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Abstract 

 

Denna uppsats analyserar tre texter från tre aktörer i samhället vilka berör klimatkrisen. Dessa 

aktörer är Ett Biskopsbrev om Klimatet skrivet av Svenska Kyrkans biskopar, Miljöpartiet de 

grönas Klimatfärdplan, samt Röda korsets klimatrapport The Cost of Doing Nothing. Studien 

undersöker hur religiösa och sekulära samhällssektorer framhäver människans ansvar 

gentemot klimatet. Detta görs genom en komparativ innehållslig idéanalys bestående av tre 

analysfrågor baserade på teorier om människosyn och synd för att svara på 

huvudfrågeställningen: Hur skiljer sig sekulära och religiösa organisationer i frågan om 

människans klimatansvar? 

 

Uppsatsen drar slutsatsen att på grund av klimatkrisens många konsekvenser och orsaker kan 

ingen text innehålla alla perspektiv av människans ansvar. Uppsatsens samtliga aktörer menar 

att det är människan bär ansvaret för klimatkrisen, både dess orsaker och konsekvenser. 

Genom uppsatsens analys och diskussion har det framkommit att Ett Biskopsbrev om 

Klimatet mest utförligt har beskrivit människans ansvar utifrån uppsatsens analysfrågor, 

vilket beror på att uppsatsens analysfrågor och teoretiska ramverk bäst tillämpas på denna 

text. 
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1.1 Inledning:  

Den klimatkris planeten står inför är en konsekvens av mänskliga aktiviteter, såsom utsläpp 

av fossila bränslen, nedhuggning och brännande av skog som har pågått i så stor skala och 

under så lång tid att det i hög grad påverkar jordens klimat globalt. Detta tar sig i uttryck i 

klimatförändringar såsom bland annat förhöjda temperaturer, extremväder, torka, 

översvämningar, smältande isar, förhöja vattennivåer och starkare stormar.1  

 

Kanske letar en efter vägledning hur en skall agera från politiken, trots att politiska och 

ekonomiska system har misslyckats med att nå de klimatmål som krävs för att lösa 

klimatkrisen och stoppa klimatförändringarna. Ingen regering, organisation eller 

samhällssektor kan ensam lösa klimatkrisen och citatet ”Ingen kan göra allt, men alla kan 

göra något” poängterar just den uppfattningen att alla människor världen över måste hjälpas åt 

för att hantera den klimatkris vi står inför. I komplement till politiken har flera olika 

samhällssektorer, företag, civilsamhällesaktörer, religiösa samfund och diverse organisationer 

från olika perspektiv skrivit diverse klimatrapporter och uppmanande texter. Dessa texter är 

riktade till människor för att inspirera till förändringar i människans utsläppsmönster och 

agerande gentemot klimatet. De har alla en gemensam agenda, men beskriver 

klimatförändringarna och dess konsekvenser och åtgärder på olika sätt.  

 

Just sådana texter har inspirerat denna uppsats. Genom klimatrapporter från tre aktörer; ett 

politiskt parti, en humanitär organisation samt ett religiöst samfund för att diskutera och svara 

på vilka skillnader och likheter som presenteras i materialet. Hur ser de på människans ansvar 

gentemot klimatet? Kan begrepp såsom människosyn och synd vara tolkningsredskap till att 

finna likheter och skillnader i dessa rapporter?  

 

 

 

 

 

 

 
1 IPCC. ”Summary for Policymakers”, 2018, s. 4–5 
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1.2 Syfte och frågeställning:  

Syftet med denna uppsats är att undersöka, diskutera och jämföra hur religiösa och sekulära 

samhällssektorer framställer människans ansvar gentemot klimatet.   

 

Detta skall göras genom att identifiera vilken människosyn som framträds, samt vilken syn på 

människans eventuella synd i förhållande till klimatet som uttrycks i Miljöpartiets 

”Klimatfärdplan” ur partiets klimatpolitiska program, ”Ett Biskopsbrev om Klimatet” skrivet 

av Svenska kyrkans biskopar, samt i Röda Korsets klimatrapport ”The Cost of Doing 

Nothing”.  

 

Uppsatsens huvudfrågeställning är: Hur skiljer sig sekulära och religiösa organisationer i 

frågan om människans klimatansvar?  

 

1.3 Bakgrund klimatkrisen 

Klimatet har genom alla tider förändrats och under de senaste 12 000 åren har vi befunnit oss 

i den milda och stabila geologiska epoken holocen. Flertalet forskare talar om att vi nu 

befinner oss i en ny geologisk tidsålder vid namn anthropocen, vilken har föreslagits tagit vid 

kring den industriella revolutionen och definieras av människans kraftiga inverkan på jorden.2 

FN:s klimatpanel IPCC (International Panel on Climate Change) bildades 1988 och har sedan 

dess grundande samlat en stor skara av internationella klimatforskare för att sammanställa det 

aktuella klimatläget i flertalet rapporter. IPCC har konstaterat att den globala 

medeltemperaturen har från förindustriell tid och år 2017 ökat med cirka 1 grad och utan 

minskade utsläpp av växthusgaser uppskattas en temperaturökning omkring 1.5 grader mellan 

år 2030 och 2050. Temperaturökningen får konsekvenser såsom förhöjda vattennivåer på 

grund av smältande glaciärer, förlust av biologisk mångfald och kraftigare oväder.3 Än så 

länge har klimatförändringarna varit linjära och förutsägbara, men utan kraftiga åtgärder kan 

dessa förändringar ske i en ännu snabbare takt och få förödande konsekvenser för människan, 

djur och natur.4 Det är därför av vikt att människan minskar de globala utsläppen för att 

minska risken för en global klimatkatastrof.  

 
2 Will, S. Persson, Å. Deutsch, L. et al. ”The Anthropocene: From Global Change to Planetary Stewardship”, 

2011, s. 755 ff 
3 IPCC. ”Summary for Policymakers”, 2018, s. 4–5 
4 IPCC. ”Summary for Policymakers”, 2018, s. 13 
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För att ena många av världens länder till att gemensamt minska världens utsläpp med 

tydligare riktlinjer skrevs Parisavtalet år 2015. Syftet med klimatavtalet är att arbeta för att 

den globala temperaturökningen inte skall överstiga 1.5 grader. Många av världens 

beslutfattare, däribland Sveriges regering, har sedan avtalet trädde i kraft i november 2016 

arbetat med att genomföra de åtgärder som behövs för att minska världens utsläpp.5 

Parisavtalet utgör tillsammans med FN:s klimatkonvention ett ramverk för framtida globala 

klimatåtgärder. Parisavtalet innehåller 29 artiklar vilka bland annat beskriver att varje land 

som antagit avtalet på egen hand skall ta fram nationella begränsningsmål och länderna får 

individuellt sätta ambitionsnivån för dessa.6  

 

1.4 Forskningsöversikt 

Denna uppsats använder begrepp inom etik och teologi för att undersöka hur människans 

ansvar framhävs i olika klimatrapporter. Inom teologiska grenar såsom systematisk teologi, 

miljöetik samt ekoteologi finns böcker och rapporter vilka diskuterar klimatförändringar och 

människans förhållande gentemot klimatet. Forskningsöversikten kommer därför att ge 

exempel på källor vilka belyser och omtolkar teologiska dogmer och läror i relation till 

klimatförändringar. Denna uppsats undersöker hur olika organisationer ser på människans 

klimatansvar och undersökningar gjorda på samma sätt har inte gjorts eller funnits. Den 

forskningsöversikt som tas upp nedan har på olika sätt inspirerat uppsatsens frågeställning, 

teoretiska ramverk och utförande.  

 

 

År 2014 publicerades boken” Systematic Theology and Climate Change – Ecumenical 

perspectives”. Boken är skriven av nio teologer från olika kristna kontexter vilka vänder sig 

till studenter och forskare för att bidra med tolkningar av den kristna läran och kristna dogmer 

i förhållande till de antropogena klimatförändringarna och dess effekter på mänskligheten och 

jorden.7 Bokens huvudredaktörer, Michael S. Nothcott och Peter M. Scott, föreslår att 

klimatförändringarna kan vara en möjlighet för teologisk utveckling och behov av bekännelse 

och inte behöver motsätta sig vetenskapliga teorier om universums natur.8 Forskare, 

beslutsfattare och aktivister är ofta de som vidtar åtgärder mot klimatförändringarna, och i 

 
5 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/ Hämtad 9/6-2020 
6 Parisavtalet  
7 Northcott M.S, Scott P.M. ”Systematic Theology and Climate Change”, 2014, s. 3 
8 Northcott M.S, Scott P.M. ”Systematic Theology and Climate Change”, 2014, s. 4  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/
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boken reflekteras det över vad teologin har att erbjuda genom att svara på bokens huvudfrågor 

utifrån en bredd av teologiska dogmer. I den nya geologiska tidsepoken antropocen står 

kyrkan och mänskligheten inför en ny anledning att formulera en ny modern kristen lära 

utifrån dagens perspektiv. 9Boken behandlar i nio kapitel olika kristna läror. Kapitlet 

skildrande den mänskliga naturen samt kapitlet om synd och frälsning anses ha störst relevans 

till denna uppsats, då de kan kopplas till människosyn och synd som utgör uppsatsens 

teoretiska ramverk. Neil Messer, professor i teologi skriver kapitlet om synd och frälsning och 

utgår från Ian McEwans roman ”Solar”. Boken läses utifrån frågorna vilken skillnad det 

skulle göra för berättelsen om den läses i förhållande till klimatförändringarna, vilken 

betydelse klimatförändringarna får om de förstås i termer av synd, samt vad kan den kristna 

läran om frälsning lära oss om människans gensvar till klimatkrisen.10 Peter M. Scott, Samuel 

Fergusonprofessor i tillämpad teologi undersöker i kapitlet om den mänskliga naturen hur en 

inom teologin kan argumentera för att mänskligheten och naturen inte är två separata 

kategorier, samt hur klimatförändringar kan förstås genom teologisk antropologi.11 

 

Lisa H. Sideris, professor i religionsvetenskap, gav år 2003 ut boken ”Environmental Ethics, 

Ecological Theology and Natural Selection” och redogör för religiös och sekulär miljöetik där 

människans ekologiska ansvar diskuteras. Genom att undersöka och tolka bland annat 

teoretikerna Sallie McFague, James Gustafson, Mary Midgley och Rosemary Radford 

Ruether föreslår hon en utvecklad miljöetik som kombinerar teologisk och etisk insikt med en 

redogörelse av evolutionsteorin.12  

 

Ernst M. Conradie, professor i religion och teologi, samt Hilda P. Coster, professor i religion, 

hållbarhet och miljöstudier, gav år 2020 ut boken ”T&T Handbook of Christian Theology and 

Climate Change”. Boken diskuterar, er en Nordatlantiskt kristen kontext, teologiska och 

moraliska utmaningar med antropogena klimatförändringar.13 Boken är indelad i sju delar 

som består av olika essäer skrivna av forskare inom den Nordatlantiska kristna kontexten och 

innehåller också kritik från respondenter från andra kontexter och regioner. Huvudfrågan som 

diskuteras är huruvida kristna från olika traditioner och med skillnader i etnicitet, klass, språk, 

 
9 Northcott M.S, Scott P.M. ”Systematic Theology and Climate Change”, 2014, s. 5 
10Northcott M.S, Scott P.M.” Systematic Theology and Climate Change”, 2014, s. 124–126 
11Northcott M.S, Scott P.M.” Systematic Theology and Climate Change”, 2014, s. 108-109 
12Sideris, L.H. ”Environmental Ethics, Ecological Theology and Natural Selection”, 2003, s. 263–267 
13Conradie, E.M. Coster, H.P. ”T&T Handbook of Christian Theology and Climate Change”, 2020, s. 1  
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kultur, och sexuell läggning kan samarbeta och finna en gemensam syn på 

klimatförändringarna genom omtolkningar av kristna läror och dogmer.14 

1.5 Avgränsning och disposition:  

För att kunna svara på frågeställningen inom ramen av denna uppsats krävs en tydlig 

avgränsning. Det är endast det utvalda materialet som kommer att analyseras i denna uppsats. 

Möjliga åtgärder beskrivet i analysmaterialet för att hantera klimatförändringarna kommer inte 

att diskuteras, utan endast syftet med dessa åtgärder. Avsikten är inte att återge innehållet av 

materialet, utan är istället att undersöka och jämföra vilka motiv som uttrycks utifrån uppsatsens 

analysfrågor.  

 

Det finns en medvetenhet om att det finns många olika organisationer, politiska partier, och 

religiösa samfund som har givit ut rapporter och uppmanande texter om klimatet. På grund av 

uppsatsens omfattning har ett urval av tre texter gjorts. Detta urval beskrivs mer omfattande i 

metodkapitlet.  

 

För att kunna diskutera huruvida människans ansvar gentemot klimatet skiljer sig ur ett 

religiöst och sekulärt perspektiv behöver dessa termer definieras. Vad som definieras som ett 

religiöst perspektiv är att materialet som används till denna uppsats är skrivet av ett religiöst 

samfund. Det sekulära perspektivet avgränsas mot material vilket har sitt ursprung från 

samhällssektorer vilka anser sig vara opåverkade av religiösa företeelser, alltså en avsaknad 

av religiösa influenser.  

 

Härnäst beskrivs uppsatsens metod och material. Vidare framställes uppsatsens teoretiska 

ramverk, följt av uppsatsens analys. I analyskapitlet kommer huvudmaterialet, utifrån tre 

analysfrågor, analyseras utifrån teorin. Slutligen kommer resultatet av analysen diskuteras och 

jämföras för att sedan presentera en sammanfattning och slutsats utifrån uppsatsens 

huvudfrågeställning.  

 

 

 

 

 
14 Conradie, E.M. Coster, H.P. ”T&T Handbook of Christian Theology and Climate Change”, 2020, s.1–3  
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1.6 Metod och material:  

Till denna uppsats kommer en komparativ innehållslig idéanalys att tillämpas. En innehållslig 

idéanalys innebär att redogöra för textens logiska struktur, samt att beskriva och reda ut 

innehållet i texten.15 Den innehållsliga idéanalysen kan också redogöra och förklara känslor 

och symboler som texten vill förmedla.16 Att idéanalysen är komparativ betyder att olika 

fenomen och begrepp i materialet kommer att jämföras i analysen.  

 

Uppsatsens tre analysobjekt är skrivna på olika sätt med olika huvudsyften, men de alla 

strävar åt samma mål; att påverka människor att minska klimatförändringarnas negativa 

konsekvenser. Analysmaterialet kommer att läsas och tolkas utifrån tre analysfrågor vilka 

kommer att ställas till respektive material för att slutligen kunna svara på uppsatsens 

huvudfrågeställning. Analysfrågorna baseras på uppsatsens teorier om människosyn och synd 

och kommer att besvaras och diskuteras utifrån detta. Uppsatsens analysfrågor är:  

 

• Vilken människosyn har de olika texterna?  

• Hur förklaras människans eventuella synd?  

• Vad motiverar en förändring?  

 

Materialet som analyseras i denna uppsats diskuterar på olika sätt människors förhållande till 

klimatet och vad vi människor behöver göra för att minska den globala uppvärmningen. För att 

kunna svara på uppsatsens syfte har tre texter valts från olika kontexter. Uppsatsen kommer att 

analysera ”Ett Biskopsbrev om Klimatet” (2019) skrivna av Svenska Kyrkans biskopar, Röda 

Korset klimatrapport ”The Cost of Doing Nothing” (2019), samt Miljöpartiet de grönas 

”Klimatfärdplan” (2017) ur partiets partipolitiska program. Detta analysmaterial har valts för 

att de, från tre skilda perspektiv och oberoende av varandra, belyser klimatkrisens orsaker, 

konsekvenser och vilka åtgärder som behövs. De kriterier som används för detta urval är 

nutidsrelevans, klimatfokus, samt ett innehållsligt kriterium vilket syftar till att materialet skall 

innehålla en framtidsvision. Materialet är också valt för att de skriver och fokuserar på det som 

är relevant för deras specifika samhällsposition. De är självständiga ifrån varandra och på detta 

sätt framkommer essensen av vad de anser vara viktigast att belysa vad gäller 

klimatförändringarna.  

 
15 Grenholm C-H. ”Att förstå religion”, 2005, s. 213 
16 Ibid 
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”Ett Biskopsbrev om Klimatet” från 2019 är en reviderad version av biskopsbrevet med 

samma namn från 2014 som på 110 sidor med stöd från forskning och bibeltolkningar 

uppmanar läsaren till kollektiv och individuell handlingskraft. Materialet är relevant för att 

brevet lyfter fram Svenska Kyrkans synvinkel på klimatkrisen, vilket svarar för ett religiöst 

perspektiv om klimatet som är en del av uppsatsens syfte. Syftet med biskopsbrevet är att 

kunskapen och omsorgen om klimatet skall få människor att våga göra goda och nödvändiga 

förändringar för kommande generationers skull.17 Biskopsbrev skrivs för att visa en riktning i 

viktiga och aktuella ämnen, genom att behandla Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 

Biskopsbrevens syfte är också till att vara ett stöd och vara till inspiration för församlingarna 

och deras medarbetare, samt för allmänheten.18 Biskopsbrevet om klimatet väckte många 

diskussioner i kyrkan, media, och också internationellt ibland annat FN-sammanhang i 

samband med att brevet gavs ut år 2014.19 Efter att det första Biskopsbrevet om klimatet 

skrevs har bland annat det globala klimatavtalet ”Parisavtalet” slutits och diskussionerna om 

klimatet har inte minskat, och krisen är minst lika aktuell nu som då. Ärkebiskop Antje 

Jackelén skriver i förordet att: ”Helhetssyn och engagemang utifrån den bästa tillgängliga 

kunskapen behövs. Därför publicerar vi nu Ett biskopsbrev om klimatet i reviderad form”.20  

 

Röda Korset skrev år 2019 rapporten ”The Cost of Doing Nothing” som på 33 sidor 

sammanfattar den uppskattade kostanden för det humanitära stöd som behövs ges till 

människor hårt drabbade av klimatrelaterade katastrofer. Detta görs genom ungefärliga 

beräkningar som visar konsekvenserna av klimatkrisen utan ett genomförande av kraftigt 

verkande åtgärder inom snar framtid.21 Röda korset (International Federation of Red Cross, 

IFRC) grundades år 1863 och finns idag närvarande i 192 länder. Organisationen är världens 

största humanitära nätverk och är därför beroende av gåvor och bidrag för att kunna bidra 

med humanitärt stöd för människor i nöd. Röda korset beskriver sin organisation som neutralt, 

opartiskt och företräder inte någon specifik religion, nationalitet, etnicitet, samhällsklass eller 

politisk åsikt.22 Denna aspekt är särskilt relevant då Röda Korsets klimatrapport svarar för en 

av två sekulära aspekter av denna uppsats.  

 
17 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 5 
18 https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev Hämtad 22/5–20 
19 Biskopsbrev. "Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019 s. 5 
20 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019 s. 6 
21 IFRC. ”The Cost of Doing Nothing”, 2019, s. 1 
22 IFRC. ”The Cost of Doing Nothing”, 2019, Preface  

https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
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Det svenska politiska partiet Miljöpartiet de gröna bildades år 1981 med mål att prioritera och 

företräda miljöfrågor i svensk politik. Miljöpartiet publicerade år 2017 partiets klimatfärdplan 

på 78 sidor innehållande 140 prioriterade politiska förslag. Detta dokument är det nuvarande 

mest övergripande, systematiska och detaljerade dokument som beskriver Miljöpartiets 

klimatpolitik. Klimatfärdplanens fokus och syfte är att belysa det nuvarande vetenskapsläget 

samt att redogöra för de reformer, förslag och åtgärder som behövs och kan genomföras för 

att så snart som möjligt nå klimatmålen om minskade utsläpp.23 Materialet är relevant för att 

det beskriver klimatproblemet ur ett sekulärt perspektiv vilket har relevans för uppsatsens 

syfte. 

 

 

2.0 Teori:  

Detta teorikapitel beskriver de teorier som skall användas för att analysera materialet och för 

att kunna använda ett adekvat analysspråk. Tendenser och motiv av dessa teorier skall 

undersökas hur och om de uttrycks implicit eller explicit i texterna. Till analysmaterialet ställs 

tre analysfrågor vilka kommer att behandlas med hjälp av det teoretiska ramverket.  

 

Uppsatsens teoretiska ramverk baseras på tre olika människosyner, vilka används för att 

utröna dels ur vilket perspektiv de olika aktörerna ser på människan samt hur de olika 

aktörerna ställer människan i relativ position till klimatet. Ytterligare till det teoretiska 

ramverket används även begreppet synd som genom dess användning bidrar med att framhäva 

människans ansvar för klimatkrisen.  

 

Människosyn och synd är därav grundstenar i analysen av materialet, varför de kommer 

utvecklas vidare i detta teorikapitel. 

 

 

 
23 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s. 5  
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2.1 Humanistisk människosyn:  

Humanismen bygger på människans unika position gentemot andra varelser på grund av 

hennes förnuft och fria vilja. Men detta menas att människan kan styra sitt liv i den riktning 

hon vill med hjälp av sitt förnuft som kan överskrida människans naturgivna förutsättningar 

med hjälp av mänskliga erfarenheter och rationella överväganden. Människans förnuft är 

centralt för humanismen och genom sitt förnuft kan hon lära sig kunskap om livets missöden 

såsom sjukdomar, krig, naturkatastrofer och fattigdom. Denna frihet ger människan 

skyldigheter att ta ansvar för hennes handlande och sitt liv.24 Den humanistiska 

människosynen innefattas också av människovärdesprincipen vilken betonar människovärdet 

högt. Principens innebörd är att människans i sin natur är god och inte kan rangordnas i 

samhället utifrån attribut och egenskaper såsom religionstillhörighet, samhällsklass, etnicitet, 

ålder eller kön.25 

 

Humanismens ursprung kan härledas till filosofen Sokrates vars teori om människans förnuft 

bygger på tre beståndsdelar. Den första delen är att människan genom sitt förnuft och 

personlig tillägnelse kan komma fram till etiska insikter. Den andra delen är att människan 

kan, med hjälp av egen reflektion av sin egen moral, nå etisk insikt. Den tredje delen är att 

människan målinriktat bearbetas och utvecklas för att kunna utveckla förmågor att identifiera 

och uppfylla det goda.26 

 

En allmän beskrivning av humanistisk människosyn är att värdighet och respekt skall prägla 

varje bemötande med en annan människa, oavsett om hon har begått missgärningar, på grund 

av hon just är en människa.27 När och om människor inte gör det goda förklaras detta med att 

samhället inte organiserat på ett sådant sätt som förhindrar det. Samtidigt menar humanismen 

att människan har ett ansvar att se till att samhället förändras och utvecklas så att alla 

människors värde och rättigheter respekteras.28  

 
24 Henriksen, J-O. Vetlesen, A.J. ”Etik i Arbete med Människor” 2013, s. 63–64 
25 Thorsén, H. ”Människosyn och etik”, 2016, s. 54 
26 Henriksen, J-O, Vetlesen, A.J. ”Etik i Arbete med Människor”, 2013, s. 64 
27 Thorsén, H. ”Människosyn och etik”, 2016, s. 54 
28 Henriksen, J-O, Vetlesen, A.J. ”Etik i Arbete med Människor”, 2013, s. 64–65 
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2.2 Kristen människosyn: 

Den kristna människosynen har sin grund i berättelser ur evangelierna om Jesus där han möter 

människor med omsorg och hopp, oavsett samhällsstatus. Likt den humanistiska 

människosynen anses människan vara särpräglad från andra varelser. Människan står i ett 

särskilt förhållande till Gud och centralt för den kristna människosynen är erkännandet att alla 

är Guds skapelser och därför lika mycket värda. Människor har på grund av sin särställning en 

kallelse att främja Guds goda vilja på jorden och reflektera Guds omsorg, kärlek och 

barmhärtighet till allt skapat.29 

 

Den kristna människosynen har många definitioner och tolkningar och till denna uppsats 

redovisas två motpoler. Den första tolkningen av kristen människosyn är formulerad av 

etikern och metodistteologen Stanley Hauerwas vars syn grundas i narrativ dygdetik. Denna 

narrativa dygdetik betonar evangelierna vilka får verkan och spridning i människors liv och i 

kyrkan genom en social gemenskap. Etiken är baserad på den tradition och den kontext som 

människan befinner sig i då texter och traditioner tolkas och ser olika ut i olika kontexter.30 

Människan ses i grunden som irrationell och har en syndig karaktär som vilken grundar sig i 

en övertro på människans förmåga att hantera livets svårigheter och saknar förmåga att själv 

identifiera rätt från fel.31 

 

Den andra tolkningen av kristen människosyn hämtas från teologen Thomas av Aquino som 

utformade den naturliga lagen vilken har haft en stor betydelse för kristen tradition och dess 

människosyn. Genom sitt förnuft kan människan bli medveten om sina svagheter och 

människans rationalitet är alltså vad som kännetecknar hennes natur. Synden i människan kan 

göra att hon gör misstag, men hon är förmögen att skilja på det goda och onda genom sitt 

förnuft. Människan kan alltså med hjälp av sitt förnuft nå moralisk kännedom, men detta kräver 

vägledning från uppenbarelsen i evangelierna då människans synd kan göra att hon agerar 

felaktigt.32 

 
29 Henriksen, J-O, Vetlesen, A.J. ”Etik i Arbete med Människor”, 2013, s. 65–66 
30 Grenholm, C-H. ”Bortom Humanismen”, 2003, s. 97 
31 Hauerwas, S. ”Det Fredliga Riket: en Introduktion i Kristen Etik”, 2012, s. 105–106 
32 Grenholm, C-H. ”Bortom humanismen”, 2003, s. 70–72 
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2.3 Naturalistisk människosyn:  

Den naturalistiska människosynen skiljer sig från den humanistiska och kristna människosynen 

genom att människan enligt denna människosyn inte är särpräglad från alla andra varelser och 

bygger på evolutionslära och psykoanalys. Psykoanalysen har sitt ursprung i Sigmund Freuds 

tankar om att människans drivkrafter inte är hennes fria vilja, utan istället är att tillfredsställa 

sina drifter, såsom sin aggression- och sexualdrift.33 Evolutionsläran härstammar från Charles 

Darwins lära om att människan styrs av naturens lagar, likt alla djurarter på planeten. 

Människan har enligt den naturalistiska människosynen ingen fri vilja utan styrs av hennes 

gener och hennes biologiska villkor.34  

 

Den naturalistiska människosynen har, likt alla människosyner, olika tolkningar. Psykologen 

B.F. Skinner föreslår att människan på grund av sina naturgivna biologiska villkor är 

förutbestämd, eller deterministisk. Människan följer samma lagar och regler som resten av 

naturen, och har på grund av sina biologiska villkor ingen fri vilja och därför ingen möjlighet 

att ändra sina sätt att leva utan att de biologiska villkoren förändras. Andra tolkningar av 

naturalistisk människosyn är att om människan följer sina biologiska villkor utan hänsyn till sin 

sociala och kulturella kontext då har en fri vilja.35  

2.4 Synd:  

Synd kan definieras och tolkas på många olika sätt. Till denna uppsats tolkas synd som en 

förfelad handling, och kan utifrån den hebreiska grundbetydelsen ( ֵיֶצר ַהַרע) översättas till ”att 

missa målet” och handlar om människans benägenhet att göra onda handlingar.36 Målet 

handlar om människans rätta relation till Gud och synden är därför människans misslyckande 

att bibehålla en tillgiven relation till Gud.37 Synden beskriver en allmänmänsklighet, då 

människor misslyckas och inte alltid agerar rätt och som det var tänkt. En reflektion om synd 

innefattar tankar om människans plats i skapelsen, relation till gud, sina medmänniskor och 

hela hennes natur. 38  

 

 
33 Thorsén, H. ”Människosyn och Etik”, 2016, s. 20 
34 Thorsén, H. ”Människosyn och Etik”, 2016, s. 29 
35 Henriksen, J-O, Vetlesen, A.J. ”Etik i Arbete med Människor”, 2013, s. 68–70 
36 Wiley, T. ”Original Sin - Origins, Developments, Contemporary Meanings”, 2002, s. 17 
37 Grantén, E-L. ”Utanför paradiset”, 2013, s. 20 
38 Martinson, M. Sigurdson, O. Svenungsson, J. ”Systematisk teologi; En Introduktion”, 2007, s. 189 
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Att se synd som en förvrängd relation till Gud kan anses främmande för människor i sekulära 

kontexter då de inte nämner Gud eller har en relation till Gud. De två rapporter som kommer 

att analyseras i denna uppsats som svarar för sekulära aspekter av klimatkrisen innehar därför 

inte denna tolkning och synsätt. Därför krävs en komplettering och omformulering av syndens 

grundbetydelse för att kunna användas som analysbegrepp som överensstämmer med den 

klimatförstörelse som människan har orsakat.  

 

I ett globalt klimatperspektiv kan synd tolkas som människans benägenhet att inte agera 

fördelaktigt för planetens bästa, och därför inte endast syfta till en relation till Gud utan en 

relation till hela naturen. Bland annat har människans varaktiga konsumtionsmönster och 

levnadsvanor gjort att människan som art inte agerat fördelaktigt för hela naturens 

överlevnad, vilket skadar och har skadat vår relation till hela klimatet. Om de klimatmål som 

exempelvis finnes i Parisavtalet (se kapitel: Bakgrund) inte följs och uppfylls, är det ett 

exempel på att människan då misslyckas med att nå de utsatta målen, vilket kan tolkas som en 

synd utifrån dess grundbetydelse; att missa målet.  

 

3.0 Analys:  

Uppsatsens analys kommer att systematiskt genomföras genom att svara på de tre 

analysfrågorna för varje text för sig och presentera de motiv som framträds i materialet. Dessa 

frågor är:  

 

- Vilken människosyn framhävs? Denna fråga skall svara på vilken människosyn texterna 

har.  

- Hur förklaras människans eventuella synd? Denna fråga skall svara på om, och i sådana 

fall hur, texten beskriver människans ansvar och misslyckande samt på vilket sätt 

människans synd skildras.  

- Vad motiverar en förändring? Denna frågas syfte är att belysa de drivkrafter som 

motiverar respektive klimatrapport till förändring. 
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3.1 Ett Biskopsbrev om Klimatet:  

 

- Vilken människosyn framhävs? 

Biskopsbrevet om klimatet utgår från Bibelns berättelser för att beskriva människans position 

gentemot klimatet. Människan beskrivs i Biskopsbrevet som ett med Skapelsen och 

människan besitter ett särskilt uppdrag och ett ansvar vilket benämns som ett förvaltarskap.39 

Denna beskrivning kategoriseras bäst som en kristen människosyn, där människan jämställs 

med skapelsen och alla arter, samt att människan har ett unikt ansvar och en särställning 

gentemot sina medmänniskor och hela Skapelsen.  

 

Förvaltarskapet har sitt ursprung i Bibelns skapelseberättelser och det som människan 

förvaltar är inte hennes egendom. Dock menar biskoparna att förvaltarskapet missbrukats av 

människan på grund av att, särskilt de mer förmögna delarna av världen, har utnyttjat jordens 

resurser på ett ohållbart sätt. Klimatkrisen är enligt Biskopsbrevet andlig och existentiell då 

den berör och ifrågasätter människolivets grundbetingelser, värderingar och innersta 

känslor.40 Vår människosyn och skapelse utmanas och hotas därför av att mänskligheten 

håller på att förändra förutsättningarna för livet på jorden och för hela naturen som vi är starkt 

beroende av. På grund av detta behöver förvaltarskapspositionen enligt Biskopsbrevet 

kompletteras.41 

 

Biskoparna skriver att medarbetarskap också kan användas som en modell, men denna saknar 

spänningen mellan att vi människor i förhållande till Gud både är stora och små, och 

misslyckade och framgångsrika.42 Biskopsbrevet benämner också att antropocentrismen varit 

centralt i västerländsk teologi och har tillsammans med en felaktig syn på förvaltarskap 

bidragit till en avsaknad av en godtagbar syn på skapelsen och naturen. En skapelseorienterad 

livssyn är vad som bäst kan betona människans särskilda uppdrag och ansvar, samtidigt som 

den betonar den ömsesidiga relationen mellan Gud och skapelsen samt inom skapelsen.43  

 
39 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 62 
40 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 12 
41 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 79 
42 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 63 
43 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 65 
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Genom att centrera skapelsen synliggörs och respekteras ekosystemen och den biologiska 

mångfalden och hela skapelsen och alla människor kan inkluderas i ett mål om hela jordens 

rättvisa och fred för att förvalta jordens resurser på ett bättre sätt.44  

 

Biskoparna menar att livets mening finnes i gemenskap, delande och solidaritet.45 

Biskopsbrevet uttrycker även att vi enligt en kristen tro skall ha ett tydligt rättviseperspektiv 

gentemot de människor som blir mest utsatta av klimatrelaterade katastrofer då de som 

drabbas först och värst är de som bidragit minst till att skapa problemen.46 Detta poängterar 

ett erkännande att alla Guds skapelser är lika mycket värda och beskriver människans kallelse 

att visa omsorg, kärlek och barmhärtighet till allt skapat vilket står till grund för en kristen 

människosyn.  

 

Biskopsbrevets andemening är även att människan, med vägledning från uppenbarelsen i 

evangelierna, skall nå moralisk kännedom. Detta är en del av den naturliga lagen som 

ytterligare kan styrka Biskopsbrevets kristna människosyn.  

 

- Hur förklaras människans eventuella synd? 

Biskopsbrevet nämner att människan har begått misstag mot klimatet och att vi människor är 

delaktiga i det som skett, det som sker och det som kommer att hända i framtiden.47 Brevet 

nämner människans synd där de beskriver att människan missar målet att minska sin skadliga 

påverkan på klimatet vilket skadar relationen till Gud, bidrar till en orättvis fördelning av 

resurser, samt skadar relationen till vår nästa och naturen.48 Denna beskrivning av 

människans synd kan sammanställas med denna uppsats beskrivning av synd.  

 

Biskopsbrevet menar också att vi människor behöver erkänna att vi gjort fel och att vi missat 

målet och bland annat inte lyckas fullfölja tidigare klimatavtal.49 Eftersom hela 

mänskligheten är en del av samma skapelse är vi alla, både individuellt och gemensamt, en 

del av den negativa klimatpåverkan.50 Biskopsbrevet skriver också att vi drivs av kärlek till 

Guds skapelse och till Gud och av förvissningen om att Guds nåd triumferar våra största 

 
44 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 66, 88 
45 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 85 
46 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 24 
47 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 52 
48 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 53 
49 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 41 
50 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 72, 28 
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felageranden och bästa prestationer.51 Biskopsbrevet skriver dock att försoning och förlåtelse 

inte bortförklarar den skuld vi har mot klimatet, men kan göra människor medvetna om 

denna skuld och med förlåtelsens styrka kunna skapa drivkraft till förändring, detta trots att 

vi vet att vi kommer att göra ytterligare misstag i framtiden.52 

 

De skuldkänslor som kan upplevas är ingen bra drivkraft för att förändra ett beteende utan 

kan riskera att människor blir passiva.53 Skulden för klimatkrisen beskrivs många gånger 

läggas på politikerna, oljebolagen eller de stora företagen, vilken kan göra att individer inte 

ser sitt eget ansvar. Alla utsläpp måste minska, och därför måste alla bidra med förändring 

och inte skylla ifrån sig på större utsläppskällor.54Oro och ångest över klimatförändringarna 

nämns i Biskopsbrevet som ett problem, särskilt hos unga och hos kvinnor och bidrar till att 

klimatproblemen mer svårhanterade då det får konsekvenser för både individen och 

samhället.55  

 

- Vad skapar motivation till förändring?   

Enligt Biskopsbrevet krävs en förändring främst för att den globala orättvisan och 

klimatförändringarna påverkar de fattiga och sårbara först och människans utsläpp skadar 

hela Skapelsen och dess integritet. 56 De förändringar som måste ske beskrivs vara för livets, 

Skapelsens, samt kommande generationers skull.57 Genom att minska utsläppen av 

växthusgaser menar biskoparna att vi också samtidigt kan medverka till en förbättring av 

andra allvarliga samhällsproblem. Förutsättningarna för att alla människor på planeten har 

möjlighet att kunna leva ett gott liv i rättvisa kan då öka.58 Biskopsbrevet menar alltså att en 

förändring i vårt levnadsmönster kan innebära en ökad livskvalitet, både för oss människor 

och alla levande varelser på vår planet.   

 

 

 
51 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 13 
52 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 71 
53 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 53ff 
54 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 50 
55 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 48 
56 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 82 
57 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 13 
58 Biskopsbrev. ”Ett biskopsbrev om klimatet”, 2019, s. 28 
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3.2 IFRC The Cost of Doing Nothing: 

 

- Vilken människosyn framhävs?  

I Röda korsets klimatrapport står människan och kostnader för humanitära stödpaket för 

människor i kris som en konsekvens av klimatkatastrofer i fokus.59 Organisationen skriver att 

de inte har resurser att hjälpa alla människor som blir påverkade av en katastrof. 

Klimatrapporten fokuserar därför främst på att ge humanitärt stöd åt de mest utsatta 

människorna i världen, då de redan utsatta och sårbara drabbas hårdast och värst av 

klimatrelaterade katastrofer. 60  De mest utsatta beskrivs vara människor som inte kan hjälpa 

sig själva och osannolikt får hjälp från annat håll. Dessa människor är vanligtvis kvinnor och 

barn, människor med funktionshinder, äldre individer, flyktingar samt människor som lever i 

extrem fattigdom.61  

 

Människovärdesprincipen i en humanistisk människosyn präglar deras syn på andra 

människor då de arbetar för att människor, i de allra mest utsatta situationerna, får humanitärt 

stöd oavsett yttre attribut och egenskaper. Dock rangordnas de människor som får och inte får 

humanitärt stöd utifrån ekonomiska tillgångar och självständighet. Men detta kan tolkas som 

organisationens ansvar att se till att samhällen förändras och utvecklas så att alla människors 

värde och rättigheter respekteras. Detta går hand i hand med den humanistiska 

människosynen. Andra varelser och naturen i sig är inte representerat i rapporten utan 

människans särställning och prioritet är ledande därav kan en naturalistisk människosyn 

uteslutas. Rapporten kan därför tolkas som en humanistisk människosyn där människans 

behov, unika värde och rättigheter är centralt utan en religiös utgångspunkt.  

 

- Hur förklaras människans eventuella synd?  

I Röda Korsets klimatrapport nämns inte ordet synd, dock uttrycker Röda korset att 

miljöproblemen existerar på grund av att människan skapat dem genom att vi människor 

släpper ut växthusgaser genom fossila bränslen, avskogning och andra mänskliga aktiviteter.62 

Därmed erkänns människan som ansvarig för klimatkrisen. Röda korset menar att människan 

 
59 IFRC. ”The Cost of Doing Nothing”, 2019, s. 11 
60 IFRC. ”The Cost of Doing Nothing”, 2019, s. 5 
61 IFRC. ”The Cost of Doing Nothing”, 2019, s. 8  
62 IFRC. ”The Cost of Doing Nothing”, 2019, s. 8 



19 

 

inte kan stoppa stormar, översvämningar och extremväder, men att det finns möjligheter att 

lindra de konsekvenser som en klimatkatastrof medför.63 

 

Klimatmålen nämns inte i denna rapport, men de nämner att ovissheten om de politiska 

besluten och människors beteenden skapar oklarhet om hur framtiden kommer att se ut och i 

vilken utsträckning klimatförändringarna kommer fortsätta att utvecklas. Det gör det också 

svårt att beräkna exakt hur mycket humanitärt stöd som kommer att behövas till de människor 

som påverkas av konsekvenserna av människans felageranden gentemot klimatet.64  

 

 

- Vad motiverar en förändring?  

Röda korset menar att vi behöver minska våra utsläpp för att minska lidande i världen. 

Klimatförändringarna beskrivs vara ett hot mot människan och påverkar hälsa, produktivitet 

och välmående.65 De mest utsatta människorna behöver stöd genom att minska långsiktig 

sårbarhet, återuppbygga samhällen och alltid ha nästa kris i bakhuvudet.66 

 

De menar också att det stöd och den hjälpen som Röda korset bidrar med endast är ett plåster 

på såren, alla länder och människor måste hjälpas åt för att minska lidandet och öka 

välmående i världen.67 Om utsläppen fortsätter i samma takt kommer lidande att öka, mer 

dödsfall, och större kostnader för humanitära hjälporganisationer att hjälpa till.68  

 

Organisationen är beroende av ekonomiska bidrag och detta speglas i rapporten genom att de 

tillsammans med forskningsbaserade fakta redogör för de kostnader som krävs för att kunna 

ge människor den hjälp de behöver, både nu och i framtiden. 69 Detta med ett syfte att 

uppmana läsaren av rapporten att hjälpa människor i nöd.  

 

 
63 IFRC. ”The Cost of Doing Nothing”, 2019, s. 4 
64 Ibid 
65 IFRC. ”The Cost of Doing Nothing”, 2019, s.  7 
66 IFRC. ”The Cost of Doing Nothing”, 2019, s. 23 
67 IFRC. ”The Cost of Doing Nothing”, 2019, s. 23 
68 IFRC. ”The Cost of Doing Nothing”, 2019, s. 29 
69 IFRC. ”The Cost of Doing Nothing”, 2019, s. 14 
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3.3 Miljöpartiet de grönas Klimatfärdplan: 

 

- Vilken människosyn framhävs?  

Då Miljöpartiets Klimatfärdplan till största del innehåller åtgärdsplaner och motioner för 

svensk politik är det vanskligt att i denna rapport utkristallisera en specifik människosyn. 

Miljöpartiet de gröna baserar sin Klimatfärdplan mot ett klimatsmart och hållbart samhälle på 

tre grundläggande värderingar vilka är solidaritet med alla människor, solidaritet med natur, 

djur och det ekologiska systemet samt solidaritet med kommande generationer.70  

 

Miljöpartiets tre grundläggande värderingar visar på att människan står i en solidarisk relation 

till hela vår planet, vilket går hand i hand med den kristna människosynen med att visa 

barmhärtighet för allt skapat. Dock framkommer inga tendenser av en religiös utgångspunkt 

för dessa värderingar och i och med det kan en kristen människosyn uteslutas. Även en 

naturalistisk människosyn framhävs i vissa avseenden då klimatfärdplanen uttrycker att det 

krävs en förändring inte bara för människans skull, utan även för allt levande på vår planet. 

Klimatfärdplanen menar att Sveriges naturtillgångar, såsom skog, jordbruksmark och 

vattendrag beskrivs som goda förutsättningar för långsiktig produktionsförmåga av bland 

annat förnybar energi.71 Skogen menas också inneha en god klimatnytta då den kan fungera 

som en kolsänka, motverka översvämningar, rena luft och fylla en funktion som byggmaterial 

och biobränsle.72  

 

Miljöpartiet menar samtidigt att skogen fyller en funktion som inte endast är nyttjande, som 

exempelvis turism, renskötsel, skogsbete, jakt, rekreation och biologisk mångfald.73 Naturen 

beskrivs alltså inneha en god klimatnytta, men samtidigt beskrivs bland annat skogen som en 

begränsad resurs vilken måste förvaltas på ett hållbart sätt och att människan inte kan 

kompromissa med naturens villkor.74 Men dessa klimatnyttor som miljöpartiet beskriver är 

användningsområden av naturen som människan har fördel av, exempelvis turism, energi 

samt jakt. Denna beskrivning av naturen sätter människan i en position att har förfoganderätt 

till Sveriges alla resurser men endast så länge naturen mäktar med att återhämta sig. Detta 

 
70 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s. 67 
71 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s. 31 
72 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s. 59 
73 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s. 58 
74 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s. 59 
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försätter människan i en särställning över andra arter och naturen, vilket då inte är förenligt 

med en naturalistisk människosyn. Miljöpartiets Klimatfärdplan kan därför bäst kan beskrivas 

omfattas av en humanistisk människosyn där människans behov och människovärde 

prioriteras.  

 

Miljöpartiet anser också att jämställdhet skall prägla de åtgärder som krävs för att nå 

klimatmålen samt att samhället skall vara mer jämlikt och anpassas så att allas rättigheter 

respekteras.75 Miljöpartiet uttrycker att människor tvingas på flykt på grund av 

klimatrelaterade orsaker, och att det är världens fattiga och särskilt barn och kvinnor som 

drabbas värst eftersom de redan befinner sig i de mest utsatta positionerna vilket de vill se 

ändring på.76 Detta innefattas av människovärdesprincipen som betonar alla människors lika 

värde, vilket ytterligare stärker Miljöpartiets humanistiska människosyn.   

 

- Hur förklaras människans eventuella synd?  

Miljöpartiet skrivet att vi människor förändrar klimatet extremt snabbt genom vårt levnadssätt 

och konsumtionsmönster och att vi både kan och måste göra mer för att minska de utsläpp 

som orsakar klimatförändringarna.77 Klimatfärdplanen uttrycker här att det är människans 

agerande som är orsaken till klimatförändringarna. 

 

Det skall enligt Miljöpartiet i framtiden krävas aktiva val för att göra fel, och att det skall vara 

lätt att göra rätt gentemot klimatet.78 Miljöpartiet indikerar alltså att det finns ett rätt och ett 

fel agerande mot klimatet, och det är mänskliga felageranden som är grunden till 

klimatkrisen. Miljöpartiet nämner inte ordet synd men poängterar starkt att vi måste klara 

klimatmålen med hjälp av skarp politik och åtaganden, och inte enbart närma oss målen.79  

Detta motiverar tolkningen att Miljöpartiet inte vill missa målet och därmed minska 

människans synd mot klimatet. Miljöpartiet menar att samhället nu inte är utformat på ett 

sådant sätt som underlättar för människor att enkelt kunna göra det rätta.80 I detta tankesätt 

läggs ansvaret för åtgärdandet av klimatkrisen inte på individen utan på Sveriges ledarskap att 

forma samhället på sådant sätt att människan når klimatmålen.  

 
75 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s.  67, 20 
76 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s. 7 
77 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s. 10 
78 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s. 43 
79 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s. 5  
80 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s. 43 
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- Vad motiverar en förändring?  

Motivationen för en förändring baseras i hög grad på att samhällets ledarskap skall prioritera 

reformer som gynnar miljön. Miljöpartiet menar att det inte är klimatåtgärderna människan 

skall vara rädd för, utan det är klimatförändringen som är problemet och den allvarliga och 

akuta utmaningen.81 Miljöpartiet bedömer klimatförändringarna som ett existentiellt hot mot 

människan, men också för allt liv som finns på jorden som vi människor känner till det. 

Partiet anser att anledningen till att vi människor måste förändra våra beteenden är bland 

annat för hänsyn till biologisk mångfald och för jämlikheten och jämställdheten i våra 

samhällen.82 De skriver att människan måste klara klimatet i tid vilket menas att våra 

samhällen både måste minska utsläppen, samt hantera de konsekvenser som tidigare utsläpp 

har genererat.83  

 

 

4.0 Diskussion och jämförelse: 

 

I detta kapitel skall texterna diskuteras och jämföras genom uppsatsens teoretiska ramverk för 

att kunna svara på uppsatsens huvudfrågeställning. Diskussionen kommer att lyfta element ur 

analyserna för att finna olikheter i materialet. Diskussionen kommer således inte ta upp varje 

enskild fråga för sig då diskussionen berör analysens helhet. Diskussionen och jämförelsen 

bygger därför på att jämföra analysmaterialen mot varandra i syfte att svara på uppsatsens 

huvudfrågeställning. 

 

Analysmaterialet är skrivet av olika aktörer från olika delar av samhället. Alla tre texter 

beskriver att människan är orsaken till klimatkrisen och ansvarig att ta hand om klimatkrisens 

konsekvenser, men var och en har ett eget perspektiv på detta. Alltså blir även likheter mellan 

dessa texter olikheter.  

 

De tre texterna uttrycker sina människosyner på olika sätt. Det som tydligt förenar de tre 

texterna är att de alla omfattas av människovärdesprincipen då de tre texterna poängterar att 

 
81 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s. 66 
82 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s. 7-9 
83 Miljöpartiet de gröna. ”Klimatfärdplan”, 2017, s. 5 
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de vill minska konsekvenserna av klimatförändringarna hos de fattiga och sårbara, då det är 

dem som drabbas hårdast och värst. En humanistisk människosyn utlästes från Miljöpartiet 

de grönas klimatfärdplan samt Röda Korsets klimatrapport. Dessa två texter har ett tydligt 

människofokus där både en kristen och en naturalistisk människosyn kunde uteslutas. 

Miljöpartiet de grönas Klimatfärdplan uttrycker utifrån sina klimatprinciper att inte endast 

människan är prioriterad, utan att människan skall visa solidaritet till natur, djur och det 

ekologiska systemet för att vi är starkt beroende av resten av naturen. Röda Korsets tydligt 

märkbara människofokus utesluter naturen, djur och allt levande på vår planet från sin 

rapport. En kan då anse att de inte bryr sig om annat än människans behov och överlevnad, 

men Röda Korsets syfte, fokus och nisch bland andra hjälporganisationer är humanitärt stöd. 

Skulle Röda Korset skriva om andra klimatproblem i sin rapport skulle troligtvis 

organisationens ekonomi inte räcka till att ge stöd åt exempelvis bevarande av biologisk 

mångfald. För att få fram sitt budskap och för att få människor att engagera sig i just deras 

hjälporganisation är människans fokus uppenbart i rapporten.  

 

Biskopsbrevets kristna människosyn var tydligast av de tre texterna att utläsa, då denna 

människosyn uttrycktes utförligt i och med brevets grundliga beskrivning av människans 

position i Skapelsen utifrån bibeltolkning. Biskopsbrevet inkluderar hela Skapelsen i sin 

beskrivning av människans position i Skapelsen och att vi skall förändra vårt beteende för 

hänsyn till allt levande på vår planet.  

 

Syndbegreppet har i denna uppsats tolkats om för att kunna tolkas in i analysmaterialet. 

Miljöpartiet de gröna nämner inte ordet synd i deras Klimatfärdplan men skriver påtagligt att 

vi måste klara klimatmålen vilket menas att de inte vill missa målet som är uppsatsens 

tolkning av begreppet synd. En tendens som kan uppmärksammas i materialet från 

Miljöpartiet är att de riktar skulden för att människor inte agerar rätt mot klimatet mot styret i 

samhället. Det är skäligen befogat att ett politiskt parti ställer sig kritiskt till samhällets 

tidigare och nuvarande ledarskap för att uppmana till förändring och för att generera  

riksdags-, region-, kommun och europaparlamentsröster till sitt parti.  

 

Röda Korset, likt Miljöpartiet, nämner inte ordet synd och inte heller klimatmålen i sin 

rapport. Rapporten uttrycker dock att människan står som ansvarig för klimatkrisen och att 

politiska beslut måste göras för att minska framtidens ovisshet om kommande 

klimatkatastrofer. Röda Korset erkänner sig som en neutral organisation som inte företräder 



24 

 

en specifik religion eller politisk åsikt. Därför är det tämligen rimligt att de inte använder sig 

av begrepp som synd som kan kopplas till religion, samt inte lägger fokus på klimatmålen då 

dessa mål är politiska överenskommelser.  

 

I Biskopsbrevet förklaras människans ansvar gentemot klimatet och människans synd mest 

ingående utifrån uppsatsens perspektiv jämfört med de övriga texterna i analysmaterialet. 

Biskopsbrevet är de enda som nämner synd och kopplar detta till att missa målet, och 

likställer detta mål med klimatmålen. Då synd är ett kristet begrepp är det därmed rimligt att 

begreppet används i Biskopsbrevet och därmed är frågan om synd mest utförligt besvarad i 

Biskopsbrevet jämfört med de två andra texterna. Biskopsbrevet betonar att skulden för 

klimatkrisen inte endast kan läggas på politikerna, oljebolagen eller de stora företagen. De 

menar att eftersom hela mänskligheten är en del av samma skapelse, är vi alla en del av 

orsaken till klimatkrisen. Biskopsbrevet nämner också problemet med oro och ångest, främst 

hos unga och kvinnor, kopplat till klimatkrisen. Biskopsbrevet kan därför anses uttrycka, i 

jämförelse med de andra texterna, den mest omfattande beskrivningen av mänsklighetens 

ansvar och klimatkrisens konsekvenser.  

 

En av de tydligaste skillnaderna en kan utläsa från analysmaterialet är vad som motiverar 

texterna till förändring. Det som skiljer dessa texter åt mest är något som inte kan utläsas i sig 

från materialet, utan diskussionen kring vad som har motiverat texternas tillkomst. De är 

skrivna på olika sätt, riktar sig till olika målgrupper, och har ett specifikt mål med sina 

klimatrapporter.  

 

Biskopsbrevet kommer från en Svenskkyrklig kontext och riktar sig främst till kristna i 

samfundet. Brevet har en världsomfattande inställning till klimatkrisen, med fokus på 

individen och kollektivet. Miljöpartiet de gröna riktar sig mot den svenska befolkningen för 

att kunna ha möjlighet att påverka Sveriges klimatpolitik. Miljöpartiet de gröna inriktar sig 

alltså på hur Sverige skall kunna utvecklas, frodas och tackla klimatkrisen genom en 

framtidsvision med en retorik som bygger på att få människor att stödja deras politiska 

ståndpunkter. Röda Korset har ett fokus på hela mänsklighetens välmående, och riktar sig inte 

specifikt mot ett land eller en specifik grupp. Klimatrapporten riktas mot individer världen 

över för att få människor att engagera sig och ge pengar riktat åt klimatkrisens humanitära 

problematik.  
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Både Biskopsbrevet och Miljöpartiet benämner klimatkrisen som existentiell, men detta görs 

på olika sätt. Miljöpartiet bedömer klimatförändringarna som ett existentiellt hot mot 

människan och jorden som vi människor känner till det, vilket kan kunna tolkas såsom att de 

anser att klimatet hotar oss och att klimatet är något som vi behöver bekämpa för vår skull. 

Men samtidigt skriver Miljöpartiet att människan är ansvarig för att klimatkrisen existerar, 

vilket betyder att det istället är människan som är ett hot mot klimatet och inte tvärt om. Detta 

skapar en form av dubbelmoral, då det kan upplevas att klimatet hotar oss och är som en 

fiende vi behöver besegra, samtidigt som de skriver att detta hot är skapat av människan.  

 

Biskopsbrevet beskriver klimatkrisen som ett existentiellt hot på grund av att krisen berör 

människans grundbetingelser, värderingar och innersta känslor. Röda Korset nämner inte i sin 

klimatrapport att klimatkrisen är existentiell, men deras huvudmening är indirekt att 

klimatkrisen hotar människors liv och hälsa. De alla tre texterna ser därför klimatkrisen som 

ett hot människan, men på olika sätt.  

 

Klimatkrisen är mångfacetterad och det finns många konsekvenser av klimatförändringarna 

som uttrycks i texterna. Dessa konsekvenser som nämns i texterna är bland annat 

översvämningar, oro och ångest över framtiden, ökad fattigdom, samt förlust av biologisk 

mångfald. En sak som slagit mig under undersökningen men som inte möjligen har med 

uppsatsens huvudfrågeställning att göra är att eftersom klimatförändringarna är så pass 

mångfacetterade är det svårt, om inte omöjligt, att sammanfatta och beskriva alla anledningar 

till att vi människor behöver förändra vårt beteende, hur detta skall gå till och vad som händer 

om vi inte gör något i en och samma rapport. Dessa rapporter kan istället tolkas och fungera 

som små fragment av en större bild av en stor kris.  

 

Många människor letar efter ledning i dessa frågor, som är för stora för det individuella sinnet 

och jaget att hantera. Ledande aktörer i samhället producerar texter, rapporter och brev som 

dessa för att ge människor ledning, men problemet som uppstår är att alla organisationer har 

sin egen uppfattning och perspektiv på kilmatkrisen. För människan är detta problem för stort 

för att lösa för endast en individ, ett land eller en grupp människor. Detta är ett problem som 

hela världen ställs inför, och därför krävs det samarbete. Således bör dessa texter läsas i 

symbios med varandra, för utan de andra är de ihåliga. Men tillsammans kan de skapa en del 

av en helhet som kan guida individen.  
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Från Biskopsbrevet kan vi utifrån analysen främst utläsa om varför människan behöver agera 

i och med det ansvar som uttrycks som vi människor har att förvalta hela Skapelsen. Från 

Röda Korsets rapport IFRC kan vi främst utläsa om när människan behöver agera för att 

undvika mänskligt lidande i så hög grad som möjligt. Slutligen från Miljöpartiets 

Klimatfärdplan kan vi främst utläsa om hur människan bör agera i form av förslag och 

åtgärder för svensk politik. Sammankopplade kan dessa texter fungera som en guide för 

människan till att börja agera för att hjälpa klimatet och rädda oss själva samt Skapelsen. 

 

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något” är inte bara ett citat för att inviga individen 

med en drivkraft för aktion, utan bör även hanteras som sådan för större aktörer. Från enskilda 

grupper produceras enskilda perspektiv, det är först när perspektiven från flera aktörer och 

individer sammanfogas som helhetsbilden faller på plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

5.0 Sammanfattning och slutsats:  

 

Denna uppsats har analyserat tre texter från tre aktörer i samhället vilka berör klimatkrisen. 

Dessa aktörer har varit Ett Biskopsbrev om Klimatet skrivet av Svenska Kyrkans biskopar, 

Miljöpartiet de grönas Klimatfärdplan, samt Röda korsets klimatrapport The Cost of Doing 

Nothing. Syftet har varit att genom en komparativ innehållslig idéanalys bestående av tre 

analysfrågor baserade på teorier om människosyn och synd undersöka, diskutera och jämföra 

hur religiösa och sekulära samhällssektorer framhäver människans ansvar gentemot klimatet.  

 

Uppsatsens huvudfrågeställning är: Hur skiljer sig sekulära och religiösa organisationer i 

frågan om människans klimatansvar? Samtliga aktörer menar att det är människan bär 

ansvaret för klimatkrisen, både dess orsaker och konsekvenser. Genom uppsatsens analys och 

diskussion har det framkommit att Ett Biskopsbrev om Klimatet mest utförligt har beskrivit 

människans ansvar utifrån uppsatsens analysfrågor, vilket beror på att uppsatsens analysfrågor 

och teoretiska ramverk bäst tillämpas på denna text. 

 

De tre texter som analyserats i denna uppsats har tre specifika syften. Slutsatsen är att ingen 

klimatrapport kan innehålla allt, men alla klimatrapporter kan på sitt håll bidra till insikt om 

att en förändring måste ske. Eftersom alla rapporter och texter inte kan innehålla allt, kan inte 

slutsatsen dras att de ignorerar allt inom de andra områden inom klimatkrisen som de inte 

nämner. Det finns helt enkelt inte utrymme att få med alla aspekter av klimatkrisen i en text, 

rapport eller brev då klimatkrisen är nyanserad och påverkar både människor, djur och natur. 

Genom att specificera den enskilda textens position och syfte kan de olika texterna svara för 

sina hjärtefrågor och uppmana folk från deras position att agera. En helhetsbild av 

människans ansvar och klimatkrisens konsekvenser och åtgärder kan därför endast nås genom 

att ta del av flera klimatrapporter från olika perspektiv.  
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6.0 Avslutning:  

 

Texterna som valts till denna uppsats är skrivna på olika sätt, och därmed är dem inte 

liktydiga eftersom de alla har olika syften, har olika mängd sidor och olika innehåll. De alla 

fokuserar på klimatkrisen, men då klimatkrisen är mångsidig blir också de olika 

ingångsvinklarna många. Med hjälp av uppsatsens teoretiska ramverk och uppsatsens 

analysfrågor har det varit möjligt att finna likheter och skillnader i texterna som har kunnat 

svara på uppsatsens syfte och frågeställning.  

 

Lik väl som det finns många perspektiv på klimatkrisen, vilket har belysts under denna 

uppsats, finns det även många ingångsvinklar för studier kring detta ämne. Vilka analysfrågor 

som används samt vilket analysmaterial som väljs påverkar naturligt resultatet av en uppsats 

och diskussionen i en sådan. Således om andra analysfrågor skulle ställas mot samma 

analysmaterial skulle förmodligen andra aspekter ur analysen framhävas och kanske något av 

det som har lyfts fram i denna uppsats gå förlorat. Likväl, används samma analysfrågor på 

annat analysmaterial blir resultatet säkerligen annorlunda.  

 

Efter att ha studerat just dessa texter ur detta perspektiv har det även uppkommit andra frågor 

och studieförslag, vilka kan vara intressanta att fördjupa sig inom. Exempelvis studier över 

rapporterna enskilda, där varje rapport får stå i centrum för att undersöka varje rapports 

ståndpunkter mer ingående. Vidare att undersöka flera olika texter från en och samma aktör, 

exempelvis religiös eller politisk, i syfte att undersöka huruvida de håller en röd tråd inom 

organisationen. En ytterligare intressant undersökning vore att studera och ställa två eller fler 

rapporter från olika religiösa samfund, olika politiska partier eller olika hjälporganisationer 

mot varandra och undersöka vilka skillnader och likheter som framkommer i tolkning av 

människans ansvar gentemot klimatet. 
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