofta inleds med ”Vi/du kan”. Exempel 

på detta är ”Vi kan sortera våra sopor” (Bengtsson, 2013) och ”Du och jag kan hjälpa till” 

(Törnebohm, 2005). Ibland förekommer båda kategorierna i samma bok, men generellt är det 

föreslående tilltalet vanligast i böcker för de yngre åldersgrupperna. En annorlunda variant 

förekommer hos Rottböll (2007), där läsarens egen slutledningsförmåga aktiveras genom att 

tipsen på miljöåtgärder formuleras som en fråga, till exempel ”Vad händer om man oftare tar 

tåget?” och ”Vad händer om man skruvar ner elementen och tar på tjocktröjan och 

raggsockorna?”. Det föreslående tilltalet framstår som mindre tvingande, vilket samtidigt kan 

tänkas medföra en mindre alarmerande syn på riskerna. Huruvida detta i så fall skulle ha en 

positiv eller negativ effekt på viljan att agera är en öppen fråga. 

 

En problemlösning genom individuellt ansvar och ändrat personligt beteende framstår hos 

Anshelm (2012) som central även i den svenska politiken under denna tid. Bland annat 

förespråkades miljömärkning av matvaror och information om denna till allmänheten som 

viktiga steg för att nå denna lösning (Anshelm, 2012 s. 30-31). Detta avspeglas nästan inte alls 

i den analyserade litteraturen. Spolander (2008) visar upp märkningarna MSC, KRAV och EU-

axet, och påpekar att de som äter mycket KRAV-märkt mat får i sig lägre doser 

bekämpningsmedel. I övrigt behandlas inte miljömärkning alls i böckerna. Det kan vara 

förståeligt i de böcker som har utländskt ursprung, men kunde ha varit ett effektivt sätt att 

konkretisera de individuella konsumtionsvalen i de svenska böckerna. En möjlig orsak till 

miljömärkningarnas frånvaro skulle kunna vara att de kan bytas ut eller ändras och därmed göra 
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böckerna inaktuella. Ett annat skäl kan tänkas vara att det sågs som svårt att göra ett urval i 

djungeln av olika märkningar. 

 

 

Teknikens under – nya innovationer som problemlösare 

En tro på nya tekniska lösningar som centrala för att komma tillrätta med klimatproblematiken 

kan ses hos Borgström (2012), som bland annat skriver ”Vi måste hitta på nya fabriker som inte 

släpper ut avgaser”. Såväl Murphy (2008) som Spolander (2008) ägnar flera sidor åt att skildra 

tekniska innovationer som står i startgroparna för att börja användas i större skala och Spolander 

(2008) menar att ”det finns många forskare och andra människor som har jättebra idéer” när det 

gäller energifrågan. Också böckerna för yngre ålderskategorier, Rottböll (2008), Cullimore 

(2008) och Brownjohn (2007), pekar på nödvändigheten av ny teknik. ”Vi får se till att hitta 

någon renare metod”, skriver Cullimore med hänvisning till ett kolkraftverk. Hos Brownjohn 

(2007) förvandlas illustrationen av det nuvarande, utsläppsbemängda jordklotet till en värld 

fylld av vindkraftverk, elbilar, solpaneler och tåg. 

 

Anshelm (2012 s. 27-30) framhåller att kärnkraften under åren 2006-2009 var den enskilda 

teknik som i vida kretsar inom politik och massmedia sågs som lösningen på klimatproblemet, 

i större utsträckning än förnybara energikällor. Denna vurm för kärnkraften i samhällsdebatten 

speglas mycket lite i den analyserade barnlitteraturen. Demervall (2009) är, föga förvånande, 

den som ger det mest positiva intrycket av kärnkraften. Spolanders (2008) text framstår som 

ganska neutral i frågan: ”Vissa tycker att Sverige ska bygga fler kärnkraftverk eftersom de inte 

påverkar växthuseffekten. Andra tycker att kärnkraftverken ska stängas eftersom det blir så 

farligt avfall och för att kärnkraft ändå måste ersättas med något annat när det inte finns någon 

uran kvar längre”. Samtidigt har den lilla gröna atomen som illustrerar texten ett glatt 

ansiktsuttryck, i likhet med sol- och vattensymbolerna men i motsats till oljedroppen som ser 

ledsen ut. Murphy (2008) och Cullimore (2008) noterar också konflikten mellan kärnkraftens 

minimala utsläpp av växthusgaser och dess farliga avfall, med ett tilltal som ger intryck av att 

nackdelarna trots allt överväger. Johan Berggren (Miljöspanarnas bästa, 2011) rubricerar 

kärnkraften som ”en katastrofal räddning” och menar att den är en omöjlighet såväl 

säkerhetsmässigt som ekonomiskt. Övriga elva böcker behandlar inte kärnkraften 

överhuvudtaget. En trolig orsak till att samhällsdebattens intresse för kärnkraft inte färgat av 

sig mer på barnlitteraturen kan vara att frågan ändå ses som en politiskt alltför het potatis för 

att behandlas i det sammanhanget. 

 

David & Gordon (2007) och Borgström (2012) gör försök att involvera läsaren i utvecklandet 

av nya innovationer. ”Kom på nästa bra idé” anför David & Gordon (2007) som ett av sina 

miljötips. Borgström (2012) framstår som än mer tvingande genom att skriva ”Du, vi alla måste 

hjälpas åt att uppfinna nya sätt”, detta i relation till hittillsvarande framsteg som inte anses vara 

tillräckliga.  

 

Jämförande bilder används i några av de analyserade böckerna för att beskriva de dramatiska 

förändringar som den globala uppvärmningen ger upphov till. Murphy (2008) visar sådana 
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bilder på en krympande glaciär och uttorkande sjöar. Likaså förekommer i flera böcker diagram 

och annan statistik för att påvisa vilka effekter klimatförändringarna haft och kommer att få. 

Ideland & Malmberg (2014) pekar på hur detta sätt att kommunicera förstärker tron på 

vetenskapen och tekniken som problemlösande. En reflektion är att det också är framsteg inom 

vetenskap och teknik som lett fram till dessa kommunikationsmöjligheter, vilka även skulle 

kunna användas för att föra fram andra typer av lösningar. 

 

Den text som tydligast ses förespråka tron på nya tekniska landvinningar är Demervall (2009) 

där teknikutveckling, finansierad med ökad ekonomisk tillväxt, utmålas som den främsta 

lösningen på såväl tidigare som nuvarande miljöproblem. I absolut motsats till denna inriktning 

finner man Miljöspanarnas bästa (2011), där Johan Berggren kan ses döma ut förespråkandet 

för ”ny teknik” på energiområdet, med hänvisning till tidigare erfarenheter. I stället framstår 

minskad energianvändning som den enda lösningen. 

 

 

Här finns pengar att tjäna – ekonomi som motivationsfaktor 

Ett vanligt sätt att öka motivationen till förändring är att peka på möjligheterna till ekonomisk 

vinst för den enskilda individen och dess närmaste. Sundsten (2009) är den text som tydligast 

fokuserar på detta. ”Om du gör det (följer miljötipsen) sparar även du och din familj pengar” 

och ”på så sätt sparar du både pengar och på miljön” är två av formuleringarna. Exemplet 

”flaskvatten kostar cirka tusen gånger mer än kranvatten per liter” kan också ses som ett sätt att 

höja motivationen genom att peka på den ekonomiska skillnaden mellan ett hållbart och ett 

mindre hållbart alternativ. I ett spartips som handlar om att sänka inomhustemperaturen, 

påpekas att familjen ”kan göra något riktigt roligt tillsammans för pengarna” som sparas under 

ett år med sänkt temperatur. Rottböll (2008) hävdar att dessa pengar ”räcker till tio biobesök” 

samt poängterar vinsten med pantsystemet för såväl individen som ”luften, djuren och 

människorna”. ”Här finns klöver att tjäna!” utropar David & Gordon (2007) i rubriken över ett 

miljötips som handlar om att använda tygkassar i stället för att köpa plast- eller papperspåsar i 

affären. 

 

Spolander (2008) utökar denna ekonomiska sfär till skolans värld. Författaren föreslår att 

eleverna ska ta initiativ till energisparåtgärder i skolan och räkna ut hur mycket mindre skolans 

elräkning blir. ”Eftersom det är ni elever som har sparat in pengarna, så borde ni också få 

bestämma vad pengarna ska användas till”, avslutar författaren. 

 

På global nivå blir den ekonomiska bilden mer komplex. I Miljöspanarnas bästa (2011) 

konstaterar Johan Berggren att det land eller den region som minskar sin användning av fossila 

bränslen kommer att ”lida ekonomiskt”. Detta till trots förespråkar Berggren minskad 

energianvändning, medförande dämpad eller stoppad tillväxt. Diametralt motsatt detta synsätt 

står, liksom i fallet med ny teknik, Demervall (2009), vars text ses utmåla ekonomisk tillväxt 

som en absolut nödvändighet för fortsatt arbete mot miljöproblemen. ”Den ekonomiska 

tillväxten, som av många ansetts oförenlig med en god miljö, lyftes i stället upp som en 

förutsättning för den goda miljön” och ”vindkraftverk såväl som vattenrening och forskning 



27 
 

kring nya energislag kostar pengar som bara kan genereras i ökad ekonomisk tillväxt” är ett par 

av formuleringarna. Samtidigt noterar Spolander (2008) att dubbelt så mycket pengar går till 

vapen och militär verksamhet än vad som skulle behövas för att byta ut fossila bränslen mot 

miljövänlig teknik. 

 

Den i samhällsdebatten under denna tid aktuella frågan om handel med utsläppsrätter (Anshelm, 

2012 s. 37) speglas mycket sparsamt i den analyserade litteraturen. En möjlig orsak till detta 

kan vara att det är en åtgärd som är svår för barn att ha kontroll över. Murphy (2008) nämner 

begreppet helt kort i samband med kompensation för det ekologiska fotavtrycket. Spolander 

(2008) ger förslaget att kompensera för en flygresa genom att köpa utsläppsrätter och slänga 

dem. ”På så vis kan ni plocka bort lika mycket av fabrikernas utsläpp som er flygresa släpper 

ut”, skriver Spolander (2008). 

 

 

En helt ny värld – systemförändringar och anpassning 

Några förslag på omvälvande samhällsförändringar är svåra att hitta i den analyserade 

litteraturen. Johan Berggrens reflektioner kring ett stopp för ekonomisk tillväxt (Miljöspanarnas 

bästa, 2011) kan naturligtvis ses som ett sådant. Berggren hävdar också att ”vi behöver göra 

stora omställningar nu”, utan att närmare precisera vad han menar. Liknande svepande 

formuleringar finns i flera andra böcker. ”Vi kanske helt enkelt måste ändra på vårt vanliga sätt 

att leva”, skriver Borgström, men ger bara cykling och minskad konsumtion av kött som 

exempel. Murphy (2008) kan ses som något mer radikal genom att peka på det ohållbara med 

att bo i stora städer. En förklaring till att stora systemförändringar inte behandlas så mycket, 

skulle kunna vara att det ses som åtgärder alltför långt från barns möjligheter till påverkan. 

 

I IPCC-rapporterna från 2001 och 2007 ses anpassning till klimatförändringarna som en 

nödvändig strategi vid sidan om begränsning av utsläppen (Naturvårdsverket, 2002, 2007) och 

i 2007 års syntesrapport föreslås ett brett spektrum av anpassningsalternativ inom olika 

områden (Naturvårdsverket, 2007). Därför är det förvånande att frågan om klimatanpassning 

saknas så gott som helt i den analyserade litteraturen. Den nämns endast kort av Holmgren 

(2007) och då utan några exempel på vad det kan innebära. I övrigt framstår den analyserade 

litteraturen som helt fokuserad på åtgärder för att begränsa växthusgasutsläppen. Detta skulle 

kunna tänkas bero på att åtgärder för anpassning kan betraktas som svårare för barn att påverka 

än utsläppsbegränsande åtgärder. En annan möjlig anledning skulle kunna vara att det ses som 

mer hoppingivande att arbeta för en begränsning av klimateffekterna än för en anpassning till 

dem. 

 

 

Tendenser över tid 

Även om antalet analyserade böcker inte är så stort, är det svårt att inte uttyda ett samband 

mellan förändringarna i den samhälleliga synen på klimatförändringarna (se Tendenser i synen 
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på klimatförändringarna under 2000-talet under Bakgrund) och tendensen i 

barnboksutgivningen. 

 

I de analyserade böcker som utgavs under 2000-talets första år, presenterades den globala 

uppvärmningen i kortare kapitel i böcker som handlade om väder och klimat ur ett 

meteorologiskt perspektiv. Böckerna var få och klimatfrågans plats undanskymd. Detta kan 

jämföras med Anshelms (2012 s. 11-12) bild av klimatfrågan under det tidiga 2000-talet, där 

den behandlas som en miljöfråga bland andra och inte har någon framskjuten position i 

samhällsdebatten. I det empiriska materialet tyder en del av formuleringarna på att en osäkerhet 

förekommer gällande människans påverkan på klimatförändringarna. ”En del vetenskapsmän 

tror att människan påverkar klimatet”, skriver Cosgrove (2004). ”Det verkar nästan som om 

vädret har fått fnatt – kanske är det vi människor som ligger bakom”, menar Törnebohm (2005). 

Detta stämmer bra överens med det mått av osäkerhet som framkommer i IPCC:s 

utvärderingsrapport från 2001 (Naturvårdsverket, 2002). Däremot förekommer ganska 

detaljerade prognoser för vilka effekter den globala uppvärmningen kommer att leda till. 

Samtliga böcker utgivna till och med 2005 nämner siffror för troliga temperaturhöjningar. En 

tolkning skulle kunna vara att möjligheterna att kontrollera temperaturhöjningen vid denna tid 

sågs som goda (Naturvårdsverket, 2002). Förslag på åtgärder eller ansvarsfördelning 

förekommer till en början inte alls, men hos Törnbohm (2005) dyker de första förslagen på 

individuella åtgärder upp. 

 

Från en sparsam utgivning fram till 2007 skedde en kraftig ökning åren 2007-2008, då åtta 

böcker gavs ut. De böcker som gavs ut under dessa år hade ett tilltal som kan beskrivas som 

närmast desperat: de innehåller skrämmande beskrivningar av klimatförändringarnas effekter, 

uppmaningar till omedelbara åtgärder och ett stort fokus på individens ansvar att agera. De allra 

flesta böckerna innehåller ett stort antal förslag, som i vissa fall kan framstå som krav, på 

individuellt agerande. Diagram och statistik används för att förstärka budskapet, och i flera 

böcker (David & Gordon, 2007, Wines, 2008, Murphy, 2008) uppmanas läsaren att mäta sitt 

och familjens ekologiska fotavtryck. ”Vi hoppas att du kommer att börja se sambandet mellan 

hur du lever och hur mycket du dagligen bidrar till den globala uppvärmningen”, skriver David 

& Gordon (2007). Den förändring av klimatfrågans betydelse som den ökade bokutgivningen 

kan tyda på, liksom det drastiskt förändrade tilltalet stämmer mycket väl överens med den 

markanta förändring i samhällsdebatten som enligt Anshelm (2012 s. 12-13) sker under dessa 

år. Alarmismen ökar och personligt ansvar och individuella beteendeförändringar framställs 

som nödvändiga för att komma tillrätta med klimatförändringarna. Den ökade användningen av 

statistik för att förstärka budskapet kan också tydas som en spegling av kommunikationen av 

klimatfrågan i stort, så som den framställs av Ideland & Malmberg (2013). 

 

År 2009 inleddes något som skulle kunna ses som en motreaktion mot budskapet i de två 

föregående årens böcker. Utgivningstakten minskade radikalt, och de böcker som gavs ut kan 

tolkas innehålla ett minskat alarmistiskt tilltal. I enstaka formuleringar närmar sig tilltalet 

klimatskepticism. Demervall (2009) skriver att syftet med boken bland annat är att 

”förhoppningsvis slå hål på några myter och missförstånd”. Sundsten (2009) ställer frågan ”Blir 

jorden varmare?” och poängterar att växthuseffekten kan ”förstärkas av naturkatastrofer och 
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andra saker som människan inte rår över”. Såväl Sundsten (2009) som Demervall (2009) 

påpekar att jordens klimat varierat genom historien, och Sundsten (2009) skriver att ”det finns 

därför de som menar att förändringarna i klimatet beror på naturliga variationer”. När det gäller 

Demervall (2009) bör tas i beaktande att texten har karaktären av propagandaskrift från Svenskt 

Näringsliv, men det är ett intressant faktum att den ges ut efter ett par år av en 

barnboksutgivning och ett samhällsklimat i stort som förespråkat drastiska åtgärder för 

utsläppsminskningar. Enligt Anshelm (2012 s. 192-193) skedde en markant avmattning av det 

mediala och politiska intresset för klimatförändringarna vid denna tidpunkt, vilket skulle kunna 

vara en orsak till den minskade bokutgivningen och det förändrade tilltalet. 

 

I Demervalls (2009) och Borgströms (2012) texter kan uttydas ett förespråkande av nya 

tekniska landvinningar som lösning på klimatproblemet, liksom även ett fokus på ekonomin 

som drivkraft. Hos Demervall (2009) handlar det om den ekonomiska tillväxten och hos 

Borgström (2012) om ekonomisk vinst för individen. Som en motdiskurs till denna inriktning 

kan Miljöspanarnas bästa (2011) tolkas, där Johan Berggren menar att ny teknik och fortsatt 

ekonomisk tillväxt inte är någon lösning på problemet. En försvagning av tron på individuellt 

agerande skulle kunna uttydas ur texterna från denna period, även om den fortfarande 

förekommer. Ett svagare engagemang än tidigare skulle kunna tolkas ur Sundstens (2009) 

presentation av ”spartips som du kan följa om du vill”. 

 

Den senast utgivna boken, Bengtsson (2013), kan ses uppvisa ett annorlunda tilltal än övriga 

böcker. De individuella miljöförbättringstipsen är även här relativt få, men det centrala 

begreppet i texten kan tydas som hållbar utveckling. ”Vi måste spara på naturen. Den ska räcka 

till oss men också till de som ska leva här i framtiden”, skriver Bengtsson (2013). Texten är 

också formulerad på ett sätt som kan uttolkas som innehållande ett ekocentriskt perspektiv. ”På 

vår planet bor miljoner olika sorters växer och djur. De måste också få leva och må bra. Därför 

måste det finnas natur med stora skogar, rena hav och sjöar”, skriver Bengtsson (2013). 

 

 

Sammanfattning och diskussion 

Denna studie är en textanalys av faktaböcker för barn om klimatförändringar, utgivna på 

svenska under tidsperioden 2000-2015. Syftet med studien är att undersöka hur budskapet om 

klimatförändringarna kommuniceras till barn i relation till hur senare tids forskning visar att det 

bör göras. Studien syftar också till att analysera likheter och skillnader mellan budskapet i 

böckerna och budskapet i samhällsdebatten under samma tidsperiod. För att uppnå syftet 

besvaras frågeställningarna vilket budskap som kommuniceras, på vilket sätt budskapet 

kommuniceras samt om budskapet och sättet att kommunicera har förändrats över tid. 

 

I stora drag tycks de förändringar över tid som observerats följa klimatfrågans position i den 

samtida svenska samhällsdebatten. Från ett tilltal präglat av osäkerhet i en undanskymd position 

i början av tidsperioden, utvecklades åren 2007-2008 en alarmistisk ton med stort fokus på 

framförallt individuella åtgärder i ett starkt ökande antal böcker. Därefter finns tendenser till ett 
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mindre alarmistiskt budskap och ett avsvalnande intresse för individuella insatser för att 

begränsa klimatförändringarna, samtidigt som bokutgivningen minskade. 

 

Hälften av de analyserade böckerna utgavs under åren 2007-2008, varför det budskap som 

kommuniceras där tenderar att dominera analysen. Här framträder en bild av en hotad värld, 

illustrerad med beskrivningar av pågående och kommande naturkatastrofer. Ett något mindre 

dystopiskt tilltal kan skönjas i böcker för yngre åldersgrupper, men skillnaden upplevs inte som 

stor. Försämrade levnadsförhållanden för framtida generationer behandlas ofta. Huruvida denna 

typ av skrämseltaktik är av godo eller ondo diskuteras i den vetenskapliga litteraturen, där de 

positiva effekterna anses avhängiga av information om effektiva åtgärder. 

 

Den forskning som bildar bakgrund till denna analys är samstämmig i synen på beskrivningar 

av lokala effekter som centrala för att skapa engagemang på individnivå. Dessa vetenskapliga 

rön står i bjärt kontrast till den bild som förmedlas i den analyserade litteraturen. Där dominerar 

exotiska platser och avlägsna områden i termer av hotade miljöer. Djur förekommer som 

symboler för hotet från klimatförändringarna i stor utsträckning i barnlitteraturen, och även här 

fokuseras på exotiska arter i första hand. Orsaker till detta kan tänkas vara att effekterna ännu 

inte är tillräckligt tydliga i Sverige och att det förekommer en osäkerhet kring vilka de framtida 

effekterna kan bli. 

 

IPCC-rapporterna från 2001 och 2007 betonar vikten av både begränsande och anpassande 

åtgärder för att möta klimatförändringarna. Därför är den närmast totala avsaknaden av förslag 

på anpassningsåtgärder i den analyserade litteraturen förvånande. Möjliga orsaker kan vara att 

anpassningsåtgärder kan framstå som svårare för barn att påverka, samt att den typen av 

åtgärder kan uppfattas som mindre hoppingivande. 

 

Påverkan på utvecklingsländer, vilka också lyfts fram i IPCC-rapporterna, behandlas mycket 

lite i barnlitteraturen. Detsamma gäller för åtgärdsförslag som flexibla mekanismer, 

miljömärkning, utsläppsrätter och kärnkraft, vilka ses som framträdande i den svenska 

klimatdebatten enligt Anshelm (2012). Möjliga orsaker till att dessa utelämnats i 

barnlitteraturen kan vara att de ses som svåra att påverka för barn, eller att de av politiska och 

ideologiska skäl anses komplicerade att beröra. Dessa skäl kan också vara anledningen till att 

omvälvande samhällsförändringar och utopiska framtidsscenarier saknas i litteraturen, annat än 

i form av enstaka fantasiskildringar för de yngsta barnen. 

 

Den analyserade litteraturen visar ett starkt fokus på individansvar, i allmänhet direkt riktat mot 

barnet. I många fall är tilltalet sådant att det kan uppfattas som att hela ansvaret ligger på läsaren 

själv. Detta ansvar innebär också att barnet förväntas påverka familj och skola att delta i 

åtgärderna, något som enligt Ojala (2012) riskerar att skapa maktlöshet och distansering hos de 

barn som inte lyckas med detta. Samtidigt lyfts ofta ett budskap om att alla insatser, även små 

och till synes obetydliga, är viktiga. 

 

När det gäller kollektivt ansvar går det att uttolka en alltmer pessimistisk och skeptisk attityd 

till detta ju högre upp och mer preciserat detta ansvar ligger. Detta kan tyckas gå stick i stäv 
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med Trygg-Hansas (2012) budskap att barn bör förmedlas en positiv syn på olika aktörers 

möjligheter att genomföra åtgärder. 

 

Teknisk utveckling förekommer som lösningsförslag i den analyserade litteraturen, men 

minskad energianvändning är det vanligast förekommande. Detta är starkt förbundet med det 

individuella ansvaret i form av spartips och minneslistor och troligtvis dominerande just för att 

det är ett möjligt åtgärdsområde för barn. 

 

Tilltalet i böckerna när det gäller uppmaningarna att följa miljötipsen har i studien 

kategoriserats i befallande och föreslående. Det befallande tilltalet framstår som vanligast i 

böckerna under perioden 2007-2008, medan det föreslående tolkas som mer frekvent 

förekommande före och efter denna period. En förståelse för att åtgärder på det personliga 

planet kan framstå som en uppoffring kan uttydas i litteraturen, speciellt under åren 2007-2008. 

Ekonomiska incitament för att motivera individuella förändringar förekommer ofta. 

 

Samtidigt som tendenserna över tid företer en avsevärd likhet mellan barnlitteraturen och 

samhällsdebatten i stort, framstår det som tydligt att vissa delar av denna debatt inte avspeglas 

i barnböckerna. På samma sätt dominerar vissa symboler i barnböckerna, medan de för en 

undanskymd tillvaro i klimatdebatten i samhället. Det kan diskuteras om kommunikationen till 

barn anpassas på ett särskilt sätt och vilka mekanismer som i så fall styr denna inriktning. Är 

det pedagogiska, psykologiska eller politiska idéer? 

 

Tendensen inom de senaste årens bokutgivning är svår att uttala sig om, dels på grund av att 

den ligger så nära i tiden och dels på grund av den låga utgivningstakten. Fortsatta studier av 

utvecklingen av budskapet i den svenska utgivningen av faktaböcker om klimatförändringarna 

för barn skulle vara intressanta. Fördjupande studier av vad som ligger bakom valet av de 

budskap som kommuniceras genom barnböckerna skulle också vara av stort intresse. 

Kompletterande intervjustudier om vilka intryck barn får av olika typer av faktaböcker om 

klimatförändringarna skulle kunna bidra till en mer heltäckande bild av hur budskapet 

kommuniceras till och tas emot av våra unga samhällsmedborgare och framtida beslutsfattare. 
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