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What speaks to the soul escapes our measurements.
          Alexander von Humboldt (Wulf 2016: 72) 



 

  



 

Förord 

Som gymnasielärare i geografi och samhällskunskap fastnade jag tidigt 
för att jobba med hållbarhetsfrågor i undervisningen. Jag fann det fa-
scinerande och meningsfullt att undervisa om världen vi lever i med 
dess fel och brister och lade ner min själ i att tillsammans med kollegor 
organisera temadagar om bland annat fattigdom och klimat. Jag gjorde 
så gott jag kunde, men gjorde jag det rätt? I efterhand med perspektiv 
och mångårig utbildning där jag har fått både tid och stöd att tänka och 
resonera om utbildning och hållbarhet, kan jag se att det var något som 
fattades. Jag hoppades så mycket på att eleverna skulle se allt som var 
fel med världen och göra något åt det. Att undervisningen skulle kunna 
väcka alla de känslor och den eld jag själv upplevde när jag pratade om 
att rädda världen. Jag undrar om den gjorde det. Jag tror inte det.  

I samband med att jag startade mitt forskningsprojekt om hur gym-
nasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor och utbildning, först på 
forskarskolan i geografi och sedan som doktorand i kulturgeografi, på-
började jag också ett personligt experiment. Experimentet går ut på att 
ta reda på vad som kan få mig själv att reflektera över hur jag lever i 
världen och hur de saker jag väljer att försöka förändra i tanke och 
handling får mig att känna. Först och främst har jag upplevt att det är 
svårt att försöka gå mot strömmen och göra eller tänka annorlunda än 
”alla andra”. Det är något jag kämpar med varje dag. Särskilt tydligt blir 
det varje gång jag tvingas göra val som jag helst skulle slippa. Och ef-
tersom jag ändå gör det jag vet missgynnar miljö och andra människor, 
går jag inte ens mot strömmen. Jag flyter motvilligt med, men jag driver 
ändå åt samma håll som samhället i stort.  

Den stora frustrationen och det mest negativa med experimentet är 
att inse hur stora och strukturella de förändringar som behöver göras, 
nästan in i minsta detalj i vår omvärld, är. En belöning är att hitta sam-
manhang med andra som tänker som jag och också försöker göra vad 
de kan, där jag kan söka stöd när jag känner mig ensam i mina tankar 
eller handlingar. En annan stor belöning är att hitta mening i att på 
olika sätt kämpa för att skapa en hållbar framtid för uppväxande och 
kommande generationer. Allt som har uppmärksammats i det jag har 
sagt och skrivit om världen, varje ord som någon annan har läst eller 
hört, känns som en vinst.  



 

Till syvende och sist handlar allt för mig om hur jag som människa 
relaterar till min omvärld. I det ryms också hur jag förhåller mig till 
andra människor runt om i världen. Att känna den omgivande miljön 
kan ge mig starka upplevelser. Under min doktorandtid gjorde jag mitt 
under mörkaste polarnatt en resa till Tromsö i Nordnorge. Jag ville 
uppleva en för mig outforskad plats och det visade sig bli ett minne för 
livet. I det mjuka mörkertidsljuset stod jag på en strand bara några me-
ter från en knölval vars blåsljud skickade gnistor av lycka genom hela 
min kropp. När jag längst inne i fjorden hörde valens mäktiga andetag 
alldeles nära kändes det som att vi tillhörde samma värld och samtidigt, 
på samma plats, tog vara på den tidiga skymningens stillhet, om än i 
två skilda element. 

Mötet med valen gav mig blandade känslor. Det påminde mig om 
min starka oro över att rovdriften på havslevande arter tillsammans 
klimatförändringarna kan leda till att våra oceaner kollapsar. Samtidigt 
var det ett kvitto på att den hänsynslösa valslakt som en gång ägde rum 
inte längre är förödande för valbestånden vid Norges kust och att det 
idag finns så pass mycket val att jag kan stå på en strand och titta och 
lyssna på dem.  

I mitt eget hållbarhetsexperiment har känslorna varit avgörande för 
min motivation att kämpa för förändring. Allt jag har gjort har bottnat 
i en känslomässig grund och en magkänsla av vad som har varit värt 
att försöka förändra i syfte bidra till en hållbar framtid. Ett hopp om 
att en vacker dag kommer vinden att vända till miljön och människor-
nas fördel. Än så länge har jag orkat i närmare fem år och jag tror att 
hoppfulla föreställningar om vilken värld som är möjlig i framtiden är 
ett förnyelsebart energislag.  

I den här avhandlingen har jag slagit ihop mina erfarenheter som 
entusiastisk geografilärare med lärdomar från mitt eget experiment när 
jag har designat studien. Istället för att ta avstamp i vad jag som lärare 
och vuxen tänker om världen och utbildning ville jag vända på per-
spektiven och återvända till ungdomarna. Därför handlar den här stu-
dien om vilken betydelse ungdomars uttryck om miljöfrågor kan ha för 
att skapa en hållbar framtid. 
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1. Inledning 

Den här avhandlingen handlar om hur gymnasieungdomar uttrycker 
sig om miljöfrågor. Genom att använda ett miljögeografiskt perspektiv 
i studien sammanförs ungdomars röster om miljö med policyer om ut-
bildningsformen utbildning för hållbar utveckling.  

Miljöfrågor kommuniceras genom ett allmänt brus som bland annat 
består av medias bevakning och formas av politiska händelser, forsk-
ningsresultat och dess tillämpning liksom olika miljörelaterade nyhets-
händelser. Andra saker som också kan påverka hur miljöfrågorna upp-
fattas är populärkultur som böcker och film. Miljöfrågorna är nära för-
knippade med hur individer lever i världen och ses därför här som en 
samhällsfråga som innefattar både miljö och mänsklighet. I och med 
att miljöfrågorna genomsyrar bland annat livsstilar och konsumtionsval 
är det en fråga som ligger nära känslomässiga aspekter om hur det 
känns att leva i en värld där miljön kan vara avgörande för hur framti-
den blir. 

Typiska miljöfrågor handlar idag om snabba förändringar i jordens 
medeltemperatur, havstemperatur och biologiska mångfald. Ett forsk-
ningsområde som studerar nämnda förändringar utifrån ett övergri-
pande planetärt perspektiv är Earth System Science. Forskningsfältet 
kan beskrivas som läran om jordens stora system och hur de och dess 
funktioner påverkar- och påverkas av människans levnadsförhållan-
den. Bland annat diskuteras om jorden nu trätt in i en ny geologisk 
tidsålder, antropocen, där mänskligheten är den starkaste påverkande 
kraften på planeten. Earth System Science antar ett helhetsperspektiv 
på hur jordens stora system samverkar, vilket har lett till en kvantifie-
ring av så kallade planetära gränser, som anger hur mycket av männi-
skans aktiviteter planetens ekosystem beräknas tåla (Steffen et al. 
2015a: 1259855-1; Rockström et al. 2009: 472; Crutzen 2002: 23; Folke 
et al. 2002: 437).  

Samspel mellan miljö och mänsklighet i omvärlden kan tolkas som 
en dynamisk process där ett dominerande mönster, eller paradigm, 
växer fram och etableras i samhället (Holling & Gunderson 2001: 
25ff.). I dagens samhälle kan det nuvarande mönstret vara en konsumt-
ionskultur baserad på fossila bränslen med bland annat klimatföränd-
ringar som följd (IPCC 2014). Med tiden kommer mönstret att utsättas 
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för spänningar, spricka och kanske kollapsa vilket leder till en omorga-
nisering som lämnar öppet för nya mönster att etablera sig (Holling & 
Gunderson 2001: 44ff.). Dynamiken som beskrivs här är hämtad från 
komplex systemteori och är ett av tänkesätten bakom modellen med 
planetära gränser. När miljöfrågorna omtalas som att planetära gränser 
kan överskridas och förändra funktionerna hos för mänskligheten livs-
uppehållande ekosystem, skapas uppfattningar om risker som förr eller 
senare kan bli verklighet. Det gör att samhället kan benämnas som ett 
risksamhälle (Beck 2015: 3; 1998/2012: 29). Hotet om kollapsade eko-
system blir en del av miljöfrågorna och understryks exempelvis av de 
klimatförändringar och den ökande takt av utrotning av arter som sker 
till följd av mänsklig aktivitet på planeten. Samhället kan därmed sägas 
utvecklas i en ohållbar riktning. Vad som kan hända efter en eventuell 
kollaps av det rådande systemet är okänt, men effekter som diskuteras 
är stora ekologiska och ekonomiska förändringar, vilket kan skapa dis-
kussioner om hur samhällen organiseras. 

Som svar på risksamhället finns en trend att styra om utvecklingen 
mot hållbarhet. Ett steg mot det är de globala hållbarhetsmål som lan-
serades av FN år 2015 och som mellan år 2015-2030 ska ta världen i 
en hållbar riktning (FN 2016). De sjutton målen innefattar grundläg-
gande miljöfrågor tillsammans med sociala och ekonomiska aspekter 
av hållbarhet såsom hälsa, jämställdhet och utbildning. Parallellt med 
de globala målen kan en energiomställning till förnyelsebar energi för 
att minska användandet av fossila bränslen bidra till att uppnå ett annat 
mål, nämligen Parisavtalet som innebär att ökningen av jordens medel-
temperatur inte ska överstiga 1,5 grader (UNFCCC 2015). Om både de 
globala målen och Parisavtalet infrias kan mönstret i det nuvarande 
fossilbaserade konsumtionssamhället brytas och istället leda samhället 
mot en hållbar framtid, (se Figur 1). Begreppen hållbarhet, hållbar ut-
veckling och hållbar framtid diskuteras närmare senare i avhandlingen. 
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Figur 1: Miljökollaps eller hållbar framtid? Figuren visar dynamiken bakom hur nya 
mönster kan växa fram, etablera sig och förändras genom samhälleliga åtgärder eller 
genom förändringar i jordens stora system. Det kan leda samhället mot en hållbar 
framtid eller mot miljökollaps. Källa: Egen bearbetning från Holling & Gunderson 
2001: 25ff, 44ff. 

Hur miljöfrågorna figurerar i media når utbildning och skolvärlden ge-
nom utbildningspolicyer och omvärldsbevakning i olika skolämnen. 
Ett sätt att bidra till att skapa en hållbar framtid är genom så kallad ut-
bildning för hållbar utveckling (UHU), översatt från engelskans Educat-
ion for sustainable development (ESD). UHU innebär att uppmuntra håll-
bara förmågor och beteenden genom att anlägga ett kreativt och kri-
tiskt tänkesätt gentemot problem som hindrar hållbar utveckling och 
att utveckla kompetenser för hållbarhet (Wiek et al. 2011a: 204; UNE-
SCO 2005c: 4). Målet med UHU är att fostra framtida ledare som kan 
arbeta flexibelt över intellektuella, professionella och geografiska grän-
ser för att bidra till hållbar utveckling och förändra samhällen (Mochi-
zuki & Yarime, 2016: 13). UHU är ett brett utbildningskoncept som 
ska integrera hållbarhetsfrågor utifrån olika miljöaspekter och samhäl-
leliga aspekter (sociala frågor, ekonomi, kultur och politik), något som 
ska genomsyra all formell och icke-formell utbildning (FN 1992: Kap 
36). Sverige är ett land som sedan 2004 har anslutit sig till utbildnings-
konceptet UHU (SOU 2004: 18). Det innebär att läroplaner och styr-
dokument till den svenska skolan kan läsas utifrån att de förutsätts 
överensstämma med policyer för UHU. När det gäller utbildning om 

2. Mönstret etableras, men visar sig 
ohållbart. Det kan brytas genom politiska
åtgärder som kan få samhället att närma sig en
hållbar framtid.

3. Om en hållbar framtid inte nås kan mönstret
upphöra på grund av förändringar i jordens
ekosystem. Omvärlden och samhället kan då skifta
över i en ny dynamik som bygger på miljökollaps.1. Ett mönster med

en konsumtions-
kultur baserad
på fossila bränslen
växer fram.

8
8Miljökollaps

Hållbar framtid
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miljöfrågor står det i den generella läroplanen till svenska gymnasiesko-
lan, Gy 2011, att eleverna ska skaffa sig ett personligt förhållningssätt 
till de övergripande och globala miljöfrågorna. Vidare anges att under-
visningen ska belysa hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för 
att skapa hållbar utveckling (Skolverket 2011a: 7). Där poängteras 
också att all undervisning ska vila på vetenskaplig grund (Skolverket 
2011a: 5). I avhandlingen ses UHU som en strategi för att skapa en 
hållbar framtid. Eftersom studien är utförd utifrån ett miljögeografiskt 
perspektiv hamnar fokus i UHU här på miljöfrågorna men, som tidi-
gare nämnts, med betydelsen att miljöfrågor är samhällsfrågor.  

Forskningsfokus 

Ungdomar och miljöfrågor 
Avhandlingen är skriven inom ramen för universitetsämnet kulturgeo-
grafi och fokuserar på hur ungdomar uttrycker sig om miljöfrågor, vil-
ket diskuteras i ljuset av policyer för UHU. Enligt International Charter 
on Geography Education (1992) som ger en översikt av vad geo-
grafiämnet innehåller, slås det fast att kunskaper i geografi innefattar 
relationer mellan miljö och mänsklighet, interaktioner mellan olika 
platser, internationella frågor och frågor om miljö och utveckling. 
Haubrich (2000: 27) understryker att hållbarhetsfrågor överlag innehål-
ler en geografisk dimension, särskilt när det gäller frågor om relationer 
mellan miljö och mänsklighet som är centrala inom miljögeografin. Det 
som är relevant inom UHU blir därför också relevant för geografi och 
geografiundervisning. 

I den här kvalitativa studien är det ungdomar och deras röster om 
miljöfrågor som står i centrum. När det gäller miljöfrågorna och hur 
en hållbar framtid ska kunna uppnås påverkas unga mer än andra, ef-
tersom de kommer att leva längre i den värld som skapats av deras 
föräldrar och tidigare generationer (Wals 2015a: 3). Ungdomar har 
också mer tid än vuxna att arbeta med hållbarhetsfrågor framöver 
(Wals 2015a: 3). Wals (2015a: 4) menar att unga har goda skäl att känna 
sig överväldigade av hållbarhetsfrågorna och hur de kan influera deras 
framtid, både på en personlig och på en planetär nivå. Tidigare studier 
om ungdomars inställningar till framtiden visar att den kan uttryckas 
utifrån två spår, där det ena spåret leder till positiv personlig framtid 
och det andra spåret till en negativ global framtid (Nordensvard 2014: 
444; Rubin 2013: 38; Threadgold 2012: 17; Hicks 2007: 182; Arnett 
2000: 267; Eckersley 1997: 245). I en negativ global framtid ryms bland 
annat globala miljöfrågor. Överlag behandlar tidigare forskning frågor 
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om ungdomar och klimatfrågan, snarare än om ungdomar och mil-
jöfrågor sett utifrån ett bredare perspektiv. I studier där miljöfrågorna 
berörs övergripande finns exempel på tendenser att unga ser miljö och 
mänsklighet som åtskilda (Nerdal 2014; Lougland et al. 2002), vilket 
kan ligga till grund för hur de uttrycker sig om miljöfrågor. 

En litteraturöversikt av Corner et al. (2015a: 523) om hur unga en-
gagerar sig i klimatfrågan, visar att det finns begränsad kunskap om hur 
just ungdomar uppfattar frågan som eventuellt kan komma att både 
skapa och definiera deras generation. Trots att ungdomar är de som 
har mest att vinna och mest att förlora på klimatförändringarna är deras 
röster inte framträdande i politik, media eller kultur som rör klimatfrå-
gan (Corner et al. 2015a: 532). Här är det viktigt att inte bara anta, utan 
faktiskt ta reda på hur unga förhåller sig till klimatförändringar (Corner 
et al. 2015a: 530) och andra miljöfrågor.  

Ytterligare en studie av Corner et al. (2015b: 37) om hur ungdomar 
i Storbritannien engagerar sig i klimatfrågan, visar att deltagarna efter-
frågar kunskap om vilka politiska förändringar som behöver äga rum 
för att frågorna ska kunna lösas. De ville veta hur de själva kan stötta 
dessa förändringar och hur de kan utmana en skadlig klimatpolitik till 
förmån för en hållbar och klimatvänlig politisk agenda. 

Liksom vuxna befinner sig gymnasieungdomar i ett så kallat allmänt 
brus av bland annat mediebevakning av olika frågor, sociala medier, 
populärkultur, utbildning och forskning. I den här avhandlingen un-
dersöks hur ungdomar uttrycker sig om miljöfrågor i ett försök att 
fånga upp vad i det allmänna bruset de uppmärksammar. En studie av 
Hibberd & Nguyen (2013: 27) visar att unga i Storbritannien upplever 
att medias rapportering om klimatfrågan leder till känslor av pessimism 
och maktlöshet. Om ungdomarna upplever att det saknas positiva och 
relevanta budskap kan media hindra, snarare än hjälpa, unga att bli ak-
tiva och engagerade i klimatfrågan.  

Till skillnad från yngre barn (12–13 år) som upplevde klimatfrågan 
som avlägsen (Pettersson 2014a: 41ff.), ansåg ungdomarna (16–26 år) 
i studierna ovan att klimatförändringarna pågick här och nu (Corner et 
al. 2015b: 36; Hibberd & Nguyen 2013: 28). Enligt det forskningsläge 
som hittills har presenterats framgår att ungdomar är relevanta aktörer 
i skapandet av en hållbar framtid, men att deras röster behöver höras 
mer, då tidigare studier visar att de upplever miljöfrågorna som nega-
tiva och att de är pessimistiska till sin egen förmåga att skapa föränd-
ring. Det kan ge upphov till känslor av hopplöshet och maktlöshet, 
därmed finns ett behov av att fånga upp ungdomars förhållningssätt 
till hur en hållbar framtid kan, eller inte kan skapas. Ett sätt att göra det 
är att studera hållbarhet och miljöfrågor i utbildning. 
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Ungdomar och UHU 
Enligt Wals (2015a) är hållbarhet en pågående läroprocess snarare än 
en överenskommen utgång som kan ordineras av myndigheter och 
överföras eller läras ut. Istället behöver fokus i UHU ligga mellan vad 
som kan skapa hållbarhet på ett fysiskt, socialt, kulturellt och psykolo-
giskt plan och mellan villkoren för att det ska kunna ske, såsom vilka 
barriärer och mekanismer som står i vägen (Wals 2015a: 30). Den kva-
litativa ansatsen i den här avhandlingen kan hjälpa till att identifiera det 
som kan ligga mellan förutsättningar och hinder för hållbarhet i hur 
gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor.  

I en studie om diskurser i läromedel om UHU konstrueras en teo-
retisk modell för hur man ”ska vara” som miljövänlig i skola och för-
skola, något som benämns det KRAV-märkta barnet (Ideland & 
Malmberg 2015; Ideland et al. 2015). Det KRAV-märkta barnet målas 
upp som kunnigt, medvetet, rationellt, uppoffrande och aktivt (Ideland 
& Malmberg 2015: 173). Drivkraften bakom att handla för hållbarhet 
kan, utifrån det KRAV-märkta barnets horisont, ses som en samman-
slagning av en personlig skuld och globala hot, liksom ett uttryck att 
genom individuella aktiviteter kunna rädda flocken och planeten (Ide-
land & Malmberg 2015: 180). Gymnasieungdomar är inte längre 
”barn”, men har nyligen deltagit i grundskolans verksamhet, vilket kan 
ha format hur de ser på miljöfrågor utifrån utbildning som en del av 
det allmänna brus som omger dem. Med bakgrund i den teoretiska an-
satsen om det KRAV-märkta barnet kan den här studien med hjälp 
gymnasieungdomarnas uttryck om miljöfrågor, reflektera över hur 
KRAV-märkta ungdomarna anser sig vara. Istället för en diskursanalys 
av läromedel lyfter den här studien deltagarnas egna ord om miljöfrå-
gor för att sedan relatera dem med policyer för UHU.  

Torbjörnsson (2014) diskuterar i samband med en kvantitativ studie 
hur ungdomars positiva attityder till solidaritet också kan kopplas till 
omsorg om naturen. I och med det menar Torbjörnsson (2014) att 
ungdomarna ställer sig kritiska till att samhället är uppbyggt och fun-
gerar som det gör, det vill säga att mänsklig aktivitet försämrar miljön. 
Ungdomarnas attityder anges vidare kunna ligga till grund för att om-
pröva en uppfattning om att ungdomar låter sig fostras in i ett samhälle 
med starka marknadsintressen genom utbildning. Istället kan de genom 
sin kritiska syn på hur samhället fungerar vara redo att ifrågasätta och 
utmana rådande samhällsnormer (Torbjörnssons 2014: 92). Den kvali-
tativa ansatsen i den här studien kan bidra med att tillföra argument för 
eller mot att ungdomar uppfattas fostras in i ett marknadsmässigt sam-
hälle via utbildning eller genom det allmänna bruset. 
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Studier om ungdomar och olika aspekter av UHU har utförts med 
kvantitativa metoder av bland annat Olsson & Gericke (2016: 46) som 
påvisar en nedgång i ungdomars medvetenhet om hållbarhet i mitten 
av tonåren (15–16 år). Gymnasieungdomarna som deltar i avhandling-
ens studie är något äldre (17–18 år), men eftersom utveckling och lä-
rande sker gradvis kan den påvisade nedgången möjligen dröja sig kvar 
även hos deltagarna i den här studien.  

En annan aspekt som påverkar hur ungdomar pratar om miljöfrågor 
är vilka känslor som är förknippade med frågorna. Här har Ojala (2016; 
2015; 2013; 2012a; 2012b) beskrivit ungdomars känslor i klimatfrågan 
som exempel på en global miljöfråga och hur dessa känslor kan hante-
ras. Studien behandlar också vilken roll känslor av hopp har för att en 
person ska hitta motivation och styrka att inte bara ha kunskap om-, 
utan också agera i klimatfrågan. Eftersom känslor av maktlöshet och 
hopplöshet är vanliga i samband med hur unga uppfattar klimatfrågan 
argumenterar Ojala (2016: 7) för att introducera hopp som en del av 
UHU. Utbildning som handlar om miljöfrågor handlar också implicit 
om framtidsfrågor, något som enligt en intervjustudie av Torbjörnsson 
& Molin (2015: 338) inte är ett vanligt förekommande arbetsområde i 
svenska skolan. Sammantaget tyder tidigare forskning som presenteras 
här på att ungdomar kan ha svårt att ta till sig utbildning om miljöfrå-
gor, men att frågorna samtidigt väcker känslor om hur framtiden kan 
komma att bli. Däremot anger tidigare forskning att varken känslorna 
eller framtiden fångas upp och diskuteras tillräckligt i utbildning.  

Forskningsfokus i den här avhandlingen är att relatera det gymnasi-
eungdomar uttrycker om miljöfrågor till UHU. Här kan en kvalitativ 
studie bidra med att diskutera på vilka sätt UHU kan, eller inte kan, ses 
som ett bidrag till att skapa en hållbar framtid.  

Avhandlingens syfte och frågeställningar 
I och med att studien fokuserar på hur gymnasieungdomar uttrycker 
sig om miljöfrågor blir det möjligt att synliggöra hur de beskriver relat-
ioner mellan miljö och mänsklighet i vad de berättar om samtiden och 
framtiden, som här anges till år 2050. Ett övergripande resultat av stu-
dien är att deltagarna likställer hållbar utveckling med miljöfrågor. 
Även i den generella läroplanen till Gy 2011, är hållbar utveckling om-
nämnd i samband med miljöfrågor. Miljön blev därför ett centralt in-
slag i studien på grund av hur begreppet hållbar utveckling tolkades av 
deltagarna. Avhandlingens syfte blir därför att:  

 
- undersöka hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor. 
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Att försöka karaktärisera den värld ungdomar i Sverige lever i år 2017 
när det här skrivs, är svåröverskådligt. Ett kännetecken kan sägas vara 
att de tillhör en digital generation som definieras genom sin erfarenhet 
av datateknologi (Buckingham & Willet 2013: 1). Till skillnad från sin 
föräldrageneration har unga vuxit upp med att vara uppkopplade på 
Internet och sociala medier med datorer, läsplattor eller smarta telefo-
ner (Rubin 2013: 39). Nyheter och omvärldsbilder kommuniceras of-
tare och snabbare i form av rubriker som ska locka till klick, än med 
röster som berättar historier och uttrycker längre och djupare resone-
mang (Rushkoff 2014: 3; Rushkoff 1996). Alla intryck och alla samti-
digt pågående och ibland även motstridiga trender, skapar ett oöver-
blickbart allmänt brus. I och med det uppstår osäkerheter som sam-
hällets medborgare, däribland ungdomar, måste förhålla sig till. Osä-
kerheten gäller bland annat att det är omöjligt att veta eller kanske ens 
föreställa sig hur individens och kollektivets sammantagna handlingar 
påverkar omvärlden fullt ut. Ännu mer oöversiktligt blir det vid tanken 
på hur de handlingar som sker idag skapar och påverkar framtiden. Om 
utnyttjandet av jordens resurser fortsätter på samma sätt och i samma 
takt som det har gjort under de senaste 150 åren går utvecklingen i en 
ohållbar riktning, vilket kan leda till miljökollaps, (se Figur 1). Om ut-
vecklingen förändras kan kompassen istället vridas mot en hållbar 
framtid, (se Figur 1). Mellan miljökollaps och hållbar framtid står över-
gripande och specifika förändringar för individ och samhälle. Hur, var 
och av vem eller vilka dessa förändringar kan infrias, vad de innebär 
och vilka dess konsekvenser kan bli, är frågor som ryms inom ramen 
för UHU. Att belysa dessa frågor kan vara en diger uppgift, men en 
ansats kan vara att utifrån gymnasieungdomars perspektiv lyfta upp 
och undersöka miljöfrågor som samhällsfrågor som både påverkar- 
och påverkas av individen. Avhandlingen avser därmed att besvara frå-
gan: 

1. Hur relaterar gymnasieungdomars uttryck om miljöfrågor till utbildning för 
hållbar utveckling? 

I den här kvalitativa studien används deltagande modellbygge som en 
metod som aktiverar deltagarnas meningsskapandeprocesser om da-
gens och morgondagens omvärld. Metoden har utförts med hjälp av 
workshopuppgifter där ungdomarna har arbetat i grupper och använt 
varandra som samtalspartners för att forma, pröva och omforma sina 
idéer om världen. Avhandlingen avser därför också att besvara den me-
todologiska frågan: 
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2. Hur kan metoden deltagande modellbygge bidra i studier av hur gymnasi-
eungdomar uttrycker sig om miljöfrågor? 

Att jobba med en öppen metod som deltagande modellbygge har till-
fört flexibilitet till studien som har genomförts i en process där fokus 
har pendlat mellan teori och praktik. Avhandlingens design, frågeställ-
ningar och struktur är därför en blandning av förberedelser och resultat 
som har framkommit med hjälp av studiens praktiska arbete under av-
handlingsprocessens gång. 

Miljögeografi 
Den här avhandlingen skrivs inom ramen för universitetsämnet kultur-
geografi, men tar även in perspektiv från naturgeografin för att studera 
miljö och mänsklighet tillsammans inom miljögeografi. Att som geograf 
forska om relationer mellan miljö och mänsklighet är inget nytt. Redan 
i början av 1800-talet kopplade Alexander von Humboldt samman na-
tur och människa som beroende av varandra i sin insiktsfulla geogra-
fiska forskning (Wulf 2016: 5). Under 1900-talets första hälft var geo-
grafin naturdeterministisk till sin inriktning, vilket innebar att den bland 
annat användes för att förklara samband mellan befolkningar och na-
turgivna förutsättsättningar. Naturlandskapet ansågs kunna vara avgö-
rande för människors egenskaper och livsbetingelser, en miljösyn som 
kort kan beskrivas av att mänsklig aktivitet kontrollerades av naturen 
(Livingstone 2011: 1). Vid tiden för andra världskriget började natur-
geografin och kulturgeografin glida isär (Castree 2005: 63). Då det sak-
nades en överbryggande teori som band samman natur och människa 
började geografin istället fokusera på fakta om bland annat regioner 
och natur- eller kulturlandskap (Castree 2005: 63). Efter försök att be-
skriva världen vetenskapligt och instrumentellt som en sanning tog sig 
uppfattningar om moral och känslor in i geografin under 1970-talet när 
forskarna började utgå från olika subjekt och beskriva världen utifrån 
dessas horisonter (Castree 2005: 75ff.). Under 80-talet fortsatte upp-
delningen att vara betydande då kulturgeografin ytterligare stärkte sina 
samhällsvetenskapliga och sociologiska kopplingar. Här utvecklades 
fält som än idag är starka som exempelvis den kritiska geografin som 
inte bara vill förklara omvärlden utan också förändra den. Till den kri-
tiska grenen hör bland annat marxistisk geografi, radikal geografi och 
feministisk geografi (Johnston & Sidaway 2004: 219ff, 300 ff.). En an-
nan gren av den kritiska geografin är den post-strukturalistiska kultur-
geografin som vill undersöka fenomen och diskurser människor tar för 
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givna och exponera förhållanden av makt, dominans, ojämlikhet, för-
tryck och orättvisor, något som den delar med den post-koloniala kul-
turgeografin (Castree 2005: 92ff.)  

När kulturgeografi där mänskligheten står i centrum förenas med 
naturgeografi, skapas miljögeografiska perspektiv. Fokus i miljögeogra-
fin är att studera människors uppfattningar om miljö (Castree et al. 
2009: 2). Om geografin är uppdelad i två grenar som ger två olika typer 
av kunskaper om den omgivande världen, kan miljögeografi spela en 
överbryggande roll mellan de båda (Castree et al. 2009: 2). Genom att 
kombinera fysiska fenomen inom naturgeografin med kulturgeografin 
skapar miljögeografin ett forskningsfält som bland annat undersöker 
idéer om miljö och som kan ifrågasätta det ”naturliga” med naturen. 
Relationer mellan miljö och mänsklighet kan ses som tvådelade eller 
innehållande fler dimensioner (Castree 2014a: 20; Castree et al. 2009: 
4). Genom de tankar som kännetecknar miljögeografin går det på ett 
sätt att säga att dagens geografi är tillbaka till sina äldre rötter. Skillna-
den från tidigare är att den inte längre enbart fokuserar på kunskaper 
om själva naturen utan istället på människors tankar och uppfattningar 
om densamma (Castree 2005: 104).  

Miljögeografiska studier kan sägas ha vissa saker gemensamma 
(Castree et al. 2009: 7). För det första studeras miljö och mänsklighet 
tillsammans, snarare än var för sig. För det andra är studier inom om-
rådet engagerade i hur dessa relationer kan visa sig och vad som är syfte 
och mening med dem. För det tredje är diskurser i miljögeografi ofta 
större än det vardagliga och gripbara. Här aktualiseras avvägningar om 
hur forskare kan skapa balans mellan det generella och det specifika. 
Slutligen vill miljögeografer säga något om hur relationer mellan miljö 
och mänsklighet har sett ut, ser ut eller kan se ut (Castree et al. 2009: 
7f.). Ett av miljögeografins kännetecken är att den tar in flera perspek-
tiv och det är inte ovanligt med forskningsprojekt som innehåller in-
fluenser från både samhällskunskap, humaniora och naturgeografi 
samtidigt. Hur stor del av varje perspektiv som behöver ingå för att det 
ska kallas miljögeografi är öppet. Forskning inom miljögeografi tillåts 
vara osymmetrisk i den meningen att det inte behöver vara lika stort 
fokus på kultur- respektive naturaspekter (Castree et al. 2009: 5). 

Relationer mellan miljö och mänsklighet manifesteras i Sverige av 
ett ekologiskt fotavtryck på 4,2 jordklot per år (WWF 2016b). Måttet 
ekologiskt fotavtryck innebär en beräkning av hur stor landyta en nat-
ions eller persons aktiviteter, som exempelvis konsumtion och resande, 
upptar (Wackernagel & Rees 1998: 3). I konsumtionssamhället an-
vänds naturresurser framför allt av de rika genom transporter, mat och 
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saker som inhandlas (WWF 2016a: 13; WWF 2016b). Obalansen mel-
lan rika och fattiga och mellan miljö och mänsklighet beskrivs av Ra-
vetz (2006: 282), som att den rika världen bär det främsta ansvaret att 
fram till millennieskiftet 2000 sätta press på miljön genom att utvinna 
resurser och lämna efter sig föroreningar. Då uppstår ett förhållande 
där de fattiga drabbas hårdare av miljöförstöring och således utnyttjas 
av de rika. Vid millennieskiftet stod det klart att belastningen för hur 
mycket miljön tål är på väg att överskridas, samtidigt som de fattiga i 
allt större utsträckning höjer sina röster och kräver rättvisa (Ravetz 
2006: 282). Det skapar utmaningar där världens fattiga inte längre kan 
förnekas möjligheterna till ett gott liv, samtidigt som miljön inte får 
utarmas mer än att den kan fortsätta upprätthålla livsviktiga förhållan-
den för mänsklig aktivitet (Ravetz 2006: 282). Utifrån forskning om 
jordens stora system och skapandet av de globala hållbarhetsmålen och 
Parisavtalet, kan framtidens globala utmaningar för miljö och mänsk-
lighet beskrivas som att hitta balans mellan jordens begränsade resurser 
och en ökande befolkning med välstånd för alla (FN 2016; Steffen et 
al. 2015b; UNFCCC 2015). 

Vilda problem 
Utmaningar om att alla människor på jorden ska ha rätt till bra liv sam-
tidigt som jordens livsuppehållande system ska behållas också för fram-
tida generationer, skapar svårlösliga och brådskande problem. En så-
dan typ av problem kan benämnas ”wicked problems” (Rittel & Web-
ber 1973). Ett ”wicked problem” kan betecknas som ett komplicerat 
problem som berör relationer mellan miljö och mänsklighet och som 
saknar klara och tydliga lösningar (Brown et al. 2010: 4; Rittel & Web-
ber 1973: 161). Motsatsen är ett tamt problem som kan lösas med exi-
sterande forskningsmetoder och beslutsfattande (Brown et al. 2010: 4). 
De hållbarhetsutmaningar som världen idag står inför är en situation 
som saknar motstycke i mänsklighetens historia och därför måste kon-
fronteras med nya typer av metoder och åtgärder. Det kräver an-
norlunda sätt att tänka, forska och fatta beslut som går utanför ramarna 
för det kända. Fortsättningsvis kommer därför ”wicked problems” att 
översättas till vilda problem där det ”vilda” poängterar osäkerheten i hur 
ett dilemma kan hanteras. Osäkerhet likställs inte per automatik med 
något problematiskt när det gäller vilda problem, utan kan lika gärna 
betyda att bejaka uppfinningsförmåga som skapar nya möjligheter att 
hantera ”vilda” situationer i en ”vild” värld. 
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Utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv kan det anses vara förknip-
pat med pessimism att prata om problem såsom miljöproblem, försörj-
ningsproblem, hållbarhetsproblem och så vidare. Formuleringen av ett 
problem insinuerar att det också ska finnas en lösning (ibland med be-
toning på en) vilket skapar ett tvådelat sätt att tänka i termer av ”ett 
problem - en lösning” (Lertzman 2015b). Tänkesättet med vilda pro-
blem står däremot för komplexitet i både själva problemformuleringen, 
liksom i lösningarna som aldrig kan vara entydigt ”rätt eller fel” eller 
”bra eller dåliga”.  Istället finns det alltid en mångfald av perspektiv att 
ta ställning till. Det i sig skapar nya frågor om vilka som egentligen är 
de ”bästa” sätten att lösa problemen. Svaren blir i och med det relativa 
och kontextbaserade, beroende på utifrån vilka perspektiv problemen 
tolkas. Som alternativ till problemorienteringen inom hållbarhetsom-
rådet kan utmaningarna istället formuleras som situationer (Lertzman 
2015b).  

På ett personligt plan kan alla säkert någon gång känna att de genom 
sina handlingar är delaktiga i ökade problem i världen bara genom att 
finnas till. Känslan som då uppstår kan kallas för kognitiv dissonans 
där en person vet vad som är ”rätt” men genom systemet fållas in i att 
handla ”fel”, eftersom det inte tycks finnas bättre alternativ. Kognitiv 
dissonans kan skapa känslor av gnagande otillfredsställelse (Festinger 
1962: 3). Dessa känslor kan späs på av skuldkänslor om någon som 
identifierar sig som ansvarig för att hitta lösningar på hållbarhetsfrå-
gorna, istället upplever sig bidra till att skapa nya problem genom sina 
handlingar (Norgaard 2011: 86). Ett annat sätt att tänka om problem 
och lösningar i miljöfrågorna kan vara att se dem som situationer som 
nu behöver hanteras på ”bästa” sätt (Lertzman 2015b). Ett sådant syn-
sätt kan ta udden av uppfattningen att en lösning kan vara rätt eller fel 
och uppmuntrar till mer nyanserade tänkesätt som kan utöka de möj-
ligheter som står till buds för att hantera en uppkommen situation. Ge-
nom att frångå ett tvådelat tänkesätt om ”problem-lösning” och närma 
sig ett bredare tänkande med ”situation-hantering”, fångas essensen i 
formuleringen av vilda problem som hädanefter kommer att likställas 
med situationer eller frågor, snarare än problem som går att lösa med 
”rätta åtgärder”.  

Sättet att se på hållbarhetsutmaningarna som vilda problem över-
ensstämmer med hur Castree (2014a) tolkar den så kallade pragmat-
ismen. Enligt Castree (2104a: 142) förnekar pragmatismen idén om att 
det finns en absolut standard eller något fullkomligt tillförlitligt sätt att 
avgöra om något är sant, falskt, rätt, fel, fakta eller påhitt. Därmed stu-
derar pragmatiker bland annat språk och symboler i praktiska termer 
och undersöker på vilket sätt de kan förändra mänskligt tänkande och 
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handlande. Istället för att fråga vad någonting är, frågar sig pragmati-
kern vad någonting gör (Castree 2014a: 143). Utifrån det perspektivet 
är det pragmatiska inslaget i den här studien att undersöka hur gymna-
sieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor och relatera det till UHU. 

Post-normal forskning 
Miljögeografi kan pekas ut som ett forskningsfält där miljö och mänsk-
lighet studeras tillsammans och som undersöker relationer dem emel-
lan. Frågeställningar som hör till den typen av forskning är komplice-
rade, särskilt när syftet inte är att identifiera exempelvis rätt eller fel. 
Just när det gäller frågor om hur en hållbar framtid ska kunna skapas 
är osäkerheten hög och olika värden motsäger varandra, samtidigt som 
mänsklighetens framtid kan vara hotad. Inte heller upplevs det alltid 
som att det finns mycket tid att tänka på lösningar eftersom föränd-
ringar i atmosfären som exempelvis leder till klimatförändringar syns 
tydligt i mätningar (Gaffney & Steffen 2017: 3). Forskningens uppgift 
kan i det här fallet ses ha ett bredare syfte än att belägga nya fakta utan 
också fokusera på att skapa förståelse för hur världen kan hanteras 
(Funtowicz & Ravetz 1994: 1882f.). Där den ”normala” forskningen 
inte räcker till kan den post-normala forskningen ta vid.  

Den post-normala metodologin uppstod som en reaktion på att mer 
traditionell, linjär forskning inte var tillräcklig för att förklara frågor 
som inkluderar osäkerheter och värdekonflikter, där mycket står på 
spel och där beslut brådskar (Turnpenny et al. 2011: 290; Funtowicz & 
Rawetz 1994: 1882). Om den normala forskningen står för det kon-
ventionella, står det post-normala för det okonventionella. Den post-
normala metodologin stämmer överens med situationer där relationer 
mellan miljö och mänsklighet aktualiseras som exempelvis i miljögeo-
grafiska frågor som kan karaktäriseras som vilda problem. Typiska frå-
gor som inkluderas i den post-normala metodologin är de som har bot-
tom-up karaktär och ger röst till marginaliserade grupper. Dit hör 
också studier om hur komplicerade situationer hanteras, vilket kan bi-
dra till att utveckla olika metoder som kan användas såväl i forskning 
som i beslutsfattande (Turnpenny et al. 2011: 300f.) Miljögeografin ses 
som ett forskningsperspektiv, medan det post-normala används som 
en metodologi som förstärker detta perspektiv, så till vida att det adde-
rar fokus på frågor som känns angelägna och överhängande att åtgärda, 
något som miljöfrågorna är ett bra exempel på. Dessutom tillför det 
studien ett perspektiv där deltagarnas uttryck om miljöfrågor sätts i fo-
kus, vilket är relevant då det är dem som ska leva och verka i både 
samtid och framtid under en lång period framöver. Kunskap om hur 
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gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor och hur de kan rela-
tera till UHU kan bidra till fördjupade diskussioner om relationer mel-
lan miljö och mänsklighet.  

Val och avgränsningar 
Avhandlingen bygger på två workshopuppgifter som är utförda med 
ungdomar som går andra året på gymnasieskolor i Mälardalen och 
Västsverige. Unga påverkas av såväl världen runt omkring, som inne-
hållet i sin utbildning. Valet stod därför mellan att kalla undersöknings-
gruppen för ”elever” eller ”ungdomar”. Baserat på synen att lärande 
kan ske överallt, det vill säga också utanför skolan (Dewey 1916/1942: 
163) blev det en kompromiss där deltagarna i studien benämns gymna-
sieungdomar.  

Hållbarhet, hållbar utveckling och hållbar framtid är som tidigare 
nämnts breda och mångtydiga begrepp. Hållbarhet och hållbar utveckl-
ing kommer i samtliga fall att benämnas utan bestämt artikel. Däremot 
kan begreppet hållbar framtid av språkmässiga skäl komma att behöva 
beskrivas som en hållbar framtid. Det betyder inte att denna framtid 
kommer att se likadan ut för alla, snarare att den strävar efter att vara i 
lika mängd hållbar överallt. 

För att betona att de val, överväganden och tolkningar jag gör i stu-
dien är en konsekvens av min kontinuerliga förståelse för forsknings-
ämnet i kombination med nya kunskaper som förvärvas under forsk-
ningsprocessens gång, väljer jag att skriva avhandlingen i jag-form. När 
pronomen vi nämns i texten syftar det främst till dagens vuxna ”me-
delåldersgeneration” som har kunskap, liksom politiska och ekono-
miska möjligheter att bidra till att förändra världen i en hållbar riktning. 
Det gäller i bred bemärkelse både individer och gemenskap i den mål-
gruppen. 

Avhandlingen är skriven utifrån en svensk kontext med svenska 
gymnasieungdomar från den svenska gymnasieskolan. Det som kan på-
stås gälla utifrån en svensk synvinkel skulle därmed kunna se an-
norlunda beroende på om utgångspunkten varit en annan. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen är efter det här inledande kapitlet, Kapitel 1-Inledning, 
uppdelad i fyra delar som består av bakgrund, teori, metod och resultat. 
Avhandlingens första del innehåller studiens bakgrund och presenterar 
hur miljöfrågor och hållbar utveckling tolkas i Kapitel 2-Miljöfrågor och 
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hållbar utveckling. Till bakgrunden hör också att beskriva olika betydelser 
av utbildningskonceptet utbildning för hållbar utveckling, UHU, i Ka-
pitel 3-Utbildning för hållbar utveckling.  

Avhandlingens andra del består av studiens teori. I Kapitel 4-Miljö-
diskurser och mening beskrivs hur miljöfrågor som figurerar i det allmänna 
bruset genom miljödiskurser påverkar individers meningsskapande-
processer. Kapitel 5-Att leva i en ohållbar värld handlar om hur känslor 
kan vara en del av individers meningsskapandeprocesser om miljöfrå-
gor. 

Avhandlingens tredje del redogör för studiens metod och innefattar 
två kapitel. I Kapitel 6-Avhandlingens metodologiska utgångspunkter beskrivs 
och diskuteras bakgrunden till varför studien är utformad som den är 
och hur forskningsprocessen har gått till. Kapitel 7-Studiens genomförande 
beskriver proceduren för hur studien har genomförts utifrån två 
workshopuppgifter och hur dessa har analyserats. 

I avhandlingens fjärde och avslutande del diskuteras studiens resul-
tat. I Kapitel 8-Samband mellan konsumtion och miljöfrågor redovisas resul-
taten från den första workshopuppgiften. Kapitlet fokuserar på att be-
skriva vad som kännetecknar ungdomars uttryck om miljöfrågor uti-
från diskussioner om konsumtion. I Kapitel 9-Miljöfrågor som framtidens 
ödesfrågor presenteras resultaten från den andra workshopuppgiften. 
Kapitlet beskriver vad som kännetecknar ungdomars uttryck om mil-
jöfrågor i ett framtidsperspektiv. Kapitel 10-På väg mot miljökollaps för-
djupar diskussionen om resultaten av studien och fokuserar på vilka 
strukturer i ungdomarnas uttryck om miljöfrågor som ligger bakom att 
de ser världen som på väg mot miljökollaps. Slutligen avser Kapitel 11-
Hopp om en hållbar framtid? att analysera ungdomarnas diskussioner när-
mare genom att fokusera på två exempel på dialoger som återges i ka-
pitlet. Avhandlingen avslutas med Kapitel 12-Sammanfattning och slutsat-
ser som inleds med en sammanfattning av studien i sin helhet. Därefter 
presenteras studiens slutsatser. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 
forskning. Slutligen följer en engelsk sammanfattning av studien i Ka-
pitel 13-Summary in English: Environmental collapse or sustainable futures? 
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Sammanfattning 
• Dagens hållbarhetsutmaningar grundar sig i människans sätt att re-

latera till miljön. 
 

• Miljögeografi undersöker människors idéer, tankar och uppfatt-
ningar om miljö. 
 

• Hållbar utveckling kan leda till en hållbar framtid och en av strate-
gierna för att nå dit är utbildning för hållbar utveckling, UHU. 

 
• Dagens hållbarhetsutmaningar kan ses som situationer som kan 

hanteras snarare än problem som kan lösas. De kan då benämnas 
vilda problem och studeras utifrån en öppen utgångspunkt. 
 

• Studier inom miljögeografi kan använda sig av den post-normala 
metodologin för att studera komplexa och osäkra frågeställningar 
inom områden som brådskar och där mycket står på spel. 
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2. Miljöfrågor och hållbar utveckling 

I avhandlingens inledning beskrevs samspelet mellan miljö och mänsk-
lighet i dagens samhälle som att det förr eller senare kommer att för-
ändras, vilket skulle kunna leda till miljökollaps eller en hållbar framtid. 
I det här första bakgrundskapitlet fördjupar jag kontexterna runt mil-
jöfrågor och hållbar utveckling. Kapitlet presenterar fem begrepp. An-
tropocen och planetära gränser används här för att tolka och beskriva 
miljöfrågorna. Hållbar utveckling, hållbarhet och hållbar framtid an-
vänds för att illustrera politiska åtgärder för att uppnå målet om en 
”bättre värld”. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. I nästa bak-
grundskapitel följer en fördjupad beskrivning av konceptet utbildning 
för hållbar utveckling. 

Miljöfrågor 
Miljöfrågor har i den här avhandlingen en bred betydelse som innebär 
ett helhetsperspektiv på relationer mellan miljö och mänsklighet. I av-
handlingens inledning beskrevs samspelet dem emellan som en dyna-
misk process. Beroende på hur samhället agerar kan relationerna mel-
lan miljö och mänsklighet antingen leda till miljökollaps eller tillsam-
mans med omfattande sociala och ekonomiska åtgärder, till en hållbar 
framtid, (se Figur 1). Den dynamiska process som används för att ringa 
in övergripande framtidsutmaningar som exempelvis klimatföränd-
ringarna, är hämtad från komplex systemteori (se bland annat Gunder-
son & Holling 2001). Eftersom processen är dynamisk innebär den 
automatiskt förändringar som inom den komplexa systemteorin var-
ken kan anses vara kontinuerliga och gradvisa eller helt och hållet kao-
tiska (Holling & Gunderson 2001: 26). Det innebär att kunskap om- 
och beräkningar för hur och när förändringar sker är omöjliga att be-
stämma med säkerhet. Det är därmed fel att tro att mänsklig aktivitet 
påverkar jordens stora system linjärt, förutsägbart och kontrollerbart 
(Folke et al. 2002: 437). Då ett samhälle med etablerade mönster som 
exempelvis kapitalism tappar i resiliens, det vill säga motståndskraft 
och anpassningsförmåga, kan det bryta samman av händelser som det 
tidigare har kunnat stå emot (Holling & Gunderson 2001: 27). Miljöfrå-
gorna är därför nära kopplade till samhällsfrågor, vilket gör dem till 
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vilda problem som saknar entydiga lösningar i och med att frågorna är 
komplicerade och situationen vi befinner oss i nu (som alltid), är något 
vi aldrig upplevt tidigare.  

För att ge en fördjupad redogörelse av vad miljöfrågor kan innebära 
använder jag mig här av begreppen antropocen och planetära gränser som 
har fått genomslag i hur omvärlden kan beskrivas (Steffen et al. 2015a; 
FN 2012; Rockström et al. 2009; Steffen et al. 2007; Crutzen 2002; 
Folke et al. 2002). Antropocen betyder ”människans tidsålder” och är 
ett sätt att markera att mänskligheten nu kan anses vara den starkaste 
påverkande kraften på jorden (Crutzen 2002: 23). Planetära gränser är 
resultatet av beräkningar om hur mycket mänsklig aktivitet jordens livs-
uppehållande system tål innan de riskerar att förändra sina funktioner 
(Steffen et al. 2015a: 1259855-11; Rockström et al. 2009: 472). Nedan 
följer en närmare beskrivning av de båda begreppen. 

Antropocen 
Antropocen är ett begrepp som anger att jorden har gått in i en ny epok 
med mänskligheten som planetens starkaste kraft, men om det är en ny 
geologisk tidsålder eller exakt när den i så fall startade är ännu inte klar-
lagt (Carrington 2016). I och med den industriella revolutionen under 
1700-talets senare hälft påbörjades en ökning av koldioxid i atmosfären 
på grund av mänsklig förbränning av främst kol som kan anses vara 
upptakten till antropocen (Crutzen 2002: 23). Ett annat sätt att se på 
en tänkbar start av den nya epoken kopplas ihop med de första atom-
vapensprängningarna 1945 då människan spred radioaktivitet på ett 
sätt som inte hade kunnat göras utan mänsklig påverkan (Zalasiewicz 
et al. 2015: 200). Under de senaste 200 åren och fram till idag har kon-
centrationen av koldioxid fortsatt öka tillsammans med andra effekter 
av en expanderande mänsklig aktivitet på jorden vilket under de senaste 
två generationerna kan sägas ha utvecklat mänskligheten till en planetär 
geologisk kraft (Zalasiewics et al. 2015: 200; Crutzen 2002: 23). Oavsett 
vad som händer från och med nu, kommer mänsklig påverkan på mil-
jön kunna kännas av under årtusenden framöver (Crutzen 2002: 23). 
Ett exempel på det är människans ökande användning av plast där ex-
empelvis plasttyper som bryts ned under en mycket lång tid kan hittas 
i stor skala i dagens världshav (Zalasiewicz et al 2016: 5).  

Takten på mänsklighetens utnyttjande av naturresurser har ökat 
över tid och kan benämnas den stora accelerationen (Hibbard et al. 2007: 
342). Den stora accelerationen kan åskådliggöras genom en samman-
tagen översikt över forskning om förändringar i olika sfärer i jordens 
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stora system. Det rör sig bland annat om mängden koldioxid i atmo-
sfären, jordens temperatur och hur mycket fisk som fångats i haven. 
Samtliga av dessa trender har en motsvarighet i en socio-ekonomisk 
utveckling i och med bland annat en ökande befolkning, en ökad eko-
nomisk tillväxt och en ökad energianvändning (Steffen et al. 2015b: 84, 
87). Kurvorna i diagrammen visar ett enhetligt mönster av en snabb 
acceleration i form av exponentiell tillväxt från 1950-talet och framåt. 
I praktiken kan de stigande kurvorna i själva verket beskriva en snabb 
minskning av något som exempelvis bestånd av olika fiskarter, (se Fi-
gur 2). Om en stigande kurva kan associera till något positivt eller ne-
gativt kan därför variera. 

Figur 2: Exempel på den stora accelerationen. Kurvorna i diagrammen visar en 
ökande miljöpåverkan av accelererande mänsklig aktivitet sedan 1950. Källa: Egen 
bearbetning av Steffen et al. 2015b: 85, 87. Används med tillåtelse av upphovsperso-
nen. 

Översiktligt kan den stora accelerationen på ett globalt plan mellan 
2000-2010 kännetecknas av en snabbt växande ekonomi, en ökad ener-
gianvändning som följer den ekonomiska tillväxten, ett ökat antal män-
niskor som lever i städer och ett ökat antal trafikfordon som kör på 
vägarna. Vidare har turismen ökat och människor använder sig mer 
och mer av telekommunikationer (Steffen et al. 2015b: 88ff.). Det som 
händer med miljön är framför allt att temperaturen ökar, att haven för-
suras på grund av en ökad koldioxidhalt och att artutrotningen går allt 
fortare (Steffen et al. 2015b: 88ff.) Antropocen och den stora accele-
rationen hänger ihop då den stora accelerationen kan sägas ligga bakom 
ett eventuellt steg in i antropocen (Steffen et al. 2015b: 84ff.; Hibbard 
et al. 2007: 342).  
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Hur vi har hamnat i antropocen? 
Antropocen förknippas med mänsklighetens utnyttjande av naturre-
surser på ett ohållbart sätt, men hur har vi hamnat där? Enligt den så 
kallade världssystemteorin (Wallerstein 1989: 31ff.) styrs världen av ett 
kapitalistiskt system där målet är att maximera kapital och minimera 
kostnader och där allting kan kommodifieras, det vill säga göras om till 
en tjänst eller en vara som har ett värde (Castree 2003: 278; Wallerstein 
1989:31).  

Den marxistiska geografin utgår från att kritisera ett kapitalistiskt 
system där målet är att ackumulera kapital (Smith 1984/2010: 6). Det 
innebär att produkter inom ett kapitalistiskt system säljs för att tjäna 
pengar som kan användas i investeringar vilka i sin tur genererar ytter-
ligare kapital (Prudham 2009: 127).  Det har fått till följd att naturen 
har kommodifierats eftersom det i all materiell produktion finns ele-
ment därifrån i råvaror eller energi som behövs för tillverkning. Även 
arbetares kroppsarbete kan räknas in som kommodifierad natur 
(Castree 2003: 278, 283). Det som inte räknas in i det kapitalistiska sy-
stemet är det som kallas för externaliteter, det vill säga en varas eller 
kommoditets indirekta kostnad. Ett exempel på det kan vara att ett träd 
som fälls i Amazonas och som leder till förlorad flora och fauna inte 
ses som en faktisk kostnad. Likaså inkluderas inte heller vad koldiox-
idutsläpp från en bil kostar i det långa loppet i bilens pris (Castree 2003: 
284). Kapitalismen skapar följaktligen ett avstånd mellan miljö och 
samhälle, eftersom miljön behandlas som samhällets ägodel (Jones 
2009: 299). Privatisering av fysiska miljöer och alienering mellan miljö 
och mänsklighet är två exempel på verksamheter som leder till kom-
modifiering (Castree 2003: 288). Inte bara det som kan direktomvand-
las till ett ekonomiskt värde påverkas. Även det som i sig självt inte 
anses ha ett monetärt värde som exempelvis ren luft, försämras på 
grund av att andra delar av miljön kommodifieras (Castree 2003: 288). 
Ett exempel kan vara utsläpp från koleldade kraftverk som försämrar 
luftkvaliteten. Kommodifieringens fulla effekter på naturen ser olika ut 
från fall till fall, beroende på vad som tillverkats, på vilket sätt och hur 
en produkts livscykel ser ut. Det går därför inte att beskriva kommodi-
fieringens konsekvenser som likadana oavsett vilka produkter det rör 
sig om och var de tillverkas (Castree 2003: 289). Det positiva med att 
tillskriva delar av naturen ett värde som omvandlats till produkter och 
kapital är att många människor runt om i världen tack vare det har 
kunnat åtnjuta en förbättrad och hög levnadsstandard (Castree 2003: 
293).  

I det kapitalistiska systemet är miljön en grundläggande tillgång ef-
tersom produkter härstammar därifrån. Däremot kan samma natur bli 
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en belastning om den måste tas hänsyn till i produktionen. Näringsgre-
nar som är direkt beroende av naturen som exempelvis fiske är inte 
långsiktigt hållbara om all fisk av en art tar slut efter ett intensivt fiske 
under en kort period. Kanske är det då lönsammare att fiska mindre 
kvoter under en längre period (Lövin 2007). Naturen kan i det sam-
manhanget ses som ett hinder för kortsiktig ekonomisk vinning. 
Samma liknelse kan gälla för kapitalismen i stort då det finns kalkyler 
som visar att det exempelvis blir billigare att åtgärda klimatförändring-
arna genom att minska koldioxidutsläppen förr än senare (IPCC 2001: 
18; IPCC 2014: 87). Det kan dock medföra ökade kostnader i närtid, 
om än minskade kostnader på sikt.  

Planetära gränser 
Ett sätt att förklara hur mänsklig aktivitet kan överskrida miljöns möj-
ligheter att vara en grundläggande förutsättning för mänskligt liv som 
vi känner det, är begreppet planetära gränser (Rockström et al. 2009: 472). 
Planetära gränser innebär en kvantifiering av hur mycket mänsklig-
heten beräknas kunna påverka miljön inom olika områden innan stora 
ekosystem riskerar att förändra sin balans (Rockström et al. 2009: 472).  
Stora omvandlingar har skett tidigare under jordens geologiska historia, 
men hittills har processerna varit långsamma och inte inträffat under 
ett fåtal mänskliga generationer (Steffen et al. 2006: 131). Om ett sy-
stem förändrar sin funktion kan det förväntas skapa en irreversibel för-
ändring som leder till oanade och aldrig tidigare upplevda konsekven-
ser (Steffen et al. 2015a: 1259855-11; Rockström et al. 2009: 472). De 
planetära gränserna följer till viss del den stora accelerationen och mä-
ter bland annat indikatorer för mänsklig påverkan i luft, mark, vatten 
och biosfär. Bland planetära gränsvärden har koldioxidhalt i atmosfä-
ren och förlusten av biologisk mångfald fått störst uppmärksamhet i 
och med klimatfrågan och den förlust av biologisk mångfald som nu sker.  

Klimatfrågan och förlust av biologisk mångfald 
Klimatfrågan är liksom globala miljöfrågor lika mycket en politisk fråga 
som en fysiskt planetär fråga. På FN:s klimatmöte i Paris i december 
2015 enades 163 länder i det så kallade Parisavtalet om att begränsa 
jordens uppvärmning till max 1,5 grader över förindustriell nivå (UN-
FCCC 2015). Det tidigare tvågradersmålet från Köpenhamnsackordet 
skärptes därmed (UNFCCC 2010: 5). De gränser för temperaturökning 
som sätts i klimatförhandlingarna är politiska åtgärder för att hålla jor-
dens uppvärmning på en sådan nivå att ekosystem inte riskerar att för-
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ändras och hamna i för mänskligheten okända stadier. Med en upp-
värmning på under två grader beräknas forskning kunna förutsäga och 
planera för de risker och konsekvenser som förväntas.  

Förlust av biologisk mångfald är den planetära gräns som överskri-
dits med störst marginal. Mätningar visar att det bara vid fem tillfällen 
tidigare i jordens historia har skett så omfattande artutrotningar som 
den nu pågående. Den har därför fått namnet ”sjätte utrotningen” och 
likställs, om den fortsätter i samma takt, med de förändringar som ägde 
rum i samband med dinosauriernas utdöende. Mänsklig aktivitet utro-
tar arter på land och i haven i snabb takt, vilket i slutändan kan innebära 
att också mänskligheten själv får förändrade livsvillkor på planeten 
(WWF 2016a: 10; WWF 2015: 16; WWF 2014: 2; Kolbert 2014).  

Oavsett hur man ser på riskerna att överskrida de planetära gräns-
värdena är tiden innan detta eventuellt sker, inte statisk och fri från 
symptom på mänsklig aktivitet på planeten. Redan idag märks effekter 
av exempelvis klimatförändringarna i form av förändrade livsvillkor på 
olika håll i världen (UNDP 2015: 70). Utifrån ståndpunkten att mil-
jöfrågor också är samhällsfrågor kan det upplevas som att omvärlden 
kantas av risker och att vi nu lever i ett så kallat risksamhälle. 

Risksamhället 
Beck (2015: 3; 1998/2012: 29) beskriver dagens samhälle som ett risk-
samhälle som skapats av en välfärd vilken bygger på ett utnyttjande av 
naturresurser. En risk kan definieras som en oro för något som kan 
komma att hända, men det betyder inte att det som anses riskabelt fak-
tiskt inträffar (Beck 2015: 11). Risker kännetecknas av att de är osynliga 
med potential att skapa irreversibel skada och existerar genom den 
kunskap som finns om dem (Beck 1993: 23). I och med att samhället i 
sig har förändrats över tid har också uppfattningar om vad risker inne-
bär förändrats.  

Beck (1999: 2) kännetecknar det så kallade moderna eller industriella 
samhället som stabilt vilket innebar en känsla av förutsägbarhet i kol-
lektiva livsmönster, framsteg, kontroll, full sysselsättning och exploa-
tering av naturresurser. I det post-moderna eller post-industriella sam-
hället har strukturer förändrats vilket gör att det kan upplevas som mer 
osäkert då samhället nu drivs av komplicerade processer som globali-
sering, individualisering, jämställdhetsrevolution och arbetslöshet 
(Beck 1999: 2). I och med globaliseringen och den diversifiering som 
skett i samhället finns det vissa typer av risker som anses gemensamma 
i världen och bygger på hot om ekologiska och ekonomiska katastrofer 
liksom terror (Beck 2015: 15).  
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Risksamhället kan beskrivas som en konsekvens av människans 
strävan efter ekonomisk tillväxt baserad på användning av naturresur-
ser (Beck 2015; 1993; 1998/2012). I och med att bakgrunden till risk-
samhället står att finna i mänsklighetens relation till miljön, blir mil-
jöfrågor en central del av vilka risker som omnämns i det allmänna 
bruset, där ett exempel är klimatfrågan. Även andra framtida riskom-
råden som konflikter och ekonomiska kriser kan i grund och botten ha 
sina orsaker i miljöfrågor. Risksamhället som en beskrivning av om-
världen och avhandlingens fokus på miljöfrågor ligger således nära 
varandra. 

Att tolka och beskriva miljöfrågor 
Begreppen antropocen och planetära gränser används här i avhand-
lingen för att tolka och beskriva miljöfrågor. I och med det anläggs ett 
brett perspektiv på samverkan mellan miljö och mänsklighet. Antropo-
cen och planetära gränser beskrivs av Castree (2014b; 2014c) som slag-
ord eller ”super-koncept” som framställer en övergång till att inte 
längre se miljö och mänsklighet som åtskilda (Castree 2014b: 444; 
2014c: 450). Castree (2014b: 443) noterar att begreppen är på väg att 
få genomslag också utanför forskarsamhället i och med att de har kraft 
att beskriva en värld där mänsklighetens sammanlagda aktivitet kan ha 
lokal påverkan, vilket skapar en samverkan mellan naturvetenskap och 
samhällsvetenskap. Vidare ifrågasätter begreppen de naturliga syste-
mens styrka i och med att de nu utmanas av människans krafter. Båda 
begreppen har en stark framåtsyftning som medför en förståelse för att 
de beslut som tas idag påverkar framtiden. Det får betydelse för hur 
medborgare lever sina liv och väcker frågor om de politiska, ekono-
miska och kulturella regimer som existerar, särskilt i västvärlden 
(Castree 2014b: 444). Castree (2014c: 450) fortsätter sitt resonemang 
och konstaterar att begreppen kan användas som utgångspunkter i en 
långtgående undersökning av alla aspekter som hör till livet i det tjugo-
första århundradet vilket inkluderar produktion, transportsystem, ener-
gisystem, matkonsumtion och vanor. 

Både antropocen och planetära gränser är begrepp som innehåller 
rik geografisk mening och som har potential att återförena natur- och 
kulturgeografi på ett sätt som skulle kunna bidra till transdisciplinär 
hållbarhetsforskning (Castree 2014c: 450; Castree 2011: 12). I tidigare 
ansatser att beskriva miljöfrågor tvärvetenskapligt har den mänskliga 
dimensionen hanteras översiktligt i form av ”befolkningar” eller ge-
nom ekonomiska data (Clifford & Richards 2005: 381). Att begreppen 
börjar få genomslag utanför forskarsamhället innebär också att de når 
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utbildningsväsendet som uttryckligen ska bygga på en vetenskaplig 
grund (Skolverket 2011a: 5). Med hjälp av avhandlingens miljögeogra-
fiska perspektiv och syftet att undersöka hur gymnasieungdomar ut-
trycker sig om miljöfrågor ämnar studien diskutera hur deltagarna pra-
tar om dessa frågor, snarare än dess innebörd. Antropocen och plane-
tära gränser vinner därför här förklaringskraft främst när det gäller att 
tolka och beskriva vad miljöfrågor kan handla om. Senare i avhand-
lingen ges exempel på vilka miljödiskurser dessa begrepp kan ge upp-
hov till.  

Hittills har ordet miljö använts för att förklara den ”icke-mänskliga” 
världen. På vissa ställen har ordet bytts ut till natur som används i en 
del av referenslitteraturen. Nedan följer en förklaring till vad begrep-
pen miljö och natur kan betyda och vad som avses med dem i den här 
avhandlingen. 

Miljö eller natur? 
Det finns inget lätt svar på hur begreppen miljö och natur skiljer sig åt, 
men skillnaden skulle kortfattat kunna beskrivas som att naturen är en 
”vildmark” som påverkad av mänsklig aktivitet omvandlas till miljö. 
Miljön får därmed en tydlig koppling till mänskligheten och samhället. 
I en studie om attityder gentemot miljön uttrycks skillnaden mellan na-
tur och miljö med hjälp av de miljöetiska begreppen ekocentrism och 
antropocentrism (Thompson & Barton 1994: 144). I artikeln kan man läsa 
att:  

Ekocentriska individer värderar naturen för sin egen sak och bedömer därför 
att den behöver skydd på grund av sitt egenvärde. I motsats bedömer antropo-
centriker att miljön bör skyddas på grund av dess egenskaper att upprätthålla 
och förbättra livskvaliteten för människor. (Thompson & Barton 1994: 149, 
författarens översättning och kursivering) 

Natur nämns här i samband med ekocentrism och miljö nämns i sam-
band med antropocentrism. Egenskaper som därmed skulle kunna be-
skrivas som tillhörande naturen är ursprunglig och orörd, medan egen-
skaper som kan tillskrivas miljön är användbar och ekonomisk. Här 
finns också en genusaspekt av miljöfrågorna där miljöförstöring och 
exploatering kan anses vara feministiska frågor eftersom förståelse för 
miljöfrågor också kan bidra till förståelse för kvinnoförtryck (Warren 
1990: 390).  

I boken The End of Nature (Mc Kibben 1989: 58) beskrivs att naturen 
nu har upphört och att den mänskliga påverkan syns på alla platser, 
även de mest avlägsna som i djuphavet eller i de polara glaciärområdena 
(Zalasiewicz et al. 2016: 5). I policydokument om hållbarhetsinsatser 
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som exempelvis FN:s globala hållbarhetsmål och UNESCO:s satsning 
på UHU används ordet miljö (FN 2016; UNESCO 2014a: 20). Hädan-
efter kommer även jag att använda mig av benämningen miljö eftersom 
det är dominerande i policydokument och miljödiskurser.  

Om begreppen antropocen och planetära gränser kan utgöra förkla-
ringsmodeller för hur mänsklig aktivitet försämrar miljön väcks frågor 
om hur människa och miljö ska kunna samexistera utan att det innebär 
negativa konsekvenser för världen idag och i framtiden. En policy som 
berör dessa frågor är hållbar utveckling. Synonymt med hållbar utveckl-
ing används ibland också begreppet hållbarhet eller hållbar framtid. 
Nästa avsnitt reder ut vilka betydelser av begreppen hållbar utveckling, 
hållbarhet och hållbar framtid som används i avhandlingen. 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling kan ses som en process som skapar en värld med 
social jämlikhet utan att försämra de naturliga system som ligger till 
grund för mänsklighetens existens mellan generationer. Begreppet är 
sammansatt av orden hållbar och utveckling vilket ger upphov till olika 
betydelser. 

Utifrån ett perspektiv av komplex systemteori kan hållbarhet defi-
nieras som ett systems kapacitet att behålla sin anpassningsförmåga för 
att klara av förändringar som äger rum, utan att systemet kollapsar 
(Holling et al. 2001: 76). Dagens konsumtionssamhälle med ekonomisk 
tillväxt som bygger på fossila bränslen och materiell konsumtion har 
visat sig påverka bland annat jordens medeltemperatur och utmanar nu 
både olika ekosystem och det ekonomiska systemet. Ordet utveckling 
definieras utifrån komplex systemteori som en process för att skapa 
och testa möjligheter att behålla ett systems resiliens, det vill säga mot-
ståndskraft och anpassningsförmåga (Holling et al. 2001: 76). Utifrån 
de globala hållbarhetsmålen (FN 2016) kan det innebära att hitta sätt 
att förbättra levnadsvillkoren för alla människor på jorden utan att för-
sämra miljön genom att ta sig an hållbarhetsutmaningarna som vilda 
problem där en mängd lösningar och åtgärder samverkar. 

En diskussion om vad i förändringar mot en hållbar framtid som 
skulle poängteras framträdde redan under 1970-talet i form av en dis-
pyt mellan Barry Commoner och Paul Ehrlich (Robinson 2004: 371). 
Commoner fokuserade på utveckling och förlitade sig på tekniska lös-
ningar för att åtgärda uppkommande problem, medan Ehrlich fokuse-
rade på hållbarhet och förlitade sig på mänskligt ansvar gentemot natu-
ren som en lösning (Robinson 2004: 371). Även idag kan dilemmat om 
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hållbar utveckling ses från perspektiven som härstammar från den dis-
kussionen. 

Betydelsen av ordet utveckling kan tolkas olika och har kritiserats 
för att fokusera på ekonomisk tillväxt som synonymt med hållbar ut-
veckling (se bland annat Sneddon et al. 2005; Ehrenfeldt 2004; Robin-
son 2004; Banerjee 2003; Lélé 1991). Till kritiken hör att hållbar ut-
veckling inte förändrar något i grunden utan istället stödjer en sam-
hällsutveckling utifrån principen att samhället fungerar ”som vanligt”, 
men på ett grönare sätt (Ibid.). Å ena sidan tar människor ansvar för 
global hållbarhet som exempelvis klimatfrågan genom att göra ”gröna” 
val som konsumenter (Littler 2012: 77f.), men å andra sidan separeras 
konsumentpraktiker från politiskt ansvarstagande (Banet-Weiser & 
Mukherjee 2012:14).  

Svag och stark hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling myntades år 1987 i samband med den så 
kallade Brundtlandrapporten Our common future (WCED 1987) och har 
sedan dess fått stort genomslag. Utifrån rapporten kom den hållbara 
utvecklingen att kunna tolkas som bestående av tre dimensioner: den 
ekologiska, den sociala och den ekonomiska (Kuhlman & Farrington 
2010: 3437; Gibson 2001: 10). Beroende på hur dessa dimensioner för-
håller sig till varandra kan hållbar utveckling förstås på olika sätt. Två 
exempel på det kan benämnas svag eller stark hållbar utveckling (Van 
den Bergh 2010; Neumayer 2003; Hediger 1999). Den svaga varianten 
av hållbar utveckling beskriver de tre dimensionerna som fristående 
men överlappande där ingen helt kan uteslutas, men där fokus på vil-
ken dimension som väger tyngst kan variera. Det betyder att det i svag 
hållbar utveckling är möjligt att prata om ekologisk, social och ekono-
misk hållbar utveckling som separata. Målet med den svaga varianten 
av hållbar utveckling är att sträva mot att behålla den ekonomiska till-
växten som den är, men att lägga till en etisk eller miljömässig dimens-
ion på produktion och konsumtion (Hediger 1999: 1120f.). Det får till 
följd att ekonomi värderas högre än miljö. Ett annat sätt att beskriva 
relationerna mellan de olika dimensionerna i svag hållbarhet är i termer 
av ekonomiskt kapital och naturkapital som tillsammans utgör det to-
tala kapitalet. Som samhället ser ut idag är det totala kapitalet som så-
dant viktigare än uppdelningen mellan de ekonomiska och de naturliga 
kapitalen (Van den Bergh 2010: 2049; Neumayer 2003: 22f.). Det 
skapar ett utrymme för förhandling mellan de olika dimensionerna 
(Hediger 1999: 1129) där exempelvis en stor ekonomisk hållbar ut-
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veckling kan väga upp för miljöförstörelse. Antropocen och de plane-
tära gränserna som här används för att beskriva och tolka globala mil-
jöfrågor kan ses som kännetecken för vad som hänt när ekonomi vär-
derats högre än miljö. I dagens värld är hållbar utveckling ännu inte 
fullt uppfylld, medan en kapitalistisk ekonomi har utvecklats globalt, 
något som kan sägas demonstrera styrkeförhållandet i relationer mellan 
miljö och mänsklighet (Sneddon et al. 2005: 254f.). 

Den starka varianten av hållbar utveckling kan ses som en process 
av grundläggande samhällstransformation som fokuserar på den soci-
ala dimensionen. I det används den ekonomiska dimensionen som ett 
medel för att uppnå social säkerhet, medan de miljömässiga aspekterna 
används som utrymme för mänsklig påverkan (Griggs et al. 2013: 306; 
SOU 2004: 32f.; Gibson 2002: 11). I termer av kapital innebär stark 
hållbar utveckling att ta hänsyn till både ekonomiskt kapital och natur-
kapital (Van den Bergh 2010: 2049; Neumayer 2003: 25). Kopplat till 
dispyten mellan Ehrlich och Commoner understryker Ehrlich att håll-
barhet antingen kan ses som ett sätt att adressera symptomen hos ett 
problem eller att ta tag i problemet vid roten (Robinson 2004: 371). En 
anledning till att ta stark hållbar utveckling i bruk kan vara att överväga 
riskerna av oåterkalleliga förändringar i jordens naturliga system (Van 
den Bergh 2010: 2049). Skillnaden mellan svag och stark hållbar ut-
veckling kan beskrivas som kortsiktig välfärd som bygger på ekono-
misk tillväxt eller långsiktig hållbarhet som upprätthåller jordens livs-
uppehållande system för framtida generationer (Kuhlman & Farring-
ton 2010: 3443). Det innebär att svag och stark hållbar utveckling kan 
ske samtidigt (Kuhlman & Farrington 2010: 3436). Åtgärder för hållbar 
utveckling utifrån det svaga perspektivet kan genomföras inom ramen 
för ett kapitalistiskt system som siktar på att begränsa negativa effekter 
av mänsklig påverkan på planeten, medan en stark hållbar utveckling 
avser att omorganisera systemet i sin helhet.  

Hållbarhet  
Ett alternativ till att använda begreppet hållbar utveckling är att istället 
prata om hållbarhet som resultat av ansträngningar att förbättra ohåll-
bara företeelser. Vad som ska vara hållbart kan variera och begreppet 
kan därför användas på en mängd områden. Anledningar till att föredra 
att använda hållbarhet istället för hållbar utveckling kan vara att elimi-
nera det omstridda ordet utveckling (Robinson 2004: 370), men även 
begreppet hållbarhet kan betyda olika saker. Mest tydlig är betydelsen 
av hållbarhet som att något ska hålla över tid, men det är inte alltid klart 
vad som ska behållas (Redclift 2005: 214; Robinson 2004: 370). Både 
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hållbar utveckling och hållbarhet kan ses som sätt att tänka om hur 
behov hos miljö och mänsklighet kan uppfyllas simultant för att för-
bättra mänskligt välbefinnande utan att försvaga miljön (Mansfield 
2009: 37). I bästa fall kan hållbarhet vara ett perspektiv som skapar en 
vision om socio-ekologisk integration som bryter ner klassificeringar 
av sfärerna ”miljö” och ”mänsklighet”. Därmed kan hållbarhet foku-
sera på att hitta skärningspunkter och processer som inte tillåter sig 
passa in i dessa kategorier (Mansfield 2009: 47). Den stora skillnaden 
mellan hållbar utveckling och hållbarhet kan sägas vara att hållbarhet 
är mer målinriktad, medan den hållbara utvecklingen är mer processo-
rienterad. Det kan dock motsägas genom att se hållbarhet som att den 
kräver reflektion och förmåga att kontinuerligt experimentera, testa, 
kalibrera och ifrågasätta den egna individens handlingar både individu-
ellt och kollektivt. Vidare kan hållbarhet också innebära att erkänna att 
det alltid kommer att finnas osäkerhet, förvirring och kontrovers om 
vad begreppet innebär (Wals 2015a: 10). Motsägelsen visar att det inte 
finns något enkelt sätt att kategorisera och särskilja innebörden i håll-
bar utveckling och hållbarhet. Ett större och mer övergripande be-
grepp som beskriver relationer mellan miljö och mänsklighet globalt är 
hållbar framtid. 

Hållbar framtid  
Begreppet hållbar framtid är i likhet med hållbar utveckling och hållbar-
het mångfasetterat där det saknas en exakt förklaring av vad det inne-
bär. Inte heller finns någon vedertagen definition att referera till när 
det gäller hållbar framtid. Ett sätt att beskriva vägen dit kan vara genom 
FN:s globala hållbarhetsmål som tar avstamp i det som kan betecknas 
som ohållbart idag och förenar miljö och mänsklighet i en strävan att 
skapa en hållbar framtid (FN 2016). De globala hållbarhetsmålen kan 
beskrivas som en tårta i tre lager arrangerade efter de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling, det vill säga den ekologiska, den sociala och den 
ekonomiska dimensionen (Stockholm Resilience Center 2017, se Figur 
4). Det första lagret av tårtan består av biosfären och mål om att värna 
om liv på land, liv i haven, rent vatten och handling i klimatfrågan. Det 
andra lagret representerar samhälle och innefattar mål om att utrota fat-
tigdomen, att utveckla hållbara städer, fred, rättvisa och starka institut-
ioner liksom att tillhandahålla prisvärd och ren energi. Vidare fokuserar 
målen för samhället på att uppnå god hälsa och välmående, erbjuda 
kvalitetsutbildning, skapa jämställdhet mellan könen och att utrota 
hunger. I det tredje lagret finns de ekonomiska målen som innebär att 
det finns reko jobb och ekonomisk tillväxt, industri, innovation och 
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infrastruktur, minskade ekonomiska orättvisor och ansvarsfull kon-
sumtion och produktion. Slutligen kan målet om partnerskap för att 
uppfylla de globala målen sägas utgöra dekorationen på tårtans topp, 
(se Figur 3). 
 

Figur 3: De globala hållbarhetsmålen. Figuren visar de globala målen och hur de 
grundar sig i biosfärens funktioner för att sedan beröra samhällsfrågor och till sist 
frågor av ekonomisk karaktär. Källa: Egen bearbetning efter src.se 
http://www.stockholmresilience.org/policy--practice/contributions-to-the-agenda-
2030.html, 2017-02-24. Används med tillåtelse av upphovspersonen. 

Begreppen hållbar utveckling, hållbarhet och hållbar framtid kan an-
vändas som synonymer till varandra för att beskriva en strävan att 
uppnå en ”bättre värld”.  

I det här kapitlet har jag presenterat fem begrepp. Antropocen och 
planetära gränser har använts för att beskriva och tolka miljöfrågorna. 
Hållbar utveckling, hållbarhet och hållbar framtid har använts för att 
illustrera vad det kan innebära att hantera miljöfrågorna på ett positivt 
sätt för jordens befolkning och framtida generationer. En hållbar fram-
tid kan dock inte skapas endast genom att hantera miljöfrågorna utan 
kräver också omfattande sociala och ekonomiska åtgärder. När hållbar 
framtid fortsättningsvis nämns i avhandlingen är detta underförstått 
även om avhandlingstexten inriktas på att diskutera just miljöfrågor. 
Ett sätt att bidra till att skapa en hållbar framtid är genom utbildning. I 
nästa kapitel kopplas miljöfrågorna och hållbar utveckling ihop med 
utbildning genom utbildningskonceptet Utbildning för hållbar utveckl-
ing, UHU.  
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Sammanfattning 
• Miljöfrågor handlar om relationer mellan miljö och mänsklighet 

och är därför lika mycket samhällsfrågor som frågor som rör den 
”naturliga” sfären. 
 

• Begreppen antropocen och planetära gränser används för att be-
skriva och tolka miljöfrågor utifrån vad de kan säga om relationer 
mellan miljö och mänsklighet. 
 

• Det finns inget enkelt sätt att skilja på natur och miljö. Generellt 
står natur för något orört medan miljö står för något som påver-
kats av människan. 
 

• Begreppen hållbar utveckling, hållbarhet och hållbar framtid kan 
användas synonymt men kan betyda olika saker beroende på hur 
de definieras. 
 

• Hållbar utveckling kan ses utifrån perspektiven svag och stark håll-
bar utveckling. En svag hållbar utveckling innebär fortsatt ekono-
misk tillväxt med etiska och miljömässiga inslag. En stark hållbar 
utveckling innebär en samhällstransformation. 
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3. Utbildning för hållbar utveckling 

I det här andra bakgrundskapitlet presenteras utbildningskonceptet 
UHU utifrån olika aspekter. Särskilt fokus läggs här på tankar om att 
genom utbildning utveckla en persons nyckelkompetenser för hållbar-
het. Två exempel på dessa är systemtänkande och framtidstänkande. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

Utbildning för hållbar utveckling (UHU) 
Hållbar utveckling har sedan 2002 varit erkänd som en överordnad 
princip för FN:s arbete (FN 2002: 1). Att föra in hållbar utveckling i 
utbildning behandlades redan i samband med miljökonferensen i Rio 
1992 och skrevs in i Agenda 21 Kapitel 36 som återges i citatet nedan. 

Både formell och icke-formell utbildning är nödvändig för att ändra männi-
skors attityder så att de kan bedöma och lösa de problem som hör samman 
med hållbar utveckling (Miljö- och resursdepartementet 1993: 519f. Citat häm-
tat från SOU 2004, s. 40)  

Fokus på utbildning för hållbar utveckling, här förkortat till UHU, har ökat 
från år 2004 när utbildningsformen blev ett koncept (SOU 2004: 39ff.). 
UHU tilldelades genom UNESCO en särskild dekad som varade mel-
lan 2005–2014 (UNESCO 2014a). Därefter följer ytterligare en sats-
ning på att stärka att utbildningen resulterar i faktisk handling, det så 
kallade Global Action Program, GAP 2015–2020 (UNESCO 2014b). 
UHU kan därför sägas vara ett levande och aktuellt koncept inom den 
globala utbildningsagendan. Andra liknande globala utbildningskam-
panjer är ”Utbildning för alla” (Education for all) där framför allt utbild-
ning för flickor prioriteras och det bredare utbildningskonceptet ”Ut-
bildning för globalt medborgarskap” (Education for global citizenship) som 
väver samman miljöundervisning med medborgarskapsutbildning 
(UNESCO 2014c; Mannion et al. 2011: 448). Eftersom Sverige sedan 
2004 är anslutet till initiativet med UHU (SOU 2004: 18), bör svenska 
gymnasieungdomar ha träffat på konceptet på ett eller annat sätt. 

Att begreppet hållbar utveckling är brett och mångfasetterat av-
speglas i vad UHU kan betyda. Mycket av litteraturen som använts som 
bakgrund till den här texten handlar om hur UHU kan tillämpas inom 
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högre utbildning. Syftet och principerna är dock likartade även gällande 
utbildning för ungdomar i den åldersgrupp som deltagit i studien, det 
vill säga 17–18 åringar på gymnasieskolan.  

Målet med UHU är att fostra framtida ledare som kan arbeta flexi-
belt över intellektuella, professionella och geografiska gränser för att 
bidra till hållbar utveckling och förändra samhällen (Mochizuki & Ya-
rime, 2016: 13). Det kan uppnås i och med att de lärande uppmuntras 
till hållbara förmågor och beteenden genom att anlägga ett kreativt och 
kritiskt tänkesätt gentemot problem som hindrar hållbar utveckling 
(UNESCO 2005c: 4). Tidigare har budskap om vad som är ”bra” att 
göra för hållbar utveckling sänts ut, ofta i form av punktlistor med vad 
som bör åtgärdas (Gardiner & Rieckmann 2015: 10555; Wiek et al. 
2011a: 205). De senaste tio åren har det istället vuxit fram en strömning 
som ser UHU som en lärandeprocess för engagemang som kan för-
ändra nuvarande samhällsstrukturer i stort och smått (UNESCO 2009: 
30). Innebörden av UHU har gått från att vara transmissiv och sän-
dande till att istället sträva mot att bli transformativ och förändrande 
(Wals 2014: 111; UNESCO 2009: 65). Beroende på vilken betydelse 
begreppen hållbar utveckling och utbildning tillskrivs, kan UHU för-
stås på olika sätt.  

Hur fortsatta relationer mellan miljö och mänsklighet utvecklar sig 
blir avgörande för hur skapandet av en hållbar framtid genomförs 
(Wals & Corcoran 2009: 24; Russel 2010: 31). Utbildning kan lära ut 
tänkesätt för att resonera om- och analysera hur en individ kan leva i 
världen. I och med att omvärlden är komplex och full av vilda problem 
går det inte att kunna allt om allt. Istället måste vissa delar inkluderas 
medan andra exkluderas (Russel 2010: 37; Ulrich 1983: 21). Valet av 
vad som uppmärksammas baseras bland annat på värderingar och mo-
tivation (Russel 2010: 37). Utbildning kan ge verktyg för att hantera så 
många delar som möjligt utifrån den egna kontexten. Kunskapsbegrep-
pet blir därför något relativt som kan användas både i den klassiska 
meningen att veta olika saker, men även gälla för hur det egna delta-
gandet i världen analyseras.  

Kunskap enligt traditioner för miljöundervisning 
Vilket som är det ”bästa” sättet att förmedla kunskap om relationer 
mellan miljö och mänsklighet beskrivs i de så kallade miljöundervis-
ningstraditionerna (Sund 2008; Sandell et al. 2003; Östman 2003; Skol-
verket 2002). Traditionerna följer en progression när det gäller kom-
plexitet från faktabaserad undervisning, till normerande undervisning 
och vidare till undervisning om hållbar utveckling (Sandell et al. 2003: 
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139). Den faktabaserade traditionen består av grundläggande ämneskun-
skaper som bygger på vetenskapliga fakta (Sandell et al. 2003: 139). 
Den normerande eller värdebaserade traditionen fokuserar på att ut-
veckla elevernas miljövänliga värderingar (Sandell et al. 2003: 139). I 
och med det finns här en tro på att det miljövänliga samhället är det 
goda samhället och att eleverna genom att veta vad som är rätt, kom-
mer att handla därefter. I undervisning om hållbar utveckling som 
också kan kallas den pluralistiska traditionen tränas eleverna i att aktivt 
och kritiskt värdera olika alternativa perspektiv på miljö- och utveckl-
ingsfrågor (Sandell et al. 2003: 139; Sund 2008: 24). Här står samspelet 
mellan det lokala-globala och nutid-dåtid i fokus (Östman 2003: 99f.). 
Både de faktabaserade och normerande undervisningstraditionerna är 
transmissiva, medan undervisning om hållbar utveckling är transfor-
mativ till sin karaktär (Östman 2003: 99f.). Gymnasieungdomar behö-
ver både faktakunskaper och värderingar som de med hjälp av den plu-
ralistiska traditionen kan ifrågasätta, granska och kontextualisera i pro-
cessen att skapa individuella hållbarhetsanalyser. Om den faktabase-
rade undervisningen får stå för sig själv riskerar utbildningen att missa 
att kunskap måste vara öppen för revidering och förbättring i och med 
att den alltid kan vara ofullkomlig (Russel 2010: 39). I de fall där ut-
bildning enbart innebär att skapa medvetenhet om hållbarhetsfrågor 
utan att utveckla ungdomarnas kapacitet att hantera dem på ett me-
ningsfullt och lämpligt sätt, kan det istället leda till maktlöshet och apati 
och möjligen göra mer skada än nytta (Wals 2015a: 4). Om den nor-
mativa undervisningstraditionen inte ifrågasätts kan den ge sken av att 
utbildningen ger ”rätt” svar på hur gymnasieungdomar ska leva i värl-
den, när ett sådant ställningstagande i praktiken är omöjligt.  I och med 
att alla har olika syften, värderingar och intressen i sina liv resulterar en 
gemensam kunskapsprocess i ett pluralistiskt sätt att veta saker (Russel 
2010: 39.).  

Kritik som har riktats mot UHU bygger på att utbildningen är för 
normerande och ger exempel på att vissa värden och handlingar ska 
prioriteras framför andra som universallösningar på hållbarhetsutma-
ningarna (se till exempel Wals 2010b; Jickling & Wals 2008; Wals & 
Jickling 2002; Jickling 1992). Här kritiseras bland annat att det kan fin-
nas specifika mål med utbildningen som exempelvis att alla ska börja 
sopsortera, vilket gör vissa handlingar till mer ”rätt” än andra trots att 
det kan finnas variationer beroende på olika kontexter. Utbildningen 
sägs också vara hierarkisk, det vill säga att målen bestäms uppifrån och 
lärs in av studenterna. Resultatet av en sådan utbildning kan leda till en 
stor medvetenhet hos de lärande, men risken finns att den skapar med-
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borgare som är passiva och avknoppade från sin roll i samhället (Jick-
ling & Wals 2008: 8). Kritik som framställs i skarpa ordalag menar att 
trots en 40-årig satsning på miljöundervisning och en 20-årig satsning 
på UHU, har utbildningsväsendet inte influerats tillräckligt för att be-
driva utbildning för planetens och mänsklighetens välmående (Wals 
2015a: 5). Avhandlingen har inte för avsikt att bedöma nivån på gym-
nasieungdomarnas kunskaper om miljöfrågor, men hur de uttrycker sig 
om frågorna kan generera utgångspunkter för diskussioner om det är 
relevant, eller inte relevant, att reflektera över hur miljöfrågor kan rela-
tera till UHU och utbildning. 

Utbildning om, för och som hållbar utveckling 
För att identifiera hur hållbar utveckling presenteras i utbildning är det 
av vikt att tänka över vilken roll den har i undervisningen. Även här 
finns en progression där det första steget är att skapa utbildning som 
handlar om hållbar utveckling som fokuserar på att förstå hur en hållbar 
framtid kan skapas (Mochizuki & Yarime 2016: 19). Den här sortens 
utbildning kan ses som multidisciplinär (Choi & Pak 2006: 351). I en 
skolkontext kan det betyda att kunskap från varierande områden sätts 
samman parallellt, vilket innebär att lärare i olika ämnen presenterar sitt 
aktuella innehåll om vad hållbar utveckling kan betyda. Eleven får se-
dan själv sätta ihop förståelsen till en helhet (Alvargonzáles 2011: 388; 
Choi & Pak 2006: 351). Typiskt innehåll kan vara att diskutera om hur 
hållbarhet kan förstås utifrån exempelvis naturvetenskapliga, tekniska 
och samhällsvetenskapliga termer (Mochizuki & Yarime 2016: 19). Det 
andra steget är utbildning för hållbar utveckling som är interdisciplinär 
till sin karaktär och bygger på att ifrågasätta antaganden och därigenom 
bidra till problemlösning (Mochizuki & Yarime 2016: 19). Interdisci-
plinaritet innebär ett gemensamt samarbete mellan olika ämnen, vilket 
gör att förståelsen för komplexa samband kan öka (Alvargonzáles 
2011: 388; Choi & Pak 2006: 351). Innehållet inriktas exempelvis på att 
adressera symptom på ohållbart beteende och hitta grundorsakerna till 
hållbarhetsutmaningarna. Här diskuteras också hur dessa frågor kan 
tacklas för att förflytta samhället i riktning mot en hållbar framtid, nå-
got som hjälper studenterna att förstå grunderna i det sammansatta och 
dynamiska förhållandet mellan miljö och mänsklighet (Mochizuki & 
Yarime 2016: 19f.). Ännu mer sammanvävd blir kunskapen i det tredje 
steget där hållbar utveckling används som utbildning vars mål är ett för-
ändrat sätt att se på världen (Mochizuki & Yarime 2016: 19f.). Den här 
processen kan liknas vid den transdisciplinära, där gränserna mellan 
olika ämnen försvinner och skapar ett sammanvävt helhetsperspektiv 
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(Alvargonzáles 2011: 388; Choi & Pak 2006: 351). Här går utbildningen 
bortom det konventionella och initierar samarbeten med olika intres-
senter i samhället, vilket leder till ömsesidigt lärande mellan initiativta-
gare och exempelvis politiker, näringsliv och civilsamhälle. Nya möns-
ter av kunskapsutbyte lanseras med hjälp av experimentell kunskap om 
hur problem kan se ut i världen utanför skolan (Mochizuki & Yarime 
2016: 20).  

Att överväga vilken roll hållbar utveckling har i utbildning kan tyd-
liggöra vilket undervisningens syfte är. I likhet med sitt innehåll är 
UHU svåröverblickbart och komplext att undervisa om. Att förstå alla 
samband och interaktioner på kort tid är omöjligt. Därför föreslås olika 
nivåer på lärandet som i det svenska skolsystemet kan översättas som 
en nybörjarnivå på högstadiets senare år/gymnasiet, en mellannivå på 
gymnasiets senare år/universitet och högskolas tidiga år och en avan-
cerad nivå på senare nivåer av universitetsutbildning (Wiek et al. 2016: 
242). Förslaget ligger i linje med svenska grundskolans och gymnasie-
skolans generella läroplaner (Skolverket 2011a; Skolverket 2011b) och 
innebär i en svensk kontext att grundskolans senare år och gymnasiet 
främst ägnar sig åt utbildning om och för hållbar utveckling, medan ut-
bildning som hållbar utveckling främst är tänkt att ske på universitets-
nivå.  

Trots att alla delar av UHU inte är relevanta för att tolka resultatet i 
den här studien om hur gymnasieungdomar diskuterar konsumtion och 
framtid är det däremot relevant att veta hur de kan möta hållbarhet 
runt hörnet i eventuella fortsatta studier. Åtskillnaden mellan utbild-
ning om, för och som hållbar utveckling som gjorts här sätter själva ter-
men ”UHU”, det vill säga utbildning för hållbar utveckling, i ett nytt 
ljus. Jag väljer dock att fortsätta att kalla den just UHU men utan kur-
sivering av ordet för, eftersom begreppet används inom forskning och 
policyer som ligger nära studien. Därmed uppmanar jag läsaren att hä-
danefter ge begreppet ”luft” och se det mer som ett paraplybegrepp än 
som den exakta definitionen av utbildning för hållbar utveckling som 
presenteras tidigare i texten. När begreppet används mer specifikt 
kommer det att uttryckligen poängteras. 

Utbildning för hållbar utveckling som gemensamt lärande 
Att se UHU som ett sätt att utveckla en samling kompetenser istället 
för att tränas i beteenden för hållbar utveckling som bestämts uppifrån, 
kan anses vara ett steg mot att förflytta utförandet av utbildningen till 
gräsrotsnivå. Genom det förespråkas en transformativ utbildning som 
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möjliggör ett friare utrymme för meningsskapandeprocesser än om ra-
marna redan är satta. Karaktären på utbildningen kan på det sättet bli 
integrativ, deltagande, demokratisk och processorienterad (Wals & 
Jickling 2002: 226). I ett gemensamt lärande förs intressenter till vilda 
problem samman för att tillsammans skapa en bättre förståelse för hel-
heten, samtidigt som olika perspektiv respekteras (Brown et al. 2010: 
75). På det sättet blir det gemensamma lärandet inte normativt och inte 
heller enbart pluralistiskt i den mån att det ser olika ut för varje individ. 
Istället blir det gemensamt kontextuellt för den omgivning där det 
skapas. UHU erbjuder potential för ungdomar att tillsammans lära sig 
om hur en hållbar framtid kan se ut och vilka förändringar som krävs 
för att den ska kunna bli verklighet. 

Ett gemensamt lärande kan leda till en känsla av samhörighet mellan 
de som deltar i en utbildning, vilket kan ha betydelse eftersom männi-
skor tenderar att göra som andra gör (Stoknes 2015: 31, 98). Vidare har 
det visat sig att lyssnandet är ett kraftfullt verktyg för att våga prata om 
svåra känslor som skuld och konflikt i samband med hur ungdomarna 
anser sig leva i världen idag. Att lära tillsammans kan betyda att skapa 
välbehövda platser och kontexter där lyssnandet har en roll (Lertzman 
2015a: xv; Lertzman 2015b;  Norgaard 2011: 211).  

Nyckelkompetenser för hållbarhet 
I och med att planeten nu föreslås ha gått in i den nya epoken antropo-
cen vilket kan förändra levnadsvillkoren för mänskligheten, står UHU 
innehållsmässigt inför ett dilemma. I ett sådant läge finns det en känsla 
av tvingande nödvändighet att förändra hur vi lever i världen till något 
mer hållbart (Wals 2010a: 143). Vad som kan vara ett snabbt sätt att få 
till en förändring är att luta åt en hierarkisk och normativ utbildning 
där direktiv om vilket innehåll som är ”rätt” kommer uppifrån och leds 
ned i klassrummen (Wals 2010a: 143). I så fall infrias all den kritik som 
tidigare riktats mot konceptet. Det kan också gå så långt som till eko-
totalitarism där utbildning ses som ett av flera medel att använda som 
instrument för att skapa ett mer hållbart samhälle (Wals 2015a: 7). Inte 
heller visar sociologisk och psykologisk forskning att uppmaningar om 
hur något ”ska göras” är ett effektivt sätt att förändra och handla efter 
sina värderingar (Lertzman 2015a: 3). Istället ska UHU sträva efter att 
vara en pluralistisk utbildningsform som ska utrusta en ny generation 
medborgare och professionella yrkesarbetare i att adressera hållbar-
hetsutmaningarna. Det kan ske genom ansatser som integrerar system-
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tänkande, strukturerat framtidstänkande, värderande samarbeten, evi-
densbaserade strategier och starka förbindelser mellan regeringar, nä-
ringsliv och civilsamhället (Wiek et al. 2011b: 6, 10). Ett sätt att göra 
det är att rikta in utbildningen på att utveckla kompetenser istället för 
att förmedla specifika innehåll.  

De speciella nyckelkompetenser som utgör en del av UHU kommer 
fortsättningsvis att benämnas nyckelkompetenser för hållbarhet som en 
översättning av engelskans key competencies in sustainability (Wiek et al. 
2011a). Trots att namnet anspelar på hållbarhet anses nyckelkompeten-
serna här i avhandlingen vara processorienterade. Genom att fokusera 
på kompetenser kan UHU bidra till att stärka reflektionsförmågan i hur 
någon handlar och tar ansvarsfulla beslut utifrån framtidsorienterade 
och globala perspektiv (Barth et al. 2007: 416). Den allmänna definit-
ionen av kompetens kan innebära förmågan att skapa strukturer för att 
organisera sig själv och omvärlden i olika kontexter (Barth et al. 2007: 
417). En kompetens kan beskrivas som ett samspel mellan kunskap, 
kapacitet, skicklighet, motivation och känslor (Rieckmann 2012: 129). 
När det gäller nyckelkompetenser kan de beskrivas som extra viktiga 
för ett specifikt kunskapsområde som ger ett mervärde till de ”all-
männa” kompetenserna (Rieckmann 2012: 129; Barth et al. 2007: 417). 
I fallet med UHU innebär det för den lärande att uppmuntra personlig 
utveckling mot systemtänkande och komplext tänkande. Att vara håll-
barhetskompetent underlättar för individen att hantera komplicerade 
situationer, att handla, reflektera och ta beslut avseende reella hållbar-
hetsproblem, utmaningar och möjligheter (Wiek et al. 2011a: 204). Det 
innebär också att ta ansvar, överväga etiska frågor i sina handlingar och 
ha förmåga att bedöma dess konsekvenser (Barth et al. 2007: 419).  

Innehållet i UHU kan i korthet beskrivas som en utbildning i kom-
petenser för ett hållbart förhållningssätt gentemot samhället av idag 
och imorgon. Nyckelkompetenserna för hållbarhet definieras i en litte-
raturöversikt av forskning om hållbarhetskompetenser där särskild 
hänsyn har tagits till kunskaper som kan bidra till att analysera och lösa 
hållbarhetsproblem (Wiek et al. 2011a: 203). Till nyckelkompetenserna 
för hållbarhet räknas systemtänkande som innebär att koppla ihop ele-
ment från olika discipliner och olika rumsliga nivåer för att skapa sig 
en helhetsbild av hållbara problem och lösningar. En annan nyckel-
kompetens är framtidstänkande som innebär en förmåga att skapa före-
ställningar hur en hållbar framtid utvecklas över tid och hur den kan se 
ut. En ytterligare kompetens är ett värdetänkande för att upptäcka, spe-
cificera, tillämpa och förhandla hållbara värden, principer och mål. Vi-
dare ingår också ett strategiskt tänkande för att utforma och implemen-
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tera insatser och förändringar mot hållbarhet. Slutligen ingår en inter-
personell förmåga som innebär att kunna skapa nätverk för att motivera, 
möjliggöra, underlätta och kommunicera svar på hållbarhetsutmaning-
arna (Wiek et al. 2016: 242; Wiek et al. 2011a: 207ff.). Samlade hos en 
och samma person resulterar nyckelkompetenserna i skapandet av in-
divider som kan leda vägen mot en hållbar framtid.  

Hur nyckelkompetenser för hållbarhet beskrivs i det här stycket kan 
ställas mot vad de eftersträvar att uppnå. Utifrån ett emancipatoriskt, 
frigörande synsätt på utbildning kan nyckelkompetenserna användas 
för att skapa ett engagemang som kopplar samman den mänskliga och 
mer-än-mänskliga världen Wals 2015a: 7), här beskrivet som mänsklig-
het och miljö. Sett ur det perspektivet spelar det roll om hållbarhet ses 
som något som uppnås eller som en egenskap att kontinuerligt defini-
era och ompröva en mångfald av möjligheter att nå något som efter-
strävas (Wals 2015a: 10). Hållbarhetskompetens kan därmed beskrivas 
som dynamisk: 

Hållbarhetskompetens anger ett sätt att omsätta det vi vet, gör, är och vill för-
ändra i handling, något som leder till tillfälliga slutsatser om vad som kan anses 
vara det mest hållbara i varje specifik situation givet vad vi känner till, bedömer 
som rimligt och strävar mot i vårt konkreta arbete med hållbarhetsutmaning-
arna. (Wals 2015a: 11, författarens översättning) 

 
Citatet beskriver att hållbarhetskompetens kan uppnås genom att upp-
märksamma och ifrågasätta hur tankar om hållbarhet kan omvandlas 
till medveten och faktisk handling. Att använda systemtänkande och 
framtidstänkande är sätt att utforska och upptäcka dynamiska proces-
ser i samspelet mellan miljö och mänsklighet. Avhandlingen fokuserar 
på just dessa kompetensers innehåll eftersom de innebär att kunna 
överblicka processer i rum och tid.  

Systemtänkande  
Systemtänkande kan definieras som förmågan att analysera samband 
och relationer inom och mellan system (AtKisson 2008: 8). Med 
systemtänkande menas här det som sker intuitivt utan matematiska 
modeller och beräkningar och som därmed kan kallas för mjukt 
systemtänkande (Lezak & Thibodeau 2016: 144).  Nyckeln till system-
tänkande är att förstå dynamik bakom hur system kan fungera 
(Meadows 2001: 22ff.). Kortfattat innebär det att alla system i grunden 
har ett lager av någonting som exempelvis vatten i ett badkar. Lagret 
förändras över tid med hjälp av flöden. Om det sker ett inflöde ökar 
lagret och vattennivån höjs, medan det minskar om de sker ett utflöde 
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och vattennivån sjunker. Jämvikt uppnås om det fylls på lika mycket 
som det tas ut (Meadows 2001: 22ff.). Systemtänkande kan till exempel 
tillämpas på relationer mellan miljö och människor, där det hela tiden 
sker ett samspel mellan jordens stora system som jord, luft, vatten, väx-
ter, djur och mänsklighet som förflyttar jämvikten mellan in- och ut-
flöden av olika slag. Vid konsumtion av fisk och skaldjur sker exem-
pelvis ett utflöde och världshaven töms på resurser snabbare än vad 
bestånden hinner växa till sig (WWF 2015: 6). Tvärtemot sker det ett 
inflöde av koldioxid till atmosfären som är snabbare än vad som hinner 
absorberas av jordens växtlighet vilket resulterar i en temperaturökning 
(IPCC 2014).  

Ett annat sätt att beskriva dynamiken hos system är i form av an-
passning där systemtänkandet utgör förmågan att se hur förändringar i 
ett systems funktioner kan leda till att systemet omorganiseras (Holling 
& Gunderson 2001: 25ff.) I avhandlingens inledning beskrevs hur det 
nuvarande konsumtionssamhället är baserat på fossila bränslen, något 
som så småningom kommer att behöva förändras, antingen mot en 
hållbar framtid eller mot miljökollaps beroende på hur samhället an-
passar sig och svarar upp mot de globala miljöfrågorna. 

Att tillämpa systemtänkande kan också innebära att förstå hur sy-
stem fungerar utifrån orsak och verkan och vad det kan få för effekter 
inom och mellan system. Systemtänkande innebär därmed att förstå ett 
systems strukturer och se vilka effekter eventuella oförutsebara hän-
delsekedjor, så kallade kaskadeffekter, kan få. Det betyder också att 
kunna se hur orsak och verkan bildar cirkulära samband, så kallade 
feed-back loopar (Wiek et al. 2016: 243f.).  

Systemtänkande är särskilt viktigt när det gäller att kunna analysera 
relationer mellan miljö och mänsklighet. Andra begrepp som ligger 
nära betydelsen av systemtänkande är holistiskt tänkande och relation-
ellt tänkande (Lezak & Thibodeau 2016: 144). I en studie om attityder 
och systemtänkande visade det sig att deltagare som kunde klassas som 
systemtänkare tillskrev miljön ett högre värde än de som inte tänkte 
lika systemiskt (Lezak & Thibodeau 2016: 143). Att tillämpa system-
tänkande visade sig också leda till mindre förenklade prognoser för hur 
en framtida värld kan komma att se ut (Lezak & Thibodeau 2016: 145). 
Det gynnar den andra kompetensen som står i fokus i den här avhand-
lingen, nämligen framtidstänkandet. 

Framtidstänkande 
Nyckelkompetensen framtidstänkande innebär att kunna förvänta sig 
hur olika hållbarhetsutmaningar kan utvecklas eller inträffa över tid 
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(Wiek et al. 2016: 244). Framtidstänkande kan också kallas för anteci-
patorisk kompetens det vill säga att kunna förutsäga eller ana något 
som komma skall (Wiek et al. 2011a: 207). I avsikt att förbereda för en 
hållbar framtid behöver ungdomar genom visioner kunna föreställa sig 
en framtid där alla behov tillgodoses samtidigt som ohållbara utfall som 
kollapser av olika system undviks (Gardiner & Rieckmann 2015: 
10555). Målet med framtidstänkande är att kunna interagera med fram-
tiden och skapa scenarier där mänskligheten utsätts för olika pröv-
ningar, liksom att vidkännas och analysera vart ohållbara trender tar 
oss (Gardiner & Rieckmann 2015: 10555). Att kunna skapa föreställ-
ningar om en hoppfull framtid och dela den bilden med andra är 
centralt (Gardiner & Rieckmann 2015: 10555). I det ingår också att 
kunna skapa önskvärda framtidsvisioner baserade på evidens-stödda 
alternativa utvecklingsvägar mot hållbarhet (Wiek et al. 2016: 244). Att 
basera alternativa utvecklingsvägar mot framtiden på bevis från tidigare 
forskning kan tyckas paradoxalt eftersom planeten och mänskligheten 
nu befinner sig i en situation utan tidigare motstycke. Det skulle där-
med kunna uppfattas som att stänga dörren till att hantera dagens situ-
ation utifrån principerna om vilda problem som karaktäriseras av att 
vara komplicerade och sakna klara och tydliga lösningar (Brown et al. 
2010; Rittel & Webber 1973: 161). Istället kan en tillit till evidensbase-
rad forskning fokusera på att göra det som redan gjorts ännu mer. 

Eftersom framtidstänkande bygger på något som inte går att veta, 
nämligen hur det kan komma att bli, är föreställningsförmåga central. 
Föreställningar kan associeras med kreativitet, insikt, vision och origi-
nalitet och relaterar till minnen, upplevelser och påhittighet utifrån ti-
digare erfarenheter (Brown et al. 2010: 5).  

Framtidstänkandet fokuserar på tidsperspektivet som kan ses uti-
från olika horisonter där främst tre tidshorisonter åsyftas (Withycombe 
2010: 12). Den första horisonten är tiden som är relevant för politiska 
beslut som exempelvis mandatperioder. Den andra horisonten är den 
som är relevant för olika intressenter i hållbarhetsfrågorna, till exempel 
företagens fem- eller tioårsplaner. Den tredje horisonten är generations-
perspektivet som är speciellt upplyft när det gäller hållbar utveckling 
och hållbarhet (Withycombe 2010: 12). Ju mer sammanflätade dessa 
tidshorisonter blir, desto högre blir kompetensen för framtidsoriente-
rat arbete med olika intressenter som ser till framtida generationers 
möjligheter att få leva i en hållbar framtid (Withycombe 2010: 12). Ut-
ifrån ett deterministiskt synsätt är framtiden redan förutbestämd vilket 
kan leda till en fokusering på att förstå historien och nutiden för att på 
bästa sätt kunna förstå vad som kommer att inträffa, istället för att för-
ändra kursen mot en hållbar framtid (Withycombe 2012: 12).  
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Här i avhandlingen har begreppen antropocen och planetära gränser 
använts som ett framåtsyftande sätt att beskriva och tolka globala mil-
jöfrågor. För att skapa förståelse för miljöfrågor, hållbar utveckling och 
vägar mot en hållbar framtid på djupet, behövs analysförmåga som 
bland annat innefattar systemtänkande och framtidstänkande.  

UHU innebär att utbilda individer som kan delta i skapandet av en 
hållbar framtid genom att exempelvis förvärva nyckelkompetenser för 
hållbarhet. I den generella läroplanen för Gy 2011 anges att eleverna 
ska skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och 
globala miljöfrågorna (Skolverket 2011: 7). Vidare ska undervisningen 
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket 2011a: 7). Utifrån 
hur UHU tolkas i det här kapitlet innebär det att utbildningen inte en-
bart ska handla om fakta, normer och beteenden som kan anses vara i 
enlighet med en hållbar utveckling, utan istället fokusera på hur gym-
nasieungdomar lever i en tid och en framtid där stora miljöfrågor ak-
tualiseras. Utbildning i enlighet med UHU kan karaktärisera, utveckla 
och träna de nyckelkompetenser ungdomar behöver i rollen som aktö-
rer i skapandet av en hållbar framtid.  

I nästkommande två kapitel beskrivs avhandlingens teoretiska bak-
grund som bygger på meningsskapandeprocesser utifrån kunskaps-
mässiga och känslomässiga aspekter. 
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Sammanfattning 
 
• I UHU finns en kunskapssyn som bygger på en progression från 

det faktabaserade till det normativa och vidare mot det pluralist-
iska, något som sammantaget kan användas för att förstå hållbar 
utveckling liksom vad en hållbar framtid kan innebära och hur den 
kan skapas. 
 

• UHU kan innebära utbildning om, för eller som hållbar utveckling 
där svårighetsgraden att förstå vad en hållbar framtid kan innebära 
och hur den kan skapas kontinuerligt ökar.  

 
• UHU kan ske genom ett gemensamt lärande som kan skapa ge-

mensamma kontextuella sätt att förstå och hantera hållbarhetsfrå-
gor. 

 
• Innehållet i UHU kan gå ut på att träna de lärande i nyckelkompe-

tenserna systemtänkande, framtidstänkande, värdetänkande, stra-
tegiskt tänkande samt utveckla en interpersonell kompetens för 
handling. 
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Teori 
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4. Miljödiskurser och mening  

I det här kapitlet beskrivs första delen av avhandlingens teori om hur 
miljödiskurser genom det allmänna bruset kan aktivera meningsskap-
andeprocesser hos individer. Kapitlet ger exempel på specifika miljö-
diskurser och förklarar hur olika perspektiv på miljöfrågorna kan skapa 
olika diskurser. Därefter presenteras hur relationella tänkesätt kan an-
vändas för att organisera omvärlden. Kapitlet avslutas med en sam-
manfattning. I nästa kapitel beskrivs andra delen av avhandlingens te-
ori, vilken är meningsskapandeprocesser utifrån känslomässiga 
aspekter. 

Det allmänna bruset 
Det allmänna bruset definieras i avhandlingen som olika omvärldsfeno-
men som exempelvis politiska ställningstaganden eller händelser, 
forskningsresultat och dess tillämpning, sociala medier eller populär-
kultur som böcker och filmer. Castree (2014a: 215) tillskriver massme-
dia speciellt inflytande som informationskanal i det allmänna bruset 
och det går därmed att anta att mycket av det gymnasieungdomarna 
uppmärksammar om världen direkt eller indirekt kommer från media. 
Massmedia kommunicerar genom att en sändare når många mottagare 
som exempelvis TV, tidningar och radio men även museum, djurpar-
ker, TV-serier och köpcentrum kan räknas dit (Castree 2014a: 215; Do-
yle 2011: 2). En bred och allmänt inriktad typ av media ägnar sig i första 
hand åt att informera och gallra i nyhetsflödet, i andra hand åt att un-
derhålla och i tredje hand åt att skapa värden, smak och preferenser 
(Castree 2014a: 215). En smal och seriös gren av media inriktas istället 
på att skapa forum för att presentera och utvärdera olika frågor på dju-
pet, liksom att ge röst åt den allmänna opinionen och att hålla framrös-
tade regeringar och andra institutioner ansvariga gentemot medbor-
garna (Graber 2003: 143). Via alternativa medier är det idag också lätt 
och billigt att föra fram egna idéer, kunskaper och bilder på det sätt 
som bland annat bloggare gör (Graber 2003: 143).  

Medborgare i samhället både utsätts för- och söker upp mediala 
skildringar av omvärlden vilket så gott som dagligen exponerar dem 
för de diskurser media för fram i olika frågor. Ett sätt att uttrycka saken 
är att massmedia inte säger till folk vad de ska tänka och känna, men 
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vad de ska tänka och känna om (Castree 2014a: 223; Norgaard 2011: 
212). Precis som inom all konsumtion finns ett samspel mellan utbud 
och efterfrågan där det också spelar roll vad konsumenterna vill läsa, 
höra eller se. Ämnen och nyheter som säljer många ”klick” har därmed 
större chans att få mer plats än det som inte väcker mediakonsumen-
ternas intresse. I och med att medier har en framträdande roll i det 
allmänna bruset blir de en betydelsefull kanal för hur miljöfrågor kom-
municeras. När olika sätt att beskriva och tolka miljöfrågor förs sam-
man till gemensamma uppfattningar kan dessa benämnas miljödiskur-
ser. 

Miljödiskurser i det allmänna bruset 
Diskurser kan sägas vara gemensamma uppfattningar om världen 
(Dryzek 2013: 9). Ett exempel är miljödiskurser som innehåller uppfatt-
ningar om relationer mellan miljö och mänsklighet. Enligt Dryzek 
(2013: 9) vilar varje diskurs på antaganden, bedömningar och åsikter 
som ger grunder för analyser, debatter, överenskommelser och oenig-
heter. Innebörden i en diskurs bygger på system av socialt konstruerade 
regler som kan utöka eller begränsa våra föreställningar om en viss 
fråga (Dryzek 2013: 10; Laclau & Mouffe 1990: 108). Castree (2014a: 
21) menar att diskurser kan användas för att definiera vad som är säg-
bart och icke-sägbart, tänkbart och otänkbart och begripligt och obe-
gripligt. Diskurser kan därför beskrivas som breda och gemensamma 
synsätt och vokabulär. Ett känt sådant sätt att se på världen är den två-
delade diskurs som finns i västerländskt tänkande om att något är ”an-
tingen-eller” (Castree 2014a: 21). I och med att miljöfrågorna kan be-
skrivas och tolkas utifrån olika diskurser läggs därmed grunden för 
vilka lösningar på dem som kan anses vara möjliga (Andersson 2016: 
27).  

Avhandlingen utgår från att människor möter omvärlden utifrån 
diskurser där den enskilda individen uppmärksammar olika frågor be-
roende på personens intressen och kontext. Begreppet miljödiskurser 
kommer fortsättningsvis att användas i betydelse av gemensamma upp-
fattningar om olika miljöfrågor som figurerar i det allmänna bruset. 
Miljödiskurserna spelar roll för hur gymnasieungdomar uttrycker sig 
om miljöfrågor eftersom deras idéer och uppfattningar om miljö in-
flueras av dem. Ungdomarna möter miljöfrågorna genom att de är dis-
kursiva, snarare än att de har ”upplevt” dem, vilket syns i deras sätt att 
tala om dem. Genom en kontextualiserad tematisk textanalys kan jag 
studera hur studiens deltagare uttrycker sig om miljöfrågor och förklara 
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dessa uttryck med hjälp av miljödiskurser som figurerar i det allmänna 
bruset. I avhandlingens resultatdel beskrivs och diskuteras hur studiens 
deltagares uttryck om miljöfrågor kan belysas med hjälp av rådande 
miljödiskurser. 

För att exemplifiera vad miljödiskurser kan innebära presenteras i 
nästa stycke diskurser till följd av att de första satellitbilderna på jorden 
publicerades, diskurser som kan påträffas i utbildningssammanhang 
och diskurser utifrån hur klimatfrågan kan framställas i media. 

Exempel på miljödiskurser 
En av de första satellitbilderna av jorden visar planeten svävande i rym-
den, (se Figur 4). 
 

Figur 4: The Whole Earth (NASA AS17-148-22727) taget av Apollo 17 år 1972. 
Källa: NASA. 

Bilden av jorden i en oändlig rymd har gett upphov till olika miljödis-
kurser då den både kan förmedla en känsla av sårbarhet och skapa en 
medvetenhet om att mänskligheten ovillkorligen är beroende av natu-
ren (Hajer 1995/2002: 8). Här presenteras tre miljödiskurser som alla 
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har sitt ursprung i ett och samma motiv. En första diskurs bygger på en 
ökande förståelse för hur ekologiska processer hänger ihop och sätter 
fokus på hur mycket som tas för givet i relationer mellan miljö och 
mänsklighet. Det kan uppmärksammas genom en slogan om att tänka 
globalt men agera lokalt i miljöfrågor (Hajer 1995/2002: 10). En andra 
diskurs är det så kallade One-World perspektivet (Cosgrove 1994: 286). 
Istället för att sätta fokus på att värna om ekosystemen är perspektivet 
geopolitiskt och sammanfaller med den kristna och europeiska bety-
delsen av imperium, vilket överensstämmer med en till synes gränslös 
expansion av ett gemensamt globalt ekonomiskt och teknologiskt sy-
stem (Cosgrove 1994: 289). Även om miljön inte finns uttalad i den här 
diskursen påverkar globalisering och ekonomisk tillväxt implicit mil-
jön, vilket gör att också det här perspektivet kan ses som en miljödis-
kurs. En tredje diskurs kallas för Whole-Earth och fokuserar på den or-
ganiska och spirituella enigheten för livet på jorden där en önskan om 
en enad värld i harmoni ligger till grund för perspektivet (Cosgrove 
1994: 290). Bilden på jorden sedd från rymden kan alltså sägas ha gett 
upphov till olika miljödiskurser beroende på hur motivet tolkats. Wil-
son (2016) anspelar på tidigare One-World och Whole-Earth diskur-
serna när han skildrar en ny diskurs, den så kallade Half-Earth, vilken 
kan ses som ett svar på att mänsklig aktivitet påverkar hela planeten. 
Han menar att för att kunna hejda den massutrotning av arter som sker 
idag, behöver mänskligheten koncentreras och dra sig tillbaka från hälf-
ten av jordens yta (Wilson 2016: 3). De miljödiskurser som presenterats 
här fokuserar på relationer mellan miljö och mänsklighet utifrån en 
uppmaning att agera för miljön, som grund för ekonomisk tillväxt, för 
att hitta balans och harmoni eller som värdefull för arter i sig.  

Miljödiskurser i utbildningsmaterial 
Gymnasieungdomar möter miljödiskurser i det allmänna bruset, där 
media har ett stort inflytande, men också i sin utbildning där olika läro-
medel för fram olika diskurser. Ett exempel på hur miljödiskurser kan 
komma till uttryck i utbildningsmaterial återfinns i en studie av Hans-
son et al. (2014) som analyserar innehåll i kurslitteratur om utomhus-
undervisning på universitetsnivå. Bland annat framkommer där att 
människan ses som separerad från naturen och att denna separation 
leder till negativa sätt att leva genom att mänskligheten exploaterar na-
turen för sitt eget bästa (Hansson 2014: 9,10,17). Andra diskurser för 
fram att naturen är vårt hem och att den är bra för oss (Hansson et al. 
2014: 11,12,17). I den undersökta litteraturen föreslås det att när en 
individ känner samhörighet med naturen, kommer den personen också 
att visa omsorg och agera mer medvetet gentemot mot miljö och andra 
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människor (Hansson et al. 2014: 16). I en annan studie om diskurser i 
läromedel av Ideland et al. (2015) och Ideland & Malmberg (2015) visar 
en diskursanalys av skolmaterial att det finns en samlad bild av hur ett 
miljövänligt, vilket i studien beskrivs som ett KRAV-märkt barn, ”ska 
vara”. Studien tar inte bara in egenskaper, utan även vilka känslor som 
ska känneteckna individens inställning till miljöfrågor. Godkända käns-
lor är handlingskraft och optimism, medan uppgivenhet och ilska inte 
passar in (Ideland et al. 2015: 86f.). Utifrån sättet att se på miljöfrågorna 
som att enskilda har ett stort ansvar innebär diskursen att det är indi-
viden som behöver stöpas in i en ”bättre” form, snarare än att omvärl-
den är målet för förändring (Ideland et al. 2015: 92). Sammantaget visar 
de två studier som här exemplifierar hur utbildningsmaterial kan föra 
fram miljödiskurser att uppdelningen mellan miljö och mänsklighet är 
tydlig, liksom att den egna individens roll ses som betydelsefull i mil-
jöfrågorna. En specifik miljöfråga där dessa miljödiskurser finns repre-
senterade är klimatfrågan som enligt Castree (2014a: 234) kan bedömas 
vara den mest kända miljöfrågan i vår tid.  

Klimatfrågan i media 
Klimatfrågan har uppmärksammats flitigt i media liksom i forskning, 
miljörörelser, politik och populärkultur (Castree 2014a: 236; Doyle 
2011: 2). Då medias rapportering både producerar och reproducerar 
gemensamma uppfattningar om klimatfrågan kan sätten den omnämns 
ge upphov till specificerade miljödiskurser i form av klimatdiskurser. 

Castree (2014a) beskriver att en knäckfråga inom medias rapporte-
ring om klimatfrågan till en början var om den ens existerade eller om 
forskningen helt enkelt var felaktig. I och med att media ägnat sig åt så 
kallad balanserad rapportering där båda sidor fick komma till tals, fick 
de som förnekade klimatförändringarna halva uppmärksamheten, trots 
att de inte representerades av halva forskarkåren, utan en betydligt 
mindre del än så (Castree 2014a: 240). Följden blev att skildringar där 
forskare framställde det som osäkert om klimatförändringarna är skap-
ade av människan eller inte, har fått mer genomslag än de borde (Boy-
koff & Mansfield 2008: 1, 7). Trots det finns fortfarande ett mått av 
osäkerhet i medias rapportering av klimatfrågan (Painter 2013: 57). 
Andra vanliga sätt att måla upp klimatfrågan är i termer av rädsla, misär 
och katastrof (Painter 2013: 48; Boycoff 2008: 549). Enligt Boycoff 
(2008: 549) har media skapat en bild av klimatförändringarna som för-
knippade med extremt väder och som ett hot mot främst stora landle-
vande däggdjur som isbjörnar. Inte lika ofta skrivs det om vilka möj-
ligheter det finns att vända trenden och exempelvis minska utsläppen 
av koldioxid (Painter 2013: 57). År 2006 kom filmen En obekväm sanning 
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med Al Gore och klimatfrågan blev då speciellt uppmärksammad i me-
dierna (Paramount Pictures 2006). Larsson-Heidenblad (2012: 41-56) 
beskriver vad som kännetecknade svensk klimatrapportering vid den 
tiden. Svensk massmedia som radio, tidningar och TV fokuserade då 
på att representera klimatfrågan i form av apokalyptiska utsikter om 
naturkatastrofer, glaciärsmältning och utrotningshotade djur. Vuxen-
världen ansågs vara ansvarig och barn, kommande generationer, fattiga 
och djur sågs som offer. Ett starkt fokus låg på den individuella för-
mågan att lösa problemet med åtgärder som att åka tåg istället för bil 
och att byta till lågenergilampor (Larsson-Heidenblad 2012: 41-56). 
Norgaard (2011: 212) menar att en sak som saknas i rapporteringen om 
klimatfrågan är tydliga kopplingar till hur klimatförändringar hänger 
ihop med grundläggande omställningar i individers dagliga liv, vilket 
också inkluderar vilka värden som avspeglas i människors livsstil 
(Common Cause Foundation 2016: 6). Den iakttagelsen, sammantaget 
med att klimatfrågan framställs som osäker och sammankopplad med 
förebådande katastrofer där den enskilda individen spelar en stark roll 
för situationen, kan skapa känslor av maktlöshet och hopplöshet.  

Hur tolkningar av miljöfrågor kan skapa miljödiskurser 
Efter att ha presenterat vad som avses med miljödiskurser och därefter 
ha exemplifierat vad de kan innebära följer här en redogörelse för hur 
sätt att se miljöfrågorna utifrån olika perspektiv, kan ge upphov till 
olika diskurser. Precis som i avhandlingens bakgrundsdel får begrep-
pen antropocen och planetära gränser utgöra exempel på globala mil-
jöfrågor som beroende på hur de tolkas, kan skapa varierande miljö-
diskurser. De tre perspektiv som här anläggs på miljöfrågor är ett na-
turdeterministiskt perspektiv, ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
och ett post-naturligt perspektiv. 

Ett naturdeterministiskt perspektiv 
I mitten av 1700-talet var ett sätt att uppfatta naturen som kaotisk där 
människan kunde skapa ordning genom kontroll (Williams 2011: 1). 
Utifrån ett så kallat naturdeterministiskt perspektiv sågs naturen som en 
behållare som begränsade mänsklig verksamhet och även kunde avgöra 
vad människor från olika platser hade för egenskaper (Williams 2011: 
2).  

Begreppet antropocen kan tolkas som deterministiskt eftersom jor-
den nu anses ha klivit in i en ny tidsålder, vilket innebär att vägen till-
baka inte längre är möjlig (se bland annat Steffen et al. 2015a). När det 



67 

gäller planetära gränser antyder redan namnet att det finns begräns-
ningar för hur mycket mänsklig aktivitet planeten kan tåla innan oför-
utsägbara konsekvenser kan inträffa. Begreppet som sådant kan därför 
uppfattas som deterministiskt. Utrymmet innanför gränserna kan kallas 
ett säkert handlingsutrymme för mänskligheten (Rockström et al. 2009: 
472). De planetära gränserna kan inte enbart ses som begränsningar för 
hur mycket mänsklig aktivitet jordens stora system beräknas kunna 
bära. De kan också anses utgöra begränsningar för den västerländska 
konsumtionslivsstilen och för att fortsätta ”som vanligt” med tidigare 
verksamheter. Utifrån perspektivet av naturdeterminism blir både an-
tropocen och planetära gränser förklaringar till vad mänsklig påverkan 
på planeten hittills har gett upphov till. Används begreppen på det sät-
tet lämnas inget utrymme till förändringar öppet. Miljödiskurser utifrån 
ett naturdeterministiskt perspektiv kan därmed föra fram uppfatt-
ningen om att miljöfrågorna ”är som de är” och att de inte går att göra 
något åt. 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Till skillnad från det naturdeterministiska perspektivet är innebörden i 
ett socialkonstruktivistiskt perspektiv inte på förhand bestämt. Enligt Mas-
sey (2006a: 47) skapas den rumsliga dimensionen utifrån sociala kon-
struktioner, vilket innebär att omvärlden organiseras genom en individs 
direkta eller indirekta upplevelser av den. Tanken stöds utifrån hur 
Dewey (1916/1942) resonerar om att kunskap kontinuerligt skapas och 
omskapas i meningsskapandeprocesser där nya erfarenheter läggs till 
gamla (Rodgers 2002: 848; Dewey 1916/1942: 169). Miljöfrågor utifrån 
ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan därför ha mångfaldiga inne-
börder. När betydelserna samlas i gemensamma uppfattningar bildar 
de diskurser. Sociala konstruktioner som ligger till grund för vanligt 
förekommande diskurser får konsekvenser för exempelvis politik inom 
olika områden (Robbins 2011: 124). Sätten naturen kan förstås på är 
reflektioner av sociala villkor och dominerande metaforer för hur om-
världen ser ut. Det innebär att sociala konstruktioner kan vara felaktiga 
eller ofullständiga, men att de ändå kan bidra med nya tankar att se på- 
och tolka omvärlden (Robbins 2011: 123).  

Hur sociala konstruktioner ”ser ut” kan synliggöras genom repre-
sentationer. Istället för att förstå dem som sanningar kan de utgöra ett 
bland flera verktyg för att skapa mening i omvärlden. Oavsett om re-
presentationerna är rätt eller fel kan de vara till hjälp för att navigera i 
omgivningen och det får i sin tur effekt för hur människor agerar 
(Thrift 1999: 297). Ett exempel på representationer av miljöfrågor är 
fotoböckerna Big World, Small Planet och The Human Quest (Klum & 
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Rockström 2015; 2012). I de representeras antropocen och de plane-
tära gränserna av bland annat bilder från stadsmiljöer med tung trafik 
och bolmande skorstenar, nedhuggen regnskog, fiskar som lever i ko-
rallrev och bilder på djur som tillhör sällsynta arter. Böckerna visar dels 
hur den stora accelerationen har påverkat miljö och mänsklighet, dels 
hur miljön får stå tillbaka för människans framfart. Vissa av bilderna 
kan också tolkas som att de förmedlar en känsla av naturens orördhet 
och skönhet. Böckernas budskap är att visa att vi kan få behålla den 
fina naturen och minimera de negativa konsekvenserna av mänsklig 
aktivitet om vi stoppar mänsklighetens miljöförstöring. Castree (2014a: 
41ff.) poängterar att bilders utformning kan skapa representationer om 
hur miljöförstörelse ”ser ut” och leda till miljödiskurser där relationer 
mellan miljö och mänsklighet ses som problematiska, vilket kan ha in-
flytande på hur personer känner och tänker om världen.  

Sedda utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv blir miljöfrå-
gorna mångfaldiga där det finns lika många uppfattningar som det 
finns människor. Vilka sociala konstruktioner och vilka av dess repre-
sentationer som får genomslag påverkas av miljödiskurser i det all-
männa bruset. Enligt de diskurser som tidigare beskrivs i avhandlingen 
ses miljöfrågorna som stora och svårhanterliga där ett stort ansvar kan 
läggas på individen. Till följd av det framför rådande miljödiskurser 
baserade på socialkonstruktivistiska perspektiv att det är svårt att göra 
något åt dagens miljöutmaningar. 

Ett post-naturligt perspektiv 
Ett post-naturligt perspektiv bygger på sociala konstruktioner om hur om-
världen kan organiseras men inkluderar också det som går bortom det 
kända. Ett vanligt sätt att göra världen begriplig är genom ett tvådelat 
tänkesätt om att natur och mänsklighet är åtskilda, något som länge 
karaktäriserat det västerländska tänkandet (Braun 2009: 28; Castree 
2005: 226). Ett annat sätt att se på världen är som att det bara finns en 
gemensam, sömlös värld (Jones 2009: 294; Castree 2005: 224). Castree 
(2005) benämner ett perspektiv där uppdelningen mellan miljö och 
mänsklighet är upphävd, som post-naturligt. I den post-naturliga geo-
grafin är det svårt att reda ut vad som hör till vad i relationerna mellan 
natur och mänsklighet (Castree 2005: 224f.). Vad är det till exempel 
som säger: att en gorilla skulle vara mer lik en sten än en människa (författa-
rens översättning) (Castree 2005: 224)? Vid närmare eftertanke kanske 
skillnaderna och likheterna kan vara större inom sfärerna natur och 
mänsklighet än mellan dem. Ett annat exempel är natur och teknik som 
skulle kunna representera ett motsatsförhållande mellan det naturliga 
och det av människan uppfunna. Naturen kan här tas för givet som en 
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sfär som är skild från teknik. Om människan däremot ses som en del 
av naturen och är upphovet till den teknologi som finns idag, kanske 
tekniken trots allt hamnar inom ramarna för naturen (Braun 2009: 20).  

I Kapitel 2 beskrevs hur en ekocentriskt inriktad person värderade 
naturen för naturens egen skull och hur en antropocentriskt inriktad 
person värderade miljön för dess förmåga att uppehålla mänsklig livs-
kvalitet. Formuleringen användes då för att särskilja betydelsen mellan 
natur och miljö. Sett ur ett post-naturligt perspektiv ifrågasätts synsät-
tet att en person över huvud taget måste välja mellan att värdera natur 
eller mänsklighet högst. Ett sådant val blir överflödigt eftersom de två 
inte går att skilja åt. Istället för att se på förhållandet mellan miljö och 
mänsklighet som ett parförhållande kan det ses som nätverk av sam-
manlänkande trådar där kroppar, platser, landskap, ekologi och kul-
turer ständigt rör sig och förändras (Jones 2009: 308). Miljögeografin 
är den inriktning av geografin som strävar mot att väva samman miljö 
och mänsklighet utifrån ett post-naturligt perspektiv. Det som studeras 
blir därmed sociala fenomen som inte är alltigenom sociala och natur-
liga fenomen som inte är alltigenom naturliga (Castree 2005: 241).  

Om begreppen antropocen och planetära gränser skulle tolkas uti-
från ett post-naturligt perspektiv skulle det vara svårt att avgöra vad i 
begreppen som ”tillhör” naturen och samhället eftersom de är nära 
sammankopplade med varandra, kanske till och med en enhet (Castree 
2005: 224). Miljöfrågorna sedda utifrån ett post-naturligt perspektiv in-
nebär att miljö och mänsklighet smälter samman och ger utrymme för 
något okänt eller ett ”mer” som kanske inte upptäcks vid första an-
blicken av en situation eller som kanske inte ens går att upptäcka. Det 
post-naturliga perspektivet kan varken användas som entydigt svar på 
vad som händer i världen eller ge tydliga riktlinjer för hur miljöfrågorna 
kan hanteras på stor skala. Istället kan perspektivet bidra med att skapa 
ett utrymme som innehåller ”mer” än det kända. I det okända finns 
öppningar för nya möjligheter som kan skapa hopp om framtiden 
(Stoknes 2015: 222). 

Miljöfrågor som förklaringar eller utgångspunkter 
Innebörden i begreppen antropocen och planetära gränser kan utifrån 
de resonemang som förts hittills i avhandlingen resultera i tre miljödis-
kurser som alla kan påverka hur gymnasieungdomar uttrycker sig om 
miljöfrågor. I den första diskursen kan begreppen ses som förklaringar 
till hur världen ser ut idag och att det som händer med miljön hädan-
efter har en förutbestämd riktning och kan leda till miljökollaps. I den 
andra diskursen kan begreppen tolkas som att miljöfrågorna kräver 
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omedelbara och brådskande åtgärder, något som är svårt att genomföra 
eftersom frågorna är övergripande och individer pekas ut att ha ett sär-
skilt stort ansvar. I den tredje diskursen kan begreppen bidra till att mil-
jöfrågorna uppfattas som osäkra och svåröverblickbara eftersom också 
det okända i en situation erkänns. Å ena sidan kan hanteringen av mil-
jöfrågorna uppfattas som svår, å andra sidan kan det okända innebära 
upptäckter av nya möjligheter som kan bana väg för en hållbar framtid. 

Det här avsnittet visar att miljöfrågorna kan få olika innebörder be-
roende på utifrån vilket perspektiv de betraktas, något som i sin tur kan 
skapa olika miljödiskurser. Avhängigt av vilka miljödiskurser som till-
skrivs begreppen antropocen och planetära gränser kan de antingen ses 
som förklaringar till hur dagens omvärld är och kommer att bli, eller 
som utgångspunkter för hur miljöfrågorna kan hanteras nu och fram-
över.  

I studien kopplas miljöfrågorna sedda utifrån naturdeterministiska 
perspektiv ihop med tidigare forskning om att ungdomar ser negativt 
på en gemensam global framtid (se bland annat Nordensvard 2014: 
444; Rubin 2013: 38; Threadgold 2012: 17). Socialkonstruktivistiska 
perspektiv kan leda till att miljöfrågor uppfattas som möjliga att hantera 
men att det är svårt, vilket överensstämmer med tidigare forskning om 
att ungdomar känner hopplöshet och maktlöshet inför miljöfrågorna 
(se bland annat Ojala 2016: 1; Nordensvard 2014: 444). Om ett post-
naturligt perspektiv ses som ett sätt att skapa nya möjligheter för att 
hantera miljöfrågorna kan det kopplas samman med de nyckelkompe-
tenser för hållbarhet som ingår i UHU (Wiek et al. 2016: 242).  

Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet på miljöfrågor be-
skrivs hur en person kan organisera sin omvärld genom meningskap-
andeprocesser. Meningsskapandeprocesser är centrala i avhandlingen 
eftersom hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor är en 
följd av hur de skapar mening om världen. Hur det kan gå till present-
eras i nästa avsnitt. 

Meningsskapandeprocesser 
Processer där en kognitiv abstraktion, exempelvis en idé, överförs till 
en konkret uppfattning eller kunskap benämns i den här studien som 
meningsskapandeprocesser.  

Dewey (Rodgers 2002: 847f.; Dewey 1916/1942: 164) utgår från att 
grundvalen för meningsskapandeprocesser är erfarenheter. I reflekt-
ionen över en erfarenhet skapas mening och erfarenheten får betydelse 
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(Rodgers 2002: 848; Dewey 1916/1942: 169). Genom interaktion mel-
lan exempelvis en person och dennes miljö kan nya kunskaper som 
förändrar den reflekterande personen skapas, så till vida att hen lär sig 
eller förstår något nytt (Rodgers 2002: 846; Dewey 1916/1942: 163). 
Dewey (Dewey 1916/1942: 170) menar därför att en förutsättning för 
meningsskapandeprocesser och skapandet av ny kunskap är att tänka 
relationellt mellan befintliga och nya erfarenheter. Meningsskapande-
processer består alltså av en upplevd erfarenhet som följs av reflektion, 
med hjälp av vilken det nyss upplevda kan organiseras in bland en per-
sons kunskaper. Reflektionen kan därför sägas spela en viktig roll i me-
ningsskapandeprocesser.  

En tågresa som meningsskapandeprocess 
I en artikel av Rodgers (2002) tolkas Deweys sätt att se på reflektion. I 
citatet nedan beskrivs vilken funktion reflekterandet kan ha i menings-
skapandeprocesser i detalj:  

Reflektionens funktion är att skapa mening: att formulera relationer och sam-
manhang mellan olika delar av en specifik erfarenhet, mellan just den erfaren-
heten och andra erfarenheter, mellan den erfarenheten och kunskapen den bär 
med sig och mellan just den kunskapen och kunskap som skapats av andra 
tänkare än en själv. (Rodgers 2002: 848, författarens översättning) 

I ett exempel kommer jag här att i tur och ordning gå igenom de fyra 
förhållanden mellan erfarenhet, reflektion och kunskap som uttrycks i 
citatet. En meningsskapandeprocess kan liknas vid en tågresa där nå-
gon sitter och tittar ut genom fönstret (Massey 2006b: 91). I det här 
exemplet åker tåget förbi en bakgård där det växer solrosor. Enligt hur 
meningsskapandeprocesser som de beskrivits tidigare går till, kan sy-
nen av bakgården utgöra en ny erfarenhet som nu genom reflektion 
organiseras in i en persons uppfattningar om världen och skapar ny 
kunskap. Det första förhållandet som tas upp är det mellan olika delar 
av den specifika erfarenheten. En tanke kan vara att solrosor blir stora 
och syns bra, att det rätt årstid för dem att blomma och att de ger ett 
vackert intryck. Det andra förhållandet är det mellan den här specifika 
erfarenheten och andra erfarenheter. Det kan till exempel vara att nam-
net solros är passande eftersom blommorna faktiskt ser ut som solar 
och att solrosor har synts till på flera ställen och att de därmed verkar 
vara vanliga i trakten. Det tredje förhållandet är det mellan tidigare erfa-
renhet och kunskapen den bär med sig. Eftersom solrosor verkar vara 
vanliga här, har området förmodligen ett klimat som passar för sol-
rosodling, vilket betyder att det kan det finnas stora fält med solrosor i 
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närheten där blommorna sedan används för att framställa solrosolja. I 
det fjärde förhållandet kopplas den egna kunskapen ihop med andras 
kunskaper. Slutsatsen kan då bli att odlingen av solrosorna säkert är 
planerad eftersom fröna måste sättas på våren för att hinna blomma på 
sensommaren. De förmodade solrosodlingarna kan påverkas positivt 
eller negativt om området utsätts för klimatförändringar. Sammantaget 
har meningsskapandeprocessen lett fram till uppfattningen att tåget 
åker i en vacker trakt där det odlas mycket solrosor som troligtvis också 
kan vara ett kännetecken och en inkomstkälla för området. På det sättet 
har de nya erfarenheterna genom en meningsskapandeprocess gett 
upphov till ny kunskap.  

I meningsskapandeprocesser finns inte alla fakta tillgängliga, utan 
vissa saker måste också föreställas. Föreställningar tillhör reflekteran-
det och är en del av det (Rodgers 2002: 850). När det gäller menings-
skapande formas i första hand uppfattningar och idéer, snarare än slut-
satser om hur saker är (Dewey 1916/1942: 164). De erfarenheter som 
uppmärksammas är högst personliga (Dewey 1916/1942: 174). Med-
passagerarna på tåget uppmärksammar inte nödvändigtvis just solro-
sorna. De kan istället reagera på något de hör i ett samtal som pågår 
någonstans i vagnen eller en doft som dröjer sig kvar när någon passe-
rar deras plats.  

När en person skapar en ny erfarenhet kommer den i sin tur att 
påverka personen (Dewey 1916/1942: 163). I det här fallet gav den 
idéer och uppfattningar om trakten som tåget passerade. Att skapa me-
ning är också att skapa kunskap (Dewey 1916/1942: 177). Menings-
skapandeprocesser kommer därför fortsättningsvis i avhandlingen lik-
ställas med att tillägna sig kunskap. Kunskapsprocesser baseras på en 
primär erfarenhet som följs av en sekundär erfarenhet (Glassman 2001: 
8). Exempelvis kan en bakgård med solrosor som uppmärksammas un-
der en tågresa efter genomförd meningsskapandeprocess säga något 
om trakten tåget åker i och därigenom ha skapat ny kunskap.  

I avhandlingen likställs det gymnasieungdomar uttrycker om mil-
jöfrågor med att det som sägs är en del av vad de kan. Det är däremot 
inte säkert att de uttrycker allt de kan om miljöfrågor. Det de berättar 
påverkas av den kontext samtalet förs i, precis som att meningsskap-
andeprocesser hos tågresenärerna baseras på vad de ser genom fönst-
ret. Meningsskapandeprocesser om miljöfrågor handlar om världen vi 
lever i, vilket ger avhandlingen en tydlig rumslig och geografisk karak-
tär.  
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Meningsskapandeprocesser om världen 
Enligt Massey (2006a: 48) skapas mycket av geografin i människors 
medvetande vilket resulterar i mentala bilder av hur världen ”ser ut”. 
Massey (2005a) med flera (se bland annat Soja 1999; Smith 1984/2010) 
menar att meningsskapandeprocesser i geografin, det vill säga i den 
rumsliga dimensionen, skapas genom sociala konstruktioner. Det inne-
bär att omvärlden organiseras genom direkta eller indirekta upplevelser 
av den (Massey 2006a: 47). Den rumsliga dimensionen kan också 
skapas kollektivt på en samhällelig nivå (Smith 1984/2010: 116). I det 
ingår gemensamma uppfattningar om olika frågor i form av diskurser. 

Ett sätt att se på den rumsliga dimensionen är som en fonddekorat-
ion som kan ha inflytande över livet, men som inte påverkar den sociala 
dimensionen i stor skala (Soja 1999: 261f.). I ett sådant sätt att tänka 
utgör rummet en kuliss för det sociala. När det gäller miljöfrågor är 
omvärlden och samhället nära sammankopplade och påverkar- och på-
verkas av varandra. Massey (1984) beskriver samspelet som att: 

 
Det är inte bara rummet som är socialt konstruerat, det sociala konstrueras 
också av rummet. (Massey 1984:6, författarens översättning) 

Masseys ord ger det rumsliga liv och betydelse utöver att vara en bak-
grund till mänsklig aktivitet. När det gäller miljöfrågorna kan det be-
skrivna samspelet tolkas som att medborgare har kunskap och före-
ställningar om vilken påverkan deras livsstil har på miljön. Kännedo-
men om miljöförstöringens kan i sin tur påverka hur samhället agerar i 
miljöfrågorna. För att det ska bli möjligt krävs att förståelsen för rum-
met kontinuerligt omskapas med hjälp av meningsskapandeprocesser 
(Massey 2006b: 92). Den rumsliga dimensionen blir därför mångfaldig 
och hur omvärlden tolkas varierar från person till person, vilket över-
ensstämmer med Deweys tankar om att de erfarenheter som används 
i meningsskapandeprocesser är personliga (Massey 1994: 237; Dewey 
1916/1942: 174).  

Diskurser och teman i avhandlingens studie 
I det här kapitlet har jag hittills presenterat hur det allmänna bruset, 
miljödiskurser och meningsskapandeprocesser alla samverkar hos 
gymnasieungdomarna. Genom meningsskapandeprocesser organiserar 
de sin omvärld och skapar kunskap om den. Kunskapen bygger på er-
farenheter och föreställningar som förs fram genom diskurser i det all-
männa bruset. När ungdomarna influeras av något skaffar de sig nya 
erfarenheter som de skapar ny mening om. På det viset skapas och 
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omskapas deras kunskaper och uppfattningar om världen, däribland 
miljöfrågor, kontinuerligt.  

Alvesson & Kärreman (2000) ställer frågan vad som menas med 
diskurser. Ett sätt att se dem är som lokala, kontextbaserade fenomen 
som ska studeras i detalj. Ett annat sätt att beskriva dem är som hjälp 
för att förstå bredare, mer generaliserade vokabulär och vägar att stu-
dera den sociala världen (Alvesson & Kärreman 2000: 1129). I den här 
studien kommer innebörden av diskurser att beskrivas utifrån studiens 
kontext. Alvesson & Kärreman (2000) skiljer på olika typer av mening 
som hör samman med diskurser. Enligt dem kan diskurser framföra en 
tillfällig eller flyktig mening, som kommer från en specifik social inter-
aktion. En annan typ av mening är varaktig och trögrörlig och återfinns 
i diskurser som skapas under mer stabila förhållanden än vid specifika 
tillfällen (Alvesson & Kärreman 2000: 1130). De båda typerna av me-
ning producerar och reproducerar varandra genom individers kontinu-
erliga meningsskapandeprocesser om världen, (se Figur 5). I avhand-
lingen överensstämmer det gymnasieungdomarna uttrycker om mil-
jöfrågor i studiens deltagande modellbygge med tillfällig mening vid en 
speciell tidpunkt. Miljödiskurser i det allmänna bruset ses däremot som 
bestående av varaktig och trögrörlig mening. Det som Alvesson & Kär-
reman (2000: 1130) benämner som tillfällig mening i diskurser övergår 
därför här till att kallas för mening eller kunskap i de teman om miljöfrå-
gor som uttrycks av studiens deltagare. Avhandlingen skiljer därmed 
betydelsen av diskurser som karaktäriseras av varaktighet och trögrör-
lighet, från teman som karaktäriseras av tillfällig mening vid en specifik 
tidpunkt.  

Figur 5: Mening i diskurser. Diskursers tillfälliga och varaktiga mening producerar och 
reproducerar varandra genom meningsskapandeprocesser. Tillfällig mening likställs i 
avhandlingen med de teman som nämndes i hur studiens deltagare uttrycker sig om 
miljöfrågor. Varaktig mening exemplifieras i avhandlingen av miljödiskurser som figu-
rerar i det allmänna bruset. Källa: Egen bearbetning. 

I avhandlingens första frågeställning ingår att undersöka hur det gym-
nasieungdomar uttrycker om miljöfrågor kan relateras till utbildning 

produceras och reproduceras

produceras och reproduceras

Varaktig mening:
Miljödiskurser i det

allmänna bruset

Tillfällig mening:
Mening och kunskap i teman som nämns i
hur gymnasieungdomar uttrycker sig om 

miljöfrågor i studiens deltagande
modellbygge
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för hållbar utveckling, UHU. I förhållande till den frågan står miljödis-
kurser i allmänna bruset och de teman studiens deltagare uttrycker om 
miljöfrågor som en helhet som ställs mot policyer för UHU, (se Kapitel 
3). 

Relationella tänkesätt om miljöfrågor 
Nära förknippat med meningsskapandeprocesser ligger det så kallade 
relationella tänkandet vilket innebär att analysera hur relationer förändras 
eller kan förändras. Det innebär att vara medveten om att flera paral-
lella förhållanden existerar samtidigt på olika ställen (Massey 1999: 12). 
Även Dewey (1916/1942) för fram det relationella tänkesättet i och 
med sin ståndpunkt att kunskaper uppstår med hjälp av att gamla och 
nya erfarenheter relaterar till varandra (Rodgers 2002: 846; Dewey 
1916/1942: 163). Relationer kan förändras och när de gör det, ändras 
också sammansättningen av de olika delarna som utgör omvärlden 
(Cresswell 2013: 218). I ett relationellt tänkande får saker en mening 
beroende på hur de förhåller sig till andra företeelser utan att vara på 
förhand bestämda (Cresswell 2013: 218).  

Världen är komplicerad och består av många olika delar som relate-
rar till- och interagerar med varandra (Cresswell 2013: 218). Inom geo-
grafin betraktas omvärlden i vissa fall utifrån två olika fält bestående av 
miljö och samhälle (Braun 2009: 22). Uppdelningen mellan miljö och 
mänsklighet är vanlig och tas ofta för given (Castree 2005: 224). Här 
presenteras tre relationella tänkesätt, eller sambandtänkanden, som lig-
ger till grund för analysen av vad gymnasieungdomarna i studien ut-
trycker om miljöfrågor. Vad studiens deltagare uttalar är inte samma 
sak som vad de tänker. De tankemodeller som beskrivs nedan omvand-
las genom studiens analys till att istället beskriva deltagarnas uttryck 
och uttryckssätt. 

Tvådelade tänkesätt 
Tvådelade tänkesätt kan också kallas för dikotomier vilket innebär en 
uppdelning mellan två sfärer eller för dualismer som består av två mot-
satta parter (SAOL 2017). I avhandlingen används istället termen två-
delade tänkesätt för att ange att ett det är två faktorer eller aktörer som 
nämns i ett uttryck. Om de motsätter eller kompletterar varandra vari-
erar.  

En dualism kännetecknas av att den aktualiserar ett förhållande som 
”antingen-eller”, vilket skapar kontraster som kan tas för givna (Castree 
2014a: 24). Dualismer utifrån betydelsen att någonting är något genom 
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att inte vara något annat, är en del av det västerländska tänkesättet som 
är vanligt förekommande i vårt dagliga språk (Castree 2014a: 24). Ge-
nom att använda ett dualistiskt tänkande som anger ”antingen-eller”, 
kan jag till exempel svara på frågan om vem jag är genom att göra en 
rad ställningstaganden och val mellan olika motsättningar. Jag skulle 
exempelvis kunna beskriva mig själv som kvinna (inte man), mamma 
(inte pappa), medelklass (inte arbetare eller överklass), vegetarian (inte 
köttätare) och cyklist (inte bilist). Med hjälp av ett dualistiskt tänkande 
kan jag samtidigt beskriva vem jag är och vem jag inte är eftersom mot-
satser finns underliggande i den typen av tänkande (Ahmed 2014: 1; 
Ideland & Malmberg 2014: 369; Said 1978).  

Ett annat tvådelat tänkesätt uppstår genom att se delarna i en relat-
ion som ett ”både-och”, där de båda objekten kommunicerar med 
varandra (Soja i Borsch 2002: 113). Tvådelade tänkesätt kan därför 
också fungera som en feed-back loop där de två sfärerna samverkar 
istället för att utesluta varandra. I avhandlingen uppmärksammas två 
typer av relationer mellan miljö och mänsklighet i tvådelade tänkesätt. 
Den första typen är dualismen där miljö och mänsklighet står som åt-
skilda och till synes opåverkade av varandra. Den andra typen är loopen 
där miljö och mänsklighet är åtskilda men där de påverkar- och påver-
kas av varandra. En dualism kan anses vara ett exempel på linjärt sam-
bandstänkande, medan loopen utgörs av ett cirkulärt sambandstän-
kande, (se Figur 6). 

Figur 6: Tvådelade tänksätt. Källa: Egen bearbetning. 

Systemiska tänkesätt 
Ju fler delar som samverkar i meningsskapandeprocesser desto mer 
ökar möjligheterna för sammansatta och djupgående kunskaper som 
leder till analys och förståelse. Ett sätt att definiera systemiskt tänkande 
kan vara att det består av tre eller flera delar. Det gäller exempelvis 
sambandstänkandet om en produkt som under sin produktcykel troli-
gen har tillverkats på ett antal platser innan den färdigställs och hamnar 
på butikshyllan. Varje steg påverkar den plats där det utförs. Ett par 
jeans transporteras till exempel ursprungligen från en bomullsodling 

En form av tvådelat tänkesätt innebär en 
uppdelning mellan två sfärer där delarna 
ses som ”antingen-eller”.

En annan sorts tvådelat tänkesätt kan beskrivas
genom att sfärerna kompletterar varandra och ses
som “både-och”. Sambandet mellan delarna kan då
beskrivas som en loop.
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till ett väveri, vidare till färgning och sedan till ett skrädderi för att slut-
ligen skeppas iväg till inköpsstället (Browne et al. 2005: 775). Den på-
verkan jeansen lämnar på platserna där dess industrier befinner sig styrs 
av efterfrågan på andra platser. Förståelse för en produkts väg, dess 
miljöpåverkan och livsvillkoren för de inblandade i processen skapar 
en mer mångfasetterad bild av konsumtionens påverkan än vad tvåde-
lade tänkesätt gör (se bland annat Cook 2004: 642). I avhandlingen 
uppmärksammas två typer av systemiskt tänkande mellan miljö och 
mänsklighet som båda har hämtats från de nyckelkompetenser för håll-
barhet som ingår i UHU (Wiek et al. 2016: 242). Den första typen är 
systemtänkande som innebär att sammankoppla element från olika di-
scipliner och olika rumsliga nivåer för att skapa övergripande kun-
skaper. Den andra typen är framtidstänkande som innebär att genom 
ett ”systemtänkande i tiden” skapa föreställningar om hur en hållbar 
framtid kan se ut och utvecklas. Systemtänkande och framtidstänkande 
kan antingen vara linjära eller cirkulära till sin karaktär. Olika syste-
miska tankemodeller kan även ske parallellt med varandra och då bilda 
former av nätverk, (se Figur 7). 

Figur 7: Systemiska tänkesätt. Källa: Egen bearbetning. 

Tvådelade tänkesätt kan vara en del av systemiska tänkesätt och sam-
verka med dem exempelvis i form av ett paraply. Det är därmed möjligt 
att se miljö och mänsklighet som åtskilda samtidigt som systemiska 
tänkesätt används för att analysera miljöfrågor mer detaljerat. 

Komplicerade tänkesätt 
Systemtänkande och framtidstänkande som vävs samman genom lin-
jära och cirkulära samband kan bli oöversiktliga och då innehålla något 
okänt eller ”mer”, vilket kan benämnas som post-naturligt (Castree 
2005: 223ff.). Exempel på ett sådant sambandstänkande kan, som tidi-
gare nämnts, vara frågeställningar om huruvida teknik är en del av na-
turen då det är mänskligheten som har uppfunnit den. Men hur blir det 
om människan själv ses som en del av naturen (Braun 2009: 20)? Uti-
från det perspektivet blir frågan komplicerad och svårare än vad den 

En form av systemiskt tänkande
är orsakssamband.

En annan sorts systemiskt tänkande
är cirkulära samband.
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först verkade. Svaret innehåller också osäkerheter inför vad det skulle 
kunna innebära och kräver därför komplicerade tänkesätt för att bemötas. 

Ett annat exempel är den dynamik som beskriver relationer mellan 
miljö och mänsklighet i avhandlingens inledning. Dynamiken bygger 
på samspel mellan olika händelser om hur mänskliga, eller icke-mänsk-
liga sfärer anpassar sig till förändringar (Holling & Gunderson 2001: 
25ff., 44ff., se Figur 8). Inom den komplexa systemteorin varifrån dy-
namiken som beskrivs i avhandlingen är hämtad, benämns de föränd-
ringar ett system kan göra för att bibehålla sin funktion för anpassning. 
O´Brien (2012) poängterar skillnaden mellan anpassning och föränd-
ring och menar att en anpassning kan vara deterministisk till sin karak-
tär, eftersom den innebär en acceptens om att dystopiska framtidssce-
narier kommer att slå in. Som ett exempel nämner hon att temperatu-
ren under nuvarande sekel skulle kunna öka med fyra grader. Med den 
fokusering på klimatanpassning som sker idag kan det verka som att 
det är lättare att anpassa samhället till en fyra grader varmare värld än 
att förändra världen för att hejda temperaturökningen (O´Brien 2012: 
668). Transformation kan därför ses som ett alternativ till anpassning 
och innebär att fråga hur det rådande samhället kan förändras i grun-
den. För att det ska kunna genomföras behövs samverkan mellan tek-
nisk innovation, institutionella reformer, beteendeförändringar och 
kulturella förändringar. För att komma dit behöver värden och det för-
givet-tagna ifrågasättas (O´Brien 2012: 670). Betydelsen av transform-
ation stämmer överens med det som tidigare beskrevs som stark håll-
bar utveckling, medan anpassning så som den framställs här, istället 
ligger närmare svag hållbar utveckling, (se Kapitel 2). 

I inledningen exemplifierades hur dynamiken i samspelet mellan 
miljö och mänsklighet antingen kunde leda till miljökollaps om mil-
jöfrågorna inte hanterades, eller en hållbar framtid om samhälleliga åt-
gärder sattes in i tid. Hur, var och vem eller vilka som ska intervenera 
för att målet om en hållbar framtid ska kunna realiseras är komplicerat 
och oklart. Här i avhandlingen anses den förändring som behöver äga 
rum för att uppnå en hållbar framtid vara av transformativ typ, snarare 
än en anpassning till ett alltmer miljöutsatt samhälle. Likväl kan även 
en djupgående transformation ses som en form av anpassning, som 
istället för att vara deterministisk, baseras på att hantera vilda problem 
understödda av komplicerade tänksätt i enlighet med det post-naturliga 
perspektivet att se på miljö och mänsklighet. 

Att förklara det post-naturliga fullt ut är svårt eftersom det inte går 
att sätta ord på det okända och för att det saknas uttryck för det kom-
plexa och komplicerade. För att kunna diskutera relationer mellan miljö 
och mänsklighet utan att fastna i- och begränsas av dualismer behövs 
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nya ord i en ny vokabulär (Castree 2003: 224). Eftersom ord och tan-
keförmåga begränsar en full förståelse för hur miljö och mänsklighet 
kan påverka varandra, kan det okända välkomnas med en medvetenhet 
om att det alltid finns ”mer” än vad meningsskapandeprocesser kan 
formulera kunskap om. I avhandlingen illustreras komplicerade tänke-
sätt genom en dynamisk process (Holling & Gunderson 2001: 34), (se 
Figur 8).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Komplicerade tänkesätt. Källa: Bearbetning från Holling & Gunderson 2002: 

34. 

Det här kapitlet har handlat om hur miljödiskurser i det allmänna bru-
set kan se olika ut beroende på utifrån vilket perspektiv miljöfrågorna 
ses. Kapitlet har också beskrivit hur meningsskapandeprocesser an-
vänds för att organisera omvärlden främst med hjälp av ett kunskaps-
mässigt, eller kognitivt, meningsskapande. I att organisera omvärlden 
ingår också känslomässiga aspekter. I nästa kapitel görs en fördjupning 
om hur det är att leva i en värld där inställningen till miljöfrågorna 
präglas av maktlöshet och hopplöshet, något som förstärker miljödis-
kurserna som grundar sig på att miljöfrågorna är komplicerade och 
svårhanterliga.  
  

Komplicerade tänkesätt kan illustreras med en
dynamisk process där ett system på olika sätt anpassar
sig till förändringar i omgivningen. Om anpassning inte är
möjlig förändrar systemet sina funktioner i grunden.
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Sammanfattning 
 

• Gemensamma uppfattningar om miljöfrågor i det allmänna bruset 
kan kallas miljödiskurser.  
 

• Antropocen och planetära gränser kan inrymma tre miljödiskurser 
om att en miljökollaps är förutbestämd, att miljöfrågorna går att 
hantera men att det är svårt och att det finns hopp om att olika sätt 
att sköta miljöfrågorna kan skapa en hållbar framtid. 

 
• I meningsskapandeprocesser samverkar erfarenhet och reflektion 

för att skapa kunskap. 
 

• Meningsskapandeprocesser sker med hjälp av relationella tänkesätt 
som kan innebära tvådelade tänkesätt, systemiska tänkesätt eller 
komplicerade tänkesätt. 
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5. Att leva i en ohållbar värld 

I det här kapitlet presenteras den andra delen av avhandlingens teori 
som utgår från känslomässiga aspekter av meningsskapandeprocesser. 
Kapitlet beskriver hur känslor inför att omvärlden kan uppfattas stå 
mellan miljökollaps och hållbar framtid kan påverka både samhälle och 
individer. Hopp lyfts fram som en möjlig väg mot förändring. Vidare 
följer en redogörelse för hur ungdomars känslor kan hanteras i utbild-
ning och UHU. Mycket av litteraturen om miljöpsykologi handlar om 
klimatfrågan vilket gör att den i det här kapitlet används som ett exem-
pel på en global miljöfråga. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

Känslor i en ohållbar värld 
En känsla kan beskrivas som en subjektiv förnimmelse som kan jäm-
föras med tidigare erfarenheter och därefter benämnas (Shouse 2005; 
Johansson 2013: 96). Innan en person uttrycker en känsla har den blivit 
kontrollerad mot föregående upplevelser och fått ett namn (Shouse 
2005). Ord som är besläktade med känsla är affekt och emotion. Affekt 
kan beskrivas som en icke medveten upplevelse medan emotioner an-
tingen kan beskrivas som något som ligger bakom en känsla eller själva 
uttrycket av känslan (Johansson 2013: 96; Gibson & Waitt 2009: 421; 
Shouse 2005; Sonnby-Borgström 2005: 26). Affekt och emotion kan 
därmed vara bakgrunder till det som uttrycks i ord, det vill säga själva 
känslan. Eftersom den här studien har som syfte att undersöka gymna-
sieungdomars uttryck om miljöfrågor avgränsas avhandlingens voka-
bulär till att uteslutande använda ordet känsla. 

Att känslor prövas mot tidigare erfarenheter innan de yttras över-
ensstämmer med Deweys (1916/1942) sätt att beskriva meningsskap-
andeprocesser (Rodgers 2002: 847f.; Dewey 1916/1942: 164, se Kapi-
tel 4). I och med det kan känslor också sägas utgöra en del av en per-
sons kunskaper. 

Inom psykologin benämns känslor som personliga upplevelser av 
en bakomliggande emotion (Johansson 2013: 97; Sonnby-Borgström 
2005: 26). Ahmed (2014: 9) menar istället att känslor borde betecknas 
som sociala och kulturella handlingar eftersom de inte stannar hos den 
enskilda individen utan istället kommuniceras. Det innebär att vad som 
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framkallar känslor om miljö- och klimatfrågor kan kopplas samman 
med kommunikation om miljö som exempelvis diskurser eller repre-
sentationer för hur miljöfrågorna ”ser ut”. Känslor om miljöfrågor kan 
spridas i samhället genom att de uttrycks med objekt som kan vara bil-
der på hotade landlevande däggdjur (Boycoff 2008: 549). Exempel på 
djur som förknippas med klimatförändringarna är bland andra isbjör-
nar. Vad som cirkulerar bland medborgarna är därmed inte känslorna 
i sig, utan istället de diskurser eller representationer som framkallar 
dem.  

Ahmed (2014) ställer sig på två punkter kritisk till hur känslor figu-
rerar i samhället. För det första är hon kritisk till att känslor har privati-
serats och ses som enskilda personers angelägenheter. För det andra är 
hon kritisk till en social struktur som försummar betydelsen av känslor 
(Ahmed 2014: 11). Här i avhandlingen anses känslor vara en lika stor 
del i individers meningsskapandeprocesser som något annat, vilket in-
nebär att kunskap kan formas av såväl kognitiva som känslomässiga 
erfarenheter. Eftersom miljöfrågor här likställs med samhällsfrågor 
men samtidigt också handlar om personers livsstilar och val, redogör 
kapitlet för känslomässiga aspekter utifrån diskussioner om hur sam-
hälle och individer kan understödja en ohållbar värld.  

Ett ohållbart samhälle 
I en studie om en norsk skidort som under en vinter led brist på snö 
noterade Norgaard (2011) att trots att det påverkade byn fortsatte in-
vånarna där att leva som vanligt. När byborna pratade om den ovanliga 
situationen var det endast i korta överslätande samtal (2011: xiii). 
Norgaard (2011: 5, 208) beskriver det som utspelade sig i byn genom 
två begrepp, nämligen kollektiv förnekelse av klimatfrågan och existen-
sen av dubbla verkligheter. 

Kollektiv förnekelse av klimatfrågan 
Företeelsen att inte beröra klimatfrågan på djupet i sociala samman-
hang benämns av Norgaard (2011: 208) som en socialt organiserad kol-
lektiv förnekelse. Förnekelse i sig kan beskrivas som en mekanism som 
aktiveras för att undvika känslor av rädsla, oro eller fientlighet (Stoknes 
2015: 16). En förklaring till den kollektiva förnekelsen av klimatfrågan 
i den norska skidorten kan enligt Norgaard (2011: 132) bero på de so-
ciala normer som bygger på en kraftfull likriktning i vad människor 
uppmärksammar, pratar om och känner. De sociala normerna produ-
ceras av olika institutioner i samhället och vardagliga handlingar hos 
dess medborgare, vilket ger en känsla för vad som är verkligt och icke-
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verkligt (Norgaard 2011: 122). Stoknes (2015: 55) menar att social upp-
märksamhet är en stark motivationsfaktor för en persons handlingar. 
Det kan innebära att de mest socialt accepterade sätten för att undvika 
negativa känslor om klimatet som skuld och konflikt, är att inte tala om 
dem (Stoknes 2015: 140; Lertzman 2015a: 140; Norgaard 2011: 93). 
Normer på en samhällelig nivå reproduceras i det individuella, på 
samma sätt som att individuella handlingar också formar normer. För-
hållandet liknar det som tidigare beskrivits om olika typer av mening i 
diskurser. En tillfällig mening skapas av vad individer uttrycker om nå-
got vid ett visst tillfälle, vilket produceras och reproduceras av varaktiga 
meningar som är större, mer trögrörliga uppfattningar om en fråga, (se 
Kapitel 4). Det finns således en likhet mellan normer och diskurser, där 
normer, både kan påverka- och påverkas av diskurser. 

En bild av dubbla verkligheter 
Trots att inte kom någon snö i den norska skidorten fortsatte invånarna 
att leva som vanligt. Att tänka på ett sätt och leva på ett annat beskriver 
känslan av att existera i dubbla verkligheter (Norgaard 2011: 5). I vardags-
livet görs hela tiden val som kan anses vara ”fel” ur miljösynpunkt men 
som bland annat påverkas av tillgång på pengar och tid, men också av 
värderingar och livsstil. Samtidigt exponeras medborgare, däribland 
gymnasieungdomar, för miljödiskurser genom det allmänna bruset där 
klimat- och miljöfrågor målas upp som svårlösta och problematiska. 
Ett exempel på dubbla verkligheter kan visa sig i en vanlig svensk nät-
tidning. Media finansieras bland annat av reklam, vilket kan leda till 
dubbla budskap mellan det som skrivs rent journalistiskt och det som 
förs fram i reklamen (Castree 2014a: 222).  

För att hitta exempel på hur de dubbla verkligheterna kan ”se ut” 
sökte jag på ordet värmerekord i en av Sveriges stora dagstidningars 
nätupplaga. Jag klickade sedan på de förslag på artiklar som gavs och 
tog skärmavbilder när artikeln laddats upp. Nedan presenteras ett ex-
empel på hur de dubbla verkligheterna representeras i den här nättid-
ningen. Artikeln handlar om att juli 2016 var den dittills varmaste må-
naden som uppmätts och att nya värmerekord har satts tio månader i 
följd. Samtidigt visas en reklam för ett flygbolag som annonserar om 
att man kan samla poäng och få flygresor till fjärran destinationer, (se 
Figur 9). 
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Figur 9: Dubbla verkligheter. Här representeras dubbla verkligheter av en artikel om 
värmerekord och reklam för ett flygbolag. Källa: Skärmavbild från svd.se, 
www.svd.se/aven-juli-var-rekordvarmt, hämtad 2016-10-04. 

De dubbla verkligheterna blir tydliga i och med artikelns ingress och 
flygbolagets banner. Vidare i artikeln står det att jordens temperatur 
har ökat med 1,1 grader sedan förindustriell tid, samtidigt som Paris-
avtalet vill hindra att den totala uppvärmningen överstiger 1,5 grader 
(UNFCCC 2015). Att dagens temperaturökning ligger så pass nära må-
let kan ses som en indikation på att exempelvis flygresor snarare behö-
ver minska än öka i antal. 

Den kollektiva förnekelsen och de dubbla verkligheterna är båda 
exempel på hur miljödiskurser kan föra fram att miljö- och klimatfrå-
gor är svårlösta eftersom det utifrån dessa två begrepp kan uppfattas 
som att det på ett samhälleligt plan ”inte görs något”. Sedan miljörö-
relsen fick sitt genombrott på 60- och 70- talen med bland annat Rachel 
Carsons bok Tyst vår (1962/2002) och bildandet av miljöorganisat-
ioner som Greenpeace, har det skett en snabb ekonomisk utveckling. 
Samtidigt har miljöfrågorna, däribland klimatfrågan, inte fått samma 
genomslag. Skillnaden i genomslag mellan miljö och ekonomi kan yt-
terligare påverka uppfattningen om att världen snarare går mot miljö-
kollaps än mot en hållbar framtid. Hur den typen av motsättning kan 
visas i känslor på ett individuellt plan beskrivs nedan med hjälp av be-
greppen kognitiv dissonans och miljömelankoli. 

En ohållbar individ 
Miljöfrågorna kan karaktäriseras som vilda problem vilka är komplice-
rade och svårlösta och där det inte finns tidigare erfarenheter att förlita 
sig på. Trots det ses individen ha att ett stort ansvar för att hantera 
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miljö- och klimatfrågor, enligt vad som tidigare beskrivits i avhand-
lingen, (se Kapitel 4). För den som bryr sig om den här typen av frågor 
innebär den kollektiva förnekelsen av klimatfrågan och de dubbla verk-
ligheterna att leva på ett sätt och tänka på ett annat, vilket kan anses 
vara en levnadskonst (Norgaard 2011: 5). I och med att diskurserna 
motsäger varandra där lösningar på stora, omfattande problem hänvi-
sas till individens handlingar, kan obekväma känslor som kognitiv dis-
sonans och miljömelankoli väckas. 

En gnagande kognitiv dissonans 
Att känna på ett sätt, men att handla på ett annat kan väcka en otrevlig, 
gnagande känsla som kallas för kognitiv dissonans (Stoknes 2015: 61; Fes-
tinger 1962: 3). Kognitiv dissonans är snarlik ambivalens som innebär 
att en person kan känna flera och motsägelsefulla känslor samtidigt. 
Ambivalensen känns obekväm när positiva och negativa känslor 
samexisterar och blir till dissonans i samband med ett åtagande som en 
person har gjort (Van Harreveld et al. 2009: 47f.). En sådan utlovad 
strävan kan exempelvis vara att leva miljövänligt. Stoknes (2015: 61) 
beskriver att det går att bli av med kognitiv dissonans genom att an-
tingen ändra på sitt handlande eller på sina åsikter i en fråga för att 
”rätta till” det obekväma. Det en person väljer att göra i det läget är 
ofta den lösning som uppfattas kosta minst i social avvikelse, vilket kan 
anses som ett rationellt val för att bli accepterad i en viss social gemen-
skap (Kahan 2012: 255). Här blir påverkan av normer och diskurser 
därför uppenbar. 

De dubbla verkligheterna skapar kognitiv dissonans och när det gäl-
ler klimatfrågan kan vetskapen om att den enskilde individen är med 
och bidrar till stora utsläpp bortförklaras med resonemang om att 
andra släpper ut mer eller tvivel på vilken effekt klimatförändringen 
faktiskt har. Å andra sidan kan var och en bli mer ”klimatsmart” och 
exempelvis byta till LED-lampor i sitt hem. Om någon däremot också 
vill åka till Thailand kan resan rättfärdigas med bytet av lampor (Stok-
nes 2015: 63). Tillrättaläggandet av kognitiv dissonans leder i exemplen 
ovan inte till strukturella förändringar av samhället.  

Om normen i ett samhälle är att existera i de dubbla verkligheterna 
kan det upplevas som att gå mot strömmen och utmärka sig för att 
ifrågasätta inte bara normerna i sig, utan också bakomliggande faktorer 
och vad en hållbar framtid innebär (Norgaard 2011: 12, 116). Olika sätt 
att minska den kognitiva dissonansen kan vara att ändra sitt sätt att 
tänka genom att försöka hitta mening och hopp i en värld med vilda 
problem eller att förändra omvärlden. Stoknes (2015: 92) beskriver kli-
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matfrågan som en gemensam kulturell utmaning med socialt organise-
rade lösningar och inte som en individuell eller teknisk situation som 
enbart rör miljön. För att den kognitiva dissonansen ska ges möjlighet 
att försvinna måste det blir lätt att göra rätt (Stoknes 2015: 125).  

Miljömelankoli hämmar handling 
Så här långt går det att konstatera att det finns kunskap, förståelse och 
oro för klimatfrågan, men att det inte är socialt accepterat att ifrågasätta 
sätten vi lever på utifrån ett klimatperspektiv. En stor angelägenhet när 
det gäller klimatfrågan är varför det inte görs mer (se till exempel Stok-
nes 2015; Lertzman 2015a; Holmgren 2014; Norgaard 2011; Malm 
2007). Varför förändras inte normer och värderingar på individuell, 
nationell och global nivå? Förklaringen bottnar i det socialt organise-
rade kollektiva förnekandet där det varken finns plats eller acceptans 
för att ventilera komplicerade och osäkra frågor som väcker obehagliga 
känslor. När klimatfrågan framställs negativt i media kan det upplevas 
att världen som den varit, är på väg att försvinna. Följden kan då bli 
känslor av en kommande förlust utan att det går kan sätta fingret på 
precis vad det är som kommer att förloras. Lertzman (2015a: 4, 15) 
benämner en sådan känsla melankoli, vilket är en form av outvecklad 
och obearbetad sorg. När det gäller melankoli som kan kopplas ihop 
med miljöfrågor kan den kallas för miljömelankoli. Vidare menar Lertz-
man (2015a: 3f.) att en person som bryr sig om miljöfrågor och fram-
tida generationer och skulle vilja ”göra mer” kan fastna i komplicerade 
dilemman om hur hen ska agera. Ett exempel på ett sådant dilemma 
kan vara att se industrialiseringen som både välgörande och förstö-
rande vilket skapar motstridiga känslor i form av ambivalens som kan 
vara svår att gå till botten med och uttrycka (Lertzman 2015a: xiii). I 
det läget kan det uppfattas som att det finns för många frågor och för 
många svar som både överensstämmer och skiljer sig när olika aspekter 
vägs mot varandra.  

Osäkerheten i vad som är ”bäst” att göra kan leda till att individer 
och samhällen engagerar sig i enklare, mer normativa aktiviteter som 
exempelvis sopsortering och byte av belysning (Ojala 2012a). Lertzman 
(2015a: 3) menar att det idag saknas inslag av diskussioner om omed-
vetna processer som ambivalens och sorg i kommunikationen om mil-
jöfrågor. Att känna ambivalens är förknippat med svåra känslor som 
skuld och konflikt, vilka kan vara problematiska att prata om (Lertz-
man 2015a: 140). Enligt Lertzman (2015a: 108) kan ambivalensen istäl-
let lyftas upp som något svårt, ges ett namn och undersökas närmare 
för att till slut accepteras, vilket påbörjar ett sorgearbete för den fram-
tida förväntade förlusten. Sörjandet är basen för att vända förlamning 
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till handling och kreativitet (Lertzman 2015a: 108). För att minska 
dessa känslor skulle det behövas tillfällen och platser för att prata om 
hur det är att leva i världen nu och framöver utifrån ett känslomässigt 
perspektiv (Norgaard 2011: 211). Trots att miljömelankoli kan skapa 
förlamning, döljer sig kraftfulla handlingsmöjligheter därunder ef-
tersom viktiga frågor kan komma upp till ytan om melankolin bryts 
(Lertzman 2015a: 8). Då miljöfrågorna kan ses som samhällsfrågor 
som är nära sammankopplade med människors livsstilar, läggs ett stort 
ansvar på individen i olika miljödiskurser. 

Det individuella ansvaret 
Att en stor del av ansvaret på att lösa klimatfrågan har lagts på individer 
kan leda till en tärande känsla av att inte lyckas. Tipslistor på hur miljön 
förbättras punkt för punkt är normativa och därmed dualistiska i sin 
karaktär med uppmaningar att göra si- men inte så, vilket Lertzman 
(2015a: 3) menar är ett ineffektivt sätt att förändra folks beteenden. 
Inte heller fungerar skrämseltaktik för att få människor att agera (Lertz-
mann 2015a: 21). Det finns inget samband mellan att de som har stor 
kunskap om klimatfrågan är mer oroade än de som kan mindre (Corner 
2012: 710, Kahan et al. 2012: 732). Stoknes (2015: 60) påpekar att det 
inte heller går att förändra attityder om klimatfrågan endast genom in-
formation. Istället kan utmaningen med att kommunicera om vad som 
kan göras i klimatfrågan vara att identifiera vilka värden hos olika grup-
per som är förenliga med ett mer hållbart samhälle och tala till dessa 
(Common cause Foundation 2016: 6; Corner et al. 2014: 417). Indivi-
der med altruistiska värderingar är mer positiva till att engagera sig för 
klimatet än individer med självuppfyllande värderingar (Corner et al. 
2014: 418). För att nå också individer med individualistiska värderingar 
med klimatbudskap anges ibland privata ekonomiska vinster som skäl 
för att agera miljövänligt (Crompton & Kasser 2009: 29). 

Sammanhanget mellan klimat och ekonomi kan ses som paradoxalt 
eftersom det är oklart var de pengar man i så fall sparar hamnar. Går 
de till resor eller konsumtion kan det tänkas att den klimatåtgärd som 
genomförts, vägs upp av att en individ gör något annat som är negativt 
för klimatet. Det kan också vara så att en positiv åtgärd för klimatet 
väcker en annan. I en studie av Evans et al. (2013) undersöktes en kam-
panj om att vara medlem i en bil-pool. När de altruistiska värdena om 
att vara med i bil-poolen poängterades visade det sig att deltagarna 
också började återvinna sina sopor i större utsträckning. Det fungerade 
dock inte om samma kampanj fördes fram med ekonomiska argument 
(Evans et al. 2013: 122).  
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Stoknes (2015: 40) menar att en faktor som kan spela roll för hand-
lingskraften i klimatfrågan är att eftersom klimatförändringarna är 
osynliga kan konsekvenserna av en handling uppfattas ske långt bort 
både i rum och tid. Människor tenderar att göra som andra gör, det vill 
säga att om det verkar som att personer i allmänhet fortsätter att flyga 
med jämna mellanrum (eller drar ned på sina flygresor) är det mer tro-
ligt att individen gör samma sak (Stoknes 2015: 31, 98).  

Även om en person vill engagera sig i klimatfrågan och göra sitt 
bästa för att förhindra framtida klimatkaos är samhället uppbyggt på 
ett sådant sätt att svenskar, bara genom att vara medborgare, släpper 
ut cirka tre ton CO2 på ett år (Naturvårdsverket 2013). Privatpersoner 
släpper därutöver ut drygt sju ton per år, vilket ger ett snitt för Sverige 
på cirka elva ton utsläpp per person och år (Naturvårdsverket 2013). 
För att genomsnittstemperaturen på jorden inte ska överstiga en ök-
ning med mellan 1,5–2 grader behöver de totala årliga utsläppen av 
koldioxid ligga på mellan ett och två ton per person och år (Natur-
vårdsverket 2013). Innan en person ens har börjat äta, transportera sig, 
handla eller resa har hen alltså redan gjort av med sin årskvot av ut-
släpp. Det kan leda till känslor av att det blir fel oavsett vad som görs 
och att ens handlingar inte stämmer överens med ens övertygelse.  

Individens relation till miljöfrågorna utifrån det som beskrivits ovan 
målar upp en bild av en person som bär på kognitiv dissonans och 
miljömelankoli, där information om beteenden eller katastrofscenarier 
inte biter och som upplever eventuella positiva konsekvenser av sina 
handlingar som långt borta. Dessutom har den här personen, om hen 
lever i Sverige, högre inbäddade utsläpp i sin vardag än vad som anses 
förenligt med att uppnå globala överenskommelser om höjningar av 
jordens medeltemperatur. Sammantaget går det att föreställa sig att in-
dividen som beskrivs ovan förknippar miljöfrågorna med negativa 
känslor och behöver strategier för att hantera eller eliminera dessa. 

Att hantera känslor om klimatfrågan  
Att uppleva kognitiv dissonans eller miljömelankoli är obehagligt och 
känslor som en person gärna vill göra sig av med. Det kan ske via så 
kallade coping-strategier som innebär olika sätt att hantera det som skaver 
(Ojala 2012a: 539f.). I studier om hur barn och unga vuxna handskas 
med negativa känslor om klimat och miljö framkommer tre olika sätt 
att förhålla sig till dessa (Ojala 2012a: 539f.). Den första strategin kallas 
för emotionell coping och innebär att den negativa känsla som upp-
kommer elimineras så fort det går. Det kan innebära att en person un-
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derskattar betydelsen av ett problem och därmed slätar ut det, eller ge-
nom att personen distraherar sig själv från att tänka på problemet med 
hjälp av att exempelvis lyssna på musik eller titta på film. Den andra 
strategin kallas problemfokuserad coping. Här är det vanligt att leta 
upp fakta om frågan och göra små saker som man har kontroll över 
som att byta glödlampor, sopsortera eller cykla istället för att åka bil. 
Beteendet får en att känna att man gör något och ger dämpar oron. En 
tredje strategi kan kallas för meningsfokuserad coping. Här försöker den 
oroade hitta en positiv mening i situationen genom att föreställa sig 
lösningar och nya sätt att förhålla sig till saker och ting. Det kan exem-
pelvis vara att se det positiva i att upptäcka områden på nära håll istället 
för att flyga långa distanser på semester. Personer som använder den 
här strategin känner sig mer hoppfulla inför framtiden än personer som 
använder de andra två strategierna (Ojala 2012a: 539f., 542-549). 

Att inte prata om klimatfrågan, liksom att gå och bära på en förebå-
dande känsla av förlust påverkar människor på olika sätt, där en vanlig 
strategi är att avleda tankarna till något annat. Att känna förlust utan 
att kommunicera det påverkar sociala och fysiska val i allt från det po-
litiska till det som konsumeras (Lertzman 2015a: 101). Stoknes (2015: 
91) menar att det finns en stor kraft i det sociala och i att inte känna sig 
ensam i sina tankar, vilket kan skapa samhörighet och ge handlings-
kraft. Vanliga sätt att påverka miljöfrågorna kan vara att skriva brev till 
politiker, skriva på olika upprop, stötta kampanjer ekonomiskt eller an-
vända sin kropp i olika aktiviteter. Trots att det finns en mängd olika 
upprop och projekt för att lyfta miljöfrågorna kan det upplevas som att 
framstegen är få och långsamma. Lertzman (2015a) och Stoknes (2015) 
föreslår att förändringar som behöver göras för att klimatfrågan ska få 
mer kraft är bland annat att ändra miljödiskurserna som kommunicerar 
vad som är på väg att förloras och vilka brister det leder till. Istället 
förslås en kommunikation som fokuserar på vad som faktiskt finns och 
som vänder risker till möjligheter (Lertzmann 2015a: 8; Stoknes 2015: 
110ff.). Ett annat förslag innebär att skapa kontexter där känslor inför 
att vara medborgare i ett komplicerat samhälle kan diskuteras och där 
människor kan känna sig lyssnade på och förstådda. I berättelserna kan 
det skapas mening och sammanhang om hur det är att leva i en ohållbar 
värld (Lertzman 2015a: xv; Lertzman 2015b; Stoknes 2015: 93; 
Norgaard 2011: 211). 

Hopp i klimatfrågan 
Tidigare i avhandlingen beskrevs att beroende på utifrån vilket per-
spektiv miljöfrågorna tolkades kunde de uppfattas som komplicerade 
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och svårlösliga, men att de också skulle kunna inge hopp om en hållbar 
framtid (se Kapitel 3). Hopp kan definieras som en positiv känsla inför 
framtiden och kan karaktäriseras som något som ligger till grund för 
kraften i mänsklig handling genom att det innehåller element av en ac-
ceptans om att det inte går att veta allt (Ojala 2015: 135; Stoknes 2015: 
221; Mc Geer 2004: 100). I hoppet kan människor aktivt konfrontera 
och utforska vilka begränsningar de har som agenter, snarare än att ge 
efter för de begränsningar som finns (Mc Geer 2004: 104). Mc Geer 
(2004) beskriver hur hopp och handlingskraft hänger ihop: 

Att hoppas innebär att omges av en aura av handling eftersom hopp i grund 
och botten är ett positivt och omfattande bejakande av vår handlingskraft i 
tanke och genomförande. (Mc Geer 2004: 104, författarens översättning) 

Enligt Mc Geers ord kan hopp mer eller mindre likställas med hand-
lingskraft, vilket skulle kunna betyda att känslor kan fungera som kata-
lysatorer för aktion i klimatfrågan och andra miljöfrågor. Stoknes 
(2015: 222) menar att framtiden må vara osäker och komplicerad, men 
att den också är öppen för olika föreställningar som ger upphov till nya 
möjligheter, vilket kan skapa känslor av handlingsfrihet. Vad för kon-
sekvenser ens handlingar har i framtiden går inte att veta på förhand. 
Istället för att fokusera på faktiska resultat kan det vara själva resan 
som kan utgöra den verkliga belöningen (Stoknes 2015: 222). Men 
hopp kan också särskiljas från individens handlingskraft genom att ex-
istera utifrån att en person förlitar sig på andra, eller förnekar allvaret i 
klimatfrågan. Ojala (2015: 143) visar genom studier med ungdomar att 
hopp kan existera antingen genom att en person litar sig på att omgi-
vande samhälle kan hantera klimatfrågorna, eller genom att förneka att 
frågorna är så kritiska som de verkar. Hopp kan således utgöra en till-
gång eller en begränsning för att uppmuntra individers handlingskraft 
beroende på vilka uppfattningar hoppet baseras på.  

Ungdomars känslor i utbildning 
Forskningen om ungdomar i slutet av 90-talet och därefter visar att 
deras förväntningar på framtiden kan delas upp i två spår. Det ena leder 
till en apokalyps och det andra mot en positiv personlig framtid (Nor-
densvard 2014: 444; Rubin 2013: 38; Threadgold 2012: 17; Hicks 2007: 
182; Arnett 2000: 267; Eckersley 1997: 245). Ungdomar kan därmed se 
framtiden som både positiv och negativ samtidigt. På ett personligt 
plan lockar framtiden främst med ett uppskattat jobb, en partner, resor 
och slutligen en egen familj (Eckersley 1997: 244). På det globala planet 
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beskrivs vissa ungdomar vara djupt cyniska, desillusionerade, oengage-
rade och pessimistiska inför framtiden (Eckersley 1997: 244). Positiva 
aspekter på den globala framtiden är en avancerad teknikutveckling, 
medan det negativa tillskrivs en ekonomisk utveckling som i slutändan 
kan leda till miljökollaps (Threadgold 2012: 22).  

I ett transformativt lärande ingår att undersöka och ifrågasätta sina 
egna värderingar, vanor och normer vilket kan väcka känslor. Om 
känslorna inte erkänns eller bemöts kan det resultera i att en person 
känner sig anklagad för att vara ”dålig” eller att den egna livsstilen ses 
som hotad (Ojala 2013: 170, 173).  

Hicks (2002: xv) hävdar att ungdomar behöver en intellektuell verk-
tygslåda för att förberedas för ett aktivt deltagande i samhället. UHU 
kan med sina nyckelkompetenser ge en sådan verktygslåda, men bland 
kompetenserna står inget att läsa om hur känslor som miljömelankoli, 
maktlöshet och hopplöshet inför miljöfrågorna kan hanteras och vän-
das till handlingskraft. Istället menar Hicks (2014: 77) att lärare själva 
kan börja med att uppmärksamma sin egna känslor om frågorna och 
diskutera hur de kan påverka undervisningen. Hicks (2014: 72) låter 
förstå att det är lättare för unga att engagera sig i globala frågor när 
känslor inkluderas i undervisningen, något som också kan bidra till att 
stärka deras självförtroende och öka deras förmåga att vilja se världen 
som ”den är”. 

Utbildning om en imperfekt värld 
Ett sätt att hantera globala frågor och miljöfrågor i utbildning är att 
hänvisa till mer instrumentell undervisning om resolutioner som exem-
pelvis de globala hållbarhetsmålen (FN 2016). Internationella mål kan 
ses som symptom på att något är fel i världen, men de kan också måla 
upp en bild av att lösningarna är på väg och att någon, i det här fallet 
FN, ansvarar för att de ska bli av. En utbildning där resolutioner ses 
som lösningar på problem kan invagga ungdomarna att tro att utma-
ningarna i världen kommer att lösa sig (Todd 2009: 154). På det sättet 
kan hopp som sätter sin tillit till andras förmåga att hantera situationen 
skapas. Ett annat sätt att se på saken är att en utbildning där resolut-
ioner om globala hållbarhetsmål anges som lösningar, kan hamna långt 
ovanför ungdomarnas huvuden och spä på känslor av maktlöshet. Ett 
sätt att hantera dessa känslor kan vara att hitta hopp i att miljö- och 
hållbarhetsfrågorna inte är så allvarliga som de framställs. 

Todd (2009: 153) menar att om utbildningen kan klara av att accep-
tera dissonans och vardaglig oreda som existerar i det sociala, det vill 
säga komplexitet och osäkerhet som finns i vilda problem, kan det 
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väcka ungdomars intresse och nå dem i deras engagemang. Det innebär 
ett tillvägagångssätt som visar en imperfekt natur hos företeelser de 
lärande stöter på i sitt dagliga liv (Todd 2009: 3, 154). I utbildning för 
den imperfekta världen kan det uppmärksammas om ungdomarna pra-
tar om omvärlden som att målet är att den ska vara idealisk för alla 
överallt, vilket i så fall skulle kunna räknas som en perfekt värld. Todd 
(2009: 154f.) poängterar att det är genom att ge upp idéer om att prin-
ciper ska vara felfria och acceptera dem som ofullständiga, som möj-
ligheter för nya insikter kan öppnas. Nordensvard (2014: 443) delar den 
idén och hävdar att det kan verka pessimistiskt och dystopiskt att prata 
om framtiden i termer av att kollaps är en realitet, men en pessimistisk 
syn på framtiden kan istället betyda en kritisk medvetenhet om den 
samtida sociala ordningen. En dystopi kan öppna tankegångar för hur 
en alternativ samhällsutveckling kan ske. I det kan ungdomarna identi-
fiera vad de inte vill ha, samtidigt som det skapas utrymme för att dis-
kutera vad de faktiskt skulle vilja ha (Nordensvard 2014: 445). Enligt 
Nordensvard (2014: 446) går det att hitta hopp även i en framtidsbild 
som är dystopisk eftersom den kan initiera fantasier om hur en trans-
formation kan komma igång och vilka förändringsfaktorer som behövs 
för att hindra negativa föreställningar från att bli verklighet. Även om 
en dystopi innehåller slutet på världen som vi känner den, kan den vara 
en början på en bättre värld som vi ännu inte känner till (Nordensvard 
2014: 463). Både utbildning om en imperfekt värld och dystopier inför 
framtiden skulle därmed kunna väcka hopp utifrån tanken om att det 
inte går att veta allt och därmed skapa öppningar för nya möjligheter 
(Stoknes 2015: 221). I det kan ungdomarna hitta ännu så länge okända 
tillfällen till förändring.  

Utbildning och hopp 
Hittills har det konstaterats att hopp kan betyda nya möjligheter kom-
binerade med handlingskraft, men också att hoppet kan vara begrän-
sande om det uttrycks utifrån tilltro till andra, eller genom att förminska 
problem (Ojala 2015: 143; Stoknes 2015: 221¸ Mc Geer 2004: 104). 
Eftersom hopp är en viktig del av att motivera människor att agera i 
miljö- och klimatfrågor blir det en viktig komponent i UHU, vars syfte 
är att uppmuntra hållbara förmågor och beteenden genom att anlägga 
ett kreativt och kritiskt tänkesätt gentemot problem som hindrar håll-
bar utveckling (UNESCO 2005c: 4). Wals (2015a) poängterar särskilt 
relevansen i att lyfta upp de kritiska aspekterna och ställa rätt frågor. 
Ett exempel är i samband med de globala hållbarhetsmålen där det 
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första målet handlar om att halvera fattigdomen. En motsvarande vik-
tig fråga att ställa kan istället vara hur rikedomen kan halveras (Wals 
2015a: 12). Vikten av att ställa kritiska frågor går tillbaka till tanken om 
att vi inte kan veta hur en hållbar framtid ser ut, men däremot vad som 
är ohållbart idag (Ojala 2016: 2). Utan att konkretisera på vilka sätt da-
gens samhälle är ohållbart går det heller inte att exemplifiera hur en 
hållbar framtid kan se ut.  

Ett sätt att föra in hopp i utbildningen är genom att inkludera det i 
utbildningskoncept såsom UHU. Det föreslås av Ojala (2016: 2) som 
menar att utbildare både behöver teoretisk och praktisk insikt om hur 
hopp fungerar och kan användas i utbildning. Samtidigt innebär UHU 
och utvecklandet av nyckelkompetenser för hållbarhet att skapa hand-
lingskraft inför samma globala framtid som ungdomarna är pessimist-
iska inför. Om känslorna om miljöfrågor i gymnasieungdomarnas me-
ningsskapandeprocesser bejakas, kan det leda till att skapa förutsätt-
ningar för fördjupade samtal. Den känslomässiga aspekten i utbildning 
kan uppmärksammas i samband med den generella läroplanen för Gy 
2011 om att eleverna ska skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de 
övergripande miljöfrågorna (Skolverket 2011a: 7). Även i läroplanen 
finns en uppmaning att omsätta kunskap i handling eftersom de lä-
rande ska ges insikter så att de själva kan medverka till att hindra skadlig 
miljöpåverkan (Skolverket 2011a: 7). Att finna hopp i miljöfrågorna är 
således utifrån en svensk skolkontext, liksom UHU, nära förknippat 
med att bli motiverad och hitta mening i miljö- och klimatfrågorna och 
att gå från kunskap till handling. 

Redogörelsen om ungdomars känslor i utbildning uppdagar tre sam-
band mellan hur utbildningens utformning kan skapa olika typer av 
hopp. I ett första samband går det att konstatera att utbildning som end-
ast är problemorienterad riskerar att framkalla känslor av hopp som 
bygger på en förnekelse av att miljöfrågorna är så allvarliga som det 
framställs (Ojala 2015: 143). Utifrån ett andra samband kan undervis-
ning som bygger på att presentera storskaliga eller, för gymnasieung-
domar, svårtillgängliga lösningar på miljöfrågorna leda till hopp som 
baseras på att någon annan kommer att hantera situationen (Ojala 
2015: 143). Detta trots att Ojala (2012b: 638) menar att uppmuntran 
att se positiva aspekter av dagens miljöfrågor är något som har kunnat 
väcka positiva känslor hos ungdomarna. Det kan betyda att sättet att 
använda hopp i utbildning är svårare än att balansera en viss mängd 
problem med motsvarande mängd lösningar. Det leder fram till det 
tredje sambandet som innebär att utbildningen behöver nyanseras så att 
den tillåter även en ”ruffig” bild av omvärlden som att den inte är, eller 
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kommer att bli, idealisk. Den insikten kan både öppna för ifrågasät-
tande och upptäckter av nya tillfällen till förändring och förbättring.  
Här skapas hoppet i möjligheterna (Stoknes 2015: 121). Det stämmer 
överens med Wals (2015a: 12) påpekande om vikten av ett kritiskt tän-
kande och kan jämföras med vad Todd (2009: 13, 154) och Nor-
densvard (2014: 443) anser om att synliggöra också det imperfekta och 
dystopiska i världen som en utgångspunkt för omställning.  

Vem är jag i världen? Hur är jag i världen? 

För att sammanfatta det här kapitlet som har bundit samman sam-
hällets svar på klimatfrågan med individers känslor för att leva i en 
ohållbar värld, liksom hur känslor kan inkluderas i utbildning ställs här 
två frågor: Vem är jag i världen? och Hur är jag i världen?  Frågorna är inte 
nya och har ställts förut, bland annat av Jickling (2015), Wals (2015b) 
och Castree (2014a: 265). Jag väljer ändå att upprepa dem, därför att 
jag anser att svaren har en stor förklaringskraft när det gäller tankar om 
huruvida vi är på väg mot miljökollaps eller mot en hållbar framtid.  

Svaret på vem jag är i världen fokuserar på individen och bygger på 
en identifiering av vem en person är eller inte är utifrån ett tvådelat, 
dualistiskt tänkande, (se Kapitel 4). Castree (2014a: 26) anger att dual-
ismerna som finns i samhället ofta är normativa och anger hur världen 
borde vara, vilket kan uppfattas som riktmärken för den enskildes 
handlingar (Castree 2014a: 26). Frågan om vem en person är i världen 
kan därför ha till synes enkla svar om den som svarar använder ett två-
delat tänkesätt som baseras på ”antingen-eller”. 

Hur en person är i omvärlden är egentligen okänt eftersom det inte 
går att veta hur ens handlingar, både positiva och negativa, påverkar 
omvärlden fullt ut. Då världen är komplext sammansatt behöver en 
analys om hur en person påverkar- och påverkas av omvärlden utgå 
från mer än tvådelade tänkesätt, det vill säga också från systemiska eller 
komplicerade tänkesätt. Vi lever alla på platser som är spridare och 
mottagare av globala krafter. Massey (2007: 7) kallar det för extern geo-
grafi där det lokala och det globala samexisterar. Om omvärlden upp-
fattas både i det stora och det lilla kan det skapa ansvarskänslor för den 
egna platsen, men också gentemot världen i stort. På en undran om hur 
individer är i världen idag kan svaret bli: ”som vanligt”, eftersom nor-
mer och värderingar om frågor som rör klimatet i stort sett är oföränd-
rade och normaliserade i samhället sedan 1990-talet, som används som 
referensår i mätningar av ökning av CO2. Vad som är ”vanligt” kan 
dock ifrågasättas med tanke på den mänskliga aktivitet som lett till den 
stora accelerationen (Steffen et al. 2015b: 84, 87). Enligt Massey 
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(2006b: 94) är ett sätt att visa ansvar för den egna platsen att ifrågasätta 
det som anses ”normalt” i det samhälle en person lever. Historien har 
visat att det ”normala” med exempelvis slaveri, i efterhand ansetts vara 
onormalt (Massey 2006b: 94). Därmed är det normaliteterna som 
måste utmanas i hur människor ser på världen (Massey 2006b: 94). Ett 
exempel är begreppet antropocen där människan nu föreslås vara den 
starkast påverkande kraften på jorden (se bland annat Steffen et al. 
2015a; Crutzen 2002: 23). Antropocen kan ses som ett resultat av ett 
utnyttjande av naturresurser som betraktats som normalt, men samti-
digt också tolkas som ett tecken på att ett fortsatt utnyttjande i samma 
takt, inte är hållbart. Därför kan det istället klassas som onormalt och 
därmed mana till att det behövs förändringar i relationerna mellan miljö 
och mänsklighet.  

Eftersom det är omöjligt att överblicka de fulla konsekvenserna av 
en persons handlingar, kan ansvaret istället förläggas till hur en person 
är (Todd 2009: 155; Massey 2006b: 93). Det går därmed inte att få några 
exakta svar på hur det en person gör kan påverka världen och framti-
den på alla ställen och i alla tider. Här har utbildningen en roll i att 
hjälpa ungdomar att hantera en värld som inte bara är komplicerad, 
utan som också kan vara på väg mot miljökollaps. Genom att fokusera 
på vem en person är i förhållande till andra människor och olika förete-
elser i världen, kan det upplevas som att personen uppmanas välja det 
som ligger närmast till hands. I och med att något väljs kommer något 
annat att exkluderas (Russel 2010: 37; Ulrich 1983: 21). Om fokus istäl-
let läggs på hur en person är i världen öppnas större möjligheter att 
tänka systemiskt om hur saker hänger ihop och vilket ansvar personen 
har i det som sker. I och med det kan strukturer och processer som 
riktar kompassen mot en ohållbar framtid uppdagas och ifrågasättas. 
Inte minst finns här en vetskap om att det alltid finns ett ”mer” som 
kan inspirera till meningsskapandeprocesser också bortom det uppen-
bara och det för-givet-tagna. Det kan generera kunskaper som utmanar 
rådande miljödiskurser, vilket i sin tur kan framkalla känslor av hopp. 
Om det faktiskt tar oss mot en hållbar framtid går inte att svara på, 
men vad det kan skapa är känslor av att utvecklingen är på väg ditåt. 

I avhandlingens två teorikapitel har den teoretiska bakgrunden för-
klarat hur miljödiskurser som figurerar i det allmänna bruset genom 
meningsskapandeprocesser, omvandlas till kunskap. En beståndsdel av 
meningsskapandeprocesserna är de känslomässiga aspekterna som här 
exemplifieras utifrån hur det kan kännas att leva i en ohållbar värld på 
väg mot miljökollaps. Vidare har kapitlet diskuterat hur utbildning kan 
vara ett verktyg för att uppmärksamma gymnasieungdomarnas känslor 
om miljöfrågor och framkalla hopp. 
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I avhandlingen analyseras hur gymnasieungdomar uttrycker sig om 
miljöfrågor och hur det kan relateras till UHU. För att frambringa dessa 
uttryck behövs en metod som aktiverar deltagarnas meningsskapande-
processer om miljöfrågor, vilket i den här studien är deltagande mo-
dellbygge som presenteras i avhandlingens nästkommande två metod-
kapitel. 

Sammanfattning 
 

• Samhälleliga aspekter som kan påverka hur individer känner inför 
klimatfrågan är en kollektiv förnekelse samt ett samhälle som byg-
ger på dubbla verkligheter. 
 

• Individers känslor om klimatfrågan kan bottna i kognitiv dissonans 
om att vilja en sak, men göra en annan, liksom i miljömelankoli om 
att det fina i miljön är på väg att gå förlorat. 

 
• Hopp skapas genom att acceptera att det inte går att känna till allt 

och därmed inte fullt ut veta vad ens handlingar får för konsekven-
ser. Att göra något blir då viktigare än själva resultatet. 

 
• Utbildning behöver balansera mellan det svåra i världen samtidigt 

som den strävar efter att uppmuntra hopp som i sin tur kan bidra 
till att främja handlingskraft i miljö- och klimatfrågor. 
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6. Avhandlingens metodologiska 
utgångspunkter 

I avhandlingen studeras hur gymnasieungdomar uttrycker sig om mil-
jöfrågor genom deltagande modellbygge i grupp. Modellbygget har ut-
förts med hjälp av två olika workshopuppgifter. I den första worksho-
puppgiften får deltagarna diskutera hur jordens stora system litosfär, 
atmosfär, hydrosfär, biosfär och antroposfär (jord, luft, vatten, växter, 
djur och mänsklighet) påverkas av konsumtion av jeans. I den andra 
workshopuppgiften får deltagarna bygga framtidens medborgare år 
2050 med utgångspunkt i nyckelorden relationer, samhälle och om-
värld.  

Avhandlingens metod beskrivs i två kapitel. Det här första metod-
kapitlet presenterar metodologiska överväganden, forskningsproces-
sen och deltagande modellbygge i grupp som metod. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning. Nästa kapitel handlar om studiens urval, för-
beredelser, genomförande och analysförfarande. 

Metodologiska överväganden 
Avhandlingens syfte och första frågeställning handlar om att under-
söka hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor och hur det 
kan relateras till UHU. I och med att studien utgår från miljöfrågor 
som vilda problem som saknar entydiga lösningar är avhandlingens in-
riktning både komplicerad och osäker i enlighet med den post-normala 
forskningstraditionen (Brown et al. 2010: 4; Funtowitz & Rawetz 1994: 
568). Studiens metodologiska val och överväganden har anpassats till 
att aktivera meningsskapandeprocesser om miljö hos deltagarna. Av-
handlingens metodologiska ansats blir därför att först iscensätta en si-
tuation där ungdomar pratar om miljöfrågor och sedan analysera vad 
som sägs utifrån en teoretisk bakgrund. I meningsskapandet som sker 
när gymnasieungdomar pratar om miljöfrågor kopplas lärande och so-
cialisation samman genom att fakta kombineras med normer och vär-
deringar (Lundqvist 2009: 14). I meningsskapandeprocesser ingår 
också känslomässiga aspekter. 
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Forskningsprocessen bakom studien kan beskrivas som dynamisk 
och pendlar fram och tillbaka mellan teori och praktik. Eftersom ung-
domars uttryck om miljöfrågor är en aktiv del av kunskapsprocessen i 
hela avhandlingsarbetet, det vill säga både i själva mötet med studiens 
deltagare och i efterarbetet med det de har berättat, väljer jag att likställa 
dessa möten med praktik snarare än empiri.  På det sättet vill jag po-
ängtera att gymnasieungdomar här ses som subjekt i mina egna me-
ningsskapandeprocesser om forskningsämnet, snarare än objekt för 
min forskning. Genom att uppmärksamma de meningsskapandepro-
cesser som kontinuerligt sker har studien vuxit fram genom en kombi-
nation av teori och praktik. En utgångspunkt som bygger på dynamik 
i forskningsarbete och därmed utgör avhandlingens metodologiska 
grundval är abduktion. 

Abduktion är ett icke-linjärt sätt att arbeta med forskning och kan 
beskrivas som ett tillvägagångssätt för att hantera sammanhang mellan 
olika komponenter i en forskningsprocess (Dubois & Gadde 2002: 
556). Forskarens förförståelse, teoretiska överväganden och det empi-
riska arbetet flätas samman och bidrar tillsammans till studiens helhet 
(Lindeborg 2012: 68). Abduktion kan ses som en blandning mellan in-
duktion som genererar teori från empiri och deduktion som utvecklar 
hypoteser ur teori och testar dem empiriskt. En abduktiv studie är flex-
ibel och förändras successivt beroende på vart studien leder teoretiskt 
eller empiriskt (Dubois & Gadde 2002: 559). Processer är således cen-
trala och synliga inslag hos forskning med en abduktiv utgångspunkt. 
Att jobba abduktivt har gett utrymme för mig att också vara explorativ, 
vilket innebär att jag har fokuserat på att undersöka hur gymnasieung-
domar uttrycker sig om miljöfrågor med en öppen och bred ansats. 
Resultatet av studiens praktik har fått styra avhandlingens inriktning 
för att komma så nära deltagarnas egna uttryck som möjligt. Som ett 
exempel på studiens explorativa ansats kan nämnas att avhandlingen 
kommit att handla om miljöfrågor istället för hållbar utveckling som 
var den ursprungliga forskningsidén. 

Forskningsprocess 
Studiens forskningsprocess karaktäriseras av samverkan mellan me-
ningsskapandeprocesser och praktiskt arbete utifrån en abduktiv ut-
gångspunkt. Här beskrivs forskningsprocessen mer detaljerat med 
hjälp av tre samverkande delar, (se Figur 10).  

I den första delen finns min förförståelse och tidigare kunskap som 
styr de övergripande val och överväganden jag gör i studien. Mitt in-
tresse för hållbarhet, framtiden och utbildning avgjorde mitt val av 
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forskningsämne. I det har min förförståelse för skolvärlden, liksom 
min kunskap om geografi, geografiundervisning, hållbarhet och akade-
miskt arbete bidragit till hur studien har utformats. Förförståelse och 
kunskap förändras och ökar sakta över tid allteftersom min forsknings-
process fortskrider. Här hamnar till exempel nya teoretiska insikter el-
ler erfarenheter av praktiska förberedelser för genomförandet av stu-
dien. De inkluderas och ackumuleras efter hand och bidrar till större 
förståelse och ny kunskap som sedan styr nästa steg i forskningspro-
cessen. 

I den andra delen finns studiens teori och praktik. Här gör jag över-
väganden om val av teori och metod och vad som hamnar utanför stu-
diens syfte och frågeställningar. Hit hör också metodologiska övervä-
ganden om hur studien ska designas, liksom avvägningar om hur stu-
diens praktik ska tolkas. Bakgrunden till teori och praktik är flexibla 
och modifieras under forskningsprocessens gång. Dessa förändringar 
kan gå långsamt eller snabbt och sker i samverkan med tidigare och ny 
förståelse och kunskap, liksom i samspel med det arbete som ryms i 
modellens tredje del. 

I den tredje delen finns studiens faktiska genomförande. Hur elemen-
ten i den tredje delen utförs styrs av de andra delarna, men påverkan är 
ömsesidig och resultaten av vad som händer här influerar i sin tur stu-
diens teori och praktik och fyller på min förståelse och kunskap. Till 
studiens genomförande räknas inläsning av teori, hantering av begrepp, 
identifiering av teman, utformning av undersökningsmetod, genomfö-
randet av undersökningar, transkribering, analys, skrivprocess och 
feed-back från handledare och andra. Processerna i genomförandet 
återkommer vid upprepade tillfällen under forskningsprojektets gång 
och är förhållandevis snabba. 

De tre delarna ska ses som en helhet utan inbördes ordning. Mellan 
och inom delarna existerar tankar, idéer, val och överväganden. Det 
ska vara möjligt att följa dynamiken och förr eller senare ha passerat 
samtliga moment en eller flera gånger. När studien avslutas har de de-
larna i figuren sammantaget bidragit till att skapa ny kunskap om hur 
gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor och hur det kan rela-
teras till UHU, liksom hur deltagande modellbygge kan användas för 
att aktivera dessa uttryck.  
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Figur 10: Forskningsprocessen. Metodologin bygger på abduktion, det vill säga flö-
den mellan teori och praktik. Källa: Egen bearbetning. 

Metoder för att studera ungdomars uttryck om miljöfrågor 

Det finns en rad tänkbara metoder att använda för att undersöka hur 
gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor. Med enkäter som be-
arbetas kvantitativt skulle urvalet tillåtas att vara stort, vilket skulle ge 
en möjlighet att generalisera studiens resultat (Ojala 2012a, b; Eckersley 
1997, Hicks 1996). En nackdel med enkäter i det här fallet är att de 
riskerar att begränsa ungdomarnas meningsskapandeprocesser om de 
bygger på färdiga svarsalternativ och därmed reducera friheten i att stu-
dera exakta ordval och samtal. Med individuella intervjuer skulle stu-
dien mer i detalj kunna fokusera på värderingar, åsikter och drivkrafter 
bakom varje persons resonemang (Torbjörnsson & Molin 2015; Nor-
densvard 2014; Pettersson 2014a). Jag skulle också kunna ställa speci-
fika frågor och följdfrågor till de intervjuade. Däremot skulle en enskild 
intervjusituation gå miste om den möjlighet gruppsituationen innebär 
för deltagarna att formulera, pröva och omformulera sig under samta-
lets gång. Klassrumsobservationer skulle kunna berätta hur gymnasi-
eungdomar kan uttrycka sig om miljöfrågor, men materialet skulle tro-
ligtvis bli spretigt med tanke på att jag själv inte kan påverka vad som 
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avhandlas på lektionerna vid mina besök. Det skulle minska likvärdig-
heten mellan de olika undersökningstillfällena och försvåra jämförel-
ser. Flera av de ovan nämnda metoderna är möjliga att användas för 
att ensamma eller tillsammans uppfylla studiens syften.  

I tidigare forskning hur unga ser på- och uttrycker sig om omvärlden 
har metoden kunnat inriktas på att deltagarna ska skapa något utifrån 
sina egna perspektiv. Ett sätt är att be unga att rita bilder över platser i 
nutid eller framtid (se bland andra Bénecker et al. 2010; Cele 2006; 
Hicks 2001). Bilderna som visade nutid användes i ett fall för att un-
dersöka ungdomars konceptualisering av en stad. De kunde berätta om 
vilka övergripande uppfattningar som fanns om staden, men sa inget 
om vilka erfarenheter som låg bakom hur de var utformande (Bénecker 
et al. 2010: 138). Ett annat sätt är att använda fotografier som ungdo-
mar själva tagit (se t.ex. Tani & Surma-Aho 2012; Cele 2006). Fotogra-
fierna användes vid ett tillfälle för att studera vad ungdomarna tycker 
är viktigt i sin vardag och hur de använder sin tid. Tillsammans med 
text sattes de upp på en plansch för att skapa ett tidsschema som för-
klarade de ungas vardag (Tani & Surma-Aho 2012: 197). Även kartor 
där barn har fått fylla i sin egen uppfattning om hur olika saker i deras 
vardag finns placerade i förhållande till varandra har använts (se t.ex. 
Cedering 2016; Van den Burgt 2006).  

I den här studien kopplas gymnasieungdomars uttryck om miljöfrå-
gor samman med utbildningskonceptet UHU. När det gäller forskning 
om UHU finns ett stort utbud som fokuserar på vad som kan ge goda 
och mindre goda resultat (se till exempel: UNESCO 2014a; Petterson 
2014b; Borg et al. 2012; Wals 2010b; Breiting 2009; Jickling & Wals 
2008; Jensen 2005; Stables & Scott 2002; Wals & Jickling 2002; Sauvé 
1996). Två starka trender inom den tidigare forskningen i fältet är att 
den antingen kan ses som främst teoridriven eller främst policyorien-
terad. Den senare kännetecknas av att analysen är av utvärderande ka-
raktär när det gäller överensstämmelsen mellan globala policydoku-
ment om UHU och de lärandes prestationer eller uppfattningar. I den 
här studien är jag intresserad av vad deltagararna uppmärksammar när 
de pratar om miljöfrågor och då hur och vad de uttrycker. Jag antar 
därmed ett bottom-up perspektiv, vilket innebär att studiens praktik 
får stort inflytande över studiens resultat, innehåll och struktur. I och 
med att utgångspunkten betonar ungdomarnas uttryck ville jag ge dem 
en uppgift som de kunde samlas runt, samtidigt som de samtalade. Mitt 
val av metod föll därför på deltagande modellbygge i grupp där resultatet kan 
tillåtas ligga nära ungdomarnas egna utsagor såsom de uttrycktes vid 
våra möten. Avhandlingens resultat bygger därmed på deltagarnas egna 
ord och formuleringar.  
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Studiens bakgrund 
Studiens utformning har sin bakgrund i att jag under mina år som prak-
tiserande lärare jobbade med att aktivera elevernas meningsskapande-
processer om olika ämnen för att därefter diskutera och kommentera 
det som sades. Metodens främsta inspirationskälla har därför varit 
klassrummet, både när det gäller utförande och i studiens urval, som 
består av gymnasieungdomar i grupper. Liksom i skolvärlden har urva-
let i studien styrts av ett tillfällighetsurval eftersom klasser i skolan är 
sammansatta utifrån vilka som sökt vilket program och ibland också av 
schematekniska detaljer (se Kapitel 7). Från skolans värld har jag även 
tagit med mig att skapa breda kontexter för meningsskapandeprocesser 
för att ringa in och fokusera mer ingående i ett senare skede. Ett exem-
pel på det är den så kallade ”tratten”, där ett meningsskapande börjar 
brett för att sedan snäva in med syfte att fördjupa förståelsen för något. 
Metoden har i det avseendet fungerat på samma sätt där de båda works-
hopuppgifterna har varit utformade för att höra vad gymnasieungdo-
marna hade att säga om hållbar utveckling. Det visade sig att studiens 
deltagare likställde hållbar utveckling med miljöfrågor, vilket då istället 
blev fokus för studien i såväl teori som praktik. Enligt samma princip 
utfördes den första workshopuppgiften med ett större antal grupper 
som gav ett brett resultat och kunde orientera studien mot den andra 
workshopuppgiften som har ett smalare fokus där färre grupper deltog 
i fördjupade samtal.  

Själva idén med deltagande modellbygge är hämtad från en studie 
som använder deltagande kartering för att åskådliggöra företeelser och 
relationer inom ett område i Etiopien (Belay 2012). Metoden där är 
handfast och innefattar också praktiskt arbete i form av just modell-
bygge. Eftersom det praktiska inslaget inte är en gängse undervisnings-
metod inom de samhällsvetenskapliga ämnena på gymnasiet, valde jag 
att komma med något jag tänkte att ungdomarna skulle uppfatta som 
ovanligt. Därmed försökte jag väcka entusiasm för workshopuppgif-
terna. I och med det ville jag också överraska med ett fantasifullt ar-
betsmaterial, vilket delvis förklarar att valet av att jobba med piprensare 
som också är ett material som lätt kan formas och transporteras. 

Deltagande modellbygge i grupp 
Deltagande modellbygge innebär i den här studien att deltagarna till-
sammans med andra får möjlighet att aktivera meningsskapandepro-
cesser och därmed uttrycka sina tankar om miljöfrågor och världen. 
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Utförandet av modellbygget har skett med hjälp av två workshopupp-
gifter. Den första workshopen behandlar hur jordens stora system på-
verkar- och påverkas av varandra vid konsumtion av ett par jeans och 
heter Jordens stora system och ett par jeans. Här får deltagarna med utgångs-
punkt i en plansch bygga en modell över hur denna påverkan kan se 
ut. Efter att resultatet av den första workshopen sammanställdes upp-
kom nya frågor som kom att styra utformandet av den andra worksho-
puppgiften (Nerdal 2014). Framför allt gällde frågorna vad som skulle 
kunna komma fram om diskussionerna från den första workshopen 
fördjupades och fokuserade på framtiden. Med den utgångspunkten 
designades den andra workshopuppgiften som behandlar framtiden år 
2050 och heter Framtidens medborgare år 2050. I den får deltagarna dis-
kutera hur individ, samhälle och omvärld kan komma att se ut år 2050 
samtidigt som de bygger en modell av framtidens medborgare. Upp-
lägg och innehåll till respektive workshop beskrivs i Kapitel 7. 

Att välja deltagande modellbygge som metod innebär att utforma 
ett utrymme som ungdomarna själva kan fylla med innehåll. För att det 
ska falla på plats måste deltagarna skapa mening om den uppgift re-
spektive workshop ger dem. Det deltagande modellbygget erbjuder ett 
så kallat möjlighetsutrymme för meningsskapande hos deltagarna (Li-
dar 2010: 18). Resultaten av deras diskussioner manifesteras här i stu-
dien av olika modeller. Fortsättningsvis i avhandlingen kommer detta 
utrymme att kallas utrymme för meningsskapandeprocesser. Meningsskapan-
deprocesserna sker när deltagarna tillsammans konkretiserar det ab-
strakta (Lundqvist 2009: 13). Genom att formulera, pröva och omfor-
mulera hur konsumtion påverkar jordens stora system eller hur fram-
tiden kan komma att se ut skapas mening om workshopens innehåll. 
Sättet att tolka meningsskapandeprocesser överensstämmer med hur 
Dewey beskriver att kunskap uppstår (Rodgers 2002: 846; Dewey 
1916/1942: 163). Vad som uppmärksammas i ungdomarnas resone-
mang beror på deras tidigare erfarenheter, vilka kontexter de befinner 
sig i och hur de tillsammans tolkar uppgiften i den workshop de deltar. 
Studiens syfte är inte att utvärdera vad deltagarna kan om miljöfrågor 
utan hur de uttrycker sig om frågorna. 

Eftersom temana i de båda workshopuppgifterna lämpar sig bra att 
diskutera med andra, föll valet på att utföra studien i grupper. Till den 
första workshopen om jordens stora system och konsumtion valdes ett 
större antal grupper ut. Arbetet med uppgiften skedde på egen hand 
och avslutades med en skriftligt och en muntlig redovisning. Resultatet 
av den första studien visar en, med kvalitativa mått mätt, bred bild av 
ungdomarnas uttryck om hur konsumtion påverkar jordens stora sy-
stem. Däremot visade den inte vilka resonemang som låg bakom varför 
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de berättade det de gjorde. Ett tema som saknades i den första works-
hopen var framtiden som bara nämndes i förbigående och då i apoka-
lyptiska ordalag som att: Folk dör-Allt dör. Då formen på resultaten från 
den första workshopens redovisningar visade sig vara översiktliga, 
väckte de ett intresse för hur ungdomarna skulle uttrycka sig om fram-
tiden om de fick ägna längre tid åt att prata om den. Därmed skapades 
den andra workshopuppgiften om framtidens medborgare som skulle 
ge ett mer fördjupat resultat. Den andra workshopen utfördes i ett 
mindre antal fokusgrupper och följdes av ett semi-strukturerat samtal 
som leddes av mig. Trots att den andra workshopuppgiften fokuserade 
på framtiden visade det sig att deltagarna använde dagens omvärld som 
utgångspunkt. Resultaten av de två workshopuppgifterna korsreferera-
des på så sätt i och med att de båda säger något om ungdomarnas syn 
på miljöfrågor idag och imorgon.  

Grupparbeten och fokusgrupper 
I diskussionen nedan beskrivs och motiveras valet att arbeta med grup-
per. Jag har kort och gott valt att kalla gruppmomentet till den första 
workshopuppgiften för grupparbete, medan aktiviteten i den andra 
workshopuppgiften benämns fokusgrupper. Valet att låta deltagarna i stu-
dien jobba i grupper kan motiveras på flera sätt. Studiens syfte är att 
undersöka hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor, vilket 
betyder att jag vill veta vad de uttrycker, hur de uttrycker sig och varför 
de uttrycker saker som de gör, något som stämmer överens med grun-
didén med fokusgrupper (Bosco & Herman 2010: 194).  

Användandet av grupper skiljer sig åt mellan de två workshopupp-
gifterna. I den första workshopen med grupparbeten har deltagarna 
delats in i flera grupper som har arbetat med uppgiften samtidigt. Där 
har jag observerat gruppernas processer, men endast sett brottstycken 
av deras arbeten, eftersom det inte går att ha fokus på mer än en grupp 
i taget. Efter avslutat arbete har grupperna redovisat sina resultat skrift-
ligt och muntligt där de muntliga presentationerna har spelats in och 
transkriberats. I den andra workshopuppgiften med fokusgrupper har 
deltagarna observerats. Deras samtal har även spelats in och transkri-
berats. När det gäller transkriberingen har den i båda fall skett i sin 
helhet där allt studiens deltagare har sagt har skrivits ned. Efter avslutad 
uppgift har jag fört ett semi-strukturerat samtal om UHU och känslor 
inför framtiden med deltagarna. 

Meningsskapandeprocesserna hos båda formerna av grupper kan 
vara desamma oavsett om jag har iakttagit dessa eller inte. Eftersom 
den sociala aspekten som kan observeras i fokusgrupperna också kan 
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antas ha förekommit i grupparbetena, likställs meningsskapandepro-
cesserna för både grupparbete och fokusgrupper. En skillnad mellan 
de olika grupptyperna är vilket slags resultat de har genererat. Grupp-
arbetena resulterade i inspelningar och transkriberingar av gruppernas 
redovisningar, medan fokusgruppernas diskussioner spelades in och 
skrevs ut sin helhet. En likhet mellan workshopuppgifterna är att grup-
perna i samtliga fall arbetat självständigt nästan helt utan min inbland-
ning. När jag har interagerat med deltagarna har det rört sig om korta, 
enkla svar på deras frågor. 

Fokus på fokusgrupper 
Då meningsskapandeprocesserna i både grupparbeten och fokusgrup-
per här antas vara likvärdiga gäller det som beskrivs för fokusgrupper 
nedan också för grupparbetena.  

Specifikt för fokusgrupper är deltagarnas samspel (Kitzinger 1995: 
302; Bosco & Herman 2010: 194). Cameron (2010: 154) menar att fo-
kusgrupper ger deltagarna tillfällen att utforska olika perspektiv att for-
mulera, pröva och omformulera sina egna ståndpunkter i relation till 
andras. Den processen är ofta uppskattad (Cameron 2010: 155). Flera 
av deltagarna påpekade att de tyckte att det var ”kul” att delta i studien. 
Genom att aktivera deltagarnas meningsskapandeprocesser utifrån hur 
gruppens deltagare är överens, oliktänkande och vad deras berättelser 
innehåller, kan jag studera hur de uttrycker sig om miljöfrågor 
(Kitzinger 1995: 300). Halkier (2010: 12) klargör att genom att delta-
garna kommenterar, frågar och tillsammans utvecklar resonemang kan 
en stor och mångfasetterad mängd material samlas in på kort tid. Me-
toden kan precis som i den här studien användas för att dels ta reda på 
vilket innehåll som uppmärksammas om ett ämne, dels hur ungdo-
marna skapar mening i ämnet (Halkier 2010: 8).  

I den här studien är gruppen en viktig tillgång för deltagarnas me-
ningsskapandeprocesser. Ungdomar kan inte förväntas upptäcka och 
skapa mening om komplicerade frågor utan att pröva och diskutera 
sina tankar med varandra (Lidar 2010: 14). Eftersom miljöfrågor både 
innehåller värderingar och dessutom är nära sammankopplade med in-
dividers livsstil kan de ses som komplicerade frågor, där meningsskap-
andeprocesser kan underlättas genom samtal. Den kunskap som ut-
trycks av gruppen blir således något som skapas i situationen, snarare 
än något redan färdigt som visas upp (Dahl 2014: 85). 

Studiens metodologiska utgångspunkt i abduktion, vilken tidigare 
beskrivits som en växelverkan mellan teori och praktik stärker valet av 
fokusgrupper som metod. Även i fokusgrupper kan det finnas fritt ut-
rymme där gränsen mellan forskare och deltagare suddas ut (Bosco & 
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Herman 2010: 195). Vid flera fokusgruppsamtal har jag i stunder kun-
nat ägna mig helt åt aktivt lyssnande när deltagarna i sina samtal har 
använt varandra för att ställa frågor, kräva förklaringar och ge följdfrå-
gor.  

Processen i fokusgrupper möjliggör för forskaren att med hjälp av 
deltagarnas berättelser reflektera över teorier och koncept utifrån ett 
gräsrotsperspektiv (Bosco & Herman 2010: 195). Tidigare forskning 
med ungdomar där samtal i fokusgrupper har använts hänvisar till att 
metoden har gjort det möjligt att representera dem vars röster inte an-
nars skulle göras hörda (Scott 2011: 686; Leyshon 2002: 184). I den här 
avhandlingen spelar praktiken en avgörande roll eftersom resultaten av 
grupparbetena och fokusgrupperna i hög grad har styrt studiens design 
i enlighet med dess abduktiva och explorativa ansats. 

Ungdomar i skolkontext 
Platsen för gruppsamtalen kan påverka vilka associationsbanor ungdo-
marnas diskussioner tar, eftersom vår tolkning av platser påverkas av 
den kulturkontext där vi befinner oss (Massey 1995: 19). I den här stu-
dien har alla möten med deltagarna utom i ett fall skett i skolmiljö. 
Skolan har också varit avgörande för att rekrytera deltagare till studien. 
Det innebär att studien trots att den handlar om ungdomar också kan 
sättas i en skolkontext, vilket motiverar valet av att kalla deltagarna för 
gymnasieungdomar. I skolbyggnaden sitter utbildning ” i väggarna” vil-
ket kan göra att det kan ligga nära till hands för deltagarna att associera 
gruppsamtalens innehåll till skolvärlden. I en förundersökande pilot-
studie träffade jag också ungdomar på ett kafé. Tanken med det var att 
se om utbildningskontexten hamnade i skymundan och att association-
erna istället skulle gå åt en mer allmän samhällelig kontext. Det gick 
inte att uttala sig om efter endast ett tillfälle, men av praktiska och in-
spelningstekniska skäl valdes kaféalternativet bort. Den enda fokus-
grupp som utfördes där blev i alla avseenden lyckad och jämförbar med 
de övriga, vilket gör att den trots avvikelse när det gäller platsval finns 
med bland studiens ordinarie grupper. 

Att ungdomarna i studien går i gymnasieskolan gör dem vana vid 
att diskutera och verka i grupp, något som kan utgöra en trygghet och 
främja en levande och kreativ diskussion. Grupperna i studien har till 
det yttre varit homogena såtillvida att har gått i samma klass eller läst 
samma kurs och därmed känt varandra sedan tidigare. De är alla i 
samma ålder och går på samma skola i samma stad och några var vän-
ner privat. Det betyder att de kan relatera till varandras vardag och har 
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goda förutsättningar för att våga utmana uppfattningar och ställa frågor 
sinsemellan (Kitzinger 1995: 311). Att ha grupper där deltagarna kän-
ner varandra kan påverka maktrelationerna inom gruppen (Scott 2011: 
686). I praktiken kan det innebära att vissa deltagare pratar mer eller 
mindre. När ungdomar som redan känner varandra hamnar i samma 
grupp kan gruppens maktstrukturer kan vara etablerade sedan tidigare, 
vilket både kan hämma och uppmuntra beroende på vem i gruppen 
man frågar. Argument för att inte ha personer som känner varandra i 
samma grupp kan vara att det är begränsande eftersom deltagarna inte 
vill stöta sig med sina bekanta och därför tänker mer på vad de säger 
(Cameron 2010: 158). I det här fallet är deltagarna vana att jobba och 
diskutera i grupper i sin skolvardag, vilket gör att den risken bedöms 
som liten. 

Forskning och ungdomar  
Att ungdomars ord tas på allvar är positivt, men det kan också betyda 
att det de säger i studier kan få stor vikt som kan leda till förändringar 
i till exempel policydokument för utbildning (Kelly 2000: 312). Fors-
kare som arbetar med ungdomar behöver därför en medvetenhet som 
förhindrar att vad de unga säger vid just ett tillfälle i en studie, får för 
stor betydelse (Kelly 2000: 313). Det deltagarna uttrycker i den här stu-
dien kan sägas gälla vid tillfället då det yttras. Eftersom meningsskap-
andeprocesser är kontinuerliga, kommer influenser som påverkar del-
tagarnas kunskaper kunna inträffa när som helst efter avslutad studie. 
Trots det finns likheter mellan de olika grupperna inom och mellan de 
bägge workshopuppgifterna. De stora dragen i det ungdomarna ut-
trycker om miljöfrågor förändras sannolikt långsammare än specifika 
uppfattningar och exempel som yttras. Det innebär att det går att se 
trender för vilka teman gymnasieungdomar berör i hur de uttrycker sig 
om miljöfrågor. I studiens analys hakas dessa trender fast i diskurser 
från det allmänna bruset. Metoden har därmed fungerat som en slags 
radar för vilka miljödiskurser ungdomar uppmärksammar i det all-
männa bruset. 

Ett aktivt lyssnande 
I de kvalitativa metoderna jobbar forskaren med att lyssna och tolka 
människors berättelser. Samma sak gäller också i studier med gruppar-
beten och fokusgrupper. Det ställer stora krav på att forskaren är med-
veten om vad som händer i den egna personen när en sak berättas. Vad 
lägger jag märke till? Hur relaterar jag min egen kontext till det jag hör? 
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Trots att lyssnandet är en central del av kvalitativ metod, beskrivs det 
sällan i metodavsnitt i vetenskapliga texter. I diskussionerna i de grupp-
arbeten och fokusgrupper som utförs i den här studien blir det tydligt 
att varje individ har sina egna föreställning och erfarenheter av hur 
världen är och kommer att bli. Jag har lyssnat till generaliseringar, de-
taljer, trender, tendenser och förändringar. Jag har fått höra individens 
och gruppens fria tankar som existerat just där och just då i rummet vi 
suttit. Deltagarnas sätt att se på världen liknar och skiljer sig från mitt 
eget. I samtalen får jag höra uppfattningar om världen som är obundna 
från vad jag själv anser ger ordning och mening. Tydlig och medveten 
reflektion från min sida kan förhindra att jag hamnar i en situation där 
deltagarnas bilder medvetet eller omedvetet läggs tillrätta så att de pas-
sar in i ett förväntat tankemönster, eller mina egna meningsskapande-
processer. Under fokusgrupptillfällena har jag sett lyssnandet som en 
aktiv handling som kräver hög koncentration och närvaro. Att lyckas 
med det innebär att höra det som är sympatiskt men också det som är 
obekvämt, normerande eller avvikande. Gruppernas muntliga redovis-
ningar och fokusgruppsamtalen har spelats in på ljudfiler på dator, för 
att kunna lyssnas till igen (Cameron 2010: 162). Trots det är det första 
intrycket av en utsaga viktigt eftersom den kan dröja sig kvar och på-
verka förförståelsen för det berättade när det spelas upp igen.  

Det här kapitlet har diskuterat avhandlingens metodologiska ut-
gångspunkter, forskningsprocessen och allmänna tankar om forskning 
med ungdomar som något gemensamt för avhandlingens båda works-
hopuppgifter. Som beskrivits tidigare har tillvägagångssätten mellan de 
båda uppgifterna skilt sig. Studiens praktiska material varierar därför 
när det gäller kontext och karaktär. I nästa kapitel beskrivs de båda 
workshopuppgifternas urval, genomförande och analysförfarande när-
mare. 
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Sammanfattning 
 
• Avhandlingens metodologiska utgångspunkter bygger på abdukt-

ion som tillåter dynamik mellan studiens teori och praktik. 
 

• I avhandlingen undersöks hur ungdomar uttrycker sig om miljöfrå-
gor genom metoden deltagande modellbygge i grupp. 
 

• Det deltagande modellbygget utgörs av två workshopuppgifter 
som utförts som grupparbete eller fokusgrupper och kännetecknas 
av att de innehåller utrymmen för meningsskapandeprocesser. 
 

• Genom metodvalet av grupparbeten och fokusgrupper tillåts re-
sultatet ligga nära ungdomarnas egna ord om konsumtion och 
framtiden år 2050. 

 
• Ett aktivt lyssnande är en viktig del av metoden. 
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7. Studiens genomförande 

Det här andra metodkapitlet inleds med en presentation av studiens 
urval och rekrytering av deltagare. Därefter följer en diskussion om 
studiens genomförande med fokus på vilka förhållanden som kan ha 
påverkat studiens resultat. Vidare presenteras de båda workshopupp-
gifterna vilket följs av en beskrivning av hur det praktiska materialet 
har analyserats. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

Studiens urval 
Studiens urval består av ungdomar som också är elever på gymnasie-
skolans andra år. Deltagarna gick på gymnasieskolans teoretiska, studi-
eförberedande program med inriktning mot samhällsvetenskap, natur-
vetenskap och ekonomi som var de största programmen vid tidpunk-
ten när studien startade (Skolverket 2011c). Två deltagare i en grupp 
var inriktade mot humaniora som är ett mindre program (Skolverket 
2011c). Även om det finns andra varianter på urval som hade kunnat 
vara aktuella för studien ger det nuvarande upplägget en grund för hur 
ungdomar som går på de vanligaste gymnasieprogrammen kan uttrycka 
sig om miljöfrågor. 

Rekrytering av deltagare 
För att få möjligheter att träffa gymnasieungdomar har så kallade gate-
keepers kontaktats. En gate-keeper kan förstås som någon som genom 
sin position kan ge tillgång till de personer som eftersöks i en studie. 
Lämpliga kontakter har varit lärare som jag har sökt upp genom mitt 
personliga nätverk, antingen direkt eller indirekt. Urvalet av gate-kee-
pers har därmed skett med hjälp av ett bekvämlighetsurval (Bradshaw 
& Stratford 2010: 75). Eftersom studien efterfrågar ungdomar som går 
på teoretiska program på gymnasiets andra år för att skapa jämförbar-
het i resultaten, är urvalet i studien även kriteriebaserat (Bradshaw & 
Stratford 2010: 75). I ett första skede var det tänkt att studiens resultat 
skulle kunna förklaras utifrån utbildningens utformning (Nerdal 2014). 
Det visade sig dock att andra faktorer som det allmänna bruset och 
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miljödiskurser har spelat större roll i analysen av studiens praktik. För-
ändringen av studiens inriktning kan ses som ett utslag av studiens ex-
plorativa karaktär.  

Den första workshopuppgiften har utförts med samma upplägg 
som en lektion där jag har fått ta över tid från ungdomarnas ordinarie 
schema. I de fallen har den kontaktade läraren lånat ut sin egen under-
visningstid åt mig och studien har utförts på lektioner som egentligen 
skulle ha varit geografi, naturkunskap, samhällskunskap, engelska, 
svenska eller matematik. Hur det kan ha påverkat studien diskuteras 
senare i kapitlet. I de fallen har det definitiva urvalet skett på plats ge-
nom att de som befunnit sig i klassrummet på den specifika lektionen, 
har erbjudits att medverka i studien. Det gör att när kontakt med skolan 
och en lärare väl har tagits, bestäms det genom ett tillfällighetsurval 
vilka ungdomar som medverkat i studien (Bradshaw & Stratford 2010: 
75). 

Den andra workshopuppgiften har utförts i skolbyggnaden, men ut-
anför ungdomarnas ordinarie schema. Kontakten med eleverna har där 
gått genom en lärare som har samlat ihop dem i en grupp och tagit dem 
till en lokal där de har träffat mig. I andra fall har läraren samlat in e-
postadresser på listor där jag har kontaktat de elever som stått högst 
upp och sedan bestämt tid och plats för ett möte. I några fall har elever 
i den mån det funnits plats, spontant kunnat ansluta sig till gruppen. 
Oavsett på vilket sätt rekryteringen har gått till har eleverna frivilligt 
fått anmäla sitt intresse, vilket liksom ovan kan betecknas som ett till-
fällighetsurval (Bradshaw & Stratford 2010: 75). De ungdomar som var 
i klassrummet när förfrågan kom, hade möjlighet att skriva upp sig som 
intresserade. 

Urvalet i grupper 
I den första workshopuppgiften med grupparbetet om jordens stora 
system och ett par jeans består urvalet av åtta skolor i fem kommuner. 
Workshopen har genomförts i 16 klasser som har delats in i 81 grupper 
om tre till fem ungdomar. Det gör att sammanlagt 294 personer har 
deltagit i workshopen, (se Bilaga 1).  

I den andra workshopuppgiften med fokusgrupparbete om framti-
dens medborgare år 2050 består urvalet av tio skolor i sju kommuner. 
Urvalet uppgår till 49 deltagare varav 37 tjejer och 12 killar, fördelade 
på 10 fokusgrupper. I varje fokusgrupp ingick mellan fyra och sex per-
soner. Resultatet av att ungdomarna anmälde sig frivilligt till att med-
verka i studien blev att fler tjejer än killar visade intresse. Gruppernas 
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sammansättning var blandgrupper, tjejgrupper och en killgrupp, (se Bi-
laga 1). Samtliga kommuner som har besökts ligger i Mellansverige eller 
i Västsverige och alla ungdomar bor i- eller nära städer. Utförandet av 
den första workshopuppgiften har skett från januari till juni 2013 och 
den andra workshopuppgiften mellan november 2014 till maj 2015. 

Ungdomarna i grupperna 
Som nämndes i Kapitel 6 har den stora inspirationskällan till studiens 
metod varit klassrummet. Det gör att studiens deltagare i första hand 
har setts som grupper av gymnasieungdomar sammansatta av individer 
med olika genus, etnicitet, socio-ekonomisk bakgrund och betygsläge. 
Studien gör inte anspråk på att särskilja mellan olika intersektionella 
perspektiv. Urvalet för grupparbetet i den första workshopuppgiften 
är därför inte klassificerat på något sätt, utan har en inneboende bredd. 
I urvalet för studiens andra workshopuppgift möjliggörs en jämförelse 
mellan killar och tjejer eftersom fokusgruppsamtalen spelats in i sin 
helhet, vilket anger vem i gruppen som säger vad. Ett möjligt sätt att 
utföra studien hade därför kunnat vara att jämföra olika gruppers pre-
sentationer utifrån exempelvis könstillhörighet. Anledningen till att det 
inte gjordes var för det första att urvalet skulle likna ett blandat klassrum 
och för det andra att det med befintlig metod och material inte gick att 
urskilja tydliga skillnader mellan hur tjejer och killar uttryckte sig. 

Individerna i grupperna på en och samma skola har varit mer ho-
mogena än mellan skolorna, sannolikt med tanke på var skolan är lo-
kaliserad och vilka gymnasieprogram som finns där. Däremot har det 
funnits vissa skillnader mellan grupperna, vilket också kan utläsas i 
transkripten som varierar i språklig form och uttryckssätt liksom längd 
på presentationer eller fokusgruppsamtal. Två exempel på jargonger i 
olika grupper kan vara: 

Var det någon från Taiwan som skördade bomullen eller någon från Indien 
som satt och vävade [sic!] eller whatever? 

Ingjuter man det här med hopp eller sund framtidsoptimism tror jag att det 
kommer att vara lättare. 

Här bör det poängteras att inget har ansetts ”bättre” eller ”sämre” än 
något annat. Ett kort och kärnfullt men slangartat uttryck kan vara lika 
intresseväckande som längre och mer välartikulerade utläggningar.  Det 
mest intressanta och det som har varit avgörande för hur väl jag har 
kunnat förstå och kontextualisera det ungdomarna berättar, har istället 
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handlat om samspelet i grupperna, vare sig det har gällt grupparbeten 
eller fokusgrupper. 

Studiens förberedelser 
Innan mötet med ungdomarna ägde rum förbereddes workshopupp-
gifterna. För att veta mer om hur de uppfattades och kunde förstås 
prövades de i pilotgrupper. Varje workshopuppgift prövades i två 
grupper med en tid emellan. I båda fallen har ungdomar som går gym-
nasieskolan tredje år utgjort de första pilotgrupperna. Anledningen till 
att testgrupperna inte tillhör studiens tilltänkta målgrupp är att de äldre 
ungdomarna kan vara mer kunniga, reflekterande och mogna än de 
yngre. Jag trodde därför att jag skulle kunna få mer feed-back av dessa 
grupper. Ungdomsgrupperna som prövade uppgifterna hjälpte mig att 
se workshopens potential. Deras kommentarer resulterade i att jag in-
för bägge workshopuppgifter justerade både instruktioner och utform-
ning utifrån deras synpunkter för att öka förståelsen för uppgifterna. 
Både de äldre och de yngre pilotgrupperna exemplifierade att det var 
möjligt att fylla workshopuppgifternas utrymme för meningsskapande-
processer med en rad diskussionsämnen.  

Den första workshopen utfördes i klassrum under lektionstid istället 
för ordinarie lektion. I de fallen hade jag inte ordnat någon speciell 
belöning för deltagarna. Den andra workshopen utfördes på ungdo-
marnas lediga tid och då förberedde jag med att köpa fikabröd eller 
godis att bjuda på under samtalets gång. Alla deltagare fick också en 
biobiljett som tack för att de ställde upp i studien. Jag erbjöd mig även 
att ta lektionspass för hela klassen som tack till läraren som hjälpt mig 
med rekryteringen av deltagare. En annan typ av förberedelse var att 
på förhand försöka räkna ut vad i studiens utförande som skulle kunna 
påverka deltagarna och på vilket sätt. Här nedan beskrivs hur presen-
tationen av workshopuppgifterna, workshopens artefakter, forskarens 
roll och de känslor workshopen eventuellt väcker, kan påverka me-
ningsskapandeprocesser hos studiens deltagare. Sist i avsnittet följer en 
redogörelse för studiens etiska riktlinjer. 

Presentation av workshopuppgifterna 
Till den första workshopuppgiften behövdes en introduktion som 
kunde initiera deltagarna i vad uppgiften handlade om. I och med det 
konstruerades en kort miniföreläsning. Den följdes av två olika exem-
pel på tankemodeller för hur deltagarna kunde lösa uppgiften och hitta 
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samband mellan jordens stora system när ett par jeans konsumeras (se 
Bilaga 2 och Bilaga 3). Olika grupper fick olika exempel. I det första 
exemplet beskrivs att konsumenten tar bilen till ett köpcentrum för att 
köpa jeans och att bilen då släpper ut koldioxid som hamnar i atmo-
sfären. Tankemodellen följer det som tidigare i avhandlingen beskrevs 
som ett tvådelat tänkesätt, (se Bilaga 3). Det andra exemplet handlar om 
att en stigande temperatur i atmosfären leder till smältande polarisar 
vid Nordpolen som då omvandlas till hav och därmed absorberar mer 
värme, vilket leder till ytterligare högre temperaturer som smälter ännu 
mer is. Tankemodellen följer det som tidigare i avhandlingen beskrevs 
som ett tvådelat tänkesätt i form av en loop, (se Bilaga 3). Särskilt det 
första exemplet kom att påverka deltagarnas meningsskapandeproces-
ser om uppgiften, eftersom instruktioner i regel spelar roll för vad som 
uppmärksammas i en uppgift (Lidar 2010: 65). Många liknande sam-
band presenterades därför av deltagarna.  

I workshopuppgiften om framtiden introducerades workshopen 
med hjälp av en övning då jag läste en text där deltagarna fick blunda 
och föreställa sig själva en vanlig dag år 2050, (se Bilaga 4). Därefter 
gjorde vi en runda där alla fick berätta om sin framtid för att starta 
diskussionen. I och med att den andra workshopuppgiften om att 
bygga framtidens medborgare år 2050 har ett bredare möjlighetsut-
rymme för meningsskapande behövdes inget exempel och påverkan 
skedde snarare från vad ungdomarna själva berättade än vad introdukt-
ionstexten tog upp. Till själva modellbygget fick deltagarna tre nyck-
elord att arbeta efter och dessa var relationer, samhälle och omvärld. 

Workshopens artefakter 
Till den första workshopuppgiften fick varje grupp ett par jeans, något 
som här benämns artefakt och som kan påverka deltagarnas menings-
skapandeprocesser (Almqvist 2005: 21). Att använda ett par jeans som 
artefakt gör att grupperna kan undersöka material, beståndsdelar och 
tillverkningsland vilket tillför en konkretion till uppgiften. Jeansen kan 
ge olika associationer hos olika ungdomar. Någon kan till exempel se 
dem som något positivt som stärker självkänslan, därför att jeans i all-
mänhet gör att hen ser snygg ut. En annan person kan se jeansen som 
en fiende som aldrig passar och påminner hen om sin negativa kropps-
uppfattning. Med exemplet med jeansen vill jag visa att meningsskap-
andeprocesser om ett och samma föremål kan se olika ut för olika in-
divider (Quennerstedt et al. 2011: 295; Almqvist 2005: 21).  

I båda workshopuppgifterna användes piprensare som huvudsakligt 
byggmaterial, vilket verkade vara uppskattat. Piprensarna inbjöd till lek 
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och fantasi i form av att de vid flera tillfällen, utanför workshopupp-
giftens ramar, omvandlades till mustascher och glasögon. Mitt syfte 
med piprensarna var dels att använda mig av ett lättarbetat material, 
dels att tillföra ett överraskningsmoment för att höja intresset för upp-
gifterna. 

Forskarens roll  
I första workshopuppgiften kom jag in som en ledare i klassrummet 
under workshopen, vilket kan påverka hur deltagarna uppfattar upp-
giften. Först och främst kan de ha sett mig som en representant för 
den lektion de egentligen skulle ha haft och tolkat uppgiften utifrån 
ordinarie ämne som stod på schemat. De kan också ha sett worksho-
pen som ett inlärningstillfälle snarare än ett undersökningstillfälle vilket 
gör att de kan ha försökt hitta vad de tror att jag upplever är ”rätt” 
innehåll i deras utrymme för meningsskapandeprocesser. Trots att 
workshopen är designad utifrån ett bottom-up perspektiv kan delta-
garna ha uppfattat den som top-down om de fokuserat på att leta efter 
vad de tror att jag vill höra. Workshopens utformning kan således sägas 
vara både bred och snäv i sin inramning. Det breda inslaget är den fria 
och tolkningsbara uppgiften och det snäva inslaget är den styrning som 
exemplet, materialet och lektionskontexten kan innebära.  

I den andra workshopuppgiften antog jag en tyst och observerande 
roll under byggandet av figuren av framtidens medborgare då delta-
garna till stor del skötte samtalen på egen hand. Däremot berättade jag 
i det semi-strukturerade samtalet om vad UHU är för något och ställde 
frågor om känslor och framtiden. Jag kan under det samtalet både ha 
setts som moderator och som en person från vuxenvärlden som var 
intresserad av deras berättelser vilket kan ha uppmuntrat eller avskräckt 
dem från att prata. Av resultatet att döma var ungdomarna pratglada 
även under de semi-strukturerade samtalen. Eftersom jag visade ett up-
penbart och aktivt intresse för det de berättade, kan det ha påverkat 
dem att överdriva sina berättelser för att gå mig till mötes i vad de gis-
sade att jag ville höra, vilket kan ha varierat från grupp till grupp. 

Känslor i workshopuppgifterna 
Frågor om konsumtion och framtiden kan väcka känslor. Det finns 
inget färdigt facit för hur mänsklig aktivitet påverkar jorden fullt ut och 
hur framtiden kommer att bli. Det finns inte heller några garantier för 
att ungdomarna kommer att ”leva lyckliga i alla sina dagar”. I den här 
studien diskuterade deltagarna dilemman som faller under kategorin 
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vilda problem, vilket kan skapa mer frågor än svar på hur vägen mot 
en hållbar framtid kan se ut. Min mening har inte varit att skrämma 
eller oroa någon med mitt ämnesval. Till den första workshopuppgif-
ten visste jag inte hur jag skulle hantera detta, utan avslutade mötet med 
att tacka för hjälpen och berätta att ungdomarnas deltagande i studien 
hade varit mycket betydelsefullt för mig.  

Till den andra workshopuppgiften hade jag arbetat mer med studi-
ens teoretiska bakgrund och kände mig säkrare på hur jag kunde ta 
bättre hänsyn till de känslor av främst maktlöshet och hopplöshet, som 
uttrycktes, (se Kapitel 5). I de semi-strukturerade samtalen diskutera-
des deltagarnas känslor. Som slutord till varje fokusgrupp lästes posi-
tiva budskap om att det finns goda exempel och lösningar på många 
framtidsproblem upp. Jag poängterade också att eleverna har alla möj-
ligheter att själva påverka sin framtid genom engagemang och sin glo-
balt sett höga utbildningsnivå, (se Bilaga 5).  

Studiens etiska riktlinjer 
I mötet med gymnasieungdomarna började jag med att informera om 
de etiska riktlinjer som omgärdar studien (Vetenskapsrådet 2012; Ve-
tenskapsrådet 2002). Jag berättade att medverkan var frivillig och att de 
kunde gå därifrån när de ville. När studien utfördes på lektionstid i 
klassrummet uppmanade ordinarie lärare ungdomarna att stanna kvar 
i rummet även om de inte deltog i studien. Vidare informerade jag om 
att deras medverkan var anonym och att varken skola eller kommun 
skulle nämnas vid namn i min avhandling. Jag berättade också att jag 
skulle spela in samtalet med ljudupptagning. De fick också veta att det 
som sagts skulle transkriberas och användas vidare i skriftlig form som 
citat i den färdiga texten. Jag berättade att de modeller de byggt under 
workshopen skulle förekomma på bilder i avhandlingen. Ingen delta-
gare valde att avbryta studien efter att ha informerats om hur materialet 
skulle komma att användas och satt igång med workshopuppgiften.  

Eftersom deltagarnas ålder har varit mellan 17–18 år har ingen kon-
takt tagits med deltagarnas föräldrar. Inte heller har studien bedömts 
innehålla särskilt känslig information varpå en prövning hos etiknämn-
den inte bedömts vara nödvändig.  

Trots att presentationen av workshopuppgifterna, workshopens ar-
tefakter, forskarens roll och de känslor workshopen väckte, kan på-
verka studiens deltagare på olika sätt, har jag ändå valt att genomföra 
studien med hjälp av deltagande modellbygge. Metoden har bidragit till 
att skapa ett praktiskt material utifrån olika kontexter som kan berätta 
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hur ungdomarna i studien uttrycker sig om miljöfrågor. Sättet att ge-
nomföra det deltagande modellbygget har utvecklats från den första till 
den andra workshopuppgiften. Skillnaderna mellan de både worksho-
puppgifterna är främst att utrymmet för meningsskapandeprocesser 
har utökats och att antalet påverkansfaktorer har minskat. Fokusgrup-
perna visade sig också ge ett djupare och smalare material än gruppar-
betena som istället tillförde en bredd och bidrog med nya frågor till 
forskningsprocessen. I nästkommande två avsnitt beskrivs innehållet i 
vardera workshopuppgiften i detalj.  

Workshop: Jordens stora system och ett par jeans 
I workshopen ska deltagarna diskutera och skapa en modell av hur jor-
dens stora system i form av litosfär, atmosfär, hydrosfär, biosfär och 
antroposfär (jord, luft, vatten, växter, djur och mänsklighet) påverkas 
av konsumtion av ett par jeans. Workshopuppgiften har utförts i grup-
per om tre till fem deltagare och tagit cirka 80 minuter. När ungdo-
marna kommer till klassrummet har de fått veta att de ska träffa en 
forskare eller lärare som ska hålla i lektionen. Uppgiften inleds med en 
miniföreläsning som sker med hjälp av en white-board och som för-
klarar begreppen jordens stora system och konsumtion, (se Bilaga 2). 
Grupperna får också instruktioner till sitt arbete och exempel på en 
tankemodell för hur de kan lösa uppgiften, (se Bilaga 3). Två olika ex-
empel på tankemodeller har använts så att olika grupper har fått olika 
modeller att inspireras av, (se Bilaga 3). Klara definitioner och exempel 
på vad deltagarna förväntas göra kan öka förståelsen för uppgiften 
(Lundqvist 2009: 26). I det här sammanhanget där ungdomarnas dis-
kussioner kan leda till att uppmärksamma vilda problem är det extra 
viktigt att de ramar som presenteras är tydliga. Däremot ska de inte 
vara begränsande så att de inskränker deltagarnas utrymme för me-
ningsskapandeprocesser.  
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Därefter får deltagarna en grundmodell i form av en plansch över 
jordens stora system och då börjar det deltagande modellbygget, (se 
Figur 11). 

Figur 11: Den första workshopuppgiftens grundmodell. Grundmodellen visualiserar 
jorden stora system representerade av litosfär, atmosfär, hydrosfär, biosfär och antro-
posfär. Samtliga system är kopplade till varandra. Källa: Egen bearbetning. 

I modellbygget diskuterar och åskådliggör deltagarna möjliga kopp-
lingar mellan jordens stora system när ett par jeans konsumeras, (se 
Figur 12). Till bygget får de en materialpåse innehållande piprensare, 
paljetter, pennor, tejp, sax och ett par jeans. När modellen är klar ska 
grupperna skriva ned en förklarande text till sin modell och därefter 
presentera den muntligt för klassen. I den här workshopuppgiften ana-
lyseras redovisningarna av ungdomarnas diskussioner.  
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Figur 12: Färdigställd modell. Här visualiserar ungdomarna sina diskussioner tredi-
mensionellt med hjälp av piprensare. Den här gruppen diskuterar hur det bildas en 
ond cirkel mellan gift i tillverkningen av jeans och hur det behövs mer och mer 
konstgödsel för att kunna odla på den förgiftade marken. De beskriver hur ett försök 
till uppror av arbetarna slås ned med våld. De menar också att konsumtion är driv-
kraften i vår ekonomi, men att den förvärrar klimatförändringarna. Gruppen avslutar 
sin redovisning med att påpeka att deras plansch är ful, men att det inte är vackert i 
verkligheten heller. Källa: Egen bearbetning. 

I sitt arbete med deltagande modellbygge går ungdomarna från en tom 
grundmodell till en egentillverkad modell full av mening. Däremellan 
befinner sig ett utrymme för meningsskapandeprocesser. Deltagarna 
kommer under workshopen att fatta beslut om vilka diskussionsinne-
håll som är tillfredsställande och vilka frågor som är relevanta att ställa 
(Lidar 2010: 48). Exempel på teman som diskuterats är bomullsodling 
och vattenanvändning, utsläpp av koldioxid och kemikalier och i 
mindre utsträckning arbetarnas villkor.  

Workshopen om jordens stora system och ett par jeans är utformad 
för att studera hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor 
kopplade till konsumtion. Grundmodellens uppbyggnad med de stora 
systemen och uppgiften att diskutera hur dessa system kan påverka 
varandra är designad utifrån systemtänkande som en nyckelkompetens 
för hållbarhet. Deltagarnas meningsskapandeprocesser styrs därmed åt 
ett håll där de uppmuntras till att sätta ihop olika sfärer och tänka i 
system. Resultatet av vad som karaktäriserar ungdomars uttryck om 
konsumtion och miljöfrågor presenteras i Kapitel 8. 

 



121 

Workshop: Framtidens medborgare år 2050 
I workshopen ska deltagarna diskutera och skapa en modell av framti-
dens medborgare år 2050. Workshopuppgiften utförs i grupper om 
fyra till sex deltagare och har tagit mellan 50–90 minuter. När eleverna 
kommer till workshopen har de fått veta att de ska träffa en forskare 
och prata om framtiden. 

Workshopen inleds med att deltagarna får blunda eller titta åt olika 
håll och jag läser upp en text som porträtterar en dag i deras vuxna liv 
år 2050, (se Bilaga 4). I texten finns frågor om bland annat hur de bor, 
vad de gör på dagarna och vad som visas på nyheterna. Ungdomarna 
uppmanas tänka ut svaren på frågorna och skapar på det sättet en fram-
tidskontext kopplade till sig själva. Efter att texten lästs klart gör vi en 
samtalsrunda där alla får berätta hur de ser sig själva i framtiden som 
en uppvärmning med att komma igång och prata (Halkier 2010: 50). 
Idén är att alla ska säga något och känna sig välkomna i diskussionen 
(Grubbström et al. 2014: 155).  

Därefter startar det deltagande modellbygget med att ungdomarna 
får instruktioner att diskutera om- och skapa en framtida medborgare 
utifrån nyckelorden relationer, samhälle och omvärld. Nyckelorden har 
valts för att stimulera diskussioner om både miljö, mänsklighet och re-
lationerna däremellan. I och med det har jag plockat fram fika eller 
godis och byggmaterial i form av flirtkula, piprensare, plastögon, pen-
nor, tejp, klister och sax. Sakerna som läggs fram är till för att främja 
diskussionen och ena gruppen i ett gemensamt samarbete (Halkier 
2010: 42). Utrymmet för meningsskapandeprocesser fylls i den här 
workshopuppgiften av ungdomarnas diskussioner om hur framtiden 
kan komma att se ut. Meningsskapandeprocesser rör i första hand vil-
ken kontext deltagarna bygger upp för ”sin” medborgare. För att av-
göra hur framtiden kan komma att se ut jämför de med både nutid och 
dåtid. Till modellen av medborgaren uppmanas eleverna skriva en för-
tydligande text. När diskussionen har ebbat ut och den skapande fasen 
är klar får de förklara vad de har byggt och skrivit, (se Figur 13).  
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Figur 13: Framtidens medborgare år 2050. Medborgaren på bilden heter Kim och är 
en hen som är hälsomedveten, social, glad, teknisk, smart, miljömedveten, accepte-
rande och egoistisk. Figuren är skapad av Grupp H, se Bilaga 1. Källa: Egen bearbet-
ning. 

Under själva workshopuppgiften påverkas gruppernas diskussioner 
dels av de tre nyckelorden, dels av det faktum att de ska bygga en per-
son. Det som händer i första workshopen med att exemplen på tanke-
modeller påverkar deltagarnas meningsskapandeprocesser, händer 
också här. Ett gemensamt tema som kanske inte hade kommit fram i 
samma utsträckning om inte modellbygget hade utförts är diskussioner 
om utseende och skönhetsideal i framtiden. 

När figuren av framtidens medborgare har tagit form berättar jag 
för eleverna om mitt forskningsämne och det är första gången under 
mötet som de hör orden hållbar utveckling och utbildning för hållbar 
utveckling. I det jag berättar om UHU framgår vad myndigheter, poli-
tiker och forskning anser att de ska lära sig om hållbar utveckling (Wiek 
et al. 2016; Skolverket 2011a; Wiek et al. 2011a; UNESCO 2009; SOU 
2004). I och med det skiftar jag också fokus och går från bottom-up 
där jag intresserar mig för ungdomarnas egna ord till att berätta om vad 
UHU innebär utifrån ett policyperspektiv.  
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Därefter inleds ett semi-strukturerat samtal där vi talar om dagens 
och morgondagens världar, (se Bilaga 6). Bland annat kom samtalen att 
beröra på vilka sätt världen idag ses som ohållbar och vilka strategier 
ungdomarna kan tänka sig för att förändra den till mer hållbar. Delta-
garna får också berätta om de upplever att nyckelkompetenser för håll-
barhet var något som ingick i deras gymnasieutbildningar. Slutligen be-
rör samtalet vilka känslor frågor om hållbarhet och framtid kan väcka 
och hur dessa känslor kan hanteras. I och med att ämnet hållbarhet 
introducerades svängde samtalen och kom företrädesvis att handla om 
miljö. Att ungdomar pratar om miljö i samband med hållbar utveckling 
har visat sig vara ett återkommande inslag i studien. Ungdomarna fö-
reställer sig miljön som något problematiskt på väg mot kollaps som 
kan hota mänsklighetens fortlevnad, vilket väcker olika typer av käns-
lor, (se Kapitel 11). 

Uppgiften att bygga en figur i en framtidskontext är designad utifrån 
framtidstänkande som en nyckelkompetens för hållbarhet. Deltagarnas 
meningsskapandeprocesser styrs därmed åt ett håll där de uppmuntras 
att föreställa sig olika scenarier som kan äga rum i framtiden. Resultatet 
av vad som karaktäriserar ungdomars uttryck om miljöfrågor i ett fram-
tidsperspektiv presenteras i Kapitel 9. 

Analysmetod 
Det praktiska underlaget från båda workshopuppgifter har analyserats 
med samma analysmetod, det vill säga en tematisk analys av texten ut-
ifrån de teman som ungdomarna själva berör. Materialet från gruppar-
betena och fokusgrupperna har transkriberats i sin helhet, vilket inne-
bär att allt som sagts i grupparbetenas redovisningar och fokusgrup-
pernas diskussioner har skrivits ned (Cameron 2010: 167). När det gäl-
ler grupparbetena är det de inspelade redovisningarna som har 
transkriberats, medan fokusgruppernas hela samtal har omvandlats till 
text. Därefter har textanalysen inletts.  

Analysmetoden i den här studien är en kontextualiserad tematisk text-
analys vilken är utformad för att definiera ”verkligheten” i ungdomar-
nas uttryck om miljöfrågor utifrån olika teman (Braun & Clarke 2006: 
81). Det som här benämns som verklighet ska inte förstås som en san-
ning. I deltagarnas uttryck om miljöfrågor ryms också motsättningar 
och dissonans. Undersökningsmetoder med fokusgrupper ger möjlig-
heter att analysera deltagarnas samlade bilder av en konkret verklighet 
som skapas när åsikter och förståelser formuleras, prövas och omfor-
muleras i deras samtal (Wilkinson 1998a: 123; Wilkinson 1998b: 186). 
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I studien analyseras de diskussioner om konsumtion och framtid som 
uppstått när deltagarnas meningsskapandeprocesser har aktiverats i 
workshopuppgifterna och i de semi-strukturerade samtalen. Resultatet 
av analysen visar hur ungdomarna i studien uttrycker sig om miljöfrå-
gor. Bredden och öppenheten som skapas i studiens praktiska underlag 
är en följd av studiens explorativa ansats.  

Analysen har skett i flera steg i enlighet med studiens abduktiva ut-
gångspunkt där teori och praktik flätas samman. Den transkriberade 
texten har lästs upprepade gånger och på olika sätt. Textanalysen har 
börjat med en bred ansats i syfte att definiera olika huvudteman i ung-
domarnas uttryck om miljöfrågor. En sådan läsning sker genom en in-
läsning av hela materialet och innebär att det studeras utifrån och in 
(Säfström 1999: 242). I och med det identifieras teman som styr in och 
fördjupar studien på relevanta teoretiska perspektiv. För att göra en 
närmare undersökning av vardera tema sker ytterligare en eller flera 
läsningar, så kallade utläsningar, där texten läses med utgångspunkt i 
de teman som framkommit, för att hitta eventuella underteman som 
kan länkas med nya teoretiska perspektiv (Säfström 1999: 242). Inläs-
ningen ger studien djup, medan utläsningen ger den bredd. För att inte 
tappa bort studiens helhetsperspektiv och viktiga kontexter i samband 
med tematiseringen, har jag kontinuerligt återkommit till de ursprung-
liga transkriberingarna. Nedan återges mer detaljerat hur resultatet har 
tematiserats i respektive workshop. 

Tematisering av resultaten 
I avhandlingens första workshopuppgift är det grupparbetets redovis-
ningar som har transkriberats och tematiserats. Det har skett gruppvis 
och varje grupp har fått en benämning utifrån skolans eller kommu-
nens namn, vilket gymnasieprogram klassen gått och ett gruppnum-
mer. Därefter har ett så kallat kodkort upprättas för varje grupp. På 
kodkortet anges vilken typ av analys gruppen har gjort, vad de uppger 
som positivt och negativt med konsumtion och vilken typ av sam-
bandstänkande, det vill säga relationellt tänkande, de använder i sin 
analys. På kortet har det också gjorts noteringar om de uppger makt-
förhållanden i samband med konsumtion, om de nämner specifika 
platser, liksom vilka nyckelord deras redovisning innehåller. Slutligen 
återges en ”guldmening” som är ett citat som sammanfattar deras re-
dovisning. 

I avhandlingens andra workshopuppgift har fokusgruppsamtalen 
transkriberats i sin helhet och då delats upp i tre delar. Den första delen 
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består av det ungdomarna berättar om sig själva år 2050 efter intro-
duktionsövningen. Den andra delen innefattar workshopuppgiften och 
skapandet av framtidens medborgare. Den tredje delen utgörs av det 
semi-strukturerade samtalet. Under genomläsningen av de fulla tran-
skripten har jag markerat olika teman med färgkoder. Även här har 
grupperna fått ett kodkort var. De olika temana som framkom i den 
andra workshopuppgiften var vilka förändringar som skett eller inte 
skett till år 2050, motsägelser i ungdomarnas uttryck, liksom samspelet 
mellan individ och samhälle. Andra mer konkreta teman rörde det del-
tagarna berättade om boende, familj, teknik, miljö, transport, energi, 
klimat, genus, jämställdhet, rasism, integration, hälsa, utseende, livsnju-
tande, sociala relationer, arbete och utbildning. Utöver det var känslor 
ett eget tema. Tematiseringarna utfördes för var och en av workshop-
uppgiftens tre delar och noterades tillsammans med speciellt uttrycks-
fulla citat på gruppens kodkort. Därefter korsrefererades samtliga te-
man på nya kodkort kategoriserade efter teman. Exempelvis skapades 
ett kodkort för vad deltagarna uttryckte om miljöfrågor. Ett tema som 
då tillkom var vilka strategier ungdomarna såg skulle kunna vända sam-
hällsutveckling från en tänkbar miljökollaps till en hållbar framtid. De 
tematiska kodkorten upprättades i två omgångar, en för workshopupp-
giften att bygga framtidens medborgare och en för de semi-strukture-
rade samtalen, (se Figur 14). 
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Figur 14: Studiens analysprocess. Deltagande modellbygge som grupparbete och i fo-
kusgrupper samt semi-strukturerade samtal analyseras genom en kontextualiserad te-
matisk textanalys som resulterar i gymnasieungdomars uttryck om miljöfrågor. Källa: 
Egen bearbetning. 

Avhandlingens praktiska material som ligger till grund för studiens ana-
lys består av tre olika delar; redovisningar från den första workshopen 
om konsumtion, fokusgruppdiskussioner från den andra workshopen 
om framtiden och därpå följande semi-strukturerade samtal. Eftersom 
materialet har tagits fram utifrån olika kontexter kommer det att skilja 
sig åt. I avhandlingens följande fyra kapitel presenteras studiens resul-
tat. Det första kapitlet återger resultatet från den första workshopupp-
giftens deltagande modellbygge och utgår därmed från redovisningarna 
av grupparbetena. Det andra kapitlet återger resultatet från den andra 
workshopuppgiftens deltagande modellbygge och grundar sig i fokus-
gruppsamtalen. De två därpå följande kapitel bygger främst på vad som 
framkommit i de semi-strukturerade samtalen.  

Sammanfattning 
• Studiens deltagare är ungdomar som går andra året på gymnasiets 

teoretiska program. 
 

• Studien har genomförts med hjälp av två workshopuppgifter. 
 

• Workshopuppgiften Jordens stora system och ett par jeans är designad 
utifrån systemtänkande som nyckelkompetens för hållbarhet. 
 

• Workshopuppgiften Framtidens medborgare år 2050 är designad uti-
från framtidstänkande som nyckelkompetens för hållbarhet. 
 

• Studiens praktiska underlag har analyserats genom en kontextuali-
serad tematisk textanalys 
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Resultat 

 

 

 

Foto: Alastair Magnaldo 
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8. Samband mellan konsumtion och 
miljöfrågor 

Avhandlingens resultatdel är uppdelad i fyra kapitel där det inledande 
kapitlet redovisar resultatet av den första workshopuppgiften om jor-
dens stora system och konsumtion av jeans. Det andra kapitlet redovi-
sar resultaten av den andra workshopuppgiften om framtidens med-
borgare år 2050. De två därpå följande kapitlen redovisar resultaten av 
de semi-strukturerade samtalen och fördjupar analysen av hur vägen 
mot miljökollaps beskrivs och ungdomarnas känslor inför miljöfrå-
gorna.  

I det här kapitlet redovisas resultaten från den första workshopupp-
giften om jordens stora system och ett par jeans. Här presenteras gym-
nasieungdomarnas sambandstänkande om miljö och mänsklighet uti-
från hur studiens deltagare uttrycker sig om konsumtion och miljöfrå-
gor. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 

Konsumtion skapar miljöproblem 
Ett tydligt mönster som uppstår när ungdomarnas redovisningar av 
den första workshopuppgiften analyseras är att samtliga grupper upp-
täcker problem och då främst miljöproblem, med konsumtion av ett 
par jeans. Uppgiften i workshopen är formulerad så att deltagarna ska 
beskriva vilka kopplingar de kan hitta mellan jordens stora system och 
konsumtion av ett par jeans. Det leder till problematiseringar om kon-
sumtionens konsekvenser utifrån relationer mellan miljö och mänsk-
lighet. Tre saker som då blir centrala är koldioxidutsläpp, sötvattentill-
gången runt fabrikerna och kemikalieanvändning vid tillverkningen. 
Ungdomarna kan uttrycka det såhär: 

 
Problemet är koldioxiden, miljöboven.  
Inte bra att ta sötvatten i Indien.  
Man släpper ut en massa farliga ämnen när man tillverkar jeans.  

Flera elevgrupper berättar att djurarter kan dö ut. Främst nämns fiskar 
och andra havslevande djur i och med att ungdomarna uppmärksam-
mar att mycket av transporterna av jeans sker via båt:  
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Förflyttningen till affären ger också den mer utsläpp och om man åker via 
havet så kan man döda massa havsdjur också.  

Att se miljön som drabbad av konsumtion är det vanligaste sättet att 
problematisera, men det förekommer också att grupperna nämner för-
hållanden för textilarbetarna. I de få fall då de ser något positivt med 
konsumtion av jeans motiveras det med att det innebär inkomster för 
affärsvärlden.  

Ekocentrism och antropocentrism i miljöfrågor 
Ett sätt att förklara hur ungdomarna uttrycker relationer mellan miljö 
och mänsklighet är genom att använda sig av termerna ekocentrism 
och antropocentrism. I ekocentrismen värderas naturen eller miljön 
genom sitt egenvärde (Thompson & Barton 1994: 149). Antropocentr-
ismen innebär istället att miljön värderas utifrån hur den kan upprätt-
hålla och förbättra livskvaliteten för mänskligheten (Thompson & Bar-
ton 1994: 149). Ett exempel på ett ekocentriskt synsätt kan vara att det 
är fel att hugga ned regnskog eftersom det skulle utrota många växt- 
och djurarter (Van Kortenkamp & Moore 2001: 264). Utifrån ett an-
tropocentriskt synsätt skulle sättet att se på regnskogen innebära att 
felet med nedhuggen regnskog ligger i att utrota arter, som exempelvis 
kan bidra till värdefulla botemedel för mänskliga sjukdomar (Van Kor-
tenkamp & Moore 2001: 264). Samtliga grupper i studien uttrycker att 
konsumtion av jeans är skadlig för miljön.  

 
Utsläppen förstör för inlandsisen som bildar mer sötvatten 
Tvättning av jeans släpper ut kemikalier i vattnet som förstör för miljön 
Människorna tar bomull från växter och det förstör naturen. 

Gemensamt för samtliga citat är att de åskådliggör hur ungdomarna 
uttrycker att mänskligheten är en agent som genom sina handlingar gör 
något som förstör miljön eller naturen. Det är dock inte säkert att sättet 
ungdomarna pratar om inlandsisen, miljön och naturen innebär att 
dessa tillskrivs egenvärden. Deltagarnas sätt att beskriva relationer mel-
lan miljö och mänsklighet på det här sättet berättar inget om hur de 
värderar det som förstörs. Trots detta har jag hädanefter valt att kalla 
vetskapen om att mänsklig aktivitet påverkar natur och miljö negativt 
för ekocentrisk insikt. Den ekocentriska insikten är ett exempel på ut-
tryck för tvådelade tänkesätt. Tänksättet bottnar i en dualism om att 
när något definieras som mänskligt får det automatiskt egenskapen att 
inte tillhöra miljön, vilket visar ett förenklat sätt att se på relationer 
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mellan miljö och mänsklighet. När så sker flyttas de negativa konse-
kvenserna av mänsklig aktivitet till en annan sfär, det vill säga miljön, 
och stannar där. Ungdomar kan därför vara medvetna om att miljön 
far illa av konsumtion av jeans utan att koppla samman det med den 
mänskliga sfär de själva tillhör. Samtliga grupper i studien uttryckte en 
ekocentrisk insikt när det gällde konsekvenserna av konsumtion av 
jeans. 

I de fall där ungdomarna resonerade djupare berättade de att det 
som påverkar miljön negativt också till slut skulle drabba mänsklig-
heten.  

Kemikalier som ska göra jeansen snygga och mer slitna är dåliga för hälsan för 
de som jobbar i området och sen så kan de komma ut, till exempel i haven och 
döda fiskar som sen påverkar människor som bor i området så att de inte kan 
fiska. 

Ju mer bomull vi vill ha, för att vi ska få så mycket bomull manipulerar vi 
näringsvävarna så vi får större utbud och då blir det att vi får övergödning som 
påverkar hela ekosystemet och det kommer förstöra för oss i slutändan. 

Här beskriver ungdomarna att det som har försämrats i miljön också 
påverkar mänskligheten negativt. Gemensamt för citaten är att de åter-
igen uttrycker mänskligheten som en agent som försämrar miljön och 
sig själva, vilket gör att citaten kan ses utifrån ett antropocentriskt per-
spektiv. Här kan relationerna mellan miljö och mänsklighet beskrivas 
som uttryck för ett tvådelat tänkande i form av en loop. När loopen 
kopplar samman miljö och mänsklighet kallas den här för den antropo-
centriska loopen. Bland alla grupper som utförde workshopuppgiften var 
det färre än hälften som pratade om relationer mellan miljö och mänsk-
lighet i termer av den antropocentriska loopen i sina redovisningar. 

Miljöteman som beskrevs i samband med den ekocentriska insikten 
var global uppvärmning eller klimatförändringar, kemikalieutsläpp, 
försämring av tillgång till rent vatten och försämrad vattenkvalitet, lik-
som markanvändning. Samma sak gällde grupper som uttryckte sig ut-
ifrån den antropocentriska loopen med undantaget att de inte tog upp 
markanvändning. Här kan det vara värt att notera att ungdomarna i 
studien inte medvetet ställdes inför ett val mellan miljö eller mänsklig-
het, eftersom individer i allmänhet inte kan sägas dela upp världen om-
kring sig i dessa två komponenter (Van Kortenkamp & Moore 2001: 
266). Det som framkommer i resultaten är därför deltagarnas oreflek-
terade sätt att uttrycka samband mellan miljö och mänsklighet. 
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Tvådelade tänkesätt om miljö och konsumtion 
I avhandlingens introduktionsdel beskrivs relationer mellan miljö och 
mänsklighet som en dynamisk process som kan leda till miljökollaps 
eller en hållbar framtid. Med utgångspunkt i den ekocentriska insikten 
blir vägen mot miljökollaps den mest troliga eftersom det genom ett 
tvådelat, dualistiskt tänkesätt inte ingår att se att mänskligheten gynnas 
av miljöåtgärder.  

Miljö och mänsklighet ses som åtskilda också i den antropocentriska 
loopen även om det sker ett utbyte mellan dessa. I tvådelade cirkulära 
tänkesätt där miljö och mänsklighet sammankopplas blir det tydligt att 
det är mänskligheten, som både orsakar och får känna av, konsekven-
serna av miljöförstöringen som konsumtion ger upphov till. Om reso-
nemanget skulle dras längre skulle det kunna mynna ut i slutsatsen att 
eftersom mänskligheten har skapat problemen är det upp till oss att 
lösa dem. Då kastas ljuset helt plötsligt på studiens deltagare vilket kan 
väcka känslor som ansvar, maktlöshet, hopplöshet eller engagemang. I 
tvådelade tänkesätt tar ungdomarna avstånd från miljön när de defini-
erar sig som människor. Att då lägga över negativa konsekvenser av 
konsumtion i miljön som inte är en del av dem själva, kan kännas bra. 
Att tänka att det är mänskligheten och kanske den enskilda individen 
som är orsaken till att miljöförstöring drabbar inte bara miljön, utan 
också andra människor, kan kännas dåligt. Särskilt framträdande kan 
dessa känslor bli om de innebär ett bakomliggande tvivel på den egna 
förmågan att kunna hantera vilda problem. 

För att överbrygga klyftan mellan miljö och mänsklighet behövs 
perspektiv som det post-naturliga, där världen ses som sömlös och där 
det inte går att säkert säga vad som tillhör vad. Att kunna göra den 
typen av analyser innebär resonemang som innehåller fler än två delar 
i enlighet med systemiska tänkesätt. Även komplicerade tänkesätt där 
osäkerhet tar plats är nödvändiga för att kunna utföra fördjupade håll-
barhetsanalyser. Det fanns inga exempel på att beröra frågan om kon-
sumtion utifrån komplicerade tänkesätt i ungdomarnas redovisningar. 
En frågeställning skulle exempelvis kunna vara om varför konsumtion 
existerar över huvud taget och om den är en form av ”naturlag”. Frå-
gan om konsumtion upplevdes som svår och mångfasetterad av delta-
garna. Anledningen till det kan vara de känslomässiga aspekterna av 
meningsskapandeprocesser. Eftersom konsumtion är något vanligt 
som ungdomarna själva ägnar sig åt kan workshopuppgiften göra att 
de uppmärksammar problem och nackdelar med sitt eget agerande. Att 
se det kan väcka känslor av skam och skuld, vilket kan yttra sig som 
kognitiv dissonans eller miljömelankoli. Det i sin tur kan leda till en 
coping-strategi att inte vilja tänka på hur allvarlig frågan är utan att 
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istället lägga problemet någon annanstans, vilket i det här fallet blev i 
miljön själv. 

Sambandstänkande i ungdomarnas presentationer 
Workshopen om jordens stora system och ett par jeans är designad 
utifrån systemtänkande som nyckelkompetens för hållbarhet. System-
tänkande innebär förmågan att kunna se samband och relationer inom 
och mellan system och kan användas för att analysera hållbarhetspro-
blem genom olika sektorer och på olika rumsliga nivåer (Wiek et al. 
2016: 243; AtKisson 2008: 8). Systemtänkande kan också innebära att 
kunna se dynamiska processer. Resultaten av ungdomarnas redovis-
ningar av workshopuppgiften har analyserats med särskilt fokus på hur 
de uttrycker samband mellan miljö och mänsklighet och därmed också 
visat prov på hur de ger uttryck för relationella tänkesätt. Nedan följer 
två transkriberade redovisningar från två grupper.  
 
Grupp 1: 

Ungdomarna tänker sig att de tar bilen till närmaste köpcentrum och att det 
släpper ut koldioxid. Jeansen transporteras över världshaven till kunderna och 
då släpps olja och koldioxid ut i atmosfären. För att plantera bomullsplantor 
behövs jord. Så bomull odlas. Människor skördar bomullen och släpper ut 
koldioxid och det påverkar djur och växtliv, alltså dör växter ut. De avlagda 
jeansen skulle skänkas till barnen i Afrika. Då kommer jeansen transporteras 
över havet och olja kommer att släppas ut i havet och koldioxid i atmosfären. 

Resonemanget domineras av enkla samband där fokus ligger på koldi-
oxidutsläpp som hamnar i atmosfären. Förklaringen till detta är troli-
gen att det nämns i exemplet på samband som gruppen fick när works-
hopuppgiften förklarades, (se Bilaga 3). Transporter gör här så att olja 
släpps ut i haven och koldioxid släpps ut i luften. Gruppen uttrycker 
sig utifrån en ekocentrisk insikt i och med att det är olika delar av mil-
jön som drabbas av koldioxidutsläppen. Redovisningen är översiktlig 
och uttrycker tvådelade tänkesätt både när det gäller en uppdelning 
mellan miljö och människa och mellan konsumenterna som använt 
jeansen färdigt och de fattiga ”barnen i Afrika”. När det gäller männi-
skans relationer till miljön omnämns inte huruvida transporter är rätt 
eller fel i och med att de ger utsläpp, då gruppen nöjer sig med att 
konstatera att det är så det går till. Mönstret att se på miljö och mänsk-
lighet som åtskilda återfanns också i ungdomarnas sätt att prata om 
världen som uppdelad mellan ”vi och dom”. För en närmare diskuss-
ion om det se Nerdal (2014). 
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Grupp 2: 

Ungdomarna berättar att för att transportera jeansen med flyg eller båt kom-
mer det att bli koldioxidutsläpp och det påverkar smältning av isar, vilket gör 
att det blir varmare på jorden. Om vi tar bilen till affären blir det också koldi-
oxidutsläpp och det påverkar likadant. Om isarna smälter blir det mer sötvat-
ten och det påverkar havens levnadsformer och djuren påverkas. I biosfären 
kommer det påverka landytan som i sin tur påverkar olika habitat, exempelvis 
är floderna större och då förändras levnadsstandard för djur som lever där. 
Det gäller även landlevande djur. Människan går miste om naturtillgångar om 
vi får en högre vattennivå. Det blir svårare att bryta metaller och trä som kom-
mer att läggas under vatten. Metaller ur berggrunden utvinns för blixtlås och 
knappar och det kommer att påverka att det blir tungmetaller i naturen även 
tungmetaller i haven som påverkar livsformerna där. Vad gäller sociala faktorer 
tar användandet mycket vatten i fattiga länder. Till exempel om man tillverkar 
jeans i Afrika så kanske man tar från deras grundvatten och de får brist på 
grundvatten. Om vi släpper ut mer koldioxid så förändras klimatet och det blir 
naturkatastrofer som kommer att kosta mycket pengar, framför allt är det de 
fattiga som drabbas då. Fattiga drabbas störst när isarna smälter och vi får brist 
på boyta för människor. Kanske drabbas vi av tungmetaller också där i vårt 
grundvatten om det läcker ut metaller när vi slänger jeansen. 

I den här gruppens resonemang ingår både kedjor av samband, så kal-
lade orsakskedjor och cirkulära samband. Att isar smälter vid global 
uppvärmning nämns i det exempel på ett cirkulärt samband som grup-
pen fick när workshopuppgiften förklarades, (se Bilaga 3). Ett exempel 
på en orsakskedja i texten är att det blir varmare när koldioxid tillförs i 
atmosfären vilket ger mer sötvatten som leder till starkare strömmar 
och förändrar livsvillkor för djur som lever i vattenmiljöer. Det cirku-
lära sambandet i resonemanget visas genom att människan släpper ut 
koldioxid så att klimatet förändras, vilket leder till naturkatastrofer som 
kommer att kosta mycket pengar. I och med det sluter ungdomarna 
den antropocentriska loopen. Miljö och mänsklighet ses även här som 
åtskilda i bemärkelsen att de inte är en enhet, däremot förekommer ett 
växelspel mellan de båda. Utbytet beskrivs som att mänskliga utsläpp 
uppges resultera i negativa konsekvenser för växter och djur, men 
också för människors möjligheter att försörja sig, ha plats att bo och 
ha hälsan.  

Precis som resten av grupperna uttrycker de två exemplen att män-
niskan är den drivande kraften bakom att miljön förstörs och är sårbar 
för mänsklig påverkan. Att se mänskligheten som överordnad miljön 
var ett gemensamt tema i ungdomarnas uttryck om miljöfrågor i den 
här workshopuppgiften. I den generella läroplanen för Gy 2011 står 
det att var och en som jobbar i skolan ska främja respekt för vår ge-
mensamma miljö (Skolverket 2011a: 5). Vidare i läroplanen finns också 
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det så kallade miljöperspektivet som anger att undervisningen ska ge 
eleverna insikt så att de kan hindra skadlig miljöpåverkan (Skolverket 
2011a: 7). Det kan tolkas som att den generella läroplanen för Gy 2011, 
precis som gymnasieungdomarna, slår fast att mänsklig aktivitet är 
skadlig för miljön, men också att det är ”normalt” med skadlig miljö-
påverkan eftersom den ska hindras. Miljöperspektivet anslår därmed 
att skadlig miljöpåverkan skulle vara en norm som ska stoppas, snarare 
än att istället eliminera orsakerna till denna skadliga påverkan. För att 
som individ kunna göra det måste varje person känna till vad som för-
stör miljön, något som kan vara komplicerat eller till och med omöjligt. 
Texten i den generella läroplanens miljöperspektiv uttrycks därmed ut-
ifrån en ekocentrisk insikt, då den inte bokstavligen sluter den antropo-
centriska loopen i och med att miljön beskrivs som en egen sfär.  

UHU innefattar begreppet hållbar utveckling som kan ses utifrån de 
tre eller fyra dimensionerna ekologi, sociala frågor, ekonomi och även 
kultur. För att förstå hållbar utveckling måste dessa dimensioner 
samexistera oavsett om de ses som uppdelade eller som en helhet, nå-
got som innebär systemiska tänkesätt (Wals 2014: 109). Själva begrep-
pet hållbar utveckling har kommit till som ett svar på mänsklighetens 
utnyttjande av naturresurser och de risker nuvarande relationer mellan 
miljö och mänsklighet kan medföra för uppväxande och kommande 
generationer. Den antropocentriska loopen blir därför en förutsättning 
för att tillsammans med systemiska eller komplicerade tänkesätt fullt ut 
kunna förstå innebörden av hållbar utveckling. 

Diskussion 
Det utmärkande draget för ungdomarnas redovisningar om hur kon-
sumtion av jeans påverkar jordens stora system är att de uttrycker att 
den skapar miljöproblem. Vidare pratar de om miljö och mänsklighet 
som åtskilda, något de visar genom att yttra sig i enlighet med tvådelade 
tänkesätt i sina samtal. Med ekocentrisk insikt visar ungdomarna att de 
är medvetna om att konsumtion av jeans är dåligt för miljön på olika 
sätt. I den antropocentriska loopen utökas resonemangen till att kon-
statera att det som är negativt för miljön också är negativt för mänsk-
ligheten. Det ungdomarna berättar innehåller sambandstyperna enkla 
samband, orsakskedjor och cirkulära samband, men håller sig inom det 
tvådelade tänkesättet med miljö och mänsklighet som två skilda sfärer 
istället för en enhet. Något som inte finns med i ungdomarnas redo-
visningar är djupare reflektioner om deras egen roll, dels som represen-
tanter för mänskligheten, dels som individer.  
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Ett vanligt sätt att beskriva hur konsumtion gick till var som att den 
”bara hände” utan att ifrågasätta strukturerna bakom varför den exi-
sterar. Att göra det hörde inte till uppgiften, men det hade inte heller 
varit omöjligt att inkludera den typen av resonemang i redovisningarna. 
Istället kom ungdomarnas berättelser till övervägande del att handla 
om miljöproblem.  

Färre än hälften av grupperna uttryckte sig utifrån den antropocent-
riska loopen och lade till aspekten om att mänskligheten kan vara be-
roende av en långsiktigt välmående miljö för sin överlevnad. I de grup-
per där framtidsfrågor kom upp uttrycktes de i korta, apokalyptiska or-
dalag som ibland angränsade till det raljanta: Folk dör-allt dör. Just det 
uttalandet väckte många frågor om hur studiens deltagare ser på fram-
tiden eftersom det dels fick stå oemotsagt, dels bemöttes med munter-
het. Förmodligen uttalades det mer som en princip än som en sakfråga 
och de enkla relationella tänkesätt som presenteras i ungdomarnas re-
dovisningar kan vara ett utslag av liknande sätt att tänka. Uttrycken kan 
därför ses som förkortade principer för vad som händer, snarare än 
exakta förklaringar. Anledningen till det kan å ena sidan vara utform-
ningen av workshopuppgiften eller å andra sidan en trend att uttrycka 
sig kortfattat och inte gå på djupet med resonemang och tankar. Det 
senare gäller inte bara ungdomar, utan kan vara influerat från samtida 
medierapportering där exempelvis nättidningarna jagar klick genom 
slagfärdiga rubriker som uppmanar till förenklade tolkningar av bud-
skapet i en viss artikel.  

En anledning till de tvådelade tänkesätten och att de dominerades 
av den ekocentriska insikten som inte sammankopplar miljö och 
mänsklighet, kan vara att workshopen berörde ämnet konsumtion som 
är något ungdomarna själva är delaktiga i. När de upptäcker att det är 
problematiskt ur miljösynpunkt kan negativa känslor av skam och 
skuld uppstå. Gruppdynamiken kan också göra att uppfattningar om 
hur förstörande konsumtion är förstärks inom gruppen om alla vill ge 
ett bidrag till diskussionen och komma med egna, nya exempel på allt 
som kan gå fel. I det fallet skulle en diskussion lätt kunna skapa en 
domedagsprofetia om hur hemskt allting är. När den ställs mot frågan 
vad deltagarna själva kan göra för att förhindra skadlig miljöpåverkan 
och ungdomarna inte hittar svaren, kan de uppleva maktlöshet och se 
situationen som hopplös. De kan också känna kognitiv dissonans och 
miljömelankoli, vilket kan resultera i att de helst inte vill prata mer om 
frågan. De tvådelade tänkesätten och fokuseringen på en ekocentrisk 
insikt istället för den antropocentriska loopen kan därför vara ett utslag 
av deltagarnas känslomässiga meningsskapandeprocesser, snarare än 
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en brist på förmåga att använda systemiska eller komplicerade tänke-
sätt. Hur undervisning om miljöfrågor utformas spelar därför roll och 
kan påverka om ungdomarna ges inte bara kognitiva, utan också 
känslomässiga förutsättningar för att fördjupa sig i miljöfrågorna eller 
inte. 

Metodvalets påverkan på resultatet 
Att ungdomarna uttryckte sig kortfattat kan vara en följd av tidsa-
spekten på så sätt att deltagarna kan ha känt sig stressade när de redo-
visade för klassen, även om redovisningarna sällan tog hela den tid som 
avsatts för dem. Att redovisa för klassen är inget ovanligt i gymnasie-
utbildning, men kan vara en situation som anses utsatt och obehaglig. 
Mötena med fokusgrupperna var mer avslappnade med fika och godis 
där jag var den enda lyssnaren som i runt en timmes tid helt ägnade 
min uppmärksamhet åt ungdomarnas berättelser. Kontexten för den 
första workshopen liknande mer en lektion och det, tillsammans med 
workshopuppgiftens utformning, kan ha haft betydelse för hur grund-
liga redovisningarna blev.  

En annan fråga i sammanhanget var också om resultatet skulle för-
ändras om studien utförts på ett annat sätt. Särskilt tydligt blev det i 
hur ungdomarna pratade om den gemensamma, globala framtiden som 
apokalyptisk i sina redovisningar till den första workshopuppgiften. Ef-
tersom framtiden inte var en del av uppgiften berördes den bara spo-
radiskt och då kortfattat och i termer av kollaps för miljö och mänsk-
lighet. Dagens ungdomar är morgondagens beslutsfattare och att de 
skulle ha en så pass deterministisk och hotfull bild av framtiden, väckte 
nya frågor. Om deltagarna istället fick i uppgift att tala om framtiden 
skulle det då se annorlunda ut och hur skulle de diskussionerna låta? Så 
föddes idén till studiens andra workshopuppgift Framtidens medborgare 
år 2050. Här har ungdomarna i fokusgrupper fördjupat sig i diskuss-
ioner om framtiden vilket gav ett resultat som var mer nyanserat och 
mångfasetterat än i den första workshopuppgiften. 

I fokusgrupperna där diskussionerna analyserats i sin helhet ut-
tryckte sig ungdomarna också enligt tvådelade tänkesätt, men övervä-
gande med hjälp av loopar som kopplade samman miljö och mänsklig-
het. Möjligen gäller det även den här uppgiften men på grund av hur 
workshopen utfördes kan jag inte veta om det är så, eftersom jag inte 
har hört samtalen i sin helhet. När deltagarna därefter ombads sam-
manfatta vad de diskuterat och göra det till en redovisning, kan det ha 
bidragit till att uppmuntra förenklade sätt att uttrycka sig.  
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Sammanfattning 
Det övergripande resultatet i det här första resultatkapitlet är att ung-
domar såg konsumtion som nära förknippad med miljöproblem. Vi-
dare kan det konstateras att hur ungdomarna uttryckte sig om miljöfrå-
gor kännetecknas av tvådelade tänkesätt som kan visa sig på två sätt. I 
en ekocentrisk insikt uttrycks kunskap om att mänskligheten påverkar 
miljön negativt, men att de negativa konsekvenserna av konsumtion 
drabbar miljön själv. I en antropocentrisk loop uttrycks miljö och 
mänsklighet fortfarande som åtskilda, men mellan dem finns en kopp-
ling som gör att de negativa följderna av konsumtion som påverkar 
miljön, också beskrivs få effekter för mänskligheten. Anledningen till 
att resultatet ser ut som det gör kan bero på workshopuppgiftens re-
dovisningsform där grupperna muntligt sammanfattade sina diskuss-
ioner. I omvandlingen mellan diskussion och redovisning kan uttryck 
för sambandstänkande ha gått förlorat.  

I kapitlet visas en mycket negativ framtidsbild upp. Resultatet av 
den här första workshopuppgiften har legat till grund för att utforma 
nästkommande uppgift. Den har analyserats med avsikt att ta reda på 
om ungdomarnas sambandstänkande förändras utifrån formen för 
grupparbetet och om deras uppfattningar om framtiden är så negativa 
som de verkar. I de kommande kapitlen kommer resultaten av de båda 
workshopuppgifterna inte att väga helt jämnt då den andra workshop-
uppgiften och de påföljande semi-strukturerade samtalen kom att leda 
till ett fördjupat praktiskt material. Den här första workshopuppgiftens 
förtjänst framöver blir därför att ha skapat en grund för hur gymnasi-
eungdomars uttryck om miljöfrågor kan karaktäriseras och därifrån 
kunna formulera nya och fördjupade frågor. I nästa kapitel redovisas 
resultat från den andra workshopuppgiften om framtidens medborgare 
år 2050. 
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9. Miljöfrågor som framtidens ödesfrågor 

I det här kapitlet redovisas resultaten från den andra workshopuppgif-
ten om Framtidens medborgare år 2050. Kapitlet analyserar hur ung-
domar uttrycker utsikter för framtiden inom miljöområdet genom att 
diskutera vad de säger om förutsättningar för en hållbar framtid och 
jämställdhet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. I nästkom-
mande två kapitel redovisas resultaten av de semi-strukturerade samta-
len. 

Utsikter för framtiden 
Resultaten av fokusgruppdiskussionerna om framtiden är på många 
ställen mångtydiga och det en grupp tror, motsäger sig en annan. Även 
inom en och samma grupp finns motsättningar i form av att ungdo-
marna uttrycker att framtiden antingen kan bli på det ena eller det andra 
sättet. En stor oenighet som samtliga grupper någon gång kom att be-
röra var om det överlag skulle bli bättre eller sämre framöver. Citatet 
nedan är hämtat från en grupp som bestämde sig från början för att de 
skulle se positivt på framtiden och lät sin diskussion utgå från det. 

 
Jerker: Tror vi alla att det blir bättre i framtiden? 
Alla: Ja! 
Jerker: Då kan man utgå från att personen kanske är gladare. 
Jack: För vi är inte direkt omedvetna om att vi håller på att gå utför i värl-
den. 
Jerker: Exakt. Folk börjar ta det mer till sig. Det tycker jag är en bra start. 

Trots att gruppen har bestämt sig för att vara positiva uttrycker de en 
motsägelse när de först säger att de tror att det blir bättre i framtiden, 
men att det samtidigt håller på att gå utför i världen. Istället för att 
fokusera på det negativa används det här som en startpunkt för att 
samhället ska ta sig i en mer hållbar riktning. 

Det fanns grupper som inte trodde att framtiden skulle skilja sig 
nämnvärt mot världen idag, medan andra poängterade skillnaderna 
mellan vilka stora förändringar som ägt rum mellan nutid och hur värl-
den såg ut förr. Citatet nedan kommer från en grupp som försökte få 
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perspektiv på dagens snabba förändringar genom att jämföra med hur 
det var tidigare. 

Gullan: Jag vet inte hur folk som levde här under den tiden då tekniken som 
mobiltelefoner utvecklades, under 90-talet, jag vet inte om de kände i kroppen 
att förändringarna skedde såhär tsch, tsch, tsch (visar med handen). Men sedan 
om man tittar utifrån så ser man då att det har förändrats under väldigt kort 
tid väldigt mycket. Så då kanske det är på samma sätt. Vi kommer inte uppleva 
någon förändring, men utåt sett kommer folk som lever och växer bara: Åh, 
vad de gjorde! 

Enligt citatet behöver förändringar som sker snabbt inte alltid märkas 
för enskilda individer eller samhället som helhet. Det är först med facit 
i hand och perspektiv på tidigare händelser som det går att få en klarare 
bild över vad som egentligen skett.  

Ett annat sätt att resonera var att det först kommer att bli värre med 
bland annat miljö och framtidsoptimism, innan det vänder och blir 
bättre igen. Enligt vad ungdomarna uttrycker kan framtiden således bli 
på en mängd olika sätt beroende på vad de diskuterar. Teman som ge-
nerellt sett sågs som förknippade med positiva framtidsutsikter var 
framför allt jämställdhet och HBTQ-frågor, men även integration och 
teknikutveckling kunde anses vara på väg åt rätt håll. När det gällde en 
negativ utveckling var det ett tema som visade sig uttryckas entydigt 
pessimistiskt av samtliga grupper och det var miljöfrågorna. 

Miljökonsekvenser i framtiden 
Närmare beskrivningar av vad som skulle komma att hända med mil-
jön avslöjade att luften skulle bli smutsig och vara grå eller brun. I ci-
tatet nedan beskriver en av grupperna vad de tror att framtida nyheter 
kan handla om. Att tänka på det var en del av workshopens introdukt-
ionsövning om hur en vanlig dag år 2050 såg ut för deltagarna. 
 

Moderator: Om han (figuren de har byggt) skulle läsa nyheter då, vad står 
det i dem? 
Flora: Miljön. 
Freja: Det kommer vara miljön. 
Flora: Det kommer vara såhär grått. 
Freja: Miljökatastrof. 
Flora: Soptippar och sådant i hela förorterna. 
Freja: Och säkert krig också. 

I citatet ger gruppen en visuell bild av hur miljökatastrofer ”ser ut”, 
något som de kan föreställa sig utifrån hur representationer av miljöfrå-
gorna skildras i det allmänna bruset. De uttrycker också att nyheterna 
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år 2050 kommer att rapportera om negativa saker, vilket här exempli-
fieras med miljöfrågor som också uppgavs kunna leda till krig. 

Klimatet förutsågs i framtiden antingen bli varmare eller kallare, det 
senare genom en ny istid. Några grupper beskrev det som att jorden 
skulle gå under. I Sverige skulle vi ta mer vara på den svenska naturen, 
dess naturkrafter och närodlad mat. Teknik som elbilar skulle kunna 
mildra situationen, men bara om det skulle fungera med laddning på 
alla ställen. I en grupp nämndes att landyta skulle uppslukas av vatten 
som en följd av höjda havsnivåer på grund av klimatförändringarna 
och att bostäder därför skulle behöva byggas ovanför havsytan istället 
för på land. En värld med försämrad miljö skulle kunna innebära ett 
införande av tydliga regler för vilka beteenden som är accepterade och 
inte. Citatet nedan kommer från en grupp som överlag såg en skärp-
ning av samhället i framtiden. 

Alice: Allt kommer att vara striktare tror jag. Typ såhär om du slänger någon-
ting utanför soptunnan så får du böta jättemycket.  

Enligt citatet kan det tolkas som att samhället har tagit tag i miljöutma-
ningarna och genom beslutsfattande och lagar får medborgarna att 
följa miljöregler. Tanken om lagstiftning för att uppnå en hållbar fram-
tid diskuteras närmare i Kapitel 10. 

Miljön som avgörande fråga för framtiden 
Miljöfrågorna är tillsammans med krig den enda fråga som beskrivs 
som entydigt negativ och där följderna kan komma att bli kollaps för 
världen som helhet. Miljön kom därför att få en särställning i ungdo-
marnas samtal i och med att den ansågs avgörande för hur framtiden 
kunde komma att bli. Ungdomarna uttryckte sig som att om miljöfrå-
gorna inte åtgärdades skyndsamt skulle samhället utvecklas i riktning 
mot miljökollaps. Om de däremot skulle hanteras genom att minska 
skadlig miljöpåverkan skulle en hållbar framtid kunna skapas. Att klara 
av att hantera miljöutmaningarna tillfredsställande, både utifrån globala 
och individuella perspektiv, uttrycktes därför som ett villkor för en håll-
bar framtid.  

När miljön kom på tal beskrevs den som på väg att försämras. An-
ledningen ansågs vara hur miljöfrågorna hanteras av samhället och in-
divider. Flera grupper pratade om miljön som att det inte var något de 
tänkte så mycket på och att miljöfrågorna i nuläget inte kändes som en 
aktiv politisk fråga. Citatet nedan kommer från en grupp som precis 
som många andra uttryckte att en så viktig fråga som miljön borde ha 
större utrymme i det allmänna bruset. 
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Hanna: Vi vet ju det här med miljö, men vi tänker, eller jag tänker inte så 
mycket. Eller man tänker att man inte tänker på det. Men jag är rädd för att 
det ska hända någonting, men man vet ju inte så mycket heller om varför den 
här drickan är dålig för miljön (håller upp en flaska). Man tänker att den är god 
och här står ingenting om det eller så. 

Enligt citatet uttrycks att miljön borde ta större plats i det allmänna 
bruset, eftersom det finns en rädsla för vad som kan komma hända. 
Däremot kan det vara svårt för den enskilde individen att vara tillräck-
ligt påläst och därmed kanske också motiverad att ändra sitt sätt att 
handla. Ett annat sätt att resonera om hur kritiska miljöfrågorna egent-
ligen är, var att se den upplevda tystnaden om dem som ett tecken på 
att situationen inte är särskilt allvarlig. Citatet nedan kommer från en 
grupp som resonerar om att dagens vuxengeneration inte bryr sig till-
räckligt mycket om miljön, men att de hoppas att det kommer att för-
ändras när deltagarna själva växer upp och får egna barn. 

 
Doris: Men jag tror att det kommer att vara mycket såhär miljöhot och sådana 
grejer att det kommer uppstå översvämningar och allt vad det är. Vad heter 
det? Temperaturskillnader och så, men jag tror det kommer vara problem som 
man löser. Jag tror inte man kommer lägga ned så stor vikt vid det. För det 
känns som att då skulle vi gjort det nu för vi vet ju att det pågår. Ändå ändrar 
ingen på sig. 
Dante: Ja, men folk blundar ju för det och bara: Det är lugnt. 
Doris: Så jag tror att det kommer att vara problem som löser sig ändå, det 
kommer bli så att man bygger på vattnet och sådana grejer 
Dante: Men jag tror dock att vår generation är lite mer medvetna om vad som 
faktiskt händer än våra föräldrar. 
Doris: Hoppas att det går år rätt håll, att våra barn blir ännu mer medvetna att 
liksom… 
Daniel: Vi har ju alltid Al Gore! 

Det här citatet visar att ungdomarna uttrycker sig som att kunskapen 
om miljöfrågorna finns, men om de verkligen var allvarliga skulle det 
göras mer åt dem. Vore frågorna ändå så kritiska som de egentligen 
verkar finns det personer som arbetar för att lösa dem som exempelvis 
Al Gore. Ungdomarnas uttryck här kan ligga till grund för att skapa 
hopp om att miljöfrågorna inte är så farliga som de verkar och skulle 
det ändå vara så, finns det andra som tar hand dem (Ojala 2015: 143). 
I det här fallet nämns nästkommande generationer och Al Gore som 
möjliga aktörer att hantera frågorna.   

Trots att samtliga grupper definierar miljön som en stor och svårlöst 
framtidsfråga var det endast ett fåtal grupper som förflyttade sig ännu 
längre framåt i tiden än år 2050 och pratade om framtida generationer. 
Dessa diskussioner handlade om att världen inte är hållbar som den ser 
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ut idag. Ungdomarna menade att det än så länge fungerar för dem 
själva som bor i ett rikt land, men troligen kommer redan deras barn 
att märka att det inte gör det i längden, något som människor på andra 
platser redan har erfarenheter av. En annan grupp påpekade att det 
skulle gå att rädda många generationer om miljöproblemen adressera-
des nu. I citatet nedan liknade en deltagare relationen mellan generat-
ioner med en upplevelse han haft när hans fotbollslag hade plockat upp 
skräp efter en stor folkfest i en stad. Han menade att så som jorden 
utnyttjas idag skulle framtida generationer få plocka upp efter de som 
lever nu.  

Jerker: Och då handlar det om det här att då måste jag fatta att det jag förstör 
kommer någon annan generation få plocka. 

Enligt citatet fick Jerker en insikt om att när det var han själv som hade 
fått plocka skärpet, hade han också slutat att slänga saker omkring sig 
eftersom han inte tyckte det kändes rätt att andra skulle plocka upp 
efter honom.  

Miljöfrågorna uttrycks av studiens deltagare som avgörande för hur 
framtiden kan komma att bli, vilket ger dem särskild status som ödes-
frågor. Enligt ungdomarna är det inte något som speglas i det allmänna 
bruset eftersom de uttrycker att frågan inte figurer där i hög utsträck-
ning. Avsaknaden av stöd för att miljöfrågorna är kritiska kan leda till 
uttryck för hopp om att frågorna inte är så allvarliga som de verkar eller 
att någon annan kan lösa dem. Där deltagarna tänker framåt mot kom-
mande generationer uttrycker de ett samband om att det är deras eget 
agerande idag som skapar morgondagens miljö.  

I den generella läroplanen för Gy 2011 står det i det så kallade mil-
jöperspektivet, som ska genomsyra all utbildning, att eleverna ska ta del 
av undervisning om hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket 2011a: 
7). Ungdomarna uttrycker att de ser miljöfrågorna som osynliga i det 
allmänna bruset och på den politiska agendan. Hur och om samhället 
anpassas för att skapa hållbar utveckling är därför inget ungdomarna 
refererar till. Inte heller uppger de att kunskaper som förmedlats av 
skolan motsäger det allmänna brusets sparsamma fokus på miljöfrågor. 
Enligt vad ungdomarna uttrycker behöver det tvärtom tas krafttag i 
miljöfrågorna och det på en gång, för att samhället ska röra sig mot en 
hållbar framtid snarare än miljökollaps.  

Utifrån ungdomarnas uttrycker sig om miljöfrågor kan innehållet i 
miljöperspektivet i den generella läroplanen för Gy 2011 om hur sam-
hällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 
skapa hållbar utveckling, definieras som att prioritera miljöfrågorna 
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och att göra det nu. Precis som i ungdomarnas diskussioner anger den 
generella läroplanen för Gy 2011 miljöfrågorna som nyckelfrågor för 
om hållbar utveckling kan skapas eller inte.  

Workshopen om framtidens medborgare år 2050 är designad uti-
från framtidstänkande som nyckelkompetens för hållbarhet vilket in-
nebär att kunna skapa bilder av hur en hållbar framtid kan se ut, liksom 
att analysera vart ohållbara trender kan ta oss och hur dessa kan för-
ändras (Wiek et al. 2016: 242; Gardiner & Riekmann 2015: 10555). 
Framtidstänkande innebär också att kunna tänka utifrån flera tidsper-
spektiv samtidigt (Withycombe 2010: 12). Att ungdomarna är entydigt 
negativa till hur miljöfrågorna sköts kan bero på att de har fler och 
starkare bilder av hur miljökollaps ”ser ut”, än vad de har förståelse för 
vad en hållbar framtid utifrån ett miljöperspektiv kan innebära. Anled-
ningen kan vara att de negativa framtidsbilderna om miljö uppfattas 
tydligare i det allmänna bruset och miljödiskurser än vad framtidsvis-
ioner om miljön gör. Ungdomarna hoppar mellan nutid och framtid i 
sina diskussioner och uttrycker att ett villkor för att en hållbar framtid 
ska kunna nås är att miljöfrågorna hanteras nu. Däremot nämns inget 
om vilka processer, strukturer eller vilken dynamik som kan ligga 
bakom att det händer. Inte heller beskrivs hur, var och av vem eller 
vilka förändringarna ska initieras och genomföras.  

Framtiden som två spår 
Tidigare studier har visat att ungdomars uppfattningar om framtiden 
kan liknas vid två spår där det ena leder till en positiv personlig framtid 
och det andra till en världskollaps (Nordensvard 2014: 444; Threadgold 
2012: 17; Hicks 2007: 182; Arnett 2000: 267; Eckersley 1997: 245). 
Inom två områden såg deltagarna världens framtid som apokalyptisk 
där det ena var inom miljöfrågorna som alla grupper pratade om. Det 
andra området var när diskussionen handlade om krig och katastrofer, 
vilket nämndes av ett fåtal grupper. Här går det också att tänka att krig 
och katastrofer kan ha sitt upphov i miljörelaterade frågor. Precis som 
i tidigare forskning uttrycker ungdomarna sig positivt om den person-
liga framtiden, vilket visar sig i workshopens introduktionsövning där 
de får tänka sig en dag i sitt liv år 2050. De berättar att de då ser sig 
själva med ett bra boende, en partner, eventuellt ganska mycket pengar 
och ett meningsfullt och roligt arbete. De intressen de nämner handlar 
främst om resor och familj. När det gäller den globala framtiden är det 
just miljöfrågor de ställer sig negativa inför. Andra frågor som också 
kan räknas som globala som exempelvis jämställdhet, integration och 
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teknikutveckling beskrivs överlag ha en positiv utveckling, framför allt 
i en svensk kontext.  

I ungdomarnas diskussioner är framtiden öppen och den skapas och 
förhandlas på plats i och med att grupperna bygger sina figurer. När 
det gäller att försöka förutsäga hur framtiden kan komma att te sig ut-
trycker deltagarna många förslag som de ställer och prövar mot 
varandra. Även om det som hittills har presenterats om hur deltagarna 
uttrycker sig om framtiden företrädesvis har målat upp en pessimistisk 
framtidsbild, beror det på att det är deras uttryck om just miljöfrågorna 
som återgetts. De frågor ungdomarna pratade mest om och som de 
också var mest positiva till var jämställdhet och HBTQ-frågor. Det tol-
kar jag som att de har exponerats för dessa frågor mer och på andra 
sätt än för miljöfrågorna i det allmänna bruset. Som en motvikt till de 
negativa miljöfrågorna har jag valt att nedan ge ett exempel på hur ung-
domarna uttryckte sig positivt om jämställdhet- och HBTQ-frågor. 

Jämställdhet och HBTQ-frågor 
I resultaten av workshopuppgiften framträder en bild där ungdomarna 
är positiva till mer än bara sin personliga framtid. Framför allt var de 
positiva till jämställdhet mellan män och kvinnor. De var också optim-
istiska inför ökad frihet och rättigheter för HBTQ-gemenskapen, lik-
som när det gällde det ungdomarna benämner som acceptans, tolerans 
och mångfald. Både det de uttryckte om jämställdhet och HBTQ-frå-
gor var i flera grupper knutna till just en svensk kontext och ställdes i 
vissa grupper i konstrast mot hur det ser ut i andra delar av världen. I 
citatet nedan uttrycker en grupp exempel på vad som kommer att vara 
positivt med framtiden. 

 
Iris: Vi kan ju också säga att det känns som om det kommer att vara mer 
öppet, alla val… 
Isabelle: Jag tror olika slags familjer, olika konstellationer och så. 

 
Enligt citatet får var och en välja fritt vem personen ska vara och hur 
familjer kan komma att se ut kommer kunna variera. När deltagarna i 
de tio grupperna byggde sina figurer skapade de två män, två kvinnor 
och sex hen-personer, varav fem hette Kim. Ungdomarna uttryckte i 
samband med det att genus och könstillhörighet inte skulle vara viktiga 
i framtiden och att de inte ville binda sina figurer till olika stereotyper 
som de upplevde att benämningarna kvinna respektive man kunde 
göra.  

Exemplen med jämställdhet och HBTQ-frågor kan kopplas till sam-
hällsfrågor som rör individens möjligheter och friheter vilket angränsar 



145 

till deras egna personliga framtider, men bygger på stora samhälleliga 
strukturer. Till skillnad från tidigare forskning visar avhandlingens stu-
die att ungdomarnas berättelser om framtiden i första hand innehåller 
resonemang där majoriteten av de teman som diskuterats har haft både 
positiva och negativa sidor. Ungdomarna är starkt positiva till det som 
har med acceptans, frihet och mångfald för den enskilda individen att 
göra och tror att den kommer öka över tid, särskilt i Sverige. Att ung-
domarna utryckte sig positivt om exempelvis jämställdhet och HBTQ-
frågor kan bero på att de uppmärksammar fler positiva utsagor om 
framtiden gällande dessa ämnen i diskurser från det allmänna bruset, 
än vad de gör när det kommer till miljöfrågorna. 

Sättet att se framtiden utifrån två spår visar sig inte helt tydligt i den 
här studien. För det första kan det positiva spåret utvidgas från att gälla 
en personlig framtid till att gälla framtiden för individer, sett utifrån 
den svenska kontext som studien är utförd i. För det andra ser ungdo-
marna i den här studien både positiva och negativa saker med en ma-
joritet av de teman som kom upp till diskussion. 

Diskussion 
I workshopuppgiften att bygga framtidens medborgare år 2050 fick 
grupperna fritt diskutera om framtiden utifrån nyckelorden relationer, 
samhälle och omvärld. Till skillnad från workshopuppgiften om jor-
dens stora system och ett par jeans dominerades diskussionerna inte av 
samtal om miljöfrågor, utan istället av bland annat jämställdhet och 
HBTQ-frågor. Anledningen till det kan vara att den typen av frågor 
tillsammans med integration, hälsa, utseende och teknikutveckling är 
det som ungdomar uppmärksammar mer i det allmänna bruset. Här 
kan det också poängteras att det samtalen handlar om kan vara färgat 
av händelser i omvärlden när workshopen utförs eftersom det all-
männa bruset och diskurser är föränderliga. Att miljöfrågorna uttrycks 
som osynliga eller inte tillräckligt närvarande kan ge uppfattningen om 
att frågorna inte är så allvarliga som det verkar, vilket kan uppfattas 
som hoppfullt. Hopp kan också utvecklas utifrån tillförsikt om att nå-
gon annan löser frågorna. Ungdomarna uttrycker båda dessa typer av 
hopp som inte går att likställa med det hopp som skapar handlingskraft 
och är förenligt med det UHU avser med nyckelkompetenser för håll-
barhet.  

Att ungdomarna inte pratar lika mycket om miljö som exempelvis 
jämställdhet kan bero på samma känslomässiga meningsskapandepro-
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cesser som beskrevs i Kapitel 8. Om grupperna börjar prata om mil-
jöfrågor och märker att samtalet blir dystert, kan de istället välja att 
prata om något som är mer hoppingivande och positivt. 

Ett utmärkande drag i ungdomarnas uttryck om framtiden var att 
de innehöll motsägelser. När det gäller hur resultatet av studien skiljde 
sig från tidigare forskning om ungdomar och framtiden upplevdes del-
tagarna i den här studien vara något mer positiva till framtiden på fler 
områden än vad som tidigare noterats. Jämställdhet var det tema som 
diskuterades mest och företrädesvis i positiva ordalag. Motsatsen till 
det var hur miljöfrågor omnämndes i diskussionerna. En skillnad i re-
sultat jämfört med tidigare studier var att ungdomarna här inte enbart 
ansågs positiva gentemot sin personliga framtid, utan även var positiva 
inför framtiden för individer. Anledningen till det kan finnas i det all-
männa bruset och något som nämndes mer ingående i de semi-struk-
turerade samtalen, nämligen att ungdomarna gärna ville följa trender 
och förebilder, se Kapitel 10.  

Som förebilder för jämställdhet och HBTQ-frågor hör i nuläget 
många av de artister och andra kända personer som ungdomarna är 
bekanta med och som figurerar i det allmänna bruset. HBTQ-gemen-
skapen har också en egen festival, Pride, som ofta avbildas i form av 
glada, festande människor som dansar och roar sig. Kända personer 
som engagerar sig i miljöfrågorna är inte lika lättillgängliga för ungdo-
marna som många av dem som arbetar med jämställdhet och HBTQ-
frågor, då de kan vara forskare, politiker eller kända personer som är 
något äldre än vad gymnasieungdomarna själva är. Miljöfrågorna har 
inte heller någon egen positivt laddad festival. Exempel på när många 
engagerar sig samtidigt kan vara Earth Hour när människor uppmanas 
släcka lampor i sina hem under en timme på kvällen. Annars kan mil-
jöfrågorna bland annat uppmärksammas i samband med aktioner och 
protestmarscher där de aktiva inte sällan övervakas av polis eller till och 
med anhålls. 

Att individer lyfts fram som en grupp som går en positiv framtid till 
mötes kan ställas mot den diskurs om klimatfrågan i media som pre-
senterades i Kapitel 2. I diskursen läggs ett stort ansvar för miljö- och 
klimatfrågor på individen som inte kan leva upp till att hantera och lösa 
frågorna på egen hand. Det perspektivet kom inte upp när grupperna 
byggde sina framtidsfigurer, men med tanke på resultaten av den första 
workshopen och de semi-strukturerade samtalen, är det inte den typen 
av kollektivt ansvar hos individen som utgör den positiva trenden inför 
framtiden. Snarare anspelar ungdomarna på framtida möjligheter att 
som individ välja och forma sitt eget liv och bli respekterad och älskad 
för det. 
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Metodvalets påverkan på resultaten 
Jämfört med den första workshopuppgiften om jordens stora system 
och ett par jeans var samtalen om framtidens medborgare mindre fo-
kuserade på miljö, ämnet var däremot inte mindre negativt laddat när 
det väl kom upp. Ett perspektiv som framträder i tidigare forskning 
om ungdomar är att de kan vara cyniska, desillusionerade och pessim-
istiska inför framtiden (Eckersley 1997: 244). I workshopuppgiften om 
framtidens medborgare kom detta delvis upp inom diskussioner som 
gällde miljö, katastrofer och krig. I den första workshopen om jordens 
stora system och ett par jeans var dragen av cynism och dystopi star-
kare än i det deltagarna redovisade i workshopen om framtidens med-
borgare. Det kan bero på utformningen av workshopuppgiften som i 
det här fallet tilläts följa hur ungdomarna uttryckte och förhandlade 
sina åsikter genom att diskussionerna observerades och transkriberades 
i sin helhet.  

En annan skillnad från den första workshopuppgiften var att ung-
domarna uttryckte sig mer nyanserat i fokusgrupperna. Om det tvåde-
lade dualistiska synsättet i form av den ekocentriska insikten var domi-
nerade i den första workshopuppgiften, var den antropocentriska loo-
pen dominerande här. Samtliga grupper såg sambanden mellan miljö 
och mänsklighet som att det som påverkar miljön negativt också kom-
mer få effekter för människor. Samtliga grupper uttryckte också an-
tingen orsakskedjor eller cirkulära samband i sina relationella tänkesätt. 
Det innebär att ungdomarnas uttryck om miljöfrågor inte enbart inne-
fattar konstateranden utan är av mer resonerande karaktär när de får 
tid att uttrycka sig oavkortat. De många motsägelser som finns i grup-
pernas föreställningar om framtiden visar att deras samtal berör relat-
ioner mellan miljö och mänsklighet ur olika perspektiv.  

Deltagarna i fokusgruppstudien hade inte något krav på att sam-
manfatta det de sagt och berätta det i en redovisning. Det gynnade för-
ståelsen för hur ungdomar pratar om framtiden och samtiden eftersom 
materialet i den här workshopuppgiften innefattar hur de skapar, prö-
var och omprövar sina uppfattningar om omvärlden i samtal. I den 
första workshopuppgiften kan deltagarna ha känt sig manade att för-
korta sina resonemang när de sammanställde sina redovisningar, vilket 
kan fått till följd att de förenklade sina berättelser. Det kan också vara 
så att workshopen om konsumtion handlade om nutid, vilket kunde få 
ungdomarna att känna att det borde finnas ett svar på hur det faktiskt 
är, medan de kunde känna sig friare att spekulera och hitta olika sätt att 
beskriva och förklara saker när samtalsämnet rörde framtiden.  

Workshopuppgiften formulerades något trubbigt med ett givet årtal 
i framtiden (2050) som deltagarna skulle kunna relatera till, eftersom 



 148

de då själva är i samma ålder som många av sina föräldrar idag. Det 
visade sig att det fick till följd att grupperna hoppade mellan nutid och 
framtid utan att beskriva dynamiken dem emellan. Sättet att uttrycka 
samband mellan nutid och framtid stämmer därmed överens med två-
delade tänkesätt. I och med att ungdomarna inte lyfter upp strukturer, 
processer och dynamik som ligger till grund för de ohållbara trender 
de ser idag, uttrycker de inte heller var, hur och av vem eller vilka öns-
kade förändringar kan starta.  

Bortsett från workshopuppgifternas olika ämnesval finns det andra 
skillnader mellan de båda uppgifterna. För det första skiljer sig grup-
perna åt. Att diskutera i fokusgrupper gav en lugnare miljö, där ungdo-
marnas hela samtal kunde observeras och transkriberas. Deltagarna i 
fokusgruppstudien slapp sammanfatta det de sagt och därmed kanske 
tappa bort viktiga samband. De slapp också stå framför klassen och 
redovisa sina diskussioner vilket kan innebära en anspänning och 
hämma hur de uttrycker sig. För det andra har uppgifterna introduce-
rats olika. Workshopuppgiften om framtidens medborgare har ett 
större möjlighetsutrymme för meningsskapandeprocesser, i och med 
att den istället för exempel ger ungdomarna nyckelord som kan inspi-
rera diskussionerna. Det kan ha resulterat i att samtliga fokusgrupper 
såg relationer mellan miljö och mänsklighet utifrån den antropocent-
riska loopen, medan färre än hälften av grupperna i grupparbetena 
gjorde samma koppling. 

Sammanfattning 
Ett övergripande resultat av det här kapitlet är att ungdomar uttrycker 
sig negativt om hur miljöfrågorna adresseras idag och vad det kan 
komma att leda till i framtiden. Frågorna får en särställning när ungdo-
marna bygger en framtida medborgare till år 2050, såtillvida att den 
värld deras figur ska leva i kommer att vara beroende av om miljöfrå-
gorna hanteras på ett bra sätt idag eller inte. Ungdomarna är däremot 
positiva till en rad andra framtidsfrågor och speciellt vad gäller sina 
personliga framtider, men också i frågor som har med individers fri-
heter och val att göra, som exempelvis jämställdhet och HBTQ-frågor. 

Den här uppgiften har utförts i fokusgrupper där samtalen följts i 
sin helhet istället för att redovisas för klassen, vilket har kunnat påverka 
resultatet såtillvida att ungdomarna hade ett större möjlighetsutrymme 
för meningsskapandeprocesser då uppgiften utfördes med hjälp av 
nyckelord istället för exempel. Det resulterade i att tvådelade tänkesätt 
i form av loopar var vanligare här än i den första workshopuppgiften. 
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Tillsammans med den första workshopuppgiften kan det konstate-
ras att gymnasieungdomarna i studien uttrycker att världen bland annat 
på grund av konsumtion är på väg mot en framtida miljökollaps. I de 
följande två kapitlen fördjupas analysen av hur gymnasieungdomarna 
uttrycker sig om miljöfrågor genom att undersöka vägen mot miljökol-
laps närmare och fokusera på ungdomarnas känslor om miljöfrågorna 
och hur de kan hitta hopp om en hållbar framtid. De kommande två 
kapitlen bygger till största delen på vad som framkommit i de semi-
strukturerade samtalen. 
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10. På väg mot miljökollaps  

I det här kapitlet redovisas resultaten av de semi-strukturerade samta-
len. Kapitlet presenterar fördjupade analyser av hur ungdomarna ut-
trycker sig om att världen går mot miljökollaps, vilka strategier de anser 
skulle kunna skapa förändring, varför det inte händer mer och vilken 
roll utbildning kan ha i förändringsarbetet. I vissa fall kom dessa frågor 
på tal även i workshopuppgiften om framtidens medborgare, varför 
det kan hända att enskilda citat är hämtade även därifrån. Kapitlet av-
slutas med en sammanfattande diskussion. I nästa kapitel analyseras 
hur ungdomarna uttrycker känslor om miljöfrågorna. 

Världen efter kollaps 
Ungdomarna i studien uttrycker att miljöfrågor, däribland klimatfrå-
gan, är starkt problematiska med en tänkbar kollaps eller apokalyps till 
följd av att frågorna inte hanteras tillräckligt kraftfullt och snabbt. Vad 
som kommer att orsaka en eventuell undergång är inget som beskrivs 
i detalj, men en sak som nämns kan vara att haven översvämmar allt 
land. En spontan reaktion hos hälften av grupperna som deltog i 
workshopuppgiften om framtidens medborgare var att de associerade 
framtiden med historien om Hungerspelen. Hungerspelen är skrivna 
av Suzanne Collins (Collins/Jonsson 2012; 2013; 2014) och utgör en 
trilogi som har filmatiserats i fyra delar och visats på biografer i Sverige 
mellan åren 2012-2015 (Lionsgate 2012-2015), vilket sammanfaller 
med tiden för när studiens praktiska arbete utförts. När berättelserna 
tar sin början har det som tidigare kallades Nordamerika men nu be-
nämns Panem, gått igenom en kollaps som lett till att nationen organi-
serats i tolv distrikt ledda av en stor, rik huvudstad. Under en tidsperiod 
som kallas för den mörka tiden gjorde distrikten uppror mot huvud-
staden som besegrade alla tolv och utraderade ett trettonde. Huvudsta-
den har därmed fortsatt stark makt i Panem och varje år arrangeras en 
kamp mellan två ungdomar från vart och ett av de olika distrikten till 
minne av de fasor som utspelade sig under den mörka tiden. Ungdo-
marnas uppgift är att försöka överleva så länge som möjligt i en arena 
fylld av faror som inte minst består av de andra deltagarna. Det är ob-
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ligatoriskt för alla medborgare i Panem att titta på spelen som direkt-
sänds. Två deltagare från varje distrikt lottas fram och i samband med 
lottningsceremonin håller borgmästarna i respektive distrikt ett tal om 
vad som föregått spelen och beskriver den tidigare kollapsen. 

I samma ögonblick som rådhusklockan slår två slag kliver borgmästaren fram 
till talarstolen och börjar läsa. Det är samma berättelse varje år. Han berättar 
historien om Panem, landet som reste sig ur askan av det som en gång kallades 
Nordamerika. Han talar om katastroferna, torrperioderna, stormarna, brän-
derna, de stigande haven som uppslukade så mycket av landet och det brutala 
kriget om det lilla som blev kvar. (Collins/ Jonsson 2012: 16-17). 

I böckerna nämns inte mer om vad som orsakat apokalypsen borgmäs-
taren beskriver, men eftersom det är en samhällskritisk framtidsskild-
ring ligger det nära till hands att tänka sig att den bygger på en kollaps 
av dagens omvärld. I nationen Panem är huvudstaden mycket rik och 
invånarna där lever gott och har färgglada och extravaganta kläder. 
Människorna i distrikten har ett mycket enklare och gråare liv och ar-
betar främst för att tillgodose sina egna basbehov. Under böckernas 
gång växer missnöjet mot huvudstadens inflytande och vitsen med 
Hungerspelen ifrågasätts (Collins/Jonsson 2012; 2013; 2014).  

När ungdomarna i studien nämner Hungerspelen är det främst för 
att beskriva hur framtida medborgare kan komma att se ut när det gäl-
ler kläder och smink. Att berättelserna nämns av hälften av grupperna 
tolkas som att deltagarna kommer att tänka på en framtidsberättelse 
som är känd för dem och som vid tiden för studien tar plats i det all-
männa bruset. Någon motsvarande berättelse för hur en hållbar fram-
tid skulle kunna se ut är inget de refererar till varken från populärkultur, 
politik, media eller utbildning. De två saker som ungdomarna betrak-
tade som enbart pessimistiska i vad de berättade om framtiden var mil-
jöproblem och krig, två ingredienser som båda förekommer i liknelsen 
med Hungerspelen oavsett om gruppen hänvisar till berättelsen eller 
inte. Även om ungdomarna inte uttryckligen nämner berättelserna om 
Hungerspelen har mycket i det de uttrycker om framtidens miljöfrågor 
paralleller i böckerna och filmerna.  

Kännetecken för en ohållbar värld 
I de semi-strukturerade samtalen efter workshopuppgiften om framti-
den frågade jag ungdomarna om de tyckte att vi levde i en hållbar värld 
idag, något som samtliga grupper svarade nej på. När de beskrev på 
vilket sätt de tyckte att dagens värld är ohållbar tog de upp miljöpro-



 152

blem som utsläpp, glaciärer som smälter, ett skräpberg som flyter i ha-
vet och dumpning av elektronik i fattiga länder. De beskrev också värl-
den som ohållbar beroende på hur vi får el, hur mycket vi flyger och 
åker bil, hur många apparater man ”ska ha”, att vi köper billiga kläder, 
hur mat odlas och transporteras och att många tar långa duschar.  

Citatet nedan kommer från en diskussion i samband med modell-
bygget av framtidens medborgare och visar hur en grupp ifrågasatte 
normaliseringen av att individen hela tiden ska göra så många saker 
som exempelvis att åka på semester. I transkripten var det svårt att höra 
vem som sa vad, vissa talare är därför bara noterade med begynnelse-
bokstaven i sitt namn kombinerat med en siffra.  

 
E1: Det är verkligen så hit och dit: Nu åker vi på semester! 
E2: Jag ska hit och dit är såhär: Var ska du i sommar? Inte såhär: Ska du 
någonstans i sommar? 
(…) 
Esme: Det är typ en självklarhet att man åker någonstans nästan varje lov 
liksom och då blir det såhär. Jag tror det kommer öka. 

 
Enligt citatet menar gruppen att resande har blivit normaliserat och att 
människor inklusive de själva reser oreflekterat utan att tänka efter vilka 
konsekvenser det kan få för miljön och hur det kan påverka framtiden. 
Citatet visar också att ungdomarna uppfattar att det finns möjligheter 
för fler att resa mer, vilket indikerar strukturer som upprätthåller låga 
priser på resande trots att det påverkar klimatet negativt. 

Två ytterligare saker som pekades ut som ohållbara var överkon-
sumtion och fattigdom. Bortsett från det som kunde kopplas till miljön 
nämnde de också att världen var ohållbar på grund av att alla tänker 
för mycket på pengar, diktatur, krig och dåliga normer om hur man ska 
vara. Ungdomarna var överens om att världen idag inte är hållbar, var-
ken på samhällelig nivå eller på individnivå, liksom att det skulle behö-
vas stora förändringar för att nå en hållbar framtid. En av de miljödis-
kurser som figurerat i media och som ungdomarna tagit fasta på var att 
ansvaret för förändring till stor del låg på individnivå (Larsson-Heiden-
blad 2012, Dahl 2014).  

Studiens deltagare kunde hitta många saker som enskilda kunde 
göra för att bidra till att skapa en mer hållbar värld. Eftersom en ohåll-
bar värld främst kopplades ihop med miljöproblem, syftade också de 
flesta lösningsförslagen på att individerna både skulle leva ett grönare 
liv själva och att de genom påverkan skulle kunna få flera andra att göra 
samma sak. Bland det de kunde göra i hemmet hörde att släcka lampor, 
byta ut bilen mot tåg, buss, cykel liksom att källsortera, använda kläder 
längre, köpa närodlat och ekologiskt, slänga mindre mat liksom att 
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tänka över sina val, följa bra trender och inte överkonsumera. På ett 
mer samhälleligt plan uttryckte de sig som att de kunde rösta vart fjärde 
år, bli politiker, mailbomba politikerna, demonstrera, påverka genom 
sitt kommande yrke, påverka producenter och sprida ordet. Citatet ne-
dan kommer från ett semi-strukturerat samtal och visar hur en grupp 
tillsammans med moderatorn samtalar om hur det går att påverka po-
litiker och om de verkligen lyssnar.  

 
Moderator: Kan ni påverka politikerna på något sätt då? 
Heli: Jag har känner att jag aldrig har kunnat göra det, jag vet inte hur det 
skulle… 
Harry: Jag har en röst vart fjärde år 
Heli: Typ mejla… 
Moderator: Det är ju en bra idé. 
Harry: Mejlbomba dom. 
Helen: Men hur skulle man kunna göra för att få dom att höra en och typ 
lyssna? Finns det såhär, kan man göra någonting ens? 
Heli: Typ demonstrera… 

Enligt citatet är ungdomarna tveksamma till vad de kan göra utöver att 
rösta vart fjärde år. Mejlbombning föreslås som ett exempel, men ung-
domarna tror att politiker kanske ändå inte lyssnar. Enligt den här grup-
pen är det svårt att få politiker att bry sig om miljöfrågorna, vilket över-
ensstämmer med tidigare uttryck om att frågorna inte är aktiva i politi-
ken. 

Flera av de åtgärder som föreslogs vara miljövänliga krävde ekono-
miska resurser. Ungdomarna ansåg därför att de kunde påverka sina 
föräldrar att köpa bra saker och att rika personer kunde påverkas till att 
köpa regnskog. Trots att deltagarna hade många förslag på vad enskilda 
personer kunde göra upplevde de inte att de själva eller andra i deras 
närhet, som exempelvis deras föräldrar, gjorde allt de kunde.  

Vad som skapar förändring 
När ungdomarna pratar om vad som skulle kunna få dem att förändra 
sin livsstil till mer hållbar berättar de att information, trender, politiker 
och lagar skulle kunna vara effektiva instrument.  

Mer information 
Ett första sätt som nämndes var att behöva få höra mer om hur det 
egna livet påverkar andra, inte bara i Sverige, utan också långt borta 
och ta till sig den informationen. Det skulle kunna få en person att 
känna att det är viktigt att anstränga sig och försöka ändra något. I 
butiker skulle det kunna finnas mer information om hur produkter har 
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kommit dit, eftersom det är svårt att förstå alla delar av produkters väg 
till affären. Senare i kapitlet beskrivs vilken typ av information som 
anses bra att veta om en vara. 

Miljötrender 
Ett annat sätt som skulle kunna väcka ungdomarnas engagemang att 
förändra sig skulle vara om något miljövänligt blev populärt eftersom 
”alla” då skulle vilja anamma det nya. Vissa grupper berättade att det 
handlade om trender och menade att några som skulle ha stort infly-
tande på dem var de stora klädkedjorna, bloggare och media. Citatet 
nedan kommer från ett semi-strukturerat samtal där moderatorn frågar 
hur de själva tycker att de är förberedda för att bidra till en hållbar 
framtid. Uttalandet visar hur en grupp satte sin tilltro till att det skulle 
komma hållbara trender som de kunde följa.  

Daisy: Jag känner just det här med trender. Jag känner att jag tänker inte göra 
så mycket åt det om det inte blir en trend. Eller alltså, jag är så himla påverkad. 
Det är inte så att jag går runt och tänker att okej, nu är jag trendig utan det blir 
att jag följer ju strömmen, jag gör ju som alla andra.  

Enligt citatet konstaterar Daisy att det inte går att göra så mycket om 
det inte blir en trend, samtidigt som hon poängterar att det inte är för 
att hon har en specifik önskan om att vara trendig som hon vill göra 
som andra, utan istället för att hon vill följa strömmen. 

Ungdomarna föreslog att ett sätt att nå ut till dem var genom åsikter 
från kändisar eller bloggare som kunde förändra rådande tänkesätt. 
Några menade också att det handlade om att den enskilde individen 
faktiskt var tvungen att göra något själv och att det skulle behöva bli 
vardag att handla annorlunda. Viktiga personer som ansågs kunna bana 
väg var politiker som kunde ha stort inflytande om de började göra bra 
val. Ungdomarna trodde att hela folket då skulle kunna påverkas. En 
grupp uttryckte att det behövs visioner och ledare för att få igång ut-
vecklingen åt rätt håll. På det sättet skulle det gå att få en bild av vad 
som konkret går att göra istället för att en hållbar framtid känns som 
en abstrakt dröm långt bort. Den gruppen menade att om ett land lyck-
ades med att kombinera ekonomisk tillväxt och miljöfrågor, skulle fler 
vilja ta efter.  

Lagar och bestämmelser 
Ett tredje sätt som kunde ha betydelse för att ungdomarna skulle bli 
mer hållbara gällde bestämmelser och lagar där deltagarna efterfrågade 
hårdare tag och menade att det inte skulle vara möjligt att kunna välja 
eller göra fel. Att organisera samhällen så att det blev lätt att göra rätt 
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var också ett förslag. Citatet nedan kommer från ett semi-strukturerat 
samtal där gruppen får en fråga om vad de tycker om att ha med 
systemtänkande och framtidstänkande i utbildning. Här berättar en 
deltagare om hur ett experiment där en stad medvetet försökte för-
stärka positivt miljöbeteende slutade.  

Harry: För att folk ska välja det som är bra. För som jag hörde på nyheterna 
förr att det var i någon stad, jag minns inte vilken det var. Då provade de med 
gratis kollektivtrafik i en vecka. Det funkade inte för det var så många om åkte. 
Systemet blev så pass överbelastat att det funkade inte. 

Enligt citatet kan UHU tolkas som en utbildning som först och främst 
ska lära någon att välja det som är bra, vilket i exemplet beskrivs utifrån 
ett normativt perspektiv. I andra hand kan själva innehållet i Harrys 
berättelse ses som att när det väl kom en åtgärd som gjorde det lätt att 
göra rätt, blev den så populär att den inte längre var lätt eftersom kol-
lektivtrafiken i det här fallet blev överbelastad. Exemplet kan också il-
lustrera att det fanns en stor vilja hos allmänheten att följa myndighet-
erna när de bjöd till och gick folket till mötes. Däremot visar det också 
baksidorna med vad som kan hända om ”rätta beteenden” lärs ut och 
alla ska göra en och samma sak. Försöket som beskrivs i citatet kan 
kallas för ”nudging” vilket innebär att genom att skapa bra villkor för 
olika val som medborgarna kan göra, så kommer fler att välja det (Stok-
nes 2015: 126ff.). En typ av nudging är exempelvis miljöbilspremien. I 
exemplet där kollektivtrafiken blev gratis blev nudgingen för stor på en 
och samma gång och systemet blev överbelastat. Ungdomarna tror att 
om individen skulle få stöd i sina beslut i ett tydligt ledarskap från det 
egna landet om att exempelvis förbjuda all biltrafik, så skulle saker 
kunna förändras fortare. De trodde också att det skulle underlätta om 
producenter bestämde sig för att tillverka exempelvis bättre förpack-
ningar, kanske efter påtryckningar från konsumenterna, som kunde 
vara ungdomarna själva. Grupperna uttrycker överlag att lagar och be-
stämmelse som involverar både beslutsfattare och näringsliv skulle 
göra det lättare för individer att välja, eller tvingas att välja, det som är 
mer miljövänligt. 

Ungdomar som följare 
I sina uttryck om vad som skulle kunna påverka ungdomarna att agera 
mer i linje med en hållbar framtid går det att läsa ut att de vill vara 
följare till vad majoriteten, eller representanter för majoriteten gör. De 
hänvisar till att om stora klädkedjor, bloggare, politiker och ibland hela 
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länder skulle sätta trender eller bestämma vad som skulle gälla så skulle 
de följa.  

När det gäller nyckelkompetenser för hållbarhet är målet att ungdo-
marna ska utveckla handlingskraft där de i det sista steget agerar spind-
lar i ett nät av aktörer som de har bundit samman. Nätverken ska, med 
hjälp av olika skräddarsydda strategier, kunna förändra där de anser att 
det ger bäst effekt (Wiek et al. 2016: 243). Ungdomarna i studien går 
fortfarande i gymnasieskola och har förmodligen inte kommit så långt 
i sin utveckling av nyckelkompetenser ännu, men deras inställning är 
än så länge entydig som följare av vad de anser vara goda beteenden 
och normer. Att ha kunskap om vad som är ohållbart i dagens värld 
och därmed också vad som borde förändras, tillsammans med viljan 
att följa goda exempel blir problematiskt när de ”rätta” valen inte finns 
tillgängliga i hög utsträckning. Det leder till en känsla av maktlöshet 
som ungdomarna ger uttryck för när de diskuterar hur de själva kan 
vara med och påverka och hur deras individuella insats kan påverka 
den stora bilden. En mer utförlig redogörelse om vilka känslor det 
väckte att prata om miljöfrågorna återfinns i Kapitel 11.  

När det gäller att själva driva trender och göra rätt val där de inte 
finns lättillgängliga, uttrycker ungdomarna att uppgiften blir svår. Cita-
tet nedan kommer från ett av de semi-strukturerade samtalen och är 
svar på frågan om det låter lätt eller svårt att utveckla nyckelkompeten-
serna systemtänkande och framtidstänkande för hållbarhet.  

Flora: Jag tror att vill man ha ett par jeans, jag tror inte man kommer leta i en 
månad eller så för att hitta de perfekta som är miljö… (vänliga). 

Enligt citatet diskuteras om viljan att göra något var större än motivat-
ionen att avstå samma sak för miljöns skull. Slutsatsen är att en person 
ändå kommer att följa sin vilja. Att behöva planera inköp och vänta på 
att hitta den rätta sortens jeans ses som en försämring, jämfört med att 
bara gå ut och köpa ett par jeans som är mindre miljövänliga, men som 
går att hitta på en gång. Det kan uppfattas som att så länge det inte går 
att hitta ”rätta alternativ” till den vanliga sortens konsumtion ses det 
som en uppoffring att behöva vänta. Ett annat sätt att se på saken är 
att den snabba behovstillfredsställelsen är problematisk och att själva 
innebörden i konsumtion istället skulle behöva omdefinieras. 

Hinder för handling 
När ungdomarna genomför workshopuppgifterna om konsumtion 
och framtid uttrycker de bland annat frustration i sina resonemang. 
Frustrationen kan gälla varför frågorna är så komplicerade och svåra, 
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hur enskilda personer ska kunna kämpa mot starka krafter och varför 
de som har makten inte gör allt de kan. I analysen av ungdomarnas 
semi-strukturerade samtal, där vi uttryckligen pratar om vilka föränd-
ringar som skulle behöva äga rum för att uppnå en hållbar framtid, 
framkom tre teman om vilka hinder för handling som finns utifrån del-
tagarnas perspektiv. Samtliga teman har skapats av en blandning av den 
maktlöshet ungdomarna uttrycker inför miljöfrågorna liksom deras 
strävan att vara individualister. Tre sätt att förklara anledningarna till 
att det inte händer mer är på grund av att ungdomarna inte vet allt de 
behöver veta, inte kan göra allt de skulle vilja och inte vill göra vad som 
helst för att förändra situationen. 

Att inte veta 
Enligt det ungdomarna uttrycker känner de väl till miljöfrågorna och, 
som tidigare nämnts, vet de också vad de kan göra åt dem i det lilla. 
Samtidigt är de inte helt nöjda med det, eftersom de upplever att pro-
blemen är större än att släcka lampor och panta. Här bildas en konflikt 
mellan vad de vet om situationens omfattning och vad de tror sig själva 
kunna bidra med. De vet helt enkelt inte hur det de gör i det lilla, både 
det som bidrar till att förvärra och förbättra situationen, påverkar 
längre bort i världen. Följaktligen tycker ungdomarna inte att resultaten 
av deras handlingar syns tillräckligt. Utan att veta konsekvenserna av 
vad de gör är det svårt att avgöra vad som är ”bra” eller ”dåligt”.  Ci-
tatet nedan kommer från ett semi-strukturerat samtal där en grupp be-
rättar att de ska få läsa en artikel om en hur en papaya färdas till en 
fruktmarknad och livsvillkoren för de människor som hanterar den 
(Cook 2004).  

 
Idde: Jag tror det är viktigt att informera folk om hur … ja, men en pro-
dukts väg till affären att det är många som … som till exempel jeans som 
genomgår jättemånga saker som kanske inte är så miljövänliga saker hela 
tiden. 
 

Enligt citatet skulle en produkts tillverkningskedja behöva bli mer 
transparent för konsumenten som då lättare kan inse miljöpåverkan än 
genom att bara titta på slutprodukten.  

Eftersom miljöfrågor utgörs av vilda problem kan ingen ha den 
kunskap ungdomarna efterfrågar. Att inte veta allt är en del av att leva 
i ett risksamhälle i en föränderlig värld (Beck 2015: 7). Tidigare visade 
sig sambandstänkandet i hur ungdomar uttrycker sig följa tvådelade 
tänkesätt där två kända element eller uppfattningar relaterar, eller inte 
relaterar, till varandra. När det gäller vilda problem är komplicerade 
tänkesätt bättre anpassade, eftersom de lämnar utrymme också åt det 
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vi inte vet. Ovissheten kan därmed byggas in som en del av ett resone-
mang och kan istället användas för att uppskatta sannolikheter för att 
något är ett bättre eller sämre val utifrån vad en person vet i just den 
stunden ett beslut ska tas. Enligt Wals (2015a: 11) kan hållbarhetskom-
petens anses vara dynamisk och bygga på vad någon väljer att göra vid 
ett visst tillfälle utifrån vad personen känner till, bedömer som rimligt 
och strävar mot. Med det synsättet blir själva handlingen viktigare än 
dess resultat på samma sätt som att motivationen bakom handlingen 
är det som speglar personens hållbarhetskompetens, inte resultatet som 
sådant. 

Att inte kunna 
Trots att ungdomarna har kunskap om vad som behöver justeras för 
att rikta kompassen mot en hållbar framtid är det vissa saker de upple-
ver sig inte kunna göra. Uppfattningarna om vad deltagarna ansåg sig 
kunna och inte kunna göra, bygger på en konflikt mellan att ha kunskap 
om vad som borde göras och att faktiskt göra det. Det vanligaste tvivlet 
om varför ungdomarna anser att de inte kan göra något beror på att de 
är ensamma individer som slåss mot stora krafter. En annan sak som 
spelar in är en inställning om att den enskilda individen måste jobba 
hårt och att det tar mycket tid, vilket gör att orken kan ta slut. Det finns 
helt enkelt inte energi för det engagemang som krävs.  

När ungdomarna nämner vägar att förändra pratar de om att på-
verka politiker på olika sätt eller att själva bli politiker. Inte någon gång 
under fokusgruppernas diskussioner eller de semi-strukturerade sam-
talen nämns påverkansmöjligheter genom sociala rörelser, gräsrötter 
eller lokala initiativ. Inte heller sociala medier beskrivs som kanaler för 
att influera företag, politiker eller civilsamhälle. Med tanke på det ny-
hetsflöde och det allmänna brus vi har runt omkring oss kan det tyckas 
att vi lever i en farligare värld än någonsin (Beck 1999: 2). Så behöver 
det inte vara och även om det uppfattas så, finns det förmodligen bättre 
möjligheter att förändra saker än tidigare genom den digitala utveckl-
ingen. När ungdomarna berättar om vilka lösningar de ser på miljöfrå-
gorna utöver individens olika val är det istället stora, övergripande om-
ställningar som föreslås. Eftersom dessa uttrycks ligga utom kontroll 
för deltagarna själva, skapas känslor av hopplöshet som spär på deras 
uppfattningar om att de inte kan vara med och forma framtiden.  

En annan aspekt av att inte kunna påverka är att ungdomarna har 
en begränsad ekonomi. Flera grupper nämner sambandet att för att 
kunna vara miljövänlig måste en person vara rik och ha råd att köra 
elbil och köpa ekologisk mat. Citatet nedan kommer från ett semi-
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strukturerat samtal som en del av en diskussion på frågan om vad ung-
domarna själva har för ansvar att skapa en hållbar framtid.  

Edda: Men just när det gäller att köpa ekologisk mat, då kanske man ändå 
känner lite att man offrar de pengarna för då hade jag kanske kunnat lägga det 
på någonting som jag hellre köper än typ dubbelt så dyra potatisar.  

Enligt citatet avvägs vilka saker som kan vara värda att handla ekolo-
giskt och vad som inte är värt det. Här uttrycks det som en uppoffring 
att göra något miljövänligt på samma sätt som när det gällde att behöva 
planera eller skjuta upp sina inköp för att hitta rätt produkt. Senare i 
diskussionen nämner gruppen att anledningen till att de inte vill lägga 
pengar på ekologisk mat är för att de känner tryck på att förnya sina 
kläder och sin inredning utifrån årstider och olika säsonger. Samman-
taget med diskussionen om risken att inte hitta miljövänliga produkter 
när lusten att handla dem faller på, går det att läsa ut att ungdomarna 
inte vill missa att följa trenderna på grund av att de måste leta länge för 
att hitta något som är bättre för miljön. De två citaten om miljövänliga 
jeans och ekologiska potatisar visar tillsammans på kraften i att vilja 
vara som ”alla andra”. 

En vanlig uppfattning bland deltagarna var att ju rikare en person 
är, desto större är möjligheterna att bidra till en hållbar framtid. Här 
utgår ungdomarna från att de lever i ett samhälle som har för stor på-
verkan på miljön, men att det ändå är där frågan kan lösas genom att 
konsumera på ett grönt och hållbart sätt. I ett globalt perspektiv inne-
bär det att grupperna inte inser sambandet att ju mer som konsumeras 
i allmänhet, desto mer förbrukas jordens resurser (Ideland et al. 2015; 
Ideland & Malmberg 2015: 177f.). De fattigare delarna av världen bi-
drar betydligt mindre till miljö- och hållbarhetsproblem än de rika de-
larna. Det innebär också enligt det ungdomarna uttrycker, att de fatti-
gare delarna av världen skulle behöva komma ikapp de rika ekonomiskt 
innan miljöproblemen kan minska. Istället för att se sina egna, med 
svenska mått mätt, knappa ekonomiska resurser som ett hinder för att 
bidra till en minskad resursanvändning skulle de kunna se det som en 
tillgång att inte kunna konsumera stora mängder av något. Däremot 
upplevde deltagarna att de med sin begränsade budget var utelämnade 
till att köpa billiga saker med sviktande kvalitet som tillverkats under 
smutsiga förhållanden. Med påverkan av reklam och andra kanaler om 
att ständigt konsumera beskriver ungdomarna det själva som att det är 
svårt att gå emot strömmen, vilket tidigare i kapitlet beskrivits genom 
deras uttryck om att vilja följa trender. 
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Att inte vilja 
Att vara ungdom på gränsen till vuxen innebär en stundande frihet för 
den egna individen och i samband med bland annat sociala medier byg-
ger många ungdomar upp en stark identitet runt sin person. I och med 
det finns det vissa saker när det gällde hållbarhet som ungdomarna ut-
tryckte att de inte ville göra. Deras motvilja kan här bygga på en kon-
flikt mellan det individualistiska och det kollektiva. I både systemtän-
kande och framtidstänkandet skapas resonemang om hur andra män-
niskor och miljöer i tid och rum berörs av olika aktiviteter. Att ta hän-
syn till de, många gånger till synes perifera intressen, som återfinns i 
den typen av resonemang kan anses leda till för stora sociala kostnader. 
Citatet nedan är hämtat från ett semi-strukturerat samtal och kom efter 
att gruppen berättat att de sett en film om jeanstillverkning i Indien 
och vilka negativa konsekvenser den fick för närområdet där. Trots det 
kunde gruppens deltagare tänka sig att köpa jeans igen.  

 
Edith: Jag vill ju ha mina tvättade jeans. 
Esme: Och även om jag slutar köpa svarta jeans eller slutar köpa jeans över 
huvud taget, då kommer jag inte märka någon skillnad på hur världen ser 
ut. Det märks ju ingen skillnad för en själv. Det är svårt att hitta motivat-
ionen att fortsätta om man inte ser någon skillnad. 
Moderator: Det blir en långsiktig skillnad, fast den blir så väldigt långsiktig 
att den… 
Edith: Vi vill ju se skillnad idag. 

Enligt citatet uttrycker deltagarna hur längtan efter en produkt kan vara 
starkare än kännedomen om att det man köper bidrar till att försämra 
för andra. Av det ungdomarna säger går det att läsa ut att de inte har 
tålamod att vänta på eventuella positiva effekter av sina, enligt dem 
själva uppoffrande, handlingar. Gruppen kan därför sägas vara mer fo-
kuserade på vad ett eventuellt köpstopp av jeans leder till för konkreta 
konsekvenser, snarare än att utföra själva handlingen i sig som kan vara 
en signal om att de tycker att något är fel. Som tidigare nämnts går det 
inte att veta de fulla konsekvenserna av att köpa eller avstå från att köpa 
jeans, så det ungdomarna är frustrerade över är inte något de kommer 
kunna få svar på. Däremot kan de få svar på hur det känns att utföra 
ett eventuellt köp, eller köpstopp, och hur det skulle kunna påverka 
dem själva och andra. 

Istället för att leva i ovisshet om hur något kan eller inte kan påverka 
gör ungdomarna det de anser vara bäst för dem själva, något som är 
rationellt mänskligt beteende (Stoknes 2015: 55). Det blir särskilt tyd-
ligt när det gäller handlingar som inte är helt socialt accepterade eller 
som går mot strömmen. I exemplet ovan tillfogas också en tidsaspekt 
till de sociala kostnaderna eftersom deltagarna inte upplever att de får 
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belöning för att de avstår från att köpa något de känner sig behöva 
förrän möjligen flera år senare. Utifrån ungdomarnas resonemang går 
det att läsa ut att de skulle vara beredda att göra förändringar om de 
såg skillnaden efter en kort tid och med egna ögon. Ett sätt att öka 
motivationen skulle i så fall kunna vara att agera på ett sådant sätt att 
det gav konkreta resultat som syntes snabbt. Flera ungdomar hade varit 
med om att väga den mat de slängde i skolan under en vecka. Därefter 
hade de fått information om hur mycket det var för att sedan göra en 
ny mätning veckan därpå där mängden slängd mat hade minskat be-
tydligt. Det blev ett konkret resultat som de berättade hade påverkat 
dem positivt att under en tid framöver tänka på att inte slänga mat i 
onödan. Ungdomarnas framtidstänkande visade sig här genom att de 
uttryckte vad som var gynnsamt för en hållbar framtid, men att deras 
motivation inte räckte för att vänta på eventuella och långsiktiga resul-
tat.  

Ungdomarna i studien uppgav sig inte vara beredda att känna att de 
inskränkte sin personliga frihet för att bidra till en hållbar framtid. Det 
innebär att de inte ville göra alltför stora uppoffringar i form av att inte 
följa modetrender när det gäller utseende som kläder, smink eller in-
redning. Andra saker de inte uttryckte sig redo att göra var att betala 
dyrare pris för att något var mer ekologiskt eller hållbart om det innebar 
ett hinder för att kunna följa det som var modernt. Ett undantag var 
två ungdomar som berättade att de hellre köpte något som var mer 
miljövänligt eftersom det för dem innebar att de kände sig bättre. Till 
en viss gräns såg de det inte som en uppoffring utan istället som en 
belöning. Citatet nedan kommer från ett semi-strukturerat samtal där 
ungdomarna berättade om hur de gjorde för att ta bort negativa känslor 
inför miljöfrågorna.  

Beata: Ja, man känner lite om man köper något som är ekologiskt istället för 
inte. Alltså det känns ju liksom. Man känner sig bra på något sätt. 

Enligt citatet uttrycker sig Beata i motsats till tidigare grupper att det är 
förknippat med positiva känslor att handla ekologiskt eftersom det får 
henne att känna sig väl till mods. Hon berättar i samtalet hur hennes 
kompis Bella som också deltog i gruppen hade lärt henne att läsa på 
innehållsförteckningar och undvika det som innehöll palmolja. Bella 
uttryckte att hon trodde att om alla tänkte att alla kunde göra skillnad 
så skulle det kunna gå. Både Beata och Bella berättade att de kände sig 
bättre av att göra miljövänliga saker, vilket kan likställas med det som 
kallas problemfokuserad coping i och med att beteendet minskar oron 
om hur framtiden kommer att bli (Ojala 2012a: 539f.). En annan sak 
de uttryckte var att de bara var enskilda personer men att om alla tänkte 



 162

på miljön skulle det göra stor skillnad, vilket kan tolkas som hopp ba-
serat på att förlita sig på att andra kan lösa frågan (Ojala 2012b: 638). 
Det stämmer dock inte riktigt i det här fallet eftersom både Beata och 
Bella var engagerade i miljöfrågorna som miljömedvetna konsumenter 
och gärna ville vara förebilder och påverka andra. De gjorde alltså saker 
utöver att enbart sätta sitt hopp till andra eftersom de också var delakt-
iga i förändringarna.  

I regel ville ungdomarna helst inte göra mer än någon annan åt mil-
jöfrågorna. Här diskuterades ett rättviseperspektiv och det uttrycktes 
som ett nederlag om grannen skulle köra runt i sju bilar, medan någon 
av miljömässiga skäl hade valt att bara ha en. I samband med det dis-
kuterades känslor av meningslöshet om varför ”jag” ska göra något när 
ingen annan bryr sig om det. Den enda vinsten med att gå mot ström-
men som framkom i samtalen var det positiva i att agera förebild för 
andra och att det kunde kännas bra för den enskilda individen att vara 
ett föredöme. I övrigt uppgavs sociala förluster av att gå mot strömmen 
främst vara förknippade med frågor som rörde konsumtion av det som 
syntes utanpå, liksom upplevelser som resor till andra länder.  

Tidigare i avhandlingen beskrevs hur ungdomarna var positiva till 
att kunna identifiera sig med olika könstillhörigheter och att kunna 
älska vem som helst. Ett sätt att tolka det är att diversifiering när det 
gäller sexuell identitet är införlivad i gällande normer. Tvärtemot kan 
beteenden till förmån för ett globalt kollektiv och framtida generat-
ioner tolkas som normbrytande. Det kan tyckas paradoxalt att det in-
dividualistiska är normen och att det kollektiva är normbrytande. Ung-
domarna som deltar i studien omfamnar det unika hos individen, sam-
tidigt som de förklarar sin oförmåga att agera i miljöfrågor med att de 
befinner sig i ett miljöbelastande system, där de alltså inte vill gå mot 
strömmen. Kraften som finns i att bryta normer när det gäller indivi-
ders fri- och rättigheter kan därmed inte sägas överföras på övergri-
pande miljöfrågor. 

Analysen av hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor 
kan ge svar på vilka hinder för handling som finns utifrån deras per-
spektiv av vad som krävs för att skapa en hållbar framtid. Svaret bott-
nar i konflikter dels mellan ungdomarnas kunskap och handling, dels 
mellan det individuella och det kollektiva.  

Ungdomarnas erfarenheter av UHU 
I de semi-strukturerade samtalen frågade jag om ungdomarna kände 
till UHU och då särskilt nyckelkompetenserna systemtänkande och 
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framtidstänkande från sin egen utbildning. Ungdomarna berättade att 
de ämnen där de hade stött på hållbarhetsfrågor och miljöfrågor var 
inom naturkunskap, samhällskunskap, historia, psykologi och syslöjd. 
Hur de hade arbetat med frågorna varierade, det kunde röra sig om att 
skriva en uppsats om bomull eller att prata om beteenden. Några hade 
tidigare tagit upp Millenniemålen och FN:s mänskliga rättigheter och 
hur det skulle kunna bli i framtiden. Vissa av ungdomarnas erfaren-
heter kom från grundskolan och inte från gymnasieskolan. Två grupper 
gick på program som var uttalat tvärvetenskapliga där ena gruppen job-
bade med olika teman olika veckor. Den andra gruppen hade gjort ett 
stort projekt sista halvan av vårterminen i årskurs två där allt de hade 
lärt sig dittills sammanfattades. Ytterligare en grupp hade gjort ett 
mindre projekt där de hade jämfört chips för att ta reda på vad olika 
märken egentligen innehöll, hur de tillverkades och hur de transporte-
rades. Andra ungdomar hade personliga erfarenheter från specialkurser 
som exempelvis hållbart samhällsbyggande eller hållbar utveckling. 
Flera av deltagarna som kände till dessa kurser menade att de inte borde 
vara valbara utan istället obligatoriska. I nuläget ansågs de inte vara sär-
skilt populära eftersom endast ett fåtal elever uppgavs välja dessa.  

När jag berättade för ungdomarna om UHU tyckte de i allmänhet 
att det lät bra men svårt och att det var viktigt att det fanns med från 
början när eleverna är små. Citatet nedan kommer från ett semi-struk-
turerat samtal där moderatorn frågar ungdomarna vad de tycker om 
innehållet i UHU.  

Bonnie: Det är ju bra om man kan försöka få in det i alla kurser, inte ha det i 
en. För jag tänker att många kommer bli såhär (med kvidande röst): Åh, hållbar 
utveckling, i början. Om man får in det i historian (…) typ att det blir inbakat, 
nästan dolt och sedan successivt försöka få in det i kursen.  

Enligt citatet ges ett förslag på att det verkliga innehållet med hållbar 
utveckling skulle behöva vara nästan dolt i utbildningen för att sedan 
introduceras mer och mer och därmed få genomslag. Att utbildning 
om hållbarhet skulle vara något negativt som i exemplet ovan kan bero 
på flera faktorer. Dels kan det kännas uttjatat eller påtvingat för att 
någon annan har bestämt att det är viktigt, dels kan det väcka jobbiga 
känslor. Citatet ovan visar att ungdomarna i den här gruppen inte ansåg 
att hållbar utveckling var integrerat i dagens skolämnen, utan att det än 
så länge adderades som ett ytterligare perspektiv i olika kurser. Trots 
att majoriteten av grupperna kunde nämna något sätt de hade kommit 
i kontakt med hållbar utveckling under sin skoltid, var samtliga överens 
om att skolan kunde göra mer och på annat sätt än idag.  
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Problem eller lösningar  
En sak som kan läsas ut från deltagarnas kritik om hur skolan undervi-
sar om miljöfrågorna var att de fick veta mycket om problem och 
mindre om lösningar. Några av ungdomarna uppfattade lösningar som 
presenterades som omöjliga därför att de låg på en nivå där deltagarna 
som individer inte kände sig delaktiga i frågan. Citatet nedan kommer 
från ett semi-strukturerat samtal där moderatorn frågar ungdomarna 
om de tycker skolan kommunicerar problem eller lösningar i samband 
med miljöfrågorna. 

 
Ines: Det är väl ibland vi snackar om potentiella lösningar. 
Idde: Men oftast väldigt omöjliga lösningar. Att det måste hända något i 
hela världen… Jaha, det känns lite hopplöst. 

Enligt citatet menar ungdomarna att det inte räcker med att bara få 
reda på lösningar som här exemplifieras som stora åtgärder som skulle 
kunna tänkas vara resolutioner om FN:s globala hållbarhetsmål, eller 
kunskap om en övergång från fossila till förnyelsebara energikällor. I 
det här fallet räcker det inte med att ge ungdomarna en balans mellan 
problem och lösningar, det spelar också roll vilken sorts lösningar som 
presenteras. En annan grupp ger som exempel att de har pratat om 
vindkraft och kärnkraft men att de inte visste på vilket sätt de skulle 
relatera sig själva till så stora projekt. Deltagarna uppger således att de 
kan vara misstänksamma mot utbildning om att ”allting ska bli bra”. 
Istället skulle undervisningen kunna fokusera på att lyfta upp de brister 
ungdomarna upplever med världen och använda dem som utgångs-
punkter för att upptäcka vad som skulle kunna vara eller bli annorlunda 
(Nordensvard 2014: 445; Todd 2009: 154f.). Grupperna i studien visar 
här att inte bara miljöproblemen i sig utan även dess lösningar kan leda 
till känslor av hopplöshet. 

En annan sak deltagarna kritiserade var att de tyckte att de fick goda 
kunskaper om konceptet hållbar utveckling i sig, men inte om hur man 
”gör” hållbar utveckling. Det går att tolka som att deltagarna uppfattar 
utbildningens innehåll mer som utbildning om hållbar utveckling, sna-
rare än för eller som hållbar utveckling (Mochizuki & Yarime 2016: 18). 
Några av grupperna hade arbetat med projekt om hållbarhet och be-
skrev att de hade använt projektet för att problematisera om hållbar-
hetsfrågor utan att dela upp inlärningen i specifika ämnesdiscipliner. 
Istället hade de ägnat sig åt teman som stadsutveckling eller kemikalie-
användning och jobbat med olika perspektiv utifrån detta. I de be-
skrivna projekten kunde utbildningen sammanfalla med tanken bakom 
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utbildning som hållbar utveckling bortsett från att inga ungdomar refe-
rerade till någon samverkan med civilsamhället utanför skolans väggar 
(Mochizuki & Yarime 2016: 20). Att döma av hur deltagarna uttryckte 
sig om miljöfrågor ser de inte att världen idag är på väg mot en hållbar 
framtid. Det skulle den kunna vara om miljöfrågorna åtgärdas, men 
fram till dess är uppfattningen hos ungdomarna i studien att trenden 
går åt fel håll. Inte heller när grupperna berättar om sin utbildning kan 
de se att hållbarhet och miljöfrågor har en framskjuten plats. Studien 
visar därmed att deltagarna inte anser att skolan bedriver utbildning för 
hållbar utveckling.  

Tid att prata hållbar framtid 
En sista synpunkt från deltagarna var att inte få tid att gå på djupet med 
miljöfrågor och framtid. Citatet nedan är hämtat från ett semi-struktu-
rerat samtal när moderatorn frågade ungdomarna om de hade fått ut 
något av workshopen och om de pratar något om framtiden i sin ut-
bildning. 

Jack: Jag tror att det här (workshopuppgiften) faktiskt var ganska nyttigt att 
göra trots att det bara var någon timme för det här är något man väldigt, väldigt 
sällan tar upp och praktiserar och sitter och pratar om. Jag menar politik och 
Sveriges situation nu idag kan man ju sitta och prata om i timmar, men att 
tänka 35 år framåt i tiden, det är någonting jag tror vi ungdomar sällan gör.  

Enligt citatet går det att läsa ut att deltagarna själva tycker att de kan 
behöva uppmuntras i att prata om framtiden och miljöfrågor. Överlag 
var det flera ungdomar som uppfattade att skolan fokuserade på att ge 
grundläggande kunskaper om miljöfrågor och lösningar, men att ele-
verna själva skulle sätta ihop dessa kunskaper och skapa sig ett eget 
förhållningssätt, enligt uppmaningen i den generella läroplanen för Gy 
2011 (Skolverket 2011a: 7). Flera grupper menar att arbetsområden 
med framtid och miljö känns allvarliga och därför kanske svåra att ta 
till sig. Ett förslag till hur skolan skulle bidra till att bli av med de nega-
tiva känslorna var att prata om miljö och framtid på ett lekfullt sätt. 
Citatet nedan är hämtat från ett semi-strukturerade samtal och är ett 
svar på hur ungdomarna kan göra för att bli av med negativa känslor 
om framtiden och miljöfrågorna. 

Iris: Men det kanske är att prata mer om det, typ leka lite med idéer och sådant 
så att det inte blir så allvarligt hela tiden. Så att det inte känns att det bara blir 
en läskig grej att prata om framtiden, så att det också kan vara kul bara.  
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Enligt citatet uttrycks det som att det kan vara en ”läskig” grej att prata 
om framtiden eftersom utbildningen inte anses vara lekfull och prö-
vande. Anledningen till det skulle dels kunna vara att exempelvis mil-
jödiskurser om hur framtiden kan komma att bli är negativa, dels att 
det inte ges nog med tid för att fördjupa diskussionerna och gå till bot-
ten med vad det är som gör att det anses vara ett svårt ämne.  

Svenska gymnasieskolan satsar på att bygga utbildningen om håll-
barhet och framtid på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
(Skolverket 2011a: 5). När det gäller den vetenskapliga grunden ham-
nar miljöfrågor och framtidsfrågor lätt i olika forskningsresultat och 
prognoser för hur ohållbar mänsklig påverkan visar sig i miljö och sam-
hälle runt om i världen. Vetenskapliga begrepp inom området miljöfrå-
gor och hållbarhet är bland annat antropocen och planetära gränser, 
som kan tolkas på olika sätt och därmed framföra olika miljödiskurser. 
Om begreppen tolkas utifrån deterministiska perspektiv går det inte 
lägre att göra något åt miljöfrågorna. Deterministiska uttryck framkom 
främst i den första workshopuppgiften om konsumtion, men när ung-
domarna fick möjlighet att fördjupa sina diskussioner försvann dessa.  
Om begreppen istället tolkas utifrån socialkonstruktivistiska perspektiv 
blir miljöfrågorna mångfaldiga och kan ses utifrån olika aspekter. Det 
som då går att läsa ut i hur deltagarna uttrycker sig om miljöfrågorna 
är att de går att lösa, men att det kommer att vara svårt. För att världen 
inte ska gå mot miljökollaps behöver de dessutom åtgärdas inom kort.  
Om begreppen skulle tolkas utifrån ett post-naturligt perspektiv skulle 
det, liksom det socialkonstruktivistiska perspektivet, kunna öppna nya 
möjligheter för hur miljöfrågorna kan hanteras. Grupperna i studien 
uttryckte sig inte som att de såg miljöfrågorna som tillfällen att ta chan-
sen och börja bygga en hållbar framtid.  

Enligt den generella läroplanen för Gy 2011 ska undervisningen be-
lysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan an-
passas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket 2011a: 7). Det inne-
bär att behandla frågor som är nära relaterade till ungdomarnas liv och 
livsstil som i grunden medverkar till att göra världen mer ohållbar och 
därmed snabbt borde förändras. Tidigare i det här kapitlet beskrev stu-
diens deltagare vad som var ohållbart med världen idag och de flesta 
av dem kan säkert identifiera sig med att bidra med just de sakerna i 
sitt dagliga liv. Ungdomarna inser att de själva är en del av miljöproble-
men, men utan att ha verktygen att kunna lösa och förändra dessa. Det 
skapar känslor av maktlöshet som kan leda till uppfattningen att ung-
domarna bara kan påverka lite grann eller inte alls. I nästa kapitel för-
djupas analysen om ungdomarnas känslomässiga meningsskapande-
processer i samband med att de pratar om miljöfrågor. 



167 

Sammanfattande diskussion 
Ungdomarna i studien uttrycker att dagens värld är ohållbar och att de 
själva genom sin livsstil bidrar till problemen. I det söker de vägar där 
de kan agera hållbart och miljövänligt men anser, med vissa undantag, 
att de sociala kostnaderna för att frångå normer om trender och upp-
levelser är höga och inskränker deras personliga frihet och identitet. 
Därför menar ungdomarna att direktiv från politiskt håll om lagar, be-
stämmelser eller nudging skulle vara stor hjälp för att ändra kurs och 
ställa om till mer hållbara livsmönster. Tydliga visioner från politiskt 
håll skulle konkretisera möjligheten till att, inte bara skapa en hållbar 
framtid i sig, utan också representationer för vad en sådan framtid 
skulle kunna innebära. Ungdomarna önskade att skolan skulle lägga 
mer tid på att prata om miljöfrågor och en hållbar framtid. Vissa av de 
lösningar på miljöfrågorna som tagits upp i utbildningen var på en 
högre nivå än vad deltagarna kunde relatera till, vilket fick dem att 
känna hopplöshet istället för hopp.  

I ungdomarnas uttryck om miljöfrågor nämndes inget om sociala 
rörelser, gräsrötter och lokala initiativ eller användandet av sociala me-
dier som katalysator för förändringar där ungdomarna själva skulle 
kunna hitta kontexter för eget engagemang. Något som betonades 
starkt var vikten av att följa samhällstrender i stort. I motsats till det 
räknades egna ansträngningar i de allra flesta fall som för svåra att ge-
nomföra, bortsett från det som rörde det egna hemmet som att exem-
pelvis släcka lampor eller panta.  

Precis som tidigare uttrycker sig ungdomarna utifrån tvådelade tän-
kesätt när de beskriver hur framtiden kan komma att te sig. Miljöfrå-
gorna sägs vara nyckelfaktorer och därifrån går en väg mot miljökollaps 
och en annan mot en hållbar framtid. Däremellan finns ett avstånd ef-
tersom ungdomarna inte lyfter fram strukturer, processer eller dynamik 
som kan koppla samman dagens samhälle med en hållbar framtid. 
Inom UHU finns tre undervisningstraditioner; den faktabaserade, den 
normativa och utbildning för hållbar utveckling. I analysen av ungdo-
marnas förslag till vad som behövs för att gå mot en hållbar framtid 
har de framför allt tagit till det sig det normativa, där de hittar ”rätt” 
saker och trender som ”alla” ska göra eller följa. En deltagare hade 
däremot en avvikande uppfattning och menade istället att det fanns 
många olika möjligheter att påverka. Citatet nedan är hämtat från ett 
semi-strukturerat samtal där moderatorn frågar vad ungdomarna kan 
göra för att bli av med negativa känslor som uppstår i och med att de 
pratar om framtiden och miljöfrågorna.  
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Isabelle: Det finns många möjligheter liksom. Jag tror att många låser sig idag 
vid att det här måste man göra. Det här ska man göra i framtiden. Det behöver 
ju inte vara så. 

Enligt citatet uttrycks det som att det finns en låsning om vilka saker 
som ”måste göras” men att det kan kännas bättre om framtiden tas 
upp utifrån ett bredare perspektiv som inte enbart uppmärksammar 
normativa beteenden. Att ungdomarna tänker på UHU som att den 
innehåller föreskrifter om vad som måste göras utifrån ett normativt 
perspektiv, överskuggar möjligheterna att använda utbildningen som 
gemensamt lärande. Snarare innebär UHU enligt ungdomarna att alla 
ska lära sig samma sak, inte att olika perspektiv kan lära av varandra. I 
studien visade det sig att tiden för hur länge jag som forskare lyssnade 
på ungdomarna var avgörande för hur nyanserade deras resonemang 
blev. Samma sak kan gälla för skolan, där tiden avsatt att prata om miljö 
och hållbar framtid uttrycktes vara begränsad och för kort.  

Något som inte nämns i det deltagarna säger om huruvida framtiden 
kan, eller inte kan, utvecklas till att bli hållbar är uttryck utifrån syste-
miska och komplicerade tänkesätt om hur vägarna mot miljökollaps 
eller hållbar framtid relaterar till varandra. Oavsett hur framtiden ut-
vecklar sig kommer den inte att se likadan ut för alla människor världen 
över (Todd 2009: 3, 154). Den kommer inte heller uppfattas som lika 
”bra” eller ”dålig” överallt. Ungdomarna är ganska säkra när de berättar 
hur den ohållbara vägen ser ut, men mycket mindre säkra när de för-
söker berätta om vägen mot en hållbar framtid. En hårdragen slutsats 
skulle därmed kunna vara att de vet hur de kan fortsätta förstöra värl-
den, men inte hur de kan rädda den.  

På frågan: Vem är jag i världen? kan ett allmänt svar från studiens 
deltagare bli att de är följare som inser allvaret i miljöfrågorna, men 
anser att det är en uppoffring att förändra sin livsstil till förmån för det 
kollektiva, eftersom det upplevs inskränka individens frihet. Här yttrar 
sig paradoxen om att det individualistiska är normen, medan det kol-
lektiva är det normbrytande. För att istället svara på frågan Hur är jag i 
världen? på ett tillfredsställande sätt behövs analyser baserade på syste-
miska och komplicerade tänkesätt om hur en persons handlingar kan 
påverka omvärlden i rum och tid.  

I workshopuppgifterna och de semi-strukturerade samtalen pratar 
ungdomarna mycket om att det känns som att det ena eller det andra 
kommer att inträffa, men också de känslor de har inför olika saker i 
samhället. Varken i den generella läroplanen för Gy 2011, policyerna 
för UHU, nyckelkompetenserna för hållbarhet eller i de allmänna mil-
jödiskurserna används känslor för att förklara och bearbeta hur det är 
att leva i en värld som sägs stå på randen till snabba och oåterkalleliga 
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förändringar. Om ungdomarna ska gå från att främst vara följare till att 
utveckla handlingskraft i miljöfrågorna behöver de fördjupa sina reso-
nemang. Vad som kan krävas för att bryta negativa trender och skapa 
positiva känslor inför miljöfrågorna är att uppmärksamma känslomäss-
iga aspekter av meningsskapandeprocesser.  

Resultaten som redovisas i det här kapitlet visar hur ungdomarna 
uttrycker sig om vägen till och efter en miljökollaps, vad de anser kän-
netecknar en ohållbar värld, vad de tänker sig kan skapa förändring och 
vilka hinder det finns för handling. I kapitlet diskuteras också hur ut-
bildning kan påverka ungdomarnas meningsskapandeprocesser om 
miljö. Sammantaget visar kapitlet att grupperna ser en miljökollaps som 
skulle förändra världen framför sig om inte miljöfrågorna åtgärdas. I så 
fall kan framtiden liknas vid framtidsskildringen som beskrivs i berät-
telsen om Hungerspelen (Collins/Jonsson 2012; 2013; 2014), det vill 
säga en värld präglad av miljöförstöring och krig. För att väga upp mot 
den fiktiva men dystra framtidsbild som beskrivs i seriens böcker och 
filmer behöver ungdomarna utmanas i sina meningsskapandeprocesser 
om hur en hållbar framtid ser ut och att den är möjlig. I nästa kapitel 
analyseras ungdomarnas uttryck om känslor om miljöfrågorna. 
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11. Hopp om en hållbar framtid? 

I föregående kapitel analyserades ungdomarnas uttryck om miljöfrågor 
utifrån hur de såg att världen var på väg mot miljökollaps. Här redovi-
sas resultaten av hur studiens deltagare uttrycker sig om miljöfrågor 
utifrån känslomässiga aspekter. Främst har dessa känslor yttrats i de 
semi-strukturerade samtalen, men de har även uttryckts under det del-
tagande modellbygget av framtidens medborgare. Kapitlet diskuterar 
och analyserar vilka negativa känslor för miljöfrågorna som uttrycks, 
hur de uttrycks och hur dessa negativa känslor kan hanteras. I kapitlets 
andra hälft analyseras två dialoger om hur det kan vara att leva i en 
värld som kännetecknas av ohållbara livsmönster, därefter följer en 
sammanfattande diskussion. I nästa kapitel presenteras avhandlingens 
slutsatser. 

Negativa känslor inför miljöfrågorna 
I tidigare kapitel konstaterades ett avstånd mellan hur ungdomarna be-
skrev sina möjligheter att kunna påverka miljöfrågorna och innebörden 
av UHU. Kort sagt uttryckte deltagarna att de hellre ville följa än leda 
utvecklingen i miljöfrågor och tvivlade på hur de skulle kunna förändra 
något på egen hand. Vidare upplevde de att samhället var på väg i fel 
riktning vilket skapade negativa känslor inför miljöfrågorna. I det här 
avsnittet beskrivs dessa känslor närmare. 

Miljömelankoli 
Enligt ungdomarna riskerar miljön att förstöras om miljöfrågorna inte 
åtgärdas inom kort. Den förmodade förlusten uttrycks bland annat 
som panik för att skogen med alla träd skulle dö och att haven inte 
längre skulle gå att bada i. Citatet nedan kommer från ett semi-struktu-
rerat samtal där moderatorn precis har tackat för att deltagarna ville 
vara med och poängterat att de överlag varit positiva inför framtiden i 
sina diskussioner. Då vänder samtalet och deltagarna börjar berätta vad 
de är negativa till. 

Didrik: Jag får panik att man inte typ kommer att kunna vara ute i skogen för 
det kanske inte kommer finnas kvar för att det kommer dö. Alla träden kom-
mer att dö och jag får panik över det. (…) Jag känner att det kan bli jättejobbigt 
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och liksom att man inte kan bada i vissa hav längre på grund av föroreningar. 
Det känns ju bara hemskt för att jag måste kunna bada.  

Enligt citatet finns en rädsla och panik för att skogen och rent vatten i 
hav inte längre kommer att finnas kvar. I och med det kan det tolkas 
som att förestående förluster inte ligger speciellt långt fram i tiden, ef-
tersom ungdomarna själva kommer att behöva uppleva dem. Andra 
grupper uttryckte också oro över att antalet utrotade djur skulle öka. 
Upplevelsen att det känns sorgligt att naturen eller miljön som vi kän-
ner den idag är på väg att försvinna, kan identifieras som miljömelan-
koli (Lertzman 2015a: 4). Känslan innebär en sorg över en förväntad 
förlust av det som värdesätts i miljön, vilket nämnvärt skulle försämra 
livskvaliteten för en själv, ens barn och kommande generationer. Mil-
jömelankoli kan framkallas av att känna sig oförmögen att påverka mil-
jöfrågorna.  

Maktlöshet 
Ungdomarnas känslor inför miljöfrågorna var blandade. Inför framti-
den i allmänhet beskrev de att det kändes ”läskigt” och lite skräm-
mande, men att det också var intressant och ”taggande” att inte veta 
vad som skulle hända. När det gällde känslor inför framtiden utifrån 
miljöperspektivet var det maktlösheten som var den mest domine-
rande. Ungdomarna kände sig bland annat maktlösa för att någon an-
nan, det vill säga tidigare generationer, hade förstört deras framtid ge-
nom att missköta miljön. Citaten nedan kommer från ett semi-struktu-
rerat samtal i samband med att moderatorn ställer en fråga om hur det 
känns att prata om framtiden.  

Greta: Med det jobbiga är … Vi är en del av framtiden, det känns som att vi 
har ett ansvar för att alla ska få en bra framtid. Det känns ändå såhär hemskt 
för om man gör någonting bra, då märks det inte alls. Man märker inte allt 
man gör, så hur gör man då? 
(…) 
Gullan: Det är typ som alla generationer innan oss har städat oss ur ryggen för 
de har lagt en massa problem på oss. Det är saker som har kommit från tidigare 
generationer som de har (gjort) och de bara droppar (de sakerna) och bara: Nu 
dör vi så får ni ta hand om det här. Då får man panik för det är bara vår gene-
ration och vi vet inte nå vad vi ska göra.  

Enligt citatet anser ungdomarna att även om de försöker ta sitt ansvar 
och göra saken bättre så vet de inte om de kommer att lyckas. Dessu-
tom upplever de att tidigare generationer som har försatt dem i den här 
situationen, är på väg att dö och inte kan åtgärda problemen. Ungdo-
marna känner sig också maktlösa eftersom de inte vet hur de skulle 
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kunna förändra situationen vilket skapar en stress över att något borde 
göras, men att det var oklart om deras egna handlingar kan komma att 
påverka situationen. I tidigare kapitel beskrivs hur ungdomarna vill 
följa trender i miljöfrågorna. Mot bakgrund av det kan den maktlöshet 
som uttrycks kopplas till ett tvådelat dualistiskt tänkesätt, där det finns 
”rätt” och ”fel” hur någon agerar för att skapa en hållbar framtid. När 
deltagarna upplever att de inte kan bidra på de sätt de känner till, att ett 
bidrag är ouppnåeligt, att det inte gör någon nytta eller att det har för 
stor social kostnad, låser det sig och skapar känslor av maktlöshet som 
också kan leda till hopplöshet. 

Hopplöshet 
En känsla som uttrycks i ungdomarnas diskussioner är hopplöshet. 
Flera grupper uttryckte det som att hoppet redan är ute när det gällde 
miljöfrågorna. Citatet nedan kommer från modellbygget av framtidens 
medborgare när gruppen började prata om vad som kan ha hänt med 
miljöfrågorna till 2050. 

 
Doris: Fast alltså det känns typ som att det är försent ändå. 
Didrik: Så känner jag också, det är liksom försent. 
Doris: Det känns så hopplöst. 
Daisy: Ja, och så känner jag … jag tänker att jag inte kan göra så mycket åt 
saken och då väljer jag att blunda för det. Det känner jag redan nu. 
Didrik: Det kan jag faktiskt också känna. 

Enligt citatet går det att läsa ut att gruppen väljer att blunda för mil-
jöfrågorna i och med att de känner att de själva inte kan vara med och 
påverka dem och att det ändå är hopplöst. Andra grupper satte sitt 
hopp till aktörer som exempelvis politiker eller forskare, men också till 
att det mer obestämda ”man” skulle vakna upp och vända den negativa 
trenden inom miljöområdet. Hopp kan beskrivas som en positiv känsla 
inför framtiden (Ojala 2015: 135), något deltagarna i den här studien 
alltså uppgav att de saknade när det gällde miljöfrågorna. Liksom när 
ungdomarna upplevde maktlöshet uttrycker de även i samband med 
hopplöshet ett tvådelat dualistiskt tänkesätt, vilket kan tyda på att det 
de letar efter är lösningar som begränsas till ”rätt” eller ”fel”.  

Om maktlöshet och hopplöshet är känslor som kan kopplas till ett 
tvådelat dualistiskt tänkesätt om att göra på ett visst sätt i miljöfrågorna, 
kan hopp förknippas med systemiska och komplicerade tänkesätt där 
även det som är osäkert får utrymme. Inom miljöfrågorna kan kompli-
cerade tänkesätt gälla vilka möjligheter till förbättringar som kan finnas, 
även om det inte på ett enkelt sätt går att avgöra om dessa är ”rätt” 
eller ”fel”. Beroende på vem man frågar är det mer troligt att en och 
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samma handling istället kan vara både ”rätt” och ”fel”. Hållbarhetskom-
petens kan i det fallet innebära vad någon väljer att göra beroende på 
vad personen känner till, bedömer som rimligt och strävar mot vid ett 
visst tillfälle (Wals 2015a: 11). Utvecklandet av nyckelkompetenser för 
hållbarhet som exempelvis systemtänkande och framtidstänkande trä-
nar systemiska och komplicerade tänkesätt och skulle därmed kunna 
vara ett sätt att hjälpa ungdomarna att hitta hopp inför framtiden. Ju 
mer omfattande och nyanserade en hållbarhetsanalys är, desto lättare 
blir det att upptäcka strukturer, processer och dynamik som kan skapa 
förändringar. 

Kognitiv dissonans  
Ungdomarnas motivation att agera i miljöfrågor till förmån för det kol-
lektiva och framtida generationer beskrivs i tidigare kapitel som be-
gränsad. Några grupper berättar att de gärna skulle vilja göra mer åt 
miljön och särskilt starka är de känslorna när de har sett eller hört 
någonting som har berört dem. Ett exempel som nämndes var en film 
om kemikalier vid textiltillverkning. Efter det ansåg ungdomarna själva 
att de inte borde vilja handla kläder igen när de svart på vitt fick se vilka 
negativa miljökonsekvenser tillverkningen ledde till. Trots det berät-
tade de att de inom en vecka inte längre tänkte så. Under veckan från 
det att filmen visades till dess att deltagarna kunde tänka sig att handla 
kläder igen har de troligtvis, aktivt eller passivt, utsatts för reklam eller 
exponering för nya kläder. Det har skapat en vilja och motivation att 
skaffa dessa, trots att de känner till tillverkningens baksidor. I en sådan 
situation kan kognitiv dissonans, som är en gnagande känsla när hand-
ling och tänkesätt inte går ihop, uppstå (Festinger 1962: 3). För att bli 
kvitt den kognitiva dissonansen behöver individen antingen förändra 
sitt sätt att agera eller sitt sätt att tänka.  

Enligt ungdomarna är miljöfrågorna inte aktiva i det allmänna bru-
set, vilket gör att det kan kännas svårt att agera i enlighet med det som 
är ”bäst” för miljön när det innebär att gå emot strömmen. Det blir 
extra tydligt när samhället kan sägas rymma dubbla verkligheter 
(Norgaard 2011: 5). I det förväntas individer både följa trender och 
måna om det individualistiska, samtidigt som det är ”politiskt korrekt” 
att kämpa för att begränsa miljöförstöringens skadeverkningar. Då kan 
det kännas lättare att förändra sättet att tänka om konsumtion utifrån 
vad som ligger i linje med samhällets normer och trender om något 
som ”alla” gör. Att konsumtionen kan fortsätta på det sätt den gör, 
med bland annat marknadsföring och planering av inköpsställen som 
gallerior som en del av stadsbilden, hör till den socialt organiserade 
kollektiva förnekelsen om att fortsätta ”som vanligt” (Norgaard 2011: 



 174

207). I perspektivet svag hållbar utveckling ges ekonomin företräde för 
miljön, något som återspeglas i dagens konsumtionstrender och den 
upplevda handlingsförlamningen som går emot miljöfrågornas allvar 
(Van den Bergh 2010). Att hantera att leva i dubbla verkligheter där 
ungdomarna agerar enligt de rådande trenderna, samtidigt som de har 
kunskap om miljön och inser att deras eget sätt att leva bidrar till att 
förvärra miljöproblemen, kan anses vara en levnadskonst (Norgaard 
2011: 5). Citatet nedan kommer från ett semi-strukturerat samtal där 
moderatorn frågar om vad gruppens deltagare själva har för ansvar och 
roll i att skapa en hållbar framtid. 

 
Edith: Man är ju aldrig helt nöjd liksom och det tror jag inte att vi kommer 
vara. Det är ju sådant man får lära sig att hantera. (…) 
Edda: Det finns alltid något mer man vill ha. 

Enligt citatet uttrycker ungdomarna att de aldrig kommer att vara helt 
nöjda och hänvisar till att de får en ”rush” av kortvarig lycka genom att 
följa trender, men att de snart tröttnar och behöver något nytt för att 
återuppleva samma känsla igen. Att vilja ha nya saker hela tiden gäller 
också för personer som har det bra ställt materiellt eftersom det alltid 
finns mer att önska sig. Att leva i dubbla verkligheter mellan ett kon-
sumtionssamhälle med starka och snabba trender och en planet med 
begränsade resurser sätter ungdomarna i en situation där de ständigt 
kan utsättas för kognitiv dissonans.  

Sätt att hantera negativa känslor om miljön 
Samtliga grupper uttryckte att de tyckte att det kändes jobbigt att prata 
om miljöfrågorna vilket sannolikt beror på att de är omgärdade av ne-
gativa känslor. I de semi-strukturerade samtalen frågade jag hur ung-
domarna hanterade att det kändes jobbigt. Det framkom då att vissa 
deltagare valde att tänka på annat vilket kunde innebära att fokusera på 
nutiden istället för på framtiden. En närliggande strategi var också att 
slå dövörat till och inte lyssna när det blev jobbigt. Någon annan me-
nade att det inte ens var något att reagera på eftersom det hade blivit 
en vana att leva i en värld med hemskheter. Då miljöfrågorna inte syn-
tes i ungdomarnas omgivningar var det lättare att skjuta ifrån sig pro-
blemen än om de hade varit nära och synliga. Här kan också det tvåde-
lade tänkesättet där miljö och mänsklighet ses som åtskilda bidra till att 
deltagarna identifierade sig som det ena (mänsklighet) och inte det 
andra (miljön) och på så sätt höll problematiken på behörigt avstånd 
från sig själva.  
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Några ungdomar menade att de litade på att andra skulle lösa pro-
blemen. Av de som ansåg att ungdomarna själva behövde uträtta 
någonting i frågan kom förslaget att göra sitt bästa och att kompensera 
ett miljöbelastande beteende, även om det var ännu bättre att avstå från 
att göra det som var dåligt för miljön. Ungdomarnas sätt att beskriva 
hanteringen av det som känns svårt i samband med miljöfrågorna kan 
kopplas till coping-strategier där den emotionella coping-strategin, det 
vill säga att tänka på något annat, var den som nämndes oftast (Ojala 
2012a: 539f.). Därefter kom problemfokuserad coping som går ut på 
att göra små saker åt problemet utan att ta tag i det vid roten (Ojala 
2012a: 539f.). Både att tänka bort problemen och att göra något i 
mindre skala kan hänvisas till hur kognitiv dissonans kan försvinna, det 
vill säga att antingen förändra eller eliminera tankar som gnager eller 
att agera på sätt som gör att det känns bättre. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att miljöfrågor är samman-
kopplade med negativa känslor som miljömelankoli, maktlöshet, hopp-
löshet och kognitiv dissonans. Genom att vända på ungdomarnas re-
sonemang är en tolkning att deltagarna istället för de negativa käns-
lorna skulle vilja känna att de kan påverka situationen och att det de 
väljer att göra spelar roll. Sannolikt skulle de också vilja bli mer berörda 
av negativa exempel på hur deras handlingar kan leda till dålig miljö 
och bry sig mer om det. För att belysa ungdomarnas resonemang på 
ett djupare plan följer här två exempel på längre dialoger där deltagarna 
uttrycker olika tankar och känslor om miljöfrågorna. Det första exemp-
let fokuserar på en dialog om bilkörning där livet med dubbla verklig-
heter och uttryck för kognitiv dissonans är centrala inslag. I det andra 
exemplet återges en dialog där miljömelankoli uppstår i samband med 
kollektiv förnekelse av miljöfrågorna. 

Kognitiv dissonans om bilkörning 
I de semi-strukturerade samtalen frågade jag ungdomarna om de tyckte 
att de hade den kompetens som behövdes för att vara medborgare i 
den värld som deras byggda figur skulle leva i. Det ledde till en diskuss-
ion om att vad en person kan, kanske är överflödig eftersom det måste 
bli en skillnad på hur vi lever i världen idag. Ett sätt att tvinga fram 
förändringar kan vara med hjälp av bestämmelser, särskilt när det gäller 
utsläpp av koldioxid. Jag som moderator säger då att det behövs alter-
nativ till hur vi gör idag och frågar en ungdom som berättat om sitt 
bilåkande, om han skulle kunna tänka sig att köra en elbil istället. 
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Daniel: (…) Jag kör ju halvt eco-driving ändå för alltså man ska upp i en 
hög växel direkt och då släpper man ut mindre. 
Daisy: Fast hade du haft en elbil hade du inte släppt ut någonting.  
Diskussion om hur mycket eco-driving kan eller inte kan påverka utsläp-
pen. 
Daisy: Det handlar fortfarande om trender känner jag. Hade det varit po-
pulärt med en elbil, en liten sportig elbil då hade du velat ha den. 
Diskussion om att elbilar är för dyra för vem som helst att köpa, men att 
det finns en miljöbilspremie. 
Daniel: Det är väl bara att köpa bilar som drar lite. 
Didrik: Fast (…) det hjälper ju inte. Det är bara det att det inte ökar lika 
mycket. 
Doris: Men det är alltid en början. Alltså man får ju börja någonstans och 
så får man gå längre. 
Didrik: Jo, (men) det är ju inte dit vi ska komma. Man kan ju inte tänka att: 
Ja, vi ska släppa ut, men inte lika mycket. Men det kommer ändå att öka. 
Det är som att gå bak liksom. 
Daisy: Framför allt när det finns en lösning känner jag. När det finns en 
lösning. När man kan välja att tillverka elbilar. Då känns det dumt att välja: 
Vi tar det osäkra. 
Didrik: Om vi säger 2020 då sätter vi en lag bara. Nu kommer det inte 
tillverkas några mer bilar som använder bensin eller diesel eller så, utan det 
är bara elbilar. 

I dialogen går det att läsa ut att Daniel kör en bensindriven bil och vill 
fortsätta med det. Han får stöd av Doris. Daisy och Didrik är däremot 
för att begränsa utsläpp av koldioxid genom att förändra bilåkandet till 
förmån för elbilar. Diskussionen ger ett tydligt exempel på hur kognitiv 
dissonans kan visa sig och förhandlas i en diskussion.  

Daniels motivation kan tolkas vara att fortsätta köra bil och han an-
ser sig inte villig eller köpstark nog att byta till en elbil. Istället utför 
han utsläppsbegränsande åtgärder i sitt körande som eco-driving, vilket 
innebär att köra mjukt utan hastiga inbromsningar och accelerationer 
på så höga varv. Det betyder att exempelvis hoppa över växel nummer 
tre och istället gå direkt från tvåan till fyran. Metoden lärs ut på körs-
kolor och finns med i Körkortsboken (Sveriges Trafikskolors Riksför-
bund 2016). I Daniels fall uttrycker han att det är vad han kan bidra 
med i den situation han befinner sig. Ett alternativ skulle kunna vara 
att sluta köra bil, men det alternativet tas inte upp i diskussionen och 
skulle sannolikt uppfattas som en restriktion av Daniels personliga fri-
het, möjligen förenad med sociala kostnader. Han har valt att köra bil 
för att han tycker om det. I Daniels fall är det lättare att ändra tänkesätt 
om att eco-driving och bensinsnåla bilar är en bra kompromiss mellan 
att köra bensinbil som vanligt och att skaffa en elbil, alternativt att sluta 
köra bil. 
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Daisy och Didrik motsätter sig att eco-driving skulle vara tillräckligt 
för att minska utsläppen. Deras motivation kan tolkas som en vilja att 
det ska släppas ut mindre koldioxid. Daisy hoppas att det ska ske i och 
med ökad tillverkning av elbilar. Didrik hänvisar till en lag om förbud 
mot bilar som går på bensin och diesel. I samtalet framgår inte om 
Daisy och Didrik själva kör bil, men av deras resonemang att döma gör 
de gissningsvis inte det, eftersom de föreslår begränsningar av biltrafi-
ken som något positivt och inte som något förenat med sociala kost-
nader. En förutsättning för kognitiv dissonans är att det går att välja 
mellan olika alternativ som stämmer bättre eller sämre överens med en 
övertygelse eller ”magkänsla” av något. Didriks förslag med en lag eli-
minerar möjligheterna för kognitiv dissonans att uppstå eftersom valet 
då inte längre finns för laglydiga medborgare. Det kan också förklara 
ungdomarnas vilja att hitta trender att följa, i och med att det kan kän-
nas lättare att välja det som ”alla” gör och som ligger inom normen än 
något som är normbrytande och går mot strömmen.  

Både i argumenten för och emot bensinbilar eller elbilar var lös-
ningsförslagen framför allt handlingsinriktade. Förslag som minskade 
utsläppen i bensinbilar var att köra eco-driving eller att köpa en ben-
sinsnål bil. Förslag som tog ut bensinbilarna ur ekvationen var en större 
elbilstillverkning som genom marknadsandelar kunde slå ut de tradit-
ionella bilindustrierna eller en lagstiftning mot bensin- och dieseldrivna 
bilar. De förändrade tänkesätt som kan urskiljas i diskussionen är att 
det inte räcker att tänka att eco-driving och bensinsnåla bilar minskar 
utsläppen tillräckligt mycket, utan att utsläppsminskningarna måste 
vara större och snabbare än så. Det som inte nämns i diskussionen är 
en större bild av hur samhällen är planerade och hur bilåkandet kan 
minska med hjälp av andra alternativ.  

Argumenten om eco-driving och bensinsnåla bilar kan hänvisas till 
perspektivet om svag hållbar utveckling där människor fortsätter göra 
samma sak, men lite grönare. Även elbilsalternativet kan hänvisas dit, 
även om det vid första anblicken förmodas få ned koldioxidutsläppen 
från biltrafiken till noll, räknar ungdomarna inte med material- och 
energiåtgång för tillverkning och transport vid ett byte av alla bensin-
bilar till elbilar. Ett annat sätt mer i linje med perspektivet av stark håll-
bar utveckling skulle kunna vara att hitta alternativ till biltrafiken som 
sådan genom att tänka nytt om och varför vi transporterar oss. Idag är 
elbilar exempelvis tillgängliga för de globalt sett rikaste men de tar fort-
farande plats på vägar och genererar partiklar från slitage av däcken. 
Om bilarna inte fylls upp med passagerare är de ännu mer platskrä-
vande vilket gör att bilismen fortfarande påverkar miljön negativt, trots 
att utsläppen av koldioxid minskas eller elimineras. 
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Diskussionen om bilåkandet omgärdas av en dubbel verklighet som 
består i att det är lätt att köpa bensin- och dieselbilar, att eco-driving 
lärs ut som en metod för att minska utsläppen på körskolor och att det 
satsas på biltrafik i form av vägbyggen. När det gäller elbilar är de fort-
farande dyra och infrastrukturen för laddning är osäker. Utifrån tvåde-
lade tänkesätt skulle en person kunna tvingas välja mellan att göra det 
som är ”lätt” eller det som är ”rätt”. I diskussionen ovan kan det kon-
stateras att det lätta är det som släpper ut mest koldioxid. Det är till 
och med så svårt att göra ”rätt” att det föreslås lagar för att det ska bli 
möjligt. Svårigheten i att göra det som gynnar framtidens miljö kan ses 
som ett tecken på en kollektiv förnekelse av att miljöfrågor inte priori-
teras och att ingen snabb förändring uppfattas vara nära förestående 
när det gäller att fasa ut koldioxidutsläppen från persontransporter. 

Bränslet i diskussionen ovan är att ungdomarnas kognitiva disso-
nans fungerar på olika sätt. Daniels gnagande känsla ligger i att inte vilja 
vara utan bilåkandet där bensinbil är det alternativ som är rimligt för 
honom. Daisy och Didriks gnagande känsla ligger istället i att biltrafi-
ken släpper ut mer koldioxid än vad som är bra för miljö och mänsk-
lighet i framtiden. Eftersom det här är två olika kognitiva dissonanser 
som möts en i diskussion ger det tillfälle att lära av varandra, på väg 
mot gemensamt lärande. Man kan säga att diskussionerna i den här 
gruppen ger möjligheter att skapa förståelse för den vilda problemati-
ken med bilåkning. 

De kognitiva dissonanserna i ungdomarnas uttryck om miljöfrågor 
åskådliggörs tydligt i diskussionen om bilåkandet och kan ses som mot-
vilja mot förändringar och frustration över att det inte görs mer. Tidi-
gare forskning om ungdomars tankar om framtiden visar att även ne-
gativa känslor som pessimism kan innebära en kritisk medvetenhet om 
den samtida sociala ordningen (Nordensvard 2014: 443). Istället för att 
ses som något negativt kan en dystopi visa vilka strukturer som ligger 
bakom det som anses fel med världen idag.  Det kan i sin tur initiera 
diskussioner om hur omvärlden skulle kunna se annorlunda ut och 
vilka processer som skulle behöva skapas för förändring. På samma 
sätt kan ungdomarnas kognitiva dissonanser lyftas fram och synas i 
sömmarna. Vad är det som gör att något känns initialt fel? Vilka för-
ändringar skulle krävas för att tanke och handling skulle överens-
stämma? Hur är det förenligt med skapandet av en hållbar framtid? 
Svaren på den typen av frågor tränar systemiska tänkesätt i form av 
systemtänkande och framtidstänkande och inkluderar även komplice-
rade tänkesätt. 
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Miljömelankoliska framtidsutsikter 
I den andra workshopuppgiften om framtidens medborgare kom mil-
jöfrågorna upp under det deltagande modellbygget när en grupp bol-
lade olika förslag om vilken värld deras figur skulle leva i år 2050. I den 
här gruppen uttrycktes det tydligt hur allvarliga och avgörande miljöfrå-
gorna ansågs vara. Samtidigt stod det klart hur lite uppmärksamhet 
gruppen ansåg att problemen fick på samhällsnivå, både i Sverige och 
globalt. Det resulterade i att gruppens dialog kan tolkas som att den 
innehåller uttryck för maktlöshet och miljömelankoli. 

 
Ines: Det där med miljö, jag tror att det kommer att vara kaos. 
Isac: Det kommer vara ett helvete. 
Isabelle: (…) Det känns inte som att miljön är en väldigt aktiv fråga. Vi 
måste liksom göra det bättre. 
Iris: Men det är ju ingenting som händer. 
Idde: Så det kommer fortfarande vara såhär propaganda att vi måste göra 
någonting åt miljön liksom, men jag tror inte… 
Isabelle: Jag tror inte kanske (…) att det måste hända något radikalt för att 
vi ska förstå. 
Idde: Grejen är att om 35 år så tror jag snart att det kommer hända någon-
ting. 
(…) 
Isac: Oljan, den tar ju slut liksom, vad gör vi då? Då måste vi ha vettiga 
lösningar på bränsle och… 
Ines: Det kanske är jättebra för då inser, förstår människor att sam(arbeta) 
… alla stater går ihop. 
Isac: Det kanske behövs någon sådan här väckarklocka i form av en hän-
delse. 
(…) 
Iris: De har ju typ varnat att det kommer att bli så. 
Idde: Alla vet ju det också, men ingen gör något åt det liksom. Det är väl-
digt tråkigt.  
Isac: Det bli bara värre och värre med sådär koldioxidutsläpp. Ja, ja, men 
vi får hoppas att man vaknar upp då. 
Iris: Det är ju också så, utsläpp och så, det är ju inte bara Sverige. Då måste 
man ju jobba globalt. 
(…) 
Isac: Men vi i Sverige, vi är väl ändå helt okej? 
Iris: Ja, om man jämför. 

Diskussionen fortsätter med att ungdomarna pratar om hur Sverige 
kan påverka resten av världen att tänka mer på miljön utan att komma 
med något konkret förslag. Därefter följer en kort paus varpå gruppen 
byter samtalsämne och börjar diskutera hur figuren de bygger ska se 
ut. 
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I dialogen uttrycker ungdomarna att de tror att framtiden kommer 
att innebära miljökollaps. Samtidigt ser de att en dramatisk miljöhän-
delse skulle kunna fungera som en väckarklocka och få världens länder 
att enas i arbetet med att skapa en hållbar framtid. Ungdomarna upp-
lever att det är tråkigt att det ska behöva gå så långt innan någonting 
möjligtvis händer. Förslag på hur saker skulle kunna ändras till det 
bättre är att hoppas att ”man” vaknar upp, eller att världen tar efter 
Sveriges exempel att vara ett land som har lyckats bra på miljöområdet. 
Gruppen var inte en av dem som hänvisade till Hungerspelen i sin dis-
kussion, men likheterna med att världen var på väg mot en miljökollaps 
är ändå uppenbara i den här dialogen. 

I och med att deltagarna uttrycker framtidens miljö som förknippad 
med kaos och helvete, liksom att de känner att det är tråkigt att det inte 
görs mer för att rädda miljön, väcker förlusten av en fungerande miljö 
negativa känslor. Om det är för miljöns egenvärde framgår inte i dis-
kussionen. Däremot framgår en oro för vad som ska hända när oljan 
tar slut. Det betyder att ungdomarna tänker på miljöns betydelse för 
mänskligheten och uppvisar ett tydligt samband mellan miljö och 
mänsklig aktivitet i enlighet med den antropocentriska loopen. 

Miljömelankoli leder till känslor av maktlöshet och hopplöshet som 
skapar hinder för en persons handlande i miljöfrågor, eftersom det in-
nebär en tro på att det någon gör inte spelar någon roll. I grupperna i 
allmänhet uppfattades miljöfrågorna som ödesfrågor som kunde be-
stämma hur framtiden skulle komma att te sig, vilket var något som 
gällde också för den här gruppen. Dialogen ovan visar hur kollektiv 
förnekelse, miljömelankoli, maktlöshet och hopplöshet samverkar i att 
skapa negativa känslor inför miljön i framtiden, något som vidare för-
stärker uppfattningen att inte kunna påverka. Istället sätter ungdo-
marna sitt hopp till att ”man” ska vakna upp och skapa en förändring. 
Ett sätt att vakna upp kan vara om en stor händelse i form av en väckar-
klocka skulle inträffa. Risken med det är dock att den kan komma för 
sent och att många kommer att drabbas i form av mänskligt lidande. I 
diskussionen vänder ungdomarna det negativa i en kollaps till något 
positivt då de menar att det på ett sätt kan vara en bra sak som får 
nationer att samarbeta globalt för att det inte ska hända värre saker eller 
hända igen.  Det de däremot inte nämner är att en dramatisk händelse, 
i form av exempelvis en naturkatastrof, som kan kopplas till mänsklig 
påverkan på miljön kan tyda på att funktioner i jordens system har för-
ändrats, vilket kan skapa en rad oförutsedda händelser (Rockström 
2009: 472). När det väl är tid för en väckarklocka av den kaliber som 
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ungdomarna kan tänkas syfta på, kan det redan vara början på effek-
terna av förändrade funktioner hos ekosystem, vilket ger kort eller 
ingen tid att hinna ställa om mot en hållbar framtid.  

I slutet av dialogen nämner ungdomarna Sverige som ett exempel 
på ett land som är ”helt okej” på miljöområdet. Fram till dess har dis-
kussionen varit pessimistisk och dyster, men när Sverige kommer in i 
bilden som ett gott exempel blir diskussionen mer konstruktiv ef-
tersom gruppen menar att Sverige kan vara ett gott föredöme för hur 
andra länder kan agera i miljöfrågorna. Sättet att prata om Sverige kan 
vara en ansats att mildra en kognitiv dissonans som kan uppstå när 
ungdomarna går till botten med miljöfrågorna och känner en gnagande 
känsla av att något är fel i hur dessa uppmärksammas. I vad som kan 
vara ett försök att lösa en kognitiv dissonans lyfts Sverige in i diskuss-
ionen som ett positivt exempel. Därmed uppstår ett tvådelat tänkesätt 
automatiskt enligt en dualism mellan det enskilda landet och andra län-
der, där det sker en identifikation med det som anses bättre än det som 
händer i resten av världen. Deltagarna i den här gruppen resonerar där-
med precis tvärtom mot det tidigare exemplet som gällde en mer per-
sonlig fråga som bilåkning, där den gruppen hellre förhandlade sina 
handlingar än sina tankar om bilåkandet. 

Att ta in Sverige i diskussionen i ett försök att väcka hopp kan tolkas 
utifrån två synsätt (Ojala 2015: 143). Ett sätt att se på saken är att hop-
pet om Sverige som förebild på miljöområdet kan bero på att ungdo-
marna känner tilltro och förlitar sig på att miljöfrågorna tas om hand 
av makthavare. Med tanke på den uppgivenhet som kan läsas ut ur di-
alogen kan det anses som mindre troligt.  Ett annat sätt att se på saken 
är att deltagarna försöker hitta hopp genom att förneka allvaret i situ-
ationen och poängtera det som de uppfattar som positivt, nämligen att 
Sverige är bra på miljöfrågor. 

Ungdomarna uttrycker att Sverige ligger i framkant när det gäller att 
hantera miljöfrågorna. Den uppfattningen kan komma genom en mil-
jödiskurs om att Sverige har minskat sina utsläpp samtidigt som den 
ekonomiska tillväxten har ökat (Regeringsförklaringen 2016). Diskur-
sen är bland annat vanlig i politiken för att bevisa att det går att kom-
binera ekonomisk tillväxt med minskade koldioxidutsläpp (Regerings-
förklaringen 2016; Nordiska ministerrådet 2011: 2). För att det sam-
bandet ska gälla räknas endast utsläpp inom Sveriges gränser vilket in-
nebär att utsläpp för tillverkning av produkter, transporter av dessa och 
flyg mellan Sverige och andra länder utelämnas (Kander et al. 2015: 
431). Vad ungdomarna inte tar med i sina diskussioner om Sveriges 
miljöpåverkan är den externa geografin om hur en plats påverkar resten 
av världen (Massey 2007: 7). Enligt WWF:s Living Planet Report 
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(2016) ligger Sverige i ”värstingligan” när det gäller ekologiskt fotav-
tryck och om alla levde som svenskar skulle det behövas 4,2 planeter, 
vilket är en ökning med 0,4 planeter på två år mellan 2014-2016 (WWF 
2016b).  

I ett tvådelat dualistiskt tänkande om att Sverige är ett och resten av 
världen ett annat, ryms inte diskussionen om hur sättet vi lever på här 
påverkar världen som helhet. Ett bakomliggande antagande om hur 
hur gruppen beskriver att andra länder kan följa Sveriges exempel att 
minska koldioxidutsläppen innebär, precis som för privatpersoner, att 
rikedom gör det lättare att bli miljövänlig. Enligt ett sådant resonemang 
antyds det att länder behöver ha råd att satsa på förnyelsebar energi 
och samtidigt generera ekonomisk tillväxt för att kunna följa Sveriges 
utveckling. Tanken om att länder med lägre BNP också förbrukar 
mindre resurser kommer inte upp i den här diskussionen. I själva verket 
kanske Sverige har något att lära från dessa länder. När ungdomarna 
övergår till att tänka utifrån globala perspektiv ökar både omfattning 
och svårighetsgrad i att ringa in miljöfrågorna. Genom att istället prata 
om det som är känt, som Sverige ju är, underlättas meningsskapande-
processerna i diskussionen. 

I dialogen om miljömelankoli nämner ungdomarna olika aktörer 
som behöver göra saker för att uppmärksamma och förändra hur mil-
jöfrågorna utvecklar sig. De nämner att ”vi” måste göra bättre och 
prata mer om miljön, göra något åt miljön, förstå vad som kan hända 
och hantera att oljan tar slut. När de refererar till pronomen ”vi” är det 
oklart om de definierar sig själva som enskilda individer, sin egen ge-
neration, ungdomar, medborgare eller konsumenter. Andra aktörer 
som skulle kunna åsyftas är forskare, politiker, näringsliv, media eller 
ytterligare samhällsinstanser som alla kan ge förutsättningar för föränd-
ring. Ju mer ansvar ungdomarna lägger på sig själva som individer i en 
sådan här stor fråga där de inte upplever att det finns ett stöd från det 
övriga samhället, desto större kan det antas att deras maktlöshet och 
hopplöshet blir. I dialogen om miljömelankoli kan det uppfattas som 
om de varken hittar stöd i sig själva eller i någon annan eftersom de 
hänvisar till aktörer som ”de”, ”alla”, ”ingen” eller ”man”. Mellan ra-
derna i dialogen kan det tolkas som att ungdomarna vill bevara miljön 
och undvika kaos och helvete. De vill också att miljöfrågorna ska adres-
seras mer och tydligare och att informationen ska omsättas i handling 
och göra skillnad. Till sist antas att de själva vill känna sig handlings-
kraftiga.  
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Sammanfattande diskussion 
Studien visar att ungdomarna uttrycker miljömelankoli, maktlöshet, 
hopplöshet och kognitiv dissonans när de pratar om miljöfrågor som 
de inte tyckte fick tillräckligt stor uppmärksamhet i det allmänna bru-
set. Deltagarna uttrycker sig därmed i enlighet med att omvärlden upp-
rätthåller en kollektiv förnekelse gentemot miljöfrågor som bland an-
nat klimatförändringarna. Trots att miljöfrågorna inte är så uppmärk-
sammade som ungdomarna skulle önska kommer de ändå på tal i dis-
kussioner om konsumtion och framtid. Frågan tar plats i det deltagarna 
diskuterar om framtiden och hållbar utveckling. Enligt studiens resultat 
kanske den till och med har en större plats i ungdomarnas sätt att tänka 
om omvärlden än vad det verkar utåt. Det gör att samhället kan upp-
fattas kommunicera dubbla verkligheter där konsumtionsnormer och 
trender står i kontrast till omsorg om miljö och framtida generationer. 
De dubbla verkligheterna skapar kognitiv dissonans hos ungdomarna 
där de hela tiden förhandlar sitt sätt att agera eller tänka utifrån en 
känsla för vad som är ”rätt” eller ”fel”. När det känns för jobbigt att ta 
in konsekvenserna av en kollektiv förnekelse eller bearbeta gnagande 
kognitiva dissonanser uttrycker de sig utifrån coping-strategier. Det 
kan exempelvis innebära att avleda uppmärksamheten till något annat 
eller göra små saker som är ”rätt” för att ta bort en obekväm känsla.  

Kognitiv dissonans är central i en omvärld präglad av dubbla verk-
ligheter och bottnar i ett tvådelat dualistiskt tänkesätt mellan ”antingen-
eller”. Eftersom vilda problem som miljöfrågorna är sammansatta kan 
tankar på dem aktivera flera kognitiva dissonanser som samverkar i ett 
och samma dilemma, vilket skapar systemtänkande. På det sättet kan 
resonemang om vad som är ”rätt” eller ”fel” istället komma att handla 
om vad det är som gnager och vilka bakomliggande orsaker det kan 
finnas till att det känns så. Djupare meningsskapandeprocesser om 
kognitiva dissonanser kan närma sig komplicerade tänkesätt där också 
det okända och osäkra känns vid.  

Ungdomarna i studien uttrycker att de inte såg om deras handlingar 
gjorde någon skillnad, vad skillnaden bestod i, när skillnaden skulle 
märkas och var i världen det skulle ske. Det ospecifika i vad enskilda 
personer åstadkommer med sina handlingar kan göra att det känns 
omotiverat att göra något alls, särskilt om handlingen går mot ström-
men och är förenad med sociala kostnader. Istället kan skapandet av 
en hållbar framtid ses som en process som fokuserar på vilka bidrag 
och avtryck olika individer kan göra på vägen (Stoknes 2015: 222). Det 
överensstämmer med att miljöfrågorna är vilda problem där det inte 
går att få entydiga svar på hur de ”bäst” ska lösas. I processen mot en 
hållbar framtid finns möjligheter för var och en att göra något som i 
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sinom tid kan komma att visa sig positivt för framtiden, snarare än att 
leta efter motivation i att en specifik handling ska visa snabba och 
”rätt” resultat. Själva handlingen blir därmed viktigare än resultatet ef-
tersom vi inte kommer kunna veta hela dess påverkan på förhand. 

För att kunna förstå processers möjliga förlopp och hitta utrymmen 
för hopp i dessa, krävs komplicerade tänkesätt. Om hoppet ska kunna 
få utrymme att spira måste resonemang om hur vi ”bäst” bidrar till en 
hållbar framtid breddas och bli relaterbara för individen. I dialogen om 
bilåkandet är ett förslag till hur det kan ske, att lyfta upp och syna de 
kognitiva dissonanserna för att initiera komplicerade tänkesätt med 
hjälp av systemtänkande och framtidstänkande. Då kan exempelvis 
bakomliggande orsaker till varför biltrafiken är utformad som den är 
belysas. Tillvägagångssättet liknar grunden i perspektivet om stark håll-
bar utveckling som förespråkar att adressera hållbarhetsproblemen vid 
roten.  

När det gäller hur ungdomar uttrycker känslor om miljöfrågor, som 
exempelvis i dialogen om miljömelankoli måste känslorna kunna for-
muleras i ord för att diskussionen ska bli meningsfull. För att det ska 
bli möjligt behövs en användbar vokabulär (Lertzman 2015b). Att 
möta ungdomarna i det känslomässiga innebär därför minst två utma-
ningar. Den första utmaningen är att skapa tid, rum och förutsättningar 
för diskussioner där berättelser om hur det är att leva i världen idag kan 
skapa mening och sammanhang (Lertzman 2015a: xv; Stoknes 2015: 
93; Norgaard 2011: 211). Fokusgrupperna har varit ett lyckat forum 
eftersom de har innehållit fungerande diskussionsgrupper, där delta-
garna tagit den tid de behövt och känt stöd i varandra. Där har grup-
perna också haft mig som moderator och aktiv lyssnare till det de har 
berättat. Den andra utmaningen är att hitta ord som kan beteckna olika 
perspektiv och känslor som kan rymmas i en sådan diskussion. Av-
handlingens analys använder sig här av begreppen dubbla verkligheter, 
kognitiv dissonans, kollektiv förnekelse och miljömelankoli (Lertzman 
2015a: 4; Norgaard 2011: 208). Genom att introducera ord som ung-
domar kan använda i sina berättelser ges verktyg för att aktualisera och 
prata om upplevelsen av hur vi lever i världen idag. 

Tidigare i avhandlingen diskuterades vilken betydelse individens 
marknadsföring om vem någon är i världen kan ha i ungdomarnas ut-
tryck om miljöfrågor. Ett annat sätt att se på sin roll i omvärlden är hur 
någon är i världen. Att reda ut det innebär komplicerade ställningsta-
ganden som kopplar samman en mängd relationer mellan individ, 
miljö, andra platser och andra människor, samtidigt som det är nära 
förknippat med känslor. I svaret på frågan: Hur är jag i världen? ingår 
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ansvar, normer och handlingar som alla belyser valmöjligheter där in-
dividen kan behöva hantera livet med negativa känslor inför miljöfrå-
gorna. Dessa delar ingår i att vara människa och medborgare i världen 
i en svensk kontext i början av det tjugoförsta århundradet.  

I det här och föregående tre kapitel har studiens resultat presente-
rats utifrån hur ungdomar uttrycker sig om miljöfrågor i samband med 
konsumtion, hur de uttrycker vilken betydelse miljöfrågorna kommer 
att ha i framtiden, hur det kan vara att leva i en värld med ohållbara 
livsmönster och vad det kan väcka för känslor. Samtliga resultat har 
diskuterats utifrån konceptet UHU och den generella läroplanen för 
Gy 2011 då Sverige är ett land som har anslutit sig till UHU. I avhand-
lingens avslutande kapitel sammanfattas studien som helhet och dess 
slutsatser presenteras och diskuteras. 
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12. Sammanfattning och slutsatser 

Den här avhandlingen handlar om hur gymnasieungdomar uttrycker 
sig om miljöfrågor och hur det kan relateras till utbildningskonceptet 
UHU. Eftersom Sverige är ett land som har anslutit sig till UHU har 
det deltagarna berättar också diskuterats utifrån den generella läropla-
nen för den svenska gymnasieskolan, Gy 2011. Studien har sitt upphov 
i min egen bakgrund som gymnasielärare i geografi och samhällskun-
skap där jag själv undervisade mycket om miljöfrågor och andra håll-
barhetsfrågor, men aldrig riktigt känt att jag fick genomslag i det jag 
ville förmedla. I visst avseende har avhandlingsarbetet därför handlat 
om att besvara de frågor jag själv skulle ha velat ha svar på under min 
tid som gymnasielärare. Det här kapitlet börjar med en sammanfattning 
av studien som helhet, därefter presenteras och diskuteras avhandling-
ens slutsatser.  

Studiens bakgrund 
Avhandlingen börjar med att definiera och diskutera hur miljöfrågor 
kan beskrivas och analyseras genom begreppen antropocen och plane-
tära gränser. Det visar sig att miljöfrågorna kan ses på olika sätt bero-
ende på utifrån vilket perspektiv de tolkas. I samtliga perspektiv som 
tas upp i avhandlingen ses miljöfrågorna som samhällsfrågor där relat-
ioner mellan miljö och mänsklighet sätts i fokus. Relationerna innebär 
att det skapas samspel mellan jordens stora ekosystem och politik, nä-
ringsliv samt civilsamhälle.  

Därefter förklaras vad utbildningskonceptet UHU innebär och att 
det i avhandlingen ses som en politisk strategi för att stärka en hållbar 
utveckling och styra samhället i riktning mot en hållbar framtid. En 
gren av UHU fokuserar på att lära ut så kallade nyckelkompetenser för 
hållbarhet, vilket innebär att utveckla kunskaper i att vara medborgare 
som också kan innebära att vara framtida ledare och förändra sam-
hällen. UHU har av kritiker sagts vara föreskrivande och normativ i sitt 
innehåll, dels utifrån vilka beteenden som anses vara önskvärda, dels 
utifrån vilka kompetenser som anses speciellt viktiga och därmed anges 
som nyckelkompetenser för hållbarhet. Ett alternativt sätt att se håll-
barhetskompetens är som ett sätt att handla grundat i överväganden 
om vad en person känner till, bedömer som rimligt och strävar mot i 
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hållbarhetsfrågor. Hållbarhetskompetens kan därmed både vara ett be-
teende och en kompetens, men vad som är det mest hållbara måste 
kontinuerligt prövas och omprövas. 

Studiens teori 
Studiens teori beskriver hur meningsskapandeprocesser ligger bakom 
en persons förståelse för sin omvärld. Individer i samhället utsätts kon-
stant för ett allmänt brus som bland annat för fram miljödiskurser, vil-
ket kan ses som gemensamma uppfattningar om miljöfrågor. Det indi-
vider uppmärksammar från det allmänna bruset organiseras in i en per-
sons förståelse för omvärlden genom meningsskapandeprocesser där 
erfarenheter läggs till varandra och skapar ny kunskap. Meningsskap-
andeprocesser sker utifrån såväl kunskapsmässiga som känslomässiga 
aspekter. I och med att en persons kunskap hela tiden förändras och 
varierar för olika individer, kan världen uppfattas utifrån en mångfald 
av perspektiv.  

Att vara medveten om att parallella meningsskapandeprocesser sker 
på olika håll kan kallas för relationellt tänkande. En typ av relationellt 
tänkande innebär tvådelade tänkesätt där två delar anses vara motsatser 
eller sammankopplade. Ett exempel på tvådelade tänkesätt är de väs-
terländska dualismerna där något eller någon kan definieras genom att 
inte vara något annat. Ett annat tvådelat tänkesätt kan beskrivas som 
en loop där två sfärer, exempelvis miljö och mänsklighet kopplas sam-
man och påverkar varandra. En annan typ av relationellt tänkande är 
systemiska tänkesätt som kopplar samman flera olika sfärer antingen 
som orsakskedjor eller som cirkulära samband. Exempel på systemiska 
tänkesätt är systemtänkande och framtidstänkande som båda anses 
vara nyckelkompetenser för hållbarhet. En tredje typ relationellt tän-
kande är komplicerade tänkesätt som bygger på systemiska tänkesätt, 
men också erkänner att det finns något okänt när flera sfärer kopplas 
samman i meningsskapandeprocesser. I det okända finns alltid någon-
ting ”mer” än vad vi kan uppfatta, något vi kan vara säkra på existerar 
men inte kan veta exakt vad det är. Exempel på komplicerade tänkesätt 
är komplex systemteori där interaktioner mellan miljö och mänsklighet 
kan ses som en dynamisk process. I ett sådant system kan nya händelser 
antingen inkluderas i det rådande systemet eller förändra det till en an-
nan funktion. Komplex systemteori är tänkesättet bakom begreppet 
planetära gränser. 

I och med att miljöfrågorna karaktäriseras som vilda problem som 
saknar entydiga lösningar kan de tolkas på olika sätt, vilket kan resultera 
i varierande sätt att förstå och känna inför dem. Utifrån ett naturdeter-
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ministiskt perspektiv ses framtiden som redan förutbestämd vilket in-
nebär att inga åtgärder från och med nu kan förändra situationen. Sett 
från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan miljöfrågorna fortfa-
rande anses vara öppna för förändring, men svåra att rå på och det är 
oklart vad, hur och av vem eller vilka transformationen ska drivas. Slut-
ligen, om miljöfrågorna ses utifrån ett post-naturligt perspektiv som 
karaktäriseras av att bejaka osäkerhet och komplexitet, kan framtiden 
uppfattas som ett forum för att iscensätta nya möjligheter till föränd-
ringar på tidigare okända sätt. 

En viktig del i studien är att inkludera känslomässiga aspekter i in-
dividers meningsskapandeprocesser om miljöfrågorna. I avhandlingen 
beskrivs hur samhället står vid en brytpunkt mellan att skyndsamt åt-
gärda miljöfrågorna med krafttag, vilket kan leda till en hållbar framtid, 
eller att underlåta att prioritera frågorna, vilket riskerar att ekosystem 
förändrar sina funktioner. Följden kan då bli miljökollaps. Samhällets 
svar på den tvingande nödvändigheten i miljöfrågorna, särskilt klimat-
frågan, är att den inte uppges få tillräckligt utrymme i det allmänna bru-
set, något som indikerar en kollektiv förnekelse gentemot hur viktiga 
frågorna är. Istället fortsätter livet för både individer och samhälle som 
vanligt trots vetskapen om att miljöfrågorna kan leda till miljökollaps, 
något som kan betecknas som dubbla verkligheter.  

Att miljöfrågorna inte anses vara framträdande varken i samhället 
eller i det allmänna bruset kan få effekter för vad individer känner inför 
dem. Att veta att det är ”rätt” att göra en viss sak, som att försöka leva 
miljövänligt, men misslyckas på grund av att detta val inte står till buds, 
kan ge en gnagande känsla av kognitiv dissonans. Det kan i sin tur få 
individen att känna maktlöshet och hopplöshet då ens egna handlingar 
inte ger synbara positiva resultat. Att dessutom känna att något viktigt 
och vackert är på väg att försvinna kan leda till känslor av miljömelan-
koli. För att någon ska bli handlingskraftig i miljöfrågorna behöver per-
sonen känna hopp om att saker spelar roll och kan förändras. 

Studiens metod 
Mot bakgrund av att samhället kan befinna sig på väg mot miljökollaps 
snarare än på väg mot en hållbar framtid har studien inriktas på att 
undersöka hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor. Av-
handlingens metodologiska bakgrund är abduktiv, vilket betyder att 
forskningsarbetet har skett med växelvis fokus på teori och praktik. 
Studien är också avsedd att vara explorativ vilket innebär att de resultat 
som har framkommit har påverkat dess fortsatta design. Deltagarna har 
fått prata om konsumtion och framtiden år 2050 utifrån perspektiv av 
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hållbar utveckling vilket resulterade i att miljöfrågorna fick ett stort fo-
kus. Studien avgränsades därför till att handla om miljöfrågor specifikt, 
snarare än hållbar utveckling i sin helhet. Diskussionerna som fördes 
mellan studiens deltagare har skett i två workshopuppgifter där de har 
arbetat i grupparbeten eller i fokusgrupper som följdes av semi-struk-
turerade samtal. Beroende på hur uppgiften har presenterats, genom-
förts och avslutats har resultaten skilt sig, vilket visar att valet av metod 
har spelat roll för studiens resultat. I den workshopuppgift där ungdo-
marna har haft ett större utrymme för meningsskapandeprocesser har 
resultaten blivit mer nyanserade och djupgående, se närmare diskuss-
ion om detta senare i kapitlet. 

Studiens resultat 
Studiens resultat kan delas in i tre olika typer som alla har olika karaktär. 
Den första resultattypen kommer från grupparbetena i den första 
workshopuppgiften om konsumtion och karaktäriseras av korta förkla-
ringar av hur mänskligheten påverkar miljön negativt. Den andra re-
sultattypen kommer från den andra workshopuppgiften där deltagarna 
diskuterade framtiden år 2050 i fokusgrupper. Här uppmärksammades 
olika ämnen relaterade till framtiden, men det enda ämne deltagarna 
var enhälligt negativa inför var miljöfrågorna. Slutligen kommer den 
tredje resultattypen från de semi-strukturerade samtalen som fokuserar 
på de känslomässiga aspekterna av meningsskapandeprocesser om mil-
jöfrågor. 

Resultaten visar att ungdomarna i den första workshopuppgiften ut-
tryckte konsumtion som nära förknippad med miljöproblem. I sättet 
att uttrycka sig användes främst tvådelade tänkesätt där miljö och 
mänsklighet var löst sammankopplade. När deltagarna nämnde fram-
tiden i samband med konsumtion framkom en mycket negativ fram-
tidsbild. När ungdomarna istället fick i uppgift att fokusera sina samtal 
på framtidsfrågor i den andra workshopuppgiften var de positiva inför 
sin egen personliga framtid och inför individers framtid, exempelvis 
när det gällde jämställdhet och HBTQ-frågor. Något de var entydigt 
negativa inför var miljöfrågorna som också ansågs kunna leda till krig. 
De dystopiska framtidsbilderna liknades vid scenariot i berättelserna 
om Hungerspelen som var en del av det allmänna bruset under tiden 
för mötena med ungdomarna. Även när det gällde framtiden var ut-
tryckssätten främst i enlighet med tvådelade tänkesätt, men den här 
gången med miljö och mänsklighet som nära sammankopplade.  

I de semi-strukturerade samtalen berättade deltagarna närmare om 
hur de ansåg att världen var på väg mot miljökollaps. Ungdomarna me-



 190

nade att förändring främst kunde ske genom mer information, miljö-
trender att följa och lagar och bestämmelser om vad som är det ”bästa” 
för miljön. De berättade att anledningen till varför de själva inte gjorde 
allt de kunde var att de inte visste vad de skulle göra, inte kunde göra 
allt de ville, eller inte ville göra vad som helst. Vidare uttryckte delta-
garna att deras känslor gentemot miljöfrågorna kunde hämma deras 
handlingskraft eftersom dessa företrädesvis var negativa och inklude-
rade miljömelankoli, maktlöshet och hopplöshet. Eftersom det var 
svårt att göra rätt upplevde de också kognitiv dissonans när de tyckte 
att de tvingades till att ta ”fel” beslut. Ett generellt resultat för studien 
var att ungdomarna såg att världen var på väg mot miljökollaps om inte 
miljöfrågorna hanterades mer och på ett bra sätt. Ungdomarna ut-
tryckte sig främst i enlighet med tvådelade tänkesätt och vägde det de 
ansåg sig själva kunna göra åt miljöfrågor utifrån vad som ansågs ”rätt” 
eller ”fel”. Därmed pratade de inte om strukturer, processer och dyna-
mik som skulle kunna ta samhällsutvecklingen från miljökollaps mot 
en hållbar framtid.  

Kommentarer till tidigare forskning 
Jämfört med den tidigare forskning som presenteras i avhandlingens 
inledning, framkom att ungdomar hade goda skäl att känna sig över-
väldigade inför framtiden (Wals 2015a: 4). Det uttrycks i studien genom 
att deltagarna såg samhällsutvecklingen som på väg mot miljökollaps 
om inte miljöfrågorna åtgärdades skyndsamt. I en annan studie fram-
kom att ungdomars negativa känslor inför klimatfrågan, som exempel 
på en miljöfråga, kom från medias bevakning (Hibberd & Ngyuen 
2013: 27). Det deltagarna i studien berättar kan antas relatera till vad 
som lyfts fram, eller döljs, i det allmänna bruset och i miljödiskurser 
som formas där. De negativa känslor ungdomarna gav uttryck för var 
främst miljömelankoli, maktlöshet, hopplöshet och kognitiv dissonans. 
I ytterligare en tidigare studie om ungdomar och klimatfrågan efterfrå-
gades vilka politiska förändringar som skulle behöva äga rum för att 
frågorna skulle kunna lösas och hur de unga själva skulle kunna utmana 
skadlig klimatpolitik (Corner et al. 2015b: 37). Deltagarna i den här stu-
dien pratade om trender, lagar och regler som troliga medel för föränd-
ring. Hur de själva skulle kunna utmana skadlig miljöpolitik var inget 
de diskuterade. 

Jämfört med tidigare forskning om ungdomar och UHU beskrevs 
ett utrymme mellan förutsättningar och hinder för hållbar utveckling 
(Wals 2015a: 30). Med hjälp av den här studien har några faktorer som 
kan finnas däremellan definierats. En kan vara deltagarnas uttryckssätt 
i enlighet med tvådelade tänkesätt som förenklar samband istället för 
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att genom systemiska och komplicerade tänkesätt hitta exempelvis 
strukturer, processer och dynamik som kan förändra samhällsutveckl-
ingen och uppdaga nya möjligheter till förändring. En annan sak som 
kan finnas däremellan kan kopplas till det fiktiva KRAV-märkta barnet 
som har fostrats till att bli en miljömärkt individ (Ideland & Malmberg 
2015: 173; Ideland et al. 2015). Ungdomarna i studien letar i sina samtal 
efter ”rätt” och ”fel” saker att göra i miljöfrågorna. Eftersom de inte 
säger sig kunna göra rätt, väcks negativa känslor om deras egen för-
måga att handla i miljöfrågorna.  

I en kvantitativ studie föreslogs att ungdomar som uppvisade posi-
tiva attityder mot solidaritet och mot naturen skulle kunna koppla sig 
fria från att gå medströms i ett samhälle styrt av marknadsintressen 
(Torbjörnsson 2014: 92). Enligt min studie uttryckte deltagarna att de 
gärna ville följa trender skapade av marknaden i form av de stora kläd-
kedjorna och bloggare. De berättade också att de inte var beredda att 
gå mot strömmen eftersom det innebar sociala kostnader. Endast två 
ungdomar tyckte att det var värdefullt att handla miljövänliga produk-
ter utifrån hur det fick dem att känna sig, vilket var något som ansågs 
gå mot strömmen utifrån ungdomarnas kontext. 

Slutligen utryckte deltagarna att de ansåg att skolan arbetade för lite 
med framtidsfrågor och inte heller tog fasta på meningsskapandepro-
cesser utifrån känslomässiga aspekter i enlighet med tidigare forskning 
om ungdomar, framtiden och känslor inför klimatfrågan (Ojala 2016; 
2015; Torbjörnsson & Molin 2015). 

Ett övergripande resultat av den här studien är att ungdomarnas ut-
tryck om miljöfrågor inte överensstämmer med den handlingskraft in-
för en hållbar framtid som UHU avser att förmedla. Grundat på vad 
som framkommit i avhandlingen som helhet presenteras studiens slut-
satser utifrån studiens syfte att undersöka hur gymnasieungdomar ut-
trycker sig om miljöfrågor. Här redogörs också för svaren på avhand-
lingens två forskningsfrågor om hur det som uttrycks om miljöfrågor 
kan relateras till UHU, liksom hur deltagande modellbygge i grupp kan 
bidra i den typen av studier. Sammantaget ger slutsatserna svar på var-
för ungdomarnas uttryck om miljöfrågor inte stämmer överens med 
policyer och målsättning med UHU. 
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Ungdomarnas uttryck om miljöfrågor utifrån 
tvådelade tänkesätt 
Studiens syfte är att undersöka hur gymnasieungdomar uttrycker sig 
om miljöfrågor. I det här stycket sammanställs och diskuteras vad stu-
dien har kommit fram till i det avseendet.  

Ungdomarnas uttryck om miljöfrågor sker i enlighet med tvådelade 
tänkesätt utifrån att antingen se miljö och mänsklighet som löst eller 
nära sammankopplade. De tvådelade tänkesätten gäller inte bara relat-
ioner mellan miljö och mänsklighet utan också en tvådelad väg framåt 
mot antingen miljökollaps eller en hållbar framtid. Även sätt att hantera 
miljöfrågorna beskrivs som tvådelade mellan storskaliga samhälleliga 
lösningar och individuella insatser. I följande diskussion benämns ut-
rymmet mellan de två delarna i det ungdomarna uttrycker för avstånd. 

Deltagarnas uttryck om miljöfrågor kan sägas innehålla två avstånd. 
Det första avståndet återfinns mellan miljökollaps och en hållbar fram-
tid. Det andra avståndet påträffas mellan individens möjligheter att på-
verka miljöfrågorna och storskaliga lösningar.  

Avståndet mellan miljökollaps och hållbar framtid kan identifieras 
utifrån att det inte innehåller beskrivningar av strukturer, processer och 
dynamik som kan vända samhällsutvecklingen från vägen mot miljö-
kollaps till vägen mot en hållbar framtid. Avståndet mellan individens 
möjligheter och stora åtgärder som energiomställning, kan identifieras 
utifrån att det inte innehåller några alternativ för handling mitt emellan 
det som är ”för litet” och det som är ”för stort”.  

När de båda avstånden sätts samman kan de skapa utrymme för 
både kunskapsmässiga och känslomässiga meningsskapandeprocesser 
som tillsammans kan stärka en persons förutsättningar för att hitta sätt 
att bidra till förändringar i samhället. 

I avståndet mellan miljökollaps och en hållbar framtid kan ett mer 
utvecklat systemtänkande som nyckelkompetens för hållbarhet hjälpa 
ungdomarna att hitta strukturer som upprätthåller ett samhälle i kol-
lektiv förnekelse inför miljöfrågorna. Ett mer utvecklat framtidstän-
kande skulle i sin tur kunna resultera i flera alternativa uppfattningar 
som kan visa hur en hållbar framtid skulle kunna se ut och vilka pro-
cesser som skulle behövas för att ändra dagens kompassriktning. För 
att få kraft att handla behöver ungdomarna känna hopp, där komplice-
rade tänkesätt kan vara till hjälp för att överge det säkra och beprövade 
till förmån för det osäkra och obeprövade som kan rymma nya möjlig-
heter, (se Figur 15).  

I avståndet mellan individens egna möjligheter att påverka och stor-
skaliga projekt kan upptäckten vad ungdomarna själva kan göra kanske 
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ligga närmare än de tror. De kan till exempel hitta en plats i sociala 
rörelser, sociala medier eller hitta stöd i lokalsamhället, (se Figur 15). 
På motsvarande sätt kan förändringar också starta i ett engagemang 
som hjälper en person att utveckla systemtänkande, framtidstänkande 
och komplext tänkande som kan skapa hopp, något som har kunnat 
anas hos två av studiens deltagare. De båda avstånden kan påverka 
varandra där ett mer mångfasetterat tänkesätt än det tvådelade kan öka 
förståelsen för miljöfrågorna som samhällsfrågor och leda till hand-
lingskraft. 

När avstånden fylls med kunskapsmässiga och känslomässiga me-
ningsskapandeprocesser kan ungdomarnas ögon öppnas, inte bara för 
vad som är fel, utan varför det är fel och vad de skulle vilja ha istället. 
Därmed kan de upptäcka att avstånden är fyllda med nya sätt att tänka, 
nya samband att hitta, nya sätt att engagera sig och nya sätt att känna 
inför miljöfrågorna. Om det som påträffas är positivt eller negativt är 
inte det viktigaste så länge det kommer upp till diskussion.  

Figur 15. Avstånd i ungdomarnas uttryck om miljöfrågor. Om avståndet mellan 
miljökollaps och hållbar framtid fylls med systemiska och komplicerade tänkesätt 
kan det hjälpa ungdomarna att se strukturer, processer och dynamik som kan 
vända samhällsutvecklingen. Att hitta nya möjligheter till förändring kan skapa 
hopp. Ungdomarna kan då upptäcka att de egna möjligheterna att påverka ligger 
nära i exempelvis sociala medier, sociala rörelser eller genom lokala initiativ. Källa: 
Egen bearbetning. 
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Ungdomarnas uttryck om miljöfrågor och den generella 
läroplanen för Gy 2011 
I den här studien ses UHU som en strategi för att rikta kompassen mot 
en hållbar framtid vilket också ska genomsyra den generella läroplanen 
för Gy 2011. Formell utbildning styrs av policydokument som har en 
top-down karaktär och föreskriver vad som ska läras ut. När det gäller 
miljöundervisning eller utbildning i hållbarhetsfrågor har fokus för ut-
bildningen skiftat från att ha förmedlat faktakunskaper, till att förorda 
vissa beteenden vidare mot att utveckla speciella nyckelkompetenser 
för hållbarhet.  

I den generella läroplanen för Gy 2011, står att undervisningen ska 
ge insikter så att ungdomarna själva kan medverka till att hindra skadlig 
miljöpåverkan, skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergri-
pande och globala miljöfrågorna och belysa hur samhällets funktioner 
och vårt sätt att leva kan anpassas till hållbar utveckling (Skolverket 
2011a: 7). Utifrån studiens resultat kan det att konstateras att ungdo-
marna vet hur de ska hindra skadlig miljöpåverkan i det lilla och hur 
det kan ske storskaligt, men att den kunskapen snarare leder till hopp-
löshet än hopp. Anledningen är att de inte själva känner att det gör 
tillräcklig skillnad med tanke på miljöfrågornas omfattning. När det 
gäller att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de globala mil-
jöfrågorna uppfattade deltagarna dem som allvarliga och svårlösta, vil-
ket också det ledde till hopplöshet. Här kan det vara värt att notera att 
formuleringen härstammar från läroplanen för de frivilliga skolfor-
merna från 1994 (Skolverket 1994/2006: 5), då det ännu inte kunnat 
konstateras att global uppvärmning med största säkerhet berodde på 
mänsklig aktivitet (IPCC 2014). Formuleringen kan därför anspela på 
att uppmuntra kritiskt tänkande gentemot vetenskap och media. Idag 
däremot får formuleringen en annan betydelse. Studiens resultat visar 
att ungdomarna hellre vill vara många och kollektiva i miljöfrågorna än 
att ha ett personligt förhållningssätt i och med att de helst vill följa 
trender och sociala normer, snarare än att gå mot strömmen. På samma 
sätt som när det gällde den egna förmågan att hindra skadlig miljöpå-
verkan, väckte också frågor om samhällets anpassning till hållbar ut-
veckling känslor av att de storskaliga lösningarna var svåra att relatera 
till, då de antingen ansågs vara för komplicerade eller för att de främst 
ansågs gälla den rika delen av vuxenvärlden. 

Miljöfrågor som vilda problem i UHU 
Avhandlingens ena forskningsfråga berör hur det ungdomar uttrycker 
om miljöfrågor kan relateras till policyer för UHU. Då miljöfrågorna 
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ses som exempel på vilda problem räcker det inte med att hantera dem 
med utgångspunkt i tvådelade tänkesätt. För att begreppet vilda pro-
blem ska få förklaringskraft behöver miljöfrågorna ses utifrån syste-
miska eller komplicerade tänkesätt. 

Efter att ha undersökt hur gymnasieungdomar uttrycker sig om mil-
jöfrågor och hur det kan relateras till UHU följer här en sammanfatt-
ning av vad jag har sett. Trots att jag har iakttagit hur ungdomarnas 
uttryck i enlighet med tvådelade tänkesätt kan utelämna saker och för-
enkla resonemang kommer jag att likna avhandlingens resultat vid två 
vägar. Det gör jag dels för att det speglar resultaten, dels för att det är 
svårt att komma bort från tvådelade tänkesätt och för att jag saknar ord 
och tankestrukturer att förklara sammanfattningen annorlunda. Däre-
mot kan de två vägarna mycket väl korsa varandra och ska inte ses som 
att den ena utesluter den andra. Sammanfattningen bygger såväl på stu-
diens bakgrund och teori som på dess resultat.  

Hur miljöfrågorna ses i utbildning kan resultera i att närma sig mil-
jökollaps eller en hållbar framtid på svårigheternas väg eller på möjlig-
heternas väg. Inte bara utbildning influerar hur gymnasieungdomar ut-
trycker sig om miljön då det allmänna bruset och miljödiskurser också 
påverkar hur frågorna kan uppfattas, men utbildningen kan ha en spe-
cifik roll i att synliggöra och ifrågasätta samhällets sätt att adressera 
miljöfrågor. 

Svårigheternas väg 
Svårigheternas väg innebär att miljöfrågorna ses som vilda problem 
som är svårlösta och orsakar bekymmer. På svårigheternas väg formu-
leras åtgärder för miljöfrågorna som färdigformulerade ”rätta” svar. 
Det innebär att det finns exempel på vad som är ”rätt” att göra, liksom 
att vissa känslor kan anses vara mer ”rätt” än andra. På svårigheternas 
väg dominerar tvådelade tänkesätt i miljödiskurser och uttryck om mil-
jöfrågor. I utbildning förs det exempelvis genom resolutioner och mål 
fram att världen ska bli och vara (nära) perfekt för alla. Hoppet om att 
världen kan bli bättre finns i målet om en hållbar framtid. När miljöfrå-
gorna förknippas med svårigheter behövs det coping-strategier för att 
hantera de negativa känslor som uppstår. Det kan exempelvis vara att 
undvika att prata om frågorna eller att göra små saker som hjälper mot 
oron, (se Figur 16).  

Möjligheternas väg 
Möjligheternas väg innebär att miljöfrågorna ses som vilda problem 
som är svårlösliga, men som innebär en progression mot nya sätt att 
tänka. På möjligheternas väg uppmärksammas den dynamik som visar 
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sig på flera ställen i omvärlden. I relationer mellan miljö och mänsklig-
het finns ett dynamiskt samspel om att det som händer i miljön får 
effekter hos mänskligheten vilket leder till nya förhållanden som kon-
tinuerlig förändras. Detta kan också gälla inom miljö och mänsklighet 
om de ses som en och samma sfär. Samma sak sker i meningsskapan-
deprocesser som hela tiden definierar, prövar och omprövar kunskap 
hos en person. Hållbarhetskompetens innebär på möjligheternas väg 
att avgöra vad som är det mest hållbara att göra i en specifik situation 
utifrån vad en person har kännedom om och vill just där och då. Möj-
ligheternas väg leder framåt med hjälp av systemiska och komplicerade 
tänkesätt. I utbildning lyfts det negativa och imperfekta upp som ut-
gångspunkter för förändringar vilket uppenbarar strukturer, processer 
och dynamik som kan ge ledtrådar till var, hur och vem eller vilka för-
ändringar kan drivas. Hoppet finns i processerna i att skapa en hållbar 
framtid och kan hittas i vändpunkter som passeras eller i det egna age-
randet som kan vara en pusselbit i en större helhet. På möjligheternas 
väg hanteras coping-strategierna och känslorna de innebär när de lyfts 
upp och utforskas för att ta reda på varifrån de kommer och vilka 
funktioner de fyller. Själva diskussionen om varför coping-strategier 
ens behövs kan leda till nya insikter om hur det skulle vara önskvärt att 
känna istället och vad i samhället, det allmänna bruset, miljödiskurser 
och utbildning som skulle kunna rendera dessa känslor, (se Figur 16). 
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Figur 16: Svårigheternas väg eller möjligheternas väg? Avhandlingens resultat sam-
manfattas i form av två vägar som kan leda till miljökollaps eller en hållbar framtid. 
Vägarna ska inte ses som uteslutande utan kan korsas och samverka. Källa: Egen be-
arbetning. 

Deltagande modellbygge i grupp som metod 
Avhandlingens andra forskningsfråga berör hur deltagande modell-
bygge i grupp kan bidra i studier som behandlar hur gymnasieungdo-
mar uttrycker sig om miljöfrågor. Metoden har utvecklats under studi-
ens gång och till slut skapat ett praktiskt material som genom en kon-
textualiserad tematisk textanalys ligger till grund för resultaten av del-
tagarnas utryck om miljöfrågor. Avhandlingens abduktiva 
utgångspunkt gör att ungdomarnas uttryck har fått stort inflytande i 
innehåll och design eftersom det praktiska resultatet påverkat fortsatt 
utformning. Studien har skett med hjälp av två workshopuppgifter. 
Likheter har varit att båda uppgifterna har genomförts i grupper där 
ungdomarna har suttit och pratat om antingen konsumtion eller fram-
tid. Beroende på hur workshopuppgiften har presenterats, genomförts 
och avslutats finns skillnader mellan resultaten för de båda uppgifterna.  

Den första workshopuppgiften handlar om jordens stora system 
och ett par jeans. Kontexten liknande en vanlig lektion och worksho-
pen startade med en miniföresläsning och ett exempel för ungdomarna 
att arbeta vidare med. Efter att ha diskuterat tillsammans ombads grup-
perna att sammanfatta det de sagt och redovisa inför klassen.  
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Den andra workshopuppgiften handlar om framtidens medborgare 
år 2050. Kontexten var ett gruppsamtal i ett enskilt rum med fika eller 
godis. Workshopen startade med en associationsövning om vad delta-
garna själva skulle göra en vanlig dag år 2050. Därefter startade mo-
dellbygget som skedde utifrån tre nyckelord. När byggandet var klart 
ledde moderator ett semi-strukturerat samtal som fokuserade på 
känslomässiga aspekter av hållbarhet och framtiden. 

Bägge workshopuppgifterna var från början designade för att sti-
mulera till samtal om hållbar utveckling men de kom istället att handla 
om miljöfrågor. Den första workshopen fick i och med miniföreläs-
ningen och exemplen ett mindre möjlighetsutrymme för meningsskap-
andeprocesser än den andra som var friare i sin introduktion och upp-
giftsbeskrivning. Båda workshopuppgifterna resulterade i att ungdo-
marna uttryckte sig i enlighet med tvådelade tänkesätt. I den första 
workshopen var det framför allt ett dualistiskt tvådelat tänkesätt base-
rat på ”antingen-eller”, som beskrevs. I den andra workshopen formu-
lerades främst ett tvådelat tänkesätt i form av ”både-och”, det vill säga 
en loop. Trots att workshopuppgifterna var designade med inspiration 
av systemtänkande och framtidstänkande som båda är exempel på 
systemiska tänkesätt var det inget som framkom i hur ungdomarna ut-
tryckte sig. Inte heller fanns exempel på komplicerade tänkesätt om att 
se bortom det kända för att hitta nya möjligheter att förändra samhället 
i riktning mot en hållbar framtid. 

I ett sammanhang av formell utbildning kan det vara frestande att 
tänka på metoden som ett sätt att undervisa om miljöfrågor eller fram-
tidsfrågor. Snarare fyller den en ännu starkare funktion som en metod 
för att initiera samtal om det studiens deltagare tyckte att de fick prata 
för lite om i skolan, nämligen miljö och framtid. Genom att använda 
metoden på det viset, kan både de lärande själva och de som leder verk-
samheten upptäcka saker som kan öka förståelsen för och ifrågasätta 
om, och hur, vi ändrar kompassriktning från miljökollaps mot en håll-
bar framtid. För att det ska bli meningsfullt behövs ord och begrepp 
som förklarar dessa känslor och erfarenheter. Här i avhandlingen an-
vänds begreppen kollektiv förnekelse, dubbla verkligheter, kognitiv 
dissonans och miljömelankoli som exempel. Att träna ungdomarna i 
att göra hållbarhetsanalyser som bygger på systemiska eller komplice-
rade tänkesätt kan resultera i att de känner sig stärkta i hur de kan leva 
i världen idag.  

Metodens utformning, utförande och diskussioner om hur den har 
använts kan främst ses som ett bidrag till hur gymnasieungdomar kan 
ges tid och plats att ta del av både kunskapsmässiga och känslomässiga 
meningsskapandeprocesser om miljöfrågor som samhällsfrågor. 
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Slutsatser 

Ungdomarna i studien uttrycker sig som att världen är på väg mot mil-
jökollaps snarare än mot en hållbar framtid. De befinner sig i större 
utsträckning på svårigheternas väg än på möjligheternas väg där istället 
avhandlingens teori kan påträffas. Det finns därför ett glapp mellan 
teori och praktik i hur ungdomar uttrycker sig om miljöfrågorna och 
policyer för UHU. Den stora skillnaden är att ungdomarna i studien är 
målstyrda. De vill vara ”rätt”, inte bara på miljöområdet utan även på 
andra områden i livet. Om de då också ser framtiden som att den ska 
kunna vara ”perfekt” för alla, riskerar allt de gör att kännas som ett 
misslyckande eftersom det varken finns ett ”rätt” sätt att agera eller en 
”perfekt” framtid dit vi är på väg. Att UHU uppfattas endast utifrån 
ett normativt perspektiv, som i resultatet av den här studien, kan därför 
skapa negativa känslor om miljöfrågorna. Framtidens kompassriktning 
kan därmed snarare uppfattas peka mot miljökollaps än mot en hållbar 
framtid. Att exponera gymnasieungdomar för UHU som bygger på 
systemiska och komplicerade tänkesätt där innehållet blir både dyna-
miskt och kontextuellt, kan därför ses som grundläggande och bråds-
kande utmaningar för utbildningsväsendet. 

Avslutning och vidare forskning 
Den här studien är gjord med ungdomar i fokus. Den teoretiska litte-
raturen i avhandlingen har dels hämtats från forskning om ungdomar 
specifikt, dels från forskning om vuxna. Det har på många ställen fun-
nits en överensstämmelse dem emellan och det som i studien föreslås 
gälla för ungdomar kan därmed delvis också tänkas gälla för vuxna. 
Både unga och vuxna lever med ett allmänt brus som för fram miljö-
diskurser och genom meningsskapandeprocesser påverkar hur indivi-
der förstår sin omvärld. 

En studie är inte helt klar bara för att de sista raderna i avhandlingen 
skrivs. Trots att studiens syfte och frågeställningar är uppfyllda och be-
svarade finns det mer att säga och fler frågor att ställa. Till vidare forsk-
ning skulle det därför vara intressant att hitta nya perspektiv i studiens 
praktiska underlag, som i den här studien kan anses vara homogent och 
konsensus-betonat. I och med det skulle studien kunna utföras på 
andra platser och i andra kontexter och kulturella sammanhang. Ett 
alternativ skulle kunna vara att utföra samma studie med ungdomar 
som är uttalat aktiva i miljöfrågorna. Ett annat skulle vara att adressera 
lärarstudenter, lärare eller representanter från det allmänna bruset. Bara 
det att studien utförs igen i liknande kontexter skulle förmodligen ge 
annorlunda resultat, med tanke på det som har inträffat i omvärlden 
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från senaste mötet med ungdomarna till studiens publicering och där-
efter. 

Studiens politiska innebörd kan vara att fungera som stöd för att 
formulera mål och genomförande av UHU eller i att formulera läro-
planstexter. Ett annat användningsområde kan vara som underlag för 
diskussioner om hur UHU förs fram och tolkas i lärarutbildning och 
fortbildning för lärare. En annan grupp där studien kan vara av bety-
delse kan vara för representanter från det allmänna bruset som exem-
pelvis media, liksom för sociala rörelser som arbetar med formell och 
informell utbildning.  
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13. English Summary: Environmental 
collapse or sustainable futures? 

This thesis is about how young people in upper secondary school ex-
press themselves about environmental issues. By applying a perspec-
tive of environmental geography, young peoples’ voices about envi-
ronmental issues are interrelated with policies for the educational con-
cept Education for Sustainable Development (ESD). ESD stems from 
Agenda 21 and used the focus of educational campaigns run by 
UNESCO between the years 2004-2015 and onwards. The aim of ESD 
is to approach a critical and creative way of thinking about problems 
that constrain sustainable development. One way of doing this is by 
developing sustainability key competences, such as systems thinking or 
future thinking. The idea of the study is based in my own background 
as an upper secondary school teacher in Geography and Social Science, 
where I taught a great deal about environmental and sustainability is-
sues but never really felt that I fully succeeded in what I wanted to get 
across. To some extent this thesis is therefore about address questions 
I myself would have wanted answered as a practicing teacher. The sum-
mary starts by describing the outline of the study. Thereafter, the re-
sults of the study are discussed in closer detail. 

Background 
The thesis starts by defining and discussing how environmental issues 
can be described and analyzed through the concepts of Anthropocene 
and planetary boundaries. The Anthropocene suggests a new epoch 
where humanity is now the strongest force on the planet. Planetary 
boundaries quantify the amount of human activity possible before large 
eco-systems may start to change irreversibly. Since both of these con-
cepts tie the environment and society close together, environmental 
issues will henceforth be viewed as societal issues, where relations be-
tween the environment and humanity are in focus. These relationships 
strongly imply co-existence between Earth’s large eco-systems and pol-
itics, business and civil society. Interrelationships between the environ-
ment and humanity create difficult situations. Problems where both 
problematizing and finding solutions are hard to grasp are sometimes 
called wicked problems. Here, environmental issues as societal issues 
are considered wicked problems.  



 202

After conceptualizing environmental issues, the idea of ESD is ex-
plained and positioned as a political strategy to strengthen sustainable 
development and direct society towards a sustainable future. One part 
of ESD focuses on building key competencies for sustainability, which 
means developing learners’ abilities to become critical and creative cit-
izens with regard to problems that constrain sustainable development. 
In the thesis, two key-competencies for sustainability are in focus, sys-
tems thinking and future thinking. Systems thinking means connecting 
elements from different disciplines and scales creating a systemic and 
complex understanding of sustainability issues. Future thinking means 
creating images of a sustainable future and how it can evolve over time. 
Critics refer to ESD as prescriptive and normative in its content be-
cause it might put forth specific behaviors as more desirable than oth-
ers. An alternative way of defining sustainability competence is consid-
ering it as a dynamic way of knowing, doing and changing a person’s 
actions. Accordingly, a sustainable way of acting has to be considered 
based on what that specific person knows, values and struggles for at 
the moment a decision is made. Moreover, what can be considered as 
a “most sustainable” action is something that constantly will have to 
be examined and re-examined. 

Theoretical background 
The theoretical background of the study describes how meaning-mak-
ing processes shape how a person understands the world. Individuals 
in society are constantly exposed to what in the thesis is called a general 
buzz that among other things carries environmental discourses which 
can be interpreted as common apprehensions about environmental is-
sues.  What a person pays attention to in the general buzz is organized 
into how the world is understood through meaning-making processes 
where experiences are related to one another, creating new knowledge. 
Meaning-making processes can take place based on both cognitive and 
emotional aspects. Since knowledge constantly changes and varies 
among individuals, the world can be perceived from different aspects 
by different people. 

Awareness of parallel meaning making processes is called relational 
thinking. This thesis uses three different ways of thinking relationally. 
One way of relational thinking can be categorized as a two-way think-
ing where the two parts are seen as opposites or complements. An ex-
ample of such a relational way of thinking is the western dualism where 
something is defined by not being something else. Another example of 
a two-way thinking is as a loop where, for example, the environment 
and humanity are connected, affecting each other. A second way of 
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relational thinking is through systemic thinking that links different 
spheres in chains or circles. Examples of systemic thinking are systems 
thinking or future thinking, which are both considered key-competen-
cies for sustainability. A third way of relational thinking is through 
complicated thinking that builds on systemic thinking, but also 
acknowledges the uncertainty that arises when multiple spheres are 
parts of a meaning-making process. Something unknown or “more” 
than we can apprehend lies in the uncertainty even though we can be 
sure that it exists. An example of complicated thinking is complex sys-
tems theory in which the interaction between the environment and hu-
manity can be seen as a dynamic process where occurring events are 
either incorporated in the system, or transform it into another func-
tion. This is the relational thinking behind the concept of planetary 
boundaries. 

Since environmental issues are characterized as wicked problems, 
they can be interpreted in different ways resulting in various ways of 
understanding and feeling about them. These understandings are re-
ferred to as environmental discourses, and can for example originate 
from different ways of understanding the concepts of Anthropocene 
and planetary boundaries as ways of describing and interpreting envi-
ronmental issues. One way to see the future that builds on natural de-
terminism is as already settled, which means that no intervention can 
change the situation. Another way of seeing the future based on social-
constructivism implies a more open attitude towards environmental is-
sues suggesting that changes still are possible, even though they will be 
hard to make and that it is not clear what, how or by whom transfor-
mations will have to derive. Finally, seeing the future from a post-nat-
ural point of view where complexity and uncertainty are inherent fea-
tures, the future can be seen as holding new opportunities able to trans-
form societies in unprecedented ways.  

Environmentally, society is on an unsustainable path that renders 
various responses, both in a collective understanding of environmental 
issues, as well as on an individual level. An important part of the thesis 
is to include emotional aspects in meaning-making processes of envi-
ronmental issues. The thesis describes how society faces a divide be-
tween either handling environmental issues firmly, moving towards a 
sustainable future or failing to do so, heading towards environmental 
collapse. The response of society in this urgent matter is described as 
not giving the issue enough attention in the general buzz, which might 
indicate a collective denial in environmental issues such as issues of 
climate change for example. Instead, society continues to act and work 
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as usual despite the knowledge that environmental issues may lead to 
collapse, which suggests a promotion of so called double realities.  

Not making environmental issues paramount in either the general 
buzz or in society can affect how people feel about these issues.  
Knowing that something would be a “right” thing to do, but failing to 
act accordingly because sustainable choices are not available, can de-
velop feelings of cognitive dissonance. That in turn, can make a person 
feel powerless and hopeless since one’s actions do not lead to visible 
results. Comprehending that something important and beautiful is 
about to vanish on top of the aforementioned feelings can create envi-
ronmental melancholia. In order to become empowered in environ-
mental issues, a person needs to feel hope that what is being done mat-
ters and is able to change the world for the better. 

Method 
In the context of society moving towards environmental collapse ra-
ther than towards a sustainable future if environmental issues are not 
handled by society and its citizens, the study wanted to investigate how 
young people in upper secondary school express themselves about en-
vironmental issues. The methodological background of the study is ab-
ductive which means that the research process has gone back and forth 
between theory and practice. The study also aims to be explorative, 
which implies that the results have affected the continuous design of 
the study. In the study, young people discussed consumption and the 
future in the year 2050 from a perspective of sustainable development, 
which resulted in a strong focus on environmental issues. The study 
was therefore delimited to environmental issues specifically, rather 
than sustainable development as a whole. The conversations between 
participants in the study took place on different occasions in the shape 
of two different workshop-assignments consisting of work in groups 
or focus-group discussions and a semi-structured conversation moder-
ated by me, the researcher. Depending on how the group assignments 
were introduced, implemented and wrapped up, the results differed, 
which shows that the choice of method affects the results of the study 
(see further discussion below). 

Results 
The results of the study are of three different kinds. First, there are the 
results from the work in groups about consumption that can be char-
acterized by short explanations about how humanity affects the envi-
ronment negatively. Second, there are the results of focus-group dis-
cussions about the future in the year 2050 about a number of topics. 
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Here, environmental issues distinguished themselves by being the only 
topic were participants were unanimously negative. Finally the semi-
structured conversations held with participants in the focus-group 
study revealed emotional aspects of meaning-making processes in en-
vironmental issues.  

Results show that young people in the work in groups expressed 
consumption in close connection with environmental issues. First and 
foremost a two-parted way of thinking where the environment and hu-
manity were loosely connected was detectable in how participants ex-
pressed themselves in environmental issues. When participants talked 
about the future in connection with consumption, a gloomy vision of 
the future was revealed. Instead, when discussions in focus-groups 
were centered around issues about the future in the year 2050, partici-
pants were optimistic about their own personal future and the future 
of individuals, especially regarding equality between sexes and LGTQ 
issues. The only issues where they expressed themselves exclusively 
negative concerned environmental issues. The negative visions of the 
future were mirrored by referrals to the fictive story about Hunger 
Games, which was a part of the general buzz at the time of the discus-
sions. Moreover, when talking about the future, participants in the fo-
cus-groups expressed themselves according to a two-parted way of 
thinking, but this time with the environment and humanity as firmly 
connected. In the semi-structured conversations, participants de-
scribed more closely how they thought the world was moving towards 
environmental collapse. Young people meant that change could be 
brought about by more information, environmental trends to follow 
or legislation based on the environment’s “best” interest. Participants 
expressed that reasons why they themselves did not do everything they 
could to protect the environment was because they did not know what 
to do, that they could not do all that they wanted or that they did not 
want to do everything they could. Furthermore, participants expressed 
that their negative feelings of powerlessness, hopelessness and envi-
ronmental melancholia towards environmental issues could be an im-
portant barrier from power of action. Since they expressed that doing 
the “right” thing was hard, they experienced cognitive dissonance 
when forced to take “wrong” decisions. A general result of the study 
is that participants in this study expressed that if environmental issues 
were not handled properly by society or individuals, the world would 
inevitably move towards environmental collapse. Young people in the 
study expressed themselves mainly according to a two-parted way of 
thinking and weighed their own possibilities to change from what was 
“right” or “wrong”. Accordingly, structures, processes and dynamics 
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were left out of discussions about what could change societal develop-
ment from shifting compass course from environmental collapse to-
wards a sustainable future. 

Young peoples´ two-parted ways of expressing 
environmental issues 
Young peoples’ expressions about environmental issues can be de-
scribed as a two-parted way of thinking either with the environment 
and humanity as loosely or firmly connected. Not only does the two-
parted way of thinking apply to relationships between the environment 
and humanity but also regarding a two-parted future trajectory towards 
environmental collapse or a sustainable future. Moreover, ways of han-
dling environmental issues are described as two-parted between large-
scale societal arrangements or individual efforts. In the following dis-
cussion, spaces between two parts are henceforth called distances.  

The distance between environmental collapse and a sustainable fu-
ture could be identified by descriptions of structures, processes and 
dynamics that might transform societal development from a trajectory 
towards environmental collapse, instead leading to a sustainable future. 
The distance between the individual’s possibilities to handle environ-
mental issues and large-scale solutions could be identified by not giving 
a middle-hand between what is considered too small or too large. 
When put together, both distances can create a space for both cogni-
tive and emotional meaning-making processes that may strengthen a 
person’s conditions in finding ways to power of action. 

In the distance between environmental collapse and a sustainable 
future, a more thorough systems thinking as a key-competence for sus-
tainability could help young people find structures that maintain a so-
ciety in collective denial regarding environmental issues, supporting 
double realities. Once those structures are revealed, it is possible to 
find (or create) processes or dynamics to change them. A more thor-
ough future thinking could in turn result in multiple competing appre-
hensions about what a sustainable future implies and what processes 
and dynamics that would be needed to change today’s compass course. 
In order to feel empowered to act, young people need to find hope in 
which complicated thinking can enable abandoning a safe, experienced 
way of handling environmental issues in favor of a bold and uncertain 
approach where new opportunities may be revealed, (see Figure 1a).  

In the distance between the individual’s own possibilities to affect 
environmental issues and large-scale solutions, the discovery of what 



207 

young people themselves can do might be closer than they think. They 
might for example find opportunities in social movements, in the local 
community or in using social media to influence others. Therefore, 
both distances can affect each other where a more multifaceted way of 
thinking than the two-parted way can enhance an understanding of en-
vironmental issues leading to power of action. Reversed, changes can 
also start in action, which develops a person’s systems thinking, future 
thinking and complicated thinking which can build hope. This was only 
described by two of the participants in this study, (see Figure 1a). 

When distances between environmental collapse and a sustainable 
future and between the individual’s possibilities to handle environmen-
tal issues and large-scale solutions are filled with cognitive and emo-
tional meaning-making processes, young people can explore what they 
think is wrong or right, why it is wrong or right and what they would 
want instead. Consequently, they can discover that the distances are 
filled with new ways of thinking, new connections to be made, new 
ways of engaging themselves and new ways of feeling regarding envi-
ronmental issues. Whether the discoveries are positive or negative is 
not of most importance as long as discussions are initiated instead of 
dismissed, regardless if conclusions point to an undesirable or imper-
fect world or future. 

Large-scale solutions 
to environmental issues

Individual efforts 
in environmental 
issues

Environmental 
collapse

Sustainable 
future

Distances can be filled with:

Systemic ways of  thinking
Complicated ways of  thinking

Structures, processes, dynamics

New opportunities
Hope

Social media
Social movements
Local initiatives
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Figure 1a. The distances in how young people in the study express themselves in en-
vironmental issues. In the distance between environmental collapse and a sustainable 
future, systemic and complicated ways of thinking can help young people to discover 
structures, processes and dynamics that can transform society. Finding new opportu-
nities for change can create hope, in that young people may find that ways of influ-
encing might be at close range in for example social media, social movements or 
through local initiatives. Source: Author’s creation. 

Environmental issues as wicked problems in ESD 
One of the research questions in the thesis is how young peoples’ ex-
pressions about environmental issues can be related to policies of ESD. 
The discussion below summarizes the answer to that question. Even 
though I have observed how young people express themselves from 
two-parted ways of thinking and how that can exclude things and sim-
plify statements, I will sum up the results of the study using a metaphor 
of two paths. The reason for this is because two-parted ways of think-
ing mirrors the results, and that I lack words and thought structures to 
explain my overarching findings in any other way. However, the two 
paths might well cross and intertwine and are not to be seen as exclud-
ing one another. This summary builds both on background and theory, 
as well as results of the study. 

Environmental issues are put forward in society through a general 
buzz from several environmental discourses, which can be interpreted 
as common apprehensions about what the issues are about. In this the-
sis, environmental issues are described as wicked problems that lack 
straightforward and clear solutions. According to the study, environ-
mental issues are central parts of ESD, since the participants of the 
study equate sustainable development with environmental issues. Con-
sidering the meaning of ESD, which is to plant a critical and creative 
way of looking at what constrains sustainable development, wicked 
problems are something that has to be dealt with in order to move 
society towards a sustainable future. How wicked problems such as 
environmental issues can be addressed in education will be described 
here as departing from either seeing society heading towards a path of 
difficulties, or a path of opportunities. Not only education affects how 
young people express themselves in environmental issues. The general 
buzz and environmental discourses also matter, but education and es-
pecially ESD has a role in exposing and questioning how society ap-
proaches environmental issues. 
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Path of difficulties 
On the path of difficulties, environmental issues are seen as wicked 
problems that are difficult to solve causing trouble. Here, measure-
ments towards environmental issues are seen as ready-made, correct 
solutions. This implies that there are specific “right” things to do re-
garding environmental issues and that some emotional aspects are 
more “right” than others. On the path of difficulties, a two-parted way 
of thinking dominates expressions about environmental issues. Educa-
tion, policies and targets that are put forward profess a destination of 
a sustainable future made up of a perfect world for (almost) everybody. 
Hope exists in the prospects of achieving this sustainable future as a 
worldwide goal. When environmental issues are associated with diffi-
culties, coping-strategies are needed to handle negative emotions that 
arise. Examples of coping-strategies that are activated might be avoid-
ing addressing environmental issues or doing small things to keep feel-
ings of worry at bay (see Figure 1b).  

Path of opportunities 
The path of opportunities implies that environmental issues are seen 
as wicked problems that are hard to grasp and handle, something that 
encourages new ways of thinking. Here, the dynamics that exist in the 
surrounding world reveal themselves. In relationships between envi-
ronment and humanity, there are constantly changing dynamic inter-
plays, linking events in the environment to humanity and vice versa, 
thus creating new forms of relationships between the two. This con-
nection will still be valid even if or when the environment and human-
ity are seen as one. In meaning-making processes dynamics appear in 
continuously defining, trying and re-defining the knowledge of a per-
son. On the paths of opportunities, being sustainable means determin-
ing what a most sustainable choice in every specific situation is, de-
pending on what a person knows and feels at a specific moment. The 
path of opportunities is led forward by means of systemic and compli-
cated ways of thinking. In education, the imperfect and dystopic is 
brought up as points of departures to reveal structures, processes and 
dynamics that can give clues to where, how and who can push trans-
formations forward. Hope lies in the processes of creating a sustainable 
future and can be found in turning points or in one’s own efforts of 
handling a wicked world. On the paths of opportunities, coping-strat-
egies are being coped with in so far as origins of negative emotions are 
examined and discussed. Discussions about why coping-strategies are 
needed in the first place can result in new insights of what a more de-
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sirable feeling would be and how society, the general buzz, environ-
mental discourses and education could enable those feelings, (see Fig-
ure 1b). 

Figure 1b: Path of difficulties or path of opportunities? The results of the thesis are 
summarized in two trajectories that either lead to environmental collapse or a sus-
tainable future. The trajectories are to be seen as complementary rather than exclu-
sionary. Source: Author’s creation. 

Choice of method: participatory modelling 
A second research-question in the thesis is to discuss how participatory 
model-building in groups can serve as a method for studying young 
peoples’ expressions about environmental issues. This method has de-
veloped during the study and eventually created an empirical material 
that, through a contextualised thematic textual analysis, is the basis of 
the study of how young people in upper secondary school express 
themselves regarding environmental issues. The abductive approach of 
the study allows the results to influence the design of the study and the 
research process. The study is conducted through two workshop as-
signments. Similar to both assignments is that groups of young people 
have talked about either consumption or the future in the year 2050. 
Depending on how the workshop assignments are presented, per-
formed or wrapped up, differences between the procedures emerge. 

Path of  difficulties Path of  opportunities

“Right” answers

“Right” way to be
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Dynamics in relationships between 
environment and humanity

Dynamics in meaning-making 
processes

Dynamics in what can be 
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Two-parted ways of  thinking Systemic ways of  thinking
Complicated ways of  thinking

Education about a perfect world Education about an imperfect world

Hope for a sustainable future Hope in processes of  creating a 
sustainable future

Coping-strategies to handle negative 
emotions

Handling coping-strategies by 
examining and discussing why they 
exist
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The theme of the first workshop is how Earth’s major systems are 
affected by consumption of a pair of jeans. The participants were 
young people attending upper secondary schools that I visited during 
a regular class. The workshop was initiated with a mini-lecture and an 
example for the participants to start their discussions from. The work 
was arranged as work in groups and the task was to build a model of 
how different Earth systems affected each other when consumption 
took place. After discussing together, the groups were asked to sum-
marize what they touched upon in short presentations they held in 
front of the class.  

The second workshop was about the lives and world of a future 
citizen in the year 2050. The participants were again young people that 
attended upper secondary school that I met in smaller focus-groups 
where discussions with treats such as candy or coffee were held in sep-
arate meeting-rooms. The workshop started with an exercise in which 
the participants pictured themselves a regular day in 2050. Thereafter 
the participants were asked to build a model of a future citizen in the 
year 2050 using the keywords environment, society and relationships. 
When the model was completed, the moderator held a semi-structured 
conversation that focused on emotional aspects of sustainability and 
the future. 

Both workshops were initially designed to stimulate conversations 
about sustainable development, but instead they turned out to deal 
with environmental issues. The first workshop had lesser opportunities 
for participants to exercise their own independent meaning-making 
processes since it started with a mini-lecture and different examples 
while the second workshop had fewer directions using only keywords. 
Both workshop assignments resulted in participants expressing them-
selves in two-parted ways. In the first workshop, above all, a two-
parted dualistic way of discussing was discovered. In the second work-
shop the two-parted way of thinking expressed was circular in the 
shape of a loop. Even though the workshop assignments were de-
signed with inspiration from systems thinking and future thinking as 
competencies for sustainability, little of that was revealed in the way 
young people expressed themselves in environmental issues. Nor were 
there examples of complicated ways of thinking looking beyond the 
known finding new opportunities. 

In a context of ESD, it might be tempting to regard the method as 
a way of teaching about environmental issues, sustainability issues or 
future issues. However, the method has an even stronger function in 
initiating conversations about topics that according to the participants 
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were rarely brought up in school, such as emotional aspects of envi-
ronmental issues. By using the method as a means of talking about 
otherwise “forgotten” subjects, or addressing them in new ways, both 
learners and teachers can make discoveries that can enhance under-
standing of, while questioning if and how, society moves towards a 
sustainable future. In order to realize that, words and concepts that can 
explain experiences and emotions are needed. In this thesis I use ex-
amples such as collective denial, double realities, cognitive dissonance 
and environmental melancholia. Training young people in doing sus-
tainability analyses building on systemic or complicated ways of think-
ing may serve as empowerment in their comprehension of how they 
can live in the world today. The design, performance and discussions 
caused by the method are first and foremost to be seen as a contribu-
tion to how young people in upper secondary school can be given time 
and space to participate in both cognitive and emotional meaning-mak-
ing processes about environmental issues as societal issues. 

Conclusions  
Young people in upper secondary school that participated in the study 
express themselves according to being on the path of difficulties rather 
than on the path of opportunities, where the theoretical background 
of the study rests. Therefore, a gap can be said to exist between practice 
and theory in how young people express themselves regarding envi-
ronmental issues and policies of ESD. The big difference is that young 
people in this study were goal-oriented, while policies stand for a more 
process-oriented content. The participants of the study wanted to be 
“right”, not only in environmental issues, but also in other areas of life. 
Accordingly, if the future was considered desirable only if it could be 
“perfect”, everything they do for the environment could be considered 
a failure, since neither one “right” way of acting nor a “perfect” future 
towards which we are heading exist. Apprehending ESD only from a 
normative perspective therefore creates negative notions and feelings 
towards environmental issues, something that rather moves the world 
closer to environmental collapse than towards a sustainable future. Ex-
posing young people to a dynamic and contextualized content of ESD 
based on systemic and complicated models of thinking is therefore to 
be seen as a fundamental and urgent educational challenge. 
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Bilaga 1: Fördelning av grupper 

Fördelning av grupper till workshop Jordens stora system och ett par jeans: 
 

Antal skolor 8 
Antal klasser 16 
Antal elevgrupper 81 
Antal elever 294 

 
 
Fördelning av grupper till workshop Framtidens medborgare år 2050: 
 
Grupp Antal ♀ ♂ 
Grupp A 
Alina, Alice, Amanda, Alexander 

4 3 1 

Grupp B 
Beata, Bella, Bianca, Bonnie, Benjamin

5 4 1 

Grupp C 
Carla, Charlie, Chloe, Cissi 

4 3 1 

Grupp D 
Daisy, Doris, Daniel, Dante, Didrik 

5 2 3 

Grupp E 
Elin, Emma, Edith, Esme, Edda 

5 5 0 

Grupp F 
Freja, Filippa, Fanny, Frances, Flora 

5 5 0 

Grupp G 
Grim, Gry, Greta, Gullan, Grace, Gina

6 5 1 

Grupp H 
Hedda, Hanna, Harry, Helen, Heli 

5 4 1 

Grupp I 
Idde, Ines, Iris, Isabelle, Isac 

5 4 1 

Grupp J 
Jack, Johan, Jerker, Jimi 

4 0 4 

Total 49 37 12 
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Bilaga 2: Miniföreläsning  

Miniföreläsning till workshop Jordens stora system och ett par jeans 
Det är vanligt att man inom geografin delar in jorden i fyra stora sy-
stem. De kan hänga ihop såhär, ni behöver inte skriva ned det här bara 
lyssna noga…(rita bilden nedan). Vi kan börja med det som kallas lito-
sfär…(skriv litosfär). Där ingår berg som sönderdelas och bildar jord… 
(skriv berg och jord). Hydrosfären består av alla typer av vatten…(skriv 
hydrosfär och vatten). Vi har hav, sjöar, floder och is…(skriv hav, sjöar, floder 
och is). Atmosfären består av luft…(skriv atmosfär och luft) och alla gaser 
som den innehåller…(skriv gaser). I mitten har vi biosfären…(skriv bio-
sfär). Där ingår allt levande, det vill säga växter och djur…(skriv växter 
och djur). I mitten av biosfären har vi en annan sfär som kallas antropo-
sfären och den innehåller mänskligheten på planeten…(skriv antropo-
sfär). Namnet kommer från ordet antro som betyder människa på gre-
kiska. Här finns saker som har med sociala frågor och ekonomi att 
göra…(skriv sociala frågor och ekonomi). Det var jordens stora system och 
de kommer ni få på er plansch jag snart delar ut. Jag låter det här stå 
kvar på tavlan så kan ni tjuvkika om ni inte kommer ihåg allt. Modellen 
jag har ritat här visar jordens stora system utan att något händer. Vi ska 
tillföra en händelse till bilden, nämligen konsumtion av ett par jeans. 
Konsumtion är ett ord som kan betyda många saker och för att hjälpa 
er har jag tänkt att ni kan diskutera vad som händer vid tillverkning… 
(skriv tillverkning), förflyttning… (skriv förflyttning), inköp…(skriv inköp), 
och dumpning…(skriv dumpning). 

 

 

 

 
 
 
 

LITOSFÄR
-berg
-jord

ATMOSFÄR
-luft
-gaser

HYDROSFÄR
-hav
-sjöar
-floder
-grundvatten
- is

BIOSFÄR
-växter
-djur

ANTROPOSFÄR
människan
-ekonomi
-sociala frågor

KONSUMTION:
-tillverkning
-förflyttning
-inköp
-dumpning



235 

Bilaga 3: Exempel på tankemodeller 

Exempel 1: Tankemodell enkelt kausalt samband 
Ni tar bilen till ett köpcentrum för att köpa nya jeans. Bilen, som drivs 
av bensin, släpper då ut koldioxid i atmosfären. Ni kan alltså rita en pil 
mellan antroposfären, eftersom det är människorna som konsumerar, 
till atmosfären där koldioxiden hamnar. För att visualisera hur ni tänker 
kan ni till exempel göra en bil av piprensare och tejpa fast bredvid pilen 
och fästa paljetter som koldioxidmolekyler i atmosfären. 
 
Exempel 2: Tankemodell cirkulärt samband 
Ni har säkert hört talas om global uppvärmning. En av de konsekven-
ser man brukar prata mycket om i samband med det är att isarna smäl-
ter och då bildas det mer hav. Men kan mer hav göra så att det blir mer 
global uppvärmning? Ja, det kan det. Genom att isen är ljus reflekterar 
den solljuset tillbaka till atmosfären och även till viss del tillbaka ut i 
rymden. Isen avleder värme. Därför leder mer hav till ökad uppvärm-
ning som leder till att isarna smälter ännu mer, vilket leder till mer hav 
och ännu mer påskyndad uppvärmning. 
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Bilaga 4: Introduktionsläsning 

Introduktionsläsning till workshop Framtiden medborgare år 2050 
Be eleverna blunda eller titta åt ett annat håll än på varandra och lyssna 
och försöka tänka sig det de hör. 
Året är 2050. Du är 54 år.  
Det är onsdag morgon (eller vilken veckodag det är) och du har precis 
stängt ytterdörren och är på väg till det du ska göra under dagen.  
Har du lämnat någon kvar hemma? Vem eller vilka är det?  
Bor du i staden eller på landet?  
Hur ser det ut där du bor? 
Du promenerar en bit framåt på väg till ditt mål.  
Vad är det för väder?  
Hur tar du dig dit du ska?  
Nu är du framme.  
Vad gör du om dagarna?  
Vilka träffar du under en dag?  
Vad äter och dricker du under dagen?  
En stund på eftermiddagen har du tid att läsa eller lyssna på nyheterna.  
Vad handlar de om?  
Vad har hänt och hur påverkar det dig och de du tycker om?  
På kvällen gör du något du gillar.  
Vad är det?  
Hur mycket tid har du att göra det?  
Vem eller vilka delar ditt intresse och vad har du för relationer till dem? 
Presentationsrunda: Gör en runda och berätta vad ni tänkte på under 
det att texten lästes. 
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Bilaga 5: Avslutningsord 

Avslutningsord till workshop Framtidens medborgare år 2050 
Goda nyheter är att ni har alla möjligheter att skapa en positiv föränd-
ring inför framtiden. Det finns få i världen som är så välutbildade som 
ni är. Det är ju lite ett ansvar och det kan kännas jobbigt på ett sätt, 
men det kan också vara en trygghet att veta att ni kan vara delaktiga i 
det som händer. Ni kan ju skapa det ni känner att ni tycker är viktigt i 
omvärlden i framtiden. Och det finns många som också vill förändra 
världen till det bättre. Om ni börjar leta efter goda exempel på olika 
saker som går åt rätt håll så kommer ni att hitta det. Men det är och det 
kan kännas som ett svårt läge inför framtiden, men det finns alla möj-
ligheter för den som vill, att vara med och bidra till en positiv föränd-
ring. 
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Bilaga 6: Frågor till de semi-strukturerade 
samtalen 

Frågor till de semi-strukturerade samtalen  
Innan frågorna ställs har ungdomarna fått en förklaring till läget i värl-
den när det gäller hur mycket temperaturen beräknas höjas (två grader) 
och hur många människor som beräknas leva på planeten till år 2100 
(mellan 10-11 miljarder). Därefter har jag berättat vad UHU innebär 
med fokus på systemtänkande, framtidstänkande och normkritiskt tän-
kande. 
 
Frågor: 
• Vad tror ni om UHU? Vad tycker ni om den här typen av utbild-

ningsagenda? 
• Låter det genomförbart? Kan man göra det här? Vem eller vilka 

kan genomföra det? 
• Känner ni igen någonting av de här delarna? Systemtänkande eller 

normkritik eller en framtidsbild av en hållbar omvärld från er skol-
gång? 

• Lever vi i en hållbar omvärld idag? Hur tänker ni om det? 
• Hur ser ni på er egen roll? Vad tycker ni att ni har för ansvar i att 

skapa en hållbar omvärld?  
• Vad tror ni kommer att kunna bidra med till en hållbar omvärld? 

Vad kan personen ni har skapat bidra med? 
• Hur känns det att prata om framtiden? Vad väcker det för känslor 

hos er? Hur hanterar ni de känslorna? 
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