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Abstract 

The aim of this study was to explore the relevance and function of Christian reli-

gious belief in constructing views on climate change (sv: klimathot) and climate 

action (sv: klimatengagemang). To ensure a focus on religiosity and the construc-

tion of personal beliefs rather than systematic theology the study used psycholo-

gist Crystal L. Parks theory on religious meaning making. Fourteen articles about 

climate change with denominational elements from the Christian newspapers 

Dagen, Insidan, Kyrkans Tidning, Budbäraren and Världen Idag were analysed 

using a qualitative content analysis. The results showed that the articles had ex-

panded the extent of religion to encompass both climate change and climate ac-

tion. Through truth claims and references to the Bible the threat of climate change 

was incorporated in the narrative of Genesis and humanity’s fall from grace and 

climate change was portrayed as the result of humanity’s failure at properly stew-

arding nature. The environment was assigned value through depictions of the en-

vironment as a creation by God. Climate action was presented as a necessity and a 

duty with references to God giving humanity the responsibility of stewarding na-

ture. The ascription of religious meaning to climate action also meant that the re-

ligiosity of the authors functioned as a motivation in regards to climate action. 

The religiosity, as portrayed in the articles, also exhibited a transcendent function 

in the case where the authors described their stewardship as a united effort with 

God. The idea that God was helping humanity in their stewardship and had the 

power to renew the world for the better also functioned as a mitigation to climate 

anxiety.  

 

Key Words: Religious meaning making, Climate change, Environmental ethics, Eco-

theology, Stewardship 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning  

Skogsbränder, döda korallrev, svältande isbjörnar och torrsprucken jord. Inte 

sällan är detta bilderna vi har av vad klimatförändringarna innebär för planeten. 

Sedan 70-talet har forskare varnat för ökade utsläpp av växthusgaser. Många är 

medvetna om alla de möjliga skräckscenarion fortsatt drastiska utsläpp kan 

resultera i för djur, natur och mänskligheten i stort. Ändå har utsläppen inte 

minskat, utan ökat. Hotet om klimatförändringarna genererar ständigt nya 

debatter, nytt språk (ord så som ”klimatångest” och ”barnskam”), ny teknik och 

nya praktiker, men också ny teologi.  

Ekoteologin har sin grund i de idéströmningar som under 60 och 70-talet började 

uppmärksamma miljön och engagemang mot miljöförstöring. Karaktäriserande 

för ekoteologin idag är att den genom metoder så som omtolkning eller 

rekonstruktion av tidigare teologi (Troster 2013 s. 384) kritiserar de ekonomiska 

och kulturella system som tillåter och främjar ekologisk förstörelse (Conradie 

2013 s. 9). Sedan 70-talet har klimathotet växt sig allt starkare. Det råder därmed 

ingen brist bland kristna teologer om uppfattningen att kristen teologi också bör 

omfatta klimatfrågor och idéer om hur kristen teologi kan omformuleras för att 

tillgodose detta. Ur denna kontext har en mångfald av nya tolkningar och 

föreställningar om människan, miljön och Gud emanerat.  

Förhoppningen är att förändrad teologi och förändrad tro ska leda till 

konstruktionen av en bättre, mer hållbar symbolisk verklighet och livsstil 

(Mcfauge 2013 s. 106). Ändrat tankesätt är nämligen inte tillräckligt inför 

klimathotet  klimatet kräver också förändrad praxis och aktion av människor. 

Således är ekoteologin också nära införlivad med ekologisk etik och tillämpad 

etik. Hur vi tänker på och värderar miljö i allmänhet och vad vi beskriver som 

etiskt, i synnerhet, är därmed viktiga aspekter som spelar roll för hur vi förstår 

klimathotet och hur vi motiverar ett klimatengagemang. Vid sidan av sekulära 

klimatrörelser så som Fridays for Future och Extinction Rebellion har vi också 

sett kristet klimatengagemang blomma upp under de senare åren. Några exempel 

på sådant engagemang är kyrkors formulering av egna miljömål och färdplaner för 

klimatanpassning, installation av solceller på kyrkotak, ekumeniskt samarbete och 

insamlingar till klimatprojekt, klimatfasta, bön för klimatet och organiserade 

pilgrimsfärder för klimatet.  

Att ett sådant klimatengagemang har växt fram inom kyrkan är intressant. 

Politiskt är klimathotet en självklart aktuell fråga eftersom klimatkatastrofer hotar 

hela samhällets institutioner och ekonomi, men hur motiveras klimatengagemang 

just inom kristendomen? Denna uppsats kommer att undersöka ett antal artiklar 
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från kristna tidningar om klimathotet för att belysa de religiösa perspektiv på 

klimatet och klimatengagemang som de uttrycks av individuella kristna.  

Kristendomen är världens största religion sett till antalet anhängare. Det innebär 

att en stor del av världens befolkning gör sina tolkningar av klimathotet gentemot 

en kristen teologisk bakgrund. Teologiska perspektiv på klimatet är därmed 

viktiga och intressanta att undersöka närmare och det finns en stor mångfald av 

förhållningssätt och tolkningar bara inom den svenska protestantiska traditionen. 

Klimathotet kan beskrivas religiöst lika väl som det konstrueras genom 

vetenskapligt, politiskt och ekonomiskt språk i andra sammanhang. När vi 

beskriver samma problem med olika språk synliggör vi olika nivåer av mening 

(Conradie 2013 s. 15). Det som denna uppsats syftar till är därmed att synliggöra 

vilka typer av mening det är kristna teologiska tolkningar av klimathotet ger 

upphov till och religionens funktion i konstruerandet av denna mening.  

1.1. Syfte och mål 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken relevans och funktion religion 

kan ha för formulerandet av uppfattningar om klimathotet och klimatengagemang. 

Målet är att lyfta de reflektioner som förs om miljö och etik i relation till 

klimathotet i 14 artiklar från svenska kristna tidningar från de senaste fyra åren, 

och med hjälp av Crystal L. Parks teori om meningsskapande visa på 

kristendomens inverkan och funktion i de resonemangen som förs.  

1.2. Frågeställningar 
För att uppfylla målet med uppsatsen kommer följande frågeställningar att 

besvaras; 

 Hur beskrivs och motiveras klimathotet och klimatengagemang i de 14 

utvalda artiklarna från svenska kristna tidningar och vilken mening 

kontureras med avseende på miljö och etik?  

 

 Hur fungerar kristendomen som en resurs i hur artiklarna konstruerar mening 

om klimathotet enligt Crystal L. Parks teori om religiöst meningsskapande?  
 

1.3. Avgränsning 
Tematiskt har uppsatsen avgränsats till att fokusera på kristen religiositet och 

klimat och jag har följaktligen valt att utesluta artiklar som saknar konfessionella 

eller teologiska inslag, så som sekulärt formulerade debattartiklar och 

nyhetsrapporter, eller artiklar som enbart behandlar ”naturen” i allmänhet utan 

koppling till klimathotet. Denna avgränsning har gjorts eftersom det är religiöst 

meningsskapande reflektioner om just klimathotet som uppsatsen har för avsikt att 

undersöka. Uppsatsens material har även avgränsats till att enbart omfatta 

tidningar ur den svenska protestantiska trostraditionen vilket var en konsekvens av 

begränsat med passande material från andra trostraditioner. Slutligen har 

uppsatsen ytterligare avgränsats till att ha ett särskilt fokus på etik och miljö vilket 

är på grund av att dessa är centrala aspekter som samspelar i reflektioner kring 

klimathotet och klimatengagemang.  
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1.4. Forskningsgenomgång 
De studier som jag i följande avsnitt kommer att presentera har jag funnit genom 

sökningar i Uppsala Universitets digitala bibliotek och DiVA-portalen. I 

sökningarna använde jag sökorden; klimat, klimatförändringar, ekoteologi, 

klimatpsykologi och kristendom, samt motsvarande begrepp på engelska.  

I den inflytelserika artikeln The Historical roots of our ecological crisis påstod 

den amerikanske historikern Lynn White att kristendomen bär på en enorm 

ekologisk skuldbörda (White 1967 s. 1203–1207) på grund av hur den kristna 

antropocentriska världsbilden avmystifierat naturen och orsakat människoledd 

ekologisk förstörelse. Under 70-talet fortsatte kristendomen att kritiseras för att 

delvis vara orsaken till människans utnyttjande av naturen och miljöförstöring. 

Den kanadensiska religionsvetaren och rabbinen Lawrence Troster menar att det 

var till följd av denna kritik som kristna började göra naturcentrerade läsningar av 

heliga texter och lyfta fram teologiska argument och perspektiv med högre 

miljöetos som ursäkt och försvar mot Whites hypotes (Troster 2013 s. 381). Här 

fick till exempelvis amerikanska teologen Philip Hefners (1993) idé om 

medförvaltarskap (uppfattningen att människan är skapare och förvaltare 

tillsammans med Gud) stort genomslag inte minst inom den svenska 

protestantiska traditionen. Flera forskare har med avstamp i denna kontext betonat 

religionens potential att tillföra ytterligare en existentiell och etisk dimension till 

klimatengagemang (Lundberg 2017 s.  153). Kristendomen har därmed 

positionerats både som en orsak till klimathotet och som en resurs i arbetet emot 

samma hot.  

I kölvattnet av Whites (1967) hypotes om att kristendomen delvis är att ansvara 

för klimatkrisen har ett flertal röster som menar att religiösa traditioner nu börjat 

bli mer miljömedvetna höjts. Denna uppfattning om att religion innefattar mer och 

mer miljövänligare teologi kallas för ”the greening of religion”-hypotesen. 2016 

publicerades en studie av tre amerikanska religionsvetare som med ett visst fokus 

på amerikanska kristna försökte ta reda på hur väl denna hypotes stämde in med 

verkligheten genom att sammanställa och granska 700 kvantitativa och kvalitativa 

studier som gjorts på ämnet (Taylor et al. 2016 s. 1002). Resultaten visade att 

Whites hypotes var korrekt i alla fall i den meningen att religion har en 

signifikant inverkan på vårt beteende och attityd till klimatet. Studien fann 

däremot inte tillräckligt med stöd för hypotesen om att kristendomen blivit mer 

miljövänlig. Klimatet var av låg prioritet för de flesta kristna. Dessutom visade en 

av de granskade studierna att högre grader av kristen tro korrelerade med lägre 

intresse för klimatet, och vice versa (Taylor et al. 2016 s. 1006). I vägen för ökat 

klimatengagemang låg faktorer så som konservativa teologier och en tro på Guds 

agens i skapandet och förhindrandet av naturkatastrofer (Taylor et al 2016 s. 

1000). En annan kvantitativ enkätstudie från 2008 av svenska statsvetaren 

Magnus Hagevi jämförde USA och Sverige med avseende på relationen mellan 

kristen tro och miljöopinion. Hans studie visade att kristna svenskar tenderade att 

vara mer positiva till kyrkligt miljöengagemang än kristna amerikanare (Hagevi 

2008 s. 249). Studien visade också att religiösa svenskar till och med var mer 

positivt inställda till förslag om miljövård än vad de sekulära svenskarna var 

(Hagevi 2008 s. 270).  Det finns därmed inget tydligt svar på frågan om hur 

kristen tro korresponderar med inställning till klimat och klimatengagemang.  
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I en studie från 2017 undersökte svenska samhällsvetaren Anders Per Lundberg 

hur klimatet konstrueras som en religionsfråga av troende inom Svenska kyrkan. 

Studien bestod av observationer och 30 kvalitativa intervjuer med 

klimatengagerade, aktiva och anställda inom Svenska kyrkan. Studien visade att 

deltagarnas klimatengagemang inte var ett resultat av deras kristna tro och praktik 

utan snarare något de själva tagit med sig till kyrkan. Kyrkan betraktades på 

många sätt som instrumentellt viktig i klimatarbetet, till exempel betonades 

svenska kyrkans förmögenhet och inflytande som en resurs i engagemanget mot 

klimatförändringarna. På omvänt sätt betraktades klimatengagemang också som 

en resurs för kyrkan i och med att klimatfokuset tänktes tillskriva kyrkan en 

samtida relevans. Klimatengagemanget motiverades av deltagarna bland annat 

genom förvaltarskapsidén, genom hänvisningar till klimaträttvisa och genom 

pananteistiska1 gudsuppfattningar. Deltagarna rapporterade återkommande en 

upplevd svårighet med att balansera en anti-individualistisk ekoteologi med 

klassisk kristen doktrin utan att gå över till panteism. Ekoteologins omtolkningar 

upplevdes tänja gränserna för vad som traditionellt ansetts vara riktiga tolkningar 

av bibliska teman (Lundberg 2017 s. 152, 168). Denna kontext av spänning 

mellan traditionstrogna bibeltolkningar och ekoteologiska omtolkningar rimmar 

väl med kontexten som den australienska humanekologen Steve Douglas (2009) 

beskriver. Douglas menar att religiöst motiverat klimatengagemang, så kallat 

”religious environmentalism” har använts som nedsättande benämning från anti-

religiöst och konservativt inomreligiöst håll. Denna motsättning till ekoteologin 

motiveras inifrån med argumentet att ekoteologin är en oortodox förvrängning av 

skapelseberättelsen som åsidosätter människan som den ”skapelsens krona” hon 

är, till fördel för annat (Douglas 2009 s. 719).  Douglas menar vidare att det inte 

är ovanligt att försök att finna gudomlighet i naturen avfärdas som panteism och 

okristligt (Douglas 2009 s. 723). De sätten varpå klimatfrågor konstrueras som 

etiska frågor relevanta för kristendomen är därmed inte obestridda.  

I sin masteruppsats Kyrkan och klimathotet granskar Nils Egberg (2018) sex 

officiella dokument om klimatet som utgivits av protestantiska, romersk-katolska 

och ortodoxa kyrkor och samfund genom textanalys. Studien visade på ett flertal 

likheter samfunden emellan. För det första tycks samfunden se det som sin uppgift 

att vara föregångare i klimatomställningen då det betraktas som en etisk fråga. Det 

är särskilt skapelseberättelsen som lyfts fram som motivation till människans 

ansvar över naturen. Eftersom människan är unikt skapad i Guds avbild och har 

fått i uppdrag att ta hand om jorden betraktas detta som en moralisk plikt och 

klimathotet som en konsekvens av människans misslyckande. Slutligen uppmanar 

dokumenten till förändrad, mer hållbar livsstil och anammandet av synen på 

naturen som något att vårda snarare än att nyttja (Egberg 2018 s. 5). Om detta 

intresse för klimatet också delas av samfundens faktiska medlemmar eller om 

intresset bara är begränsat till samfundens styrande elit är osäkert. Men att döma 

av dessa officiella dokument tycks det i alla fall finnas en allmän vilja hos 

samfunden att utåt presentera sig som miljömedvetna.  

Studierna jag har funnit och presenterat ovan illustrerar hur området för 

ekoteologi har studerats historiskt och i relation till institutionaliserad religion, det 

                                                

1 Pananteism. Uppfattningen att Gud både omfattar och transcenderar universum och naturen, att 
Gud har en närvaro i världen men också en distinkt transcendent identitet (Culp 2021).  
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har också behandlats filosofiskt och teologiskt av enskilda tänkare och studier om 

attityder till klimat har gjorts i många olika former. I mitt sökande efter relevanta 

studier upptäckte jag dock att det fanns en brist på religionsvetenskaplig forskning 

om de personliga meningssystem och världsbilder som individer formar i relation 

till klimatet. Detta är istället vanligare förekommande inom fältet för 

klimatpsykologi, som i sin tur oftast missar att inkludera religiösa perspektiv. Det 

denna uppsats har för avsikt att göra är därmed att förena det teologiska med det 

psykologiska genom att närmare undersöka hur de kristna som erkänner 

klimathotet har hanterat detta genom meningsskapande (klimatpsykologi) och på 

vilka sätt religionen gjorts relevant i den processen (teologi). Förhoppningen är att 

på en liten skala kunna tillföra en studie till forskningsfältet som behandlar 

teologi, psykologi och religiositet som samverkande.   

1.5. Material 
Primärkällorna för denna uppsats är 14 elektroniska artiklar från tidningarna 

Dagen, Världen idag, Insidan, Budbäraren och Kyrkans tidning. Dagen är 

Sveriges största kristna dagstidning som rapporterar om nyheter inom kyrkans 

värld och samhällsfrågor ur ett kristet perspektiv (Dagen.se). Världen idag är en 

rikstäckande och politiskt obunden tidning med ambitionen att bedriva 

bibeltrogen folkbildning (Varldenidag.se). Insidan är en kristen ungdomstidning 

som riktar sig till alla kristna ungdomar i Sverige och behandlar kultur och 

samhällsfrågor ur ett kristet perspektiv (Insidan.net). Budbäraren är Evangeliska 

fosterlandsstiftelsens månadstidning (NE.se) och Kyrkans tidning rapporterar om 

samhälle och kultur med fokus på Svenska kyrkan (Kyrkanstidning.se). Från 

dessa tidningar använder jag artiklarna; 

1. Inför klimatmötet: ”Ett gott liv måste handla om mer” (29/10–2021) av Joel 

Halldorf, i Dagen. 

2. Vi är fartblinda och avtrubbade inför klimatkrisen (19/7–2021) av Erika 

Cyrillus, i Dagen. 

3. Att förstöra Guds skapelse är en synd mot skaparen (30/4–2021) av Stefan 

Swärd, i Dagen. 

4. Man värnar skapelsen men ignorerar miljontals aborterade barn (12/2–2020) 

av Thomas Idergard, i Dagen.se 

5. Kristet miljövänlig – är det möjligt? (20/6–2019) av Johannes Ottestig, i 

Dagen. 

6. Hur ska man tänka kring miljö och klimat? (14/12–2021) av Sara Carlsson, i 

Världen idag 

7. Som kristna behöver vi ta klimatförändringarna på allvar (8/10–2019) av 

Stefan Swärd, i Världen idag. 

8. Gud, förvaltarskap och människovärde (23/3–2019) av Stefan Gustavsson, i 

Världen idag.  

9. Hylla Gud! Ta hand om skapelsen! (15/5–2018) av Carl Vilhelm Boström, i 

Insidan. 

10. Skapelseglädje och skapelseuppdrag (3/5–2018) av Olivia Preston, i Insidan.  

11. I naturen kan tron få näring och växa sig större (15/12–2020) av Anna-Lotta 

Hirvonen Nyström, i Budbäraren.  

12. Klimatkrisen och den kristna tron (17/6–2020) av Christoffer Abrahamsson, i 

Budbäraren.  
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13. Driven av hopp (1/11–2019) av Jennie Hallgren, i Budbäraren.  

14. Vem är jag som människa när jag inte längre vårdar jorden? (5/11–2020) av 

Lovia Mienna Sjöberg, i Kyrkans tidning.  

 

Gemensamt för primärkällorna är att deras struktur följer konventionerna för 

tidningsartiklar och att de är kommunikativa i meningen att de har ett särskilt 

budskap att delge (Bergström & Boréus 2018 s. 21). Alla artiklar har däremot inte 

samma syfte. Artikeln Man värnar skapelsen men ignorerar miljontals aborterade 

barn! till exempel är en argumenterande debattartikel medan andra artiklar så som 

I naturen kan tron få näring och växa sig större följer strukturen av ett reportage. 

Längden på artiklarna varierade inom ett spann mellan omkring 350 till 1500 ord, 

med ett genomsnitt på cirka 670 ord. 
 

Val av material 
Inledningsvis sökte jag efter material på nätet via sökord så som ”kristen”, 

”miljö”, ”klimathot” eller ”förvaltarskap”. Sökningarna ledde mig bland annat till 

blogginlägg, bokbeskrivningar och föreningshemsidor. Men den överväldigande 

majoriteten av sökträffar jag fann ledde mig till artiklar publicerade i kristna 

tidningar. Eftersom jag ville ha likvärdiga primärkällor vad gällde genre och längd 

valde jag därmed att begränsa sökningarna och uppsatsens material till att enbart 

omfatta artiklar. Därefter gjorde jag sökningar i de kristna tidningarna som jag 

identifierat med ”klimat” som primärt sökord och valde därefter ut artiklar baserat 

på hur väl de uppnådde kriterierna om att a) handla om klimat och klimathot, b) 

innehålla konfessionella teologiska drag och c) vara publicerad någon gång under 

de senaste fyra åren. Det sista kriteriet användes för att uppsatsen skulle få ett 

samtida fokus.  

Anledningen till att jag har valt olika många artiklar från de olika tidningarna är 

ett resultat av att tidningarna är olika stora med olika fokus och därmed hade de 

olika många artiklar om just klimat. Till exempelvis hade Dagen.se, som är den 

största tidningen, också flest artiklar om klimathotet. Eftersom uppsatsen inte 

avser att jämföra tidningarna med varandra bör detta heller inte innebära en 

problematik.   

Även om jag inte har haft intentionen att enbart använda artiklar från tidningar 

med grund i den svenska protestantiska traditionen har detta blivit utfallet 

eftersom den typen av artiklar jag sökte inte fanns tillgängliga i tillräcklig 

kvantitet eller längd i tidningar med annan kristen trostradition (som exempelvis 

katolicismen) som grund. Att artiklarna som valts är publicerade i tidningar vars 

historia grundar sig i den svenska protestantiska traditionen betyder dock inte att 

författarna till artiklarna identifierar sig i likhet med detta även om sannolikheten 

för det är högre. På samma sätt kan inte studien med total säkerhet utgå från att 

författarna faktiskt är kristna även ifall artiklarnas konfessionella uttryck talar för 

det. Därmed kommer artiklarna fortsättningsvis behandlas som självständiga 

uttryck för meningsskapande och inte användas synonymt med författarna som 

har skrivit dem.  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 
I detta kapitel presenteras Crystal L. Parks teori om meningsskapande, vilken är 

den teori som uppsatsen ämnar att använda i analysen av artiklarna om klimatet. I 

slutet av kapitlet presenteras också en motivering av varför just denna teori har 

valts samt den arbetsmodell som analysen utgår ifrån.  

2.1.1 Parks meningsskapande modell  
Meningsskapande är den kognitiva och emotionella process människor går 

igenom för att konstruera mening, värde och förståelse för fenomen i omvärlden. 

Crystal L. Parks modell för meningsskapande består av ett antal teser som 

närmare beskriver denna process och dessa teser är uppdelade under kategorierna 

”Global mening” och ”Situationell mening”. 

Globalt meningssystem 
Ett globalt meningssystem, enligt Parks modell, är de unika orienterings- och 

värderingssystem som varje människa besitter med vilka hon tolkar, konstruerar, 

reagerar på och förstår världen. De uppfattningar vi har som gör livet förståeligt, 

hanterbart och värdefullt utgör vår globala mening. De globala meningssystemen 

består därmed av breda och allmänna föreställningar om exempelvis; den egna 

identiteten, relationer, vad som är rätt och fel, värdefullt och oviktigt, sant och 

falskt samt ideal och personliga mål. Våra globala meningssystem fungerar 

således som ett ramverk eller filter som vi använder för att tolka vår omvärld, 

erfarenheter och ny information (Park 2010 s. 258). De globala meningssystemen 

påverkar våra tolkningar av både vardagliga och stressiga situationer, oss själva, 

vår syn på livet, och i förlängningen hur vi mår. De ger oss också en känsla av 

meningsfullhet och riktning, vilket Park menar är essentiellt för vårt välmående 

(Park 2013 s. 358). 

Situationell mening 
När en individ med ett särskilt globalt meningssystem upplever ett nytt fenomen 

eller en ny situation behöver individen tyda och uttolka eller tillskriva mening till 

situationen för att förstå den. Denna process av meningsskapande som sker bundet 

till en särskild situation kallar Park för ”situationell mening”. En individs första 

och initiala uppfattning om en situations betydelse och mening kallar Park 

”implicit mening” eller ”uppskattad mening”. Vår uppskattade mening innefattar 

en värdering om huruvida en situation utgör ett hot mot oss, huruvida situationen 

är kontrollerbar samt föreställningar om varför situationen ser ut som den gör och 
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vad den innebär för ens framtid. Då och då stöter människor på situationer och 

fenomen som direkt utmanar deras egna globala meningssystem, denna krock 

kallar Park för en ”diskrepans mellan uppskattad mening och globala 

värdesystem” (Park 2010 s. 259). Det kan exempelvis handla om en bonde som 

återkommande offrat till sin Gudom i tron om att det kommer att generera en bra 

skörd men ändå drabbas av missväxt. För att kunna acceptera och uppfatta en 

sådan situation som rimlig behöver bonden göra situationen meningsfull genom 

att låta tolka situationen mot sitt globala meningssystem. Först då kan upplevelsen 

av situationen mynna ut i meningsfulla föreställningar så som; ”missväxten är 

resultatet av Gud som prövar min tro” eller ”mina offer för en bra skörd var för 

få”. Denna ansats att tillskriva en situation en särskild mening utifrån ens globala 

värdesystem kallar Park för ”meningsskapandets process”. Park menar att våra 

globala meningssystem och deras kapacitet är särskilt relevanta när vi ställs inför 

problem, det vill säga; situationer eller fenomen som strider emot våra tidigare 

förståelser av världen (Park 2010 s. 259). Våra kognitiva globala meningssystem 

tillåter oss att inkorporera ny information till det och på så sätt utöka förståelse för 

världen på ett sätt som inte är fragmentariskt eller osammanhängande.  

Former av situationellt meningsskapande 
Meningskapandets process kan både ske automatiskt och intentionellt. 

Automatiskt meningsskapande är det som sker när vi omedvetet tillskriver en 

situation en särskild mening, till exempel för att vi är vana att göra så. 

Intentionellt meningsskapande däremot är medvetna och strategiska 

ansträngningar att tillskriva särskild mening till en situation (Park 2010 s. 259). 

Något som kan nyttjas exempelvis när man medvetet vill förändra ett negativt 

tankesätt.    

När det uppstår en diskrepans mellan uppskattad mening och våra globala 

värdesystem måste någon av dessa ändras. Genom att tillskriva en situation en ny 

uppskattad mening (som i fallet med bondens dåliga skörd) undviker vi obehaget 

som uppstår när vårt värdesystem och uppfattning av en situation inte stämmer 

överens. Detta kallas assimilering. Men de globala meningssystemen är 

dynamiska och kan också omkonstrueras när de konfronteras med situationer de 

saknar kapacitet för att meningsfullt kunna förklara. Denna omkonstruering kallar 

Park för ackommodation (Park 2010 s. 260). Ställs vi inför en situation som vi 

saknar resurserna för att meningsfullt förklara tvingas vi alltså förändra våra 

globala meningssystem. I fallet med bondens dåliga skörd skulle en förändring av 

de globala meningssystemen kunna se ut som så att bonden istället förlorar sin 

tillit till Guds agens att påverka och upphör med sina offerritualer.  

2.1.2 Religionens meningsskapande funktion enligt Park 
Park menar att religion är särskilt lämplig som grund för människors globala 

meningssystem (Park 2013 s.361). Till skillnad från sekulära alternativ så som 

materialistiska perspektiv, som saknar metafysiska ramverk, kan religion ge 

meningsfulla svar på alla typer av frågor. Park beskriver religionens unika 

lämplighet som grund för våra värdesystem genom fyra kategorier, nämligen; 

omfattning, tillgänglighet, transcendens och sanningsanspråk. Med omfattning 

menar Park att religion kan påverka oss på många olika sätt, sett till allt från vår 
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uppfattning om världen, oss själva och andra till vår moral, våra livsval, ideal, 

känslor och tankar. Tillgängligheten refererar till hur religion utövas världen över 

och i många olika former och på så sätt är enkel att finna och delta i. 

Transcendens refererar till hur religion kan ge oss en känsla av sammanhang och 

upplevelsen av att ”vara en del av något större”. Slutligen är religion unikt lämpat 

för meningsskapande genom dess sanningsanspråk och läror som binder ihop 

uppfattningar och föreställningar till ett koherent meningssystem (Park 2013 s. 

361).  

Enligt Park kan religion spela en stor roll i människors meningsskapande. Ett 

globalt meningssystem som är informerat av religiositet, exempelvis med idéer 

om vad som är heligt eller syndigt påverkar oundvikligen individers beteende, 

tankar och känslor. Unikt för religiöst betingade globala meningssystem är 

möjligheten till förheligande (sanctification) av objekt, mål och situationer. 

Genom religiösa personers meningsskapande processer kan situationer tillskrivas 

helighet och därmed anta religiös mening (Park 2013 s. 363). Tillskrivningen av 

religiös mening kan även göras på objekt, mål eller situationer som inte alls är 

explicit religiösa (Park 2013 s. 366). På så sätt kan religioner växa sig till att 

omfatta allt fler situationer och fenomen. Det är heller inte ovanligt att religiöst 

och materialistiskt meningsskapande samverkar. Till exempel kan en orsak till 

sjukdom meningsfullt förklaras medicinskt exempelvis genom nedsatt 

immunförsvar samtidigt som sjukdomen tillskrivs religiös mening exempelvis 

genom att betraktas som en lärdom eller ett straff (Park 2013 s. 368). 

Religion erbjuder stora tolkningsmöjligheter i och med dess metafysiska natur.  

Eftersom religiös tro, likt andra grundläggande livsåskådningar, tenderar att vara 

relativt stabil är det mer sannolikt att religiösa personer ändrar sin uppfattning om 

situationers mening snarare än sina egna globala meningssystem när det finns en 

diskrepans dessa emellan (Park 2013 s. 370). Genom de stora 

tolkningsmöjligheter som religion erbjuder kan religiösa personer justera sin 

uppfattning om situationers meningsfullhet genom att göra religiösa tolkningar 

när de ställs inför problem som hotar dem (Park 2013 s. 371), så som problemet 

av klimatförändringarna.  

2.1.3 Motivering av vald teori  
Parks teori om meningsskapande har valts för denna studie av ett flertal 

anledningar. För det första lämpar sig teorin för att undersöka hur artiklarna 

konstruerar klimatengagemang och miljövård som kristet, eftersom detta i stora 

drag är resultatet av en meningsskapande process där klimatengagemang har 

inlemmats i globala värdesystem. För det andra valdes teorin för att den har en 

unik betoning på mening. Vanligtvis föredrar människor att tillskriva värde, 

mening och brådska till situationen av klimatförändringarna. Vi kallar det klimat-

”hot” och tillskriver det en etisk och, som denna uppsats kommer visa, även en 

religiös dimension. Parks teori är därmed passande här i och med att klimathotet 

effektivt kan beskrivas som ett område för situationell mening. I ljuset av 

klimathotet måste vi tillskriva mening till allt vad klimatförändringarna innebär. 

Sättet varpå detta görs kan se olika ut och resultera i olika uppfattningar.  
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Vanligtvis är Parks teori och liknande coping-teorier begränsade till att beskriva 

hur mening konstrueras vid stressfulla omständigheter hos människor som t.ex. 

drabbats av sjukdom, naturkatastrofer eller trauman (Park 2013 s. 367). Park 

postulerar nämligen att meningsskapandet triggas först när personer upplever 

obehag över att deras tidigare meningssystem inte överensstämmer med deras 

förståelse för en ny situation (Park 2013 s. 360). Därmed passar teorin om 

situationell mening in på meningsskapande om klimathotet eftersom 

klimatförändringarna är ett existentiellt hot och kan därmed liknas vid en kris eller 

stressfull omständighet som orsakar obehag, inte minst genom klimatångest.  

Däremot handlar teorin om religiöst meningsskapande som Park beskriver om 

individers kognitiva meningssystem och teorin har i tidigare studier främst 

applicerats på intervjustudier. Materialet som undersöks i denna studie är artiklar 

och dessa kan inte betraktas som helt representativa för författarnas 

meningssystem. Detta innebär en problematik emedan det finns en diskrepans 

mellan vad teorin är avsedd att adressera och det material som analyseras med 

hjälp av teorin i denna studie. Å andra sidan är de delar av teorin som belyser 

meningsskapande som situationellt betingat och religionens speciella funktioner 

för meningsskapande särskilt passande för denna studie och därmed har jag valt 

att använda teorin ändå  trots att den inte används på konventionellt sätt.   

2.2. Arbetsmodell 
Det uppsatsen ämnar synliggöra med Crystal L. Parks teori om meningsskapande 

är hur klimatet konstruerats som en fråga för kristendomen. Vilka utlåtanden om 

mening i relation till klimathotet görs och varför? Teorin kommer att tillämpas 

genom att centrala begrepp ur teorierna används som representativa modeller för 

att förklara det innehåll som uppsatsen undersökt.  

Analysen kommer att utgå från Parks antaganden om att det är först när individers 

globala meningssystem stöter på en ny situation (vilken meningssystemen inte 

förmår att tillfredsställande förklara) som ett nytt meningsskapande sker (Park 

2013 s. 360). Situationen för meningsskapande konkretiseras i kontexten av denna 

uppsatsen som ”klimathotet”. Med andra ord utgår analysen från att varje individ 

vid en eller ett flertal situationer har ställts inför kunskap om klimathotet varpå de 

har behövt värdera och tillskriva mening till klimathotet. Eftersom det inte är 

möjligt att komma åt de exakta tankar som legat till grund för meningsskapandets 

process här innebär detta en begränsning för teorin i analysen. Men även om 

uppsatsen inte kan mäta de exakta tankegångar som individerna genomgick under 

detta situationella meningsskapande så kan de tankegångarna ändå skymtas i 

produkten av meningsskapandets process, det vill säga själva meningen som 

skapats. Produkten av meningsskapandets process representeras i denna uppsats 

därför av de tolkningar, försanthållande och meningar som uttrycks.  

Dessutom kan religion enligt Park ha en unik inverkan vid meningsskapandets 

process (Park 2013 s. 363). Detta antagande kommer att tillämpas på materialet 

genom att de religiösa motiveringar som presenteras för tolkningar om etik, 

klimatengagemang, miljö och klimathotet att kategoriseras enligt vad för typ av 

funktion de har i situationen. Däremot kommer det som Park (2013) beskrev som 

religionens unika ”tillgänglighet” i samhället inte nyttjas i analysen. Blotta faktum 
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att artiklarna gör konfessionella uttryck i offentliga medier bevisar religionens 

funktion som samhälleligt lättillgängligt medel för meningsskapande. Således 

kommer denna mer samhälleliga tillgänglighets-funktion bortprioriteras till fördel 

för religionens ”transcendens”, ”omfattning” och ”sanningsanspråk” som 

funktioner i analysen.  

Sammanfattningsvis kan tillämpningen av Parks teori sammanfattas med följande 

analysfråga: 

 På vilka sätt har mening om klimathotet skapats i artiklarna och vilken 

funktion har kristendomen för den skapade meningen med utgångspunkt i 

Crystal L. Parks unika aspekter av religioners lämplighet för 

meningsskapande (omfattning, transcendens och sanningsanspråk)? 
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Kapitel 3 Metod 

3. Presentation av metod och tillvägagångssätt 
I detta kapitel presenteras min forskningsrelation till uppsatsämnet, den metod och 

de tillvägagångssätt som har använts under uppsatsarbetet samt de 

validitetskriterier uppsatsen förhållit sig till.  

3.1 Min forskningsrelation till ämnet 

Anledningen till att jag har valt att skriva om klimat och kristendom är att jag 

länge har haft ett personligt intresse för miljö och hållbarhetsfrågor. 

Klimatångesten bland de yngre generationerna, och även mig själv, ökar ständigt 

och därför finner jag samtliga perspektiv som syftar till att förklara och förlika sig 

med den klimatsituation vi befinner oss i relevanta. Klimatförändringarna är 

mänsklighetens hittills mest överlägsna hot och därmed anser jag att den utgör en 

transdisciplinär fråga av högsta aktualitet.  

Min förkunskap om klimatet har jag erhållit via egen läsning, 

nyhetsrapporteringar, sociala medier och arbete med hållbar utveckling. Jag har 

även en levd förkunskap om den svenska protestantiska traditionen eftersom detta 

är en tradition jag har växt upp inom även om jag inte själv identifierar mig som 

tillhörig till den. Min förförståelse om ämnet är relevant att belysa eftersom jag 

vill vara transparent och inte ge ett sken av att vara fullkomligt objektiv. 

Vetenskapliga textanalyser innebär att material tolkas utifrån en forskares 

förförståelse (Bergström & Boréus 2018 s. 32) minst lika mycket som den tolkas 

utifrån teori och särskild metodologi. För att kontra inverkan av mina egna 

personliga biaser har jag därför nyttjat en hermeneutisk iterativ analys.  

3.2 Kvalitativ innehållsanalys och tillvägagångssätt 
Den metod som arbetet för denna uppsats vilar på är en kvalitativ textlig 

innehållsanalys. En innehållsanalys är en form av textanalys som syftar till att 

markera, kategorisera och jämföra en texts innehåll och betydelse för att besvara 

bestämda forskningsfrågor (Boréus & Kohl 2018 s. 50). Innehållsanalysen har jag 

tillämpat genom att på olika sätt tolka och koda materialets innehåll för att kunna 

dra välgrundade slutsatser om vad som faktiskt sägs och menas i texten. 

Innehållsanalysen har utgått från ett konstruktivistiskt perspektiv på språk. 

Språkkonstruktivism utgår från antagandet att allt språk är betingat, värderande 

och meningsfullt och att det därför inte finns något sätt varpå vi kan beskriva 

världen på ett objektivt eller neutralt sätt. Perspektivet menar att vi konstruerar vår 

egna verklighet genom de meningar vi tillskriver världen genom vårt språk 
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(Boréus & Kohl 2018 s. 27). Detta perspektiv tillsammans med innehållsanalysen 

innebär att jag i analysen har betraktat textens innehåll som talande för en upplevd 

verklighet, vilket passat väl ihop med Parks teori om meningsskapande.  

Uppsatsarbetet är kvalitativt i den mening att analysen varit mer mån om att 

beskriva materialet ingående snarare än på bredden. En kvalitativ strategi 

kännetecknas av analyser som ingående undersöker hur olika fenomen beskrivs 

och definieras i relation till varandra (Lindgren 2014a s. 30). Under analysens 

gång har jag därmed varit mer angelägen om att göra flertaliga och komplexa 

tolkningar av materialet snarare än att kvantifiera materialets innehåll för mätning. 

Jag har bearbetat materialet i flera olika omgångar och först fastslagit resultaten 

när kodningen visat sig vara stabil i flera olika bearbetningar av materialet. Detta 

är essentiellt för den kvalitativa analysen vars tillvägagångssätt i grund och botten 

är hermeneutiskt. Hermeneutiska forskningsprocesser förlitar sig på att 

bearbetning av material sker i olika omgångar som genererar nya observationer 

och förståelser för innehållet fram till dess att forskaren inte längre gör några nya 

observationer som bestrider dennes tematiserade förklaringsmodell för innehållet 

(Lindgren 2014a s. 34–35). Den kvalitativa analysen har valts emedan den har 

passat väl in med materialets begränsade kvantitet samt målet för uppsatsen.  

3.2.1 Kodning och tolkning 
Att koda ett material innebär att man markerar och benämner särskilda mönster, 

uttryck, åsikter eller andra innehållsliga inslag i en text. Detta är ett sätt att 

sammanfatta och kategorisera innehåll i en text för att göra det mer hanterbart 

(Lindgren 2014b s. 46). Jag har kodat materialet för denna uppsats i flera olika 

omgångar och på olika sätt. Den första kodningen av materialet syftade enbart till 

att kartlägga vad artiklarna handlade om. Detta var en översiktlig kodning och 

innebar exempelvis att en paragraf som handlade om teknikens roll i klimatarbetet 

kort och gott kodades som ”teknik”. Den andra omgången av kodning av 

materialet var mer informerad av teori och tidigare forskning och därför 

innefattade den mer tolkning utifrån denna teoretiska bakgrundskunskap. Här 

introducerade jag koder så som ”syndafall” och ”förtröstan” för att beskriva delar 

av innehållet i artiklarna, även om artiklarna inte själva benämnt innehållet som 

så. De sista kodningsomgångarna syftade till att förfina de tidigare koderna genom 

att jämföra dem med varandra och göra omtolkningar för att ge koderna mer 

specifika benämningar.  

I det slutgiltiga stadiet började jag även slå ihop koder med liknande teoretisk 

innebörd, exempelvis koder så som ”ekologisk skuld”, ”förvaltarskap”, ”synd”, 

”givet ansvar” slogs ihop till ”gudagiven plikt till förvaltning”. Denna typ av 

hopslagning av koder blev början på en tematisering av materialet.  Tematisering 

innebär en kategorisering av koder, där koder organiseras och slås samman under 

en gemensam benämning baserat på deras delade tematiska innebörd (Lindgren 

2014c s. 66). Detta innebär en form av abstraktion i och med att kodernas 

teoretiska likheter paras ihop i konstruktionen av en ny teoretisk kategori.  Denna 

typ av kategorisering gjorde tydligare vilka teman som var återkommande i flera 

av artiklarna och visade på så sätt olika mönster i materialets innehåll. Det är 

dessa mönster som senare summeras och presenteras i resultatet.  
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All typ av kodning innefattar tolkning av textens mening. Mening i en text kan 

vara manifest, vilket betyder att dess betydelse är explicit (Boréus & Kohl 2018 s. 

50) men textens mening kan också vara implicit. Textdata med implicit mening 

har jag tolkat genom så kallade som om-tolkningar. Denna typ av tolkning går ut 

på att synliggöra uppfattningar och antaganden som finns i texten men som inte är 

tydligt utskrivna. Som om- tolkningar bortser från de bokstavliga meningarna i 

text för att ta reda på vad som egentligen menas. Att använda sådana tolkningar 

öppnar dock upp för feltolkningar och därför har jag bara nyttjat som om-

tolkningar när tolkningen i fråga har stöttats av andra saker författaren skrivit i 

artikeln och av kontexten av texten som helhet.   

3.2.2 Abduktiv ansats 
Arbetet bakom denna uppsats har varit abduktivt. Ett abduktivt tillvägagångssätt 

innebär en återkommande växling mellan en deduktiv och induktiv ansats 

(Lindgren 2014c s. 67). Det deduktiva tillvägagångssättet har sin utgångspunkt i 

teori, mot vilken den därefter söker testa ett material. Det induktiva 

tillvägagångssättet utgår från ett material som sedan kodas och tematiseras på ett 

sätt som ger upphov till en passande teoretisk förklaring. På så sätt kan man säga 

att deduktiva ansatser är hypotesprövande medan induktiva ansatser är 

upptäckande (Hjelm & Lindgren 2014 s. 25).  

I de initiala omgångarna av kodningen av materialet nyttjade jag en induktiv 

ansats när jag lät materialets innehåll tala för sig självt och ge upphov till teman 

som kunde fungera som grund till uppsatsens frågeställningar. Den induktiva 

kodning jag gjorde av materialet synliggjorde mönster och teman i materialet. 

Baserat på dessa teman kunde jag lättare filtrera ut relevanta teorier att testa mot 

materialet genom en deduktiv ansats vilket till slut resulterade i valet av Crystal L. 

Parks meningsskapande teori. Anledningen till att jag nyttjat en blandning av 

induktiva och deduktiva ansatser är för att uppsatsens material, teori och metod 

alla ska vara väl sammanhängande.   

3.3 Validitet 
Validitet är en gradskala som refererar till hur väl en studie mäter det som den 

faktiskt utger sig för att mäta. Inom humaniora är inte målet med forskning att 

mäta en fast objektiv verklighet likt naturvetenskapen (Engler & Strausburg 2021 

s. 9–10). Det denna uppsats har för avsikt att mäta är snarare den konstruerade och 

kontextbundna sanning som den uttrycks av människor, men detta kan fortfarande 

mätas på bättre eller sämre sätt. Validitet i kontexten av denna uppsats handlar 

därmed mer om hur väl uppsatsen gör rimliga tolkningar av materialet, hur väl 

resultaten korresponderar med frågeställningen och huruvida uppsatsen 

kommunicerar tolkningarna på ett rättvist sätt till läsaren. Som jag tidigare 

nämnde i punkt 3.1.4. har jag därför varit försiktig när jag tolkat materialet för att 

minska risken för misstolkningar. För att bibehålla validitet vad gäller 

överensstämmelsen forskningsfrågor och mätningar emellan har jag under arbetets 

process ständigt omformulerat och specificerat frågeställningarna så att dessa inte 

ska omfatta något annat, mer eller mindre än studiens faktiska resultat.  
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Eftersom uppsatsen är kvalitativ har dess fokus legat på att säkra en inre validitet, 

därmed har extern validitet, det vill säga resultatens generaliserbarhet (Malterud 

2011 s. 28) inte varit av hög prioritet. Uppsatsen har inte haft för avsikt att dra 

slutsatser om kristna eller klimatengagemang ”i allmänhet” och gör följaktligen 

inte heller några sådana utlåtanden just eftersom materialet är begränsat och inte 

kan betraktas som representativt för en större grupp eller fenomen.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som är komna av den kvalitativa 

innehållsanalysen samt analysen av dessa resultat enligt Crystal L. Parks teori om 

meningsskapande.  

4.1.2 Gudagiven plikt till förvaltning 
När artiklarna motiverar klimatengagemang och miljövård görs detta oftast genom 

referenser till Bibeln och skapelseberättelsen där Gud ger människan i uppgift att 

råda över naturen.  

När Gud från början skapade människan till sin avbild gav han henne 

uppdraget att ta hand om skapelsen. Gud sa till första människorna: “Var 

fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över 

havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.” Detta 

innebär en förvaltning och att ta hand om vår planet, inte att förstöra 

den.”(Swärd 30/4–2021) 

Att Gud har gett människan detta ansvar tolkas i artiklarna att betyda att 

människan också har en skyldighet och plikt att förvalta naturen. Det råder dock 

delade uppfattningar om exakt vad denna uppgift betyder. Vissa artiklar beskriver 

ansvaret över miljön i termer av ”härskande”; 

Människan har fått uppdraget att härska över skapelsen och lägga den 

under sig. Det inbegriper vetenskap och teknik. Vi behöver förstå 

skapelsen för att rätt kunna förvalta den, i stället för att förstöra den. 

(Gustavsson 30/4–2019) 

Denna typ av härskande uppfattning om människans miljöansvar uppvisas 

framförallt i artiklarna av Thomas Idergard och Stefan Gustavsson. Uppfattningen 

att människan bör härska över naturen har i dessa artiklar stark sammankoppling 

med antropocentriska föreställningar som att naturen ”finns till för vår skull” 

(Gustavsson 2019) och att ”ett enda människoliv är värt mer än hela Amazonas” 

(Idergard 2020). 

I kontrast till härskar-uppfattning om människans plikt gentemot miljön finns det 

ett flertal artiklar som snarare beskriver människans miljöansvar i termer av vård 

och omhändertagande. Här betonas istället Guds godhet som synlig i naturen och 

miljön karaktäriseras som en gåva att vårda; ”Vår jord […] som en gåva från Gud 



 20 

att förvalta tillsammans med alla andra skapade varelser” (Mienna Sjöberg 5/11–

2020). 

I och med föreställningen att Gud håller människan ansvarig för förvaltandet av 

miljön följer antagandet att värnandet om miljön är en plikt och all oförmåga eller 

ovilja att göra detta; en ”synd”. Det omoraliska i miljöförstörande handlingar 

beskrivs därmed som ett orätt mot Gud; ”När vi kränker Guds skapelse kränker vi 

skaparen själv. Enligt samma princip hyllar vi i förlängningen Gud när vi tar hand 

om skapelsen” (Boström 15/5–2018). Miljöförstörande handlingar blir således 

syndiga i och med att de tänks vara ett orätt mot Gud och Guds vilja snarare än 

mot natur, djur eller medmänniskor.  

4.1.3 Anspråk på unik moral 
Vid flera tillfällen i artiklarna görs anspråk på en unik kristen miljöetik och moral. 

Resonemanget bakom anspråket utgår från antagandet att människors handlingar 

döms av Gud baserat på handlingens inneboende värde, snarare än dess 

konsekvenser och relevans i nutiden. En artikel beskriver det såhär: ”Som kristna 

har vi incitament att göra det som är gott, bara för att det är rätt – även om vissa 

saker kanske inte innebär så stor konkret skillnad” (Ottestig 20/6–2019). Av detta 

följer uppfattningen att varje miljövärnande handling är god oavsett hur obetydlig 

den tycks vara; 

Den kristna drivkraften handlar därför inte främst om vad som ger resultat 

och är effektivt, utan vi söker göra det som är gott för att vara lojala mot 

Guds vilja. (Abrahamsson 17/6–2020) 

Antagandet att en Gud håller människan ansvarig för miljön resulterar därmed i 

föreställningen att det alltid finns en mening med miljögoda handlingar, oavsett 

kontexten, eftersom dessa utförs i enlighet med människans skyldigheter. 

Föreställningen om det unika i den egna kristna moralen syns också i den 

positionering som görs gentemot det sekulära;  

Den kristna profetiska rösten behöver vara en röst för att värna om Guds 

skapelse, som nu gradvis fördärvas. Vi har ännu större skäl än det sekulära 

samhället att värna om miljön. (Swärd 8/10–2019) 

I detta citat tillskrivs dessutom den kristna tron en etisk och handlingskraftig 

karaktär, som ju också är nödvändiga aspekter av klimatengagemang.  

4.1.4 Moralen och miljöns fördärvelse 
Återkommande i artiklarna finns olika uttryck för uppfattningen att världen är 

sämre, förfallen eller underlägsen det Gud tänkte sig att den skulle vara, att något 

har slagit slint och att världen eller människan numera saknar enighet med Gud. 

Artiklarna beskriver denna underlägsenhet på varierande sätt genom olika 

problemformuleringar. Bland annat kritiseras människan och hennes förnekelse 

av, apati och avtrubbning inför lidande i allmänhet, och klimathotet i synnerhet: 

”Vi hör skapelsens våndor i krig och flyktingströmmar sedan många år tillbaka. 

Men vi är fartblinda och avtrubbade” (Cyrillus 19/7–2021). 
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Vidare tas också samhälleliga problem så som ohållbara livsstilar och ett 

materialistiskt tillväxt-fokuserat mänskligt tankesätt upp som problem som 

människan upprätthåller. Problemformuleringarna om denna förfallna värld 

förekommer också med betydligt mer teologiska grunder. Här är 

skapelseberättelsen återigen en central förklaringsmodell som nyttjas i artiklarna 

för att förklara människans imperfektioner via syndafallet; 

Så sviker människan Gud och gör det hon inte får, hon äter av den 

förbjudna frukten. Och Adam och Eva, som ytterst sett är ansvariga för 

både sveket och skapelsen, skyller ifrån sig. (Boström 15/5–2018) 

Syndafallet blir här representativt för människans gudsfrånvändhet, som 

presenteras som det som i grund och botten orsakat människan att frångå sitt 

ansvar till förvaltarskap och förneka sin synd. På liknande sätt som människan 

beskrivs som förfallen målas också miljön upp som ”trasig”. Den gudsskapade 

naturen är inte längre vad Gud ämnade, utan fördärvad likt människan;  

Bibelns förklaring är att det kommer att visa sig i naturen om folket vänder 

sina hjärtan från Gud […] Materiell nedskräpning av haven måste stoppas 

– liksom den andliga nedskräpningen av hjärtan. (Carlsson 14/12–2021) 

Framförallt artiklarna av Carlsson, Boström, Cyrillus och Preston gör sådana 

sammanbindningar där de länkar miljöförstöring till moralförstöring. Antagandet 

är att med sämre människor följer en sämre natur.  Här konstrueras en länk mellan 

det andliga och materiella i och med uppfattningen är att människans moraliska 

fördärv också spiller över på miljön.  

 

4.1.5 Tillit, hoppfullhet och handling 
Vid sidan av beskrivningar av människan som en aggressor och förstörare av 

naturen presenteras också bilden av människan som ett offer för lidande. Negativa 

känslor så som rädsla, klimatångest och stress över ansvaret över 

klimatförändringarna repeteras ständigt i artiklarna. Flera av artiklarna ger uttryck 

för egen klimatångest men diskuterar också hur dessa känslor är oproduktiva ur ett 

klimatengagemangsperspektiv: ”Vi står verkligen inför en enorm utmaning […] 

därför behöver vi hitta en bättre startpunkt för miljöengagemang än panik, ångest 

och skam” (Gustavsson 30/4–2019). 
 

Sådan kritik mot negativa oproduktiva känslor och klimatångest kontras i flera av 

artiklarna med en tilltro till Gud;  

Det finns en hälsning i Bibeln som återkommer om och om igen: Var inte 

rädd! Då människor genom Bibelns historia drabbas av kriser och 

katastrofer så skickar Gud det meddelandet: Var inte rädd. För Gud vet att 

vi är människor som inte kan, eller ska, ha koll på allt. Han vet att vi blir 

rädda och att vi behöver påminnas om att allt ligger i hans hand. Hur mörkt 

det än ser ut. (Hallgren 1/11–2019) 

 

Tron på Guds ”suveränitet”, uppfattningen att allt vilar i Guds händer och att Gud 

har en plan för världen och skapelsen leder till förtröstan och blir på så sätt en 

form av ångestlindring. Här finns också en hoppfullhet och en tro på att Gud 
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kommer att skapa en ny, helad värld och att mänskligheten inte står inför någon 

undergång  utan att världen kommer att göras ny via Gud: ”En dag ska Gud, en 

gång för alla, hela sin trasiga skapelse och allting i den – både oss människor och 

miljön” (Preston 3/5–2018). Flera av artiklarna är däremot noga med att betona att 

de egna klimatvänliga handlingarna, trots Guds allsmäktighet, fortfarande är 

relevanta och motsäger således det fatalistiska perspektivet att ”det som händer, 

händer”.  

Noa satt inte och väntade på översvämningen utan hamrade på. Vi sätter 

Gud i centrum av våra liv, och går sedan ut och förändrar den här 

världen tillsammans med honom (Carlsson 14/12–2021) 

 

Men om Gud har världen i sin hand, spelar det någon roll vad jag gör? 

– Tänker vi så när det gäller andra saker? Svält till exempel? Väldigt få 

kristna tänker så. Gud bjuder in oss att verka tillsammans med honom.  

(Ottestig 20/6–2019) 

I dessa citat avspeglas uppfattning att förvaltarskapet är människans ansvar även 

om människan får hjälp med detta från Gud.  

 

4.1.6 Människan kontra miljöns skapelse och värde 
Artiklarna benämner ofta världen som ”skapelsen” utifrån antagandet att miljön 

och människan är intentionellt skapade av Gud. Det är utifrån detta antagande 

som människan tillskrivs särskilt värde och vikt i de resonemang som förs om 

miljön eftersom människan dessutom tänks vara skapad till ”Guds avbild”.   

Människan har, till skillnad från växter och djur, en rationell själ som är 

skapad till Guds avbild, med förmåga till kärlek, vilja och förnuft. Bara 

potentialiteten till dessa förmågor, om än outvecklade, räcker för 

människans särskilda värde. (Idergard 12/2–2020) 

På liknande sätt som människan får sitt särskilda värde genom att vara skapad till 

Guds avbild får naturen sitt värde genom att vara skapt av Gud enligt artiklarna. 

Både naturens godhet och värde härleds i artiklarna tillbaks till Gud snarare än 

något annat inneboende värde. Detta syns bland annat i hur uppskattning för 

naturen benämns ”skapelseglädje” och uttrycks som en förundran över just Gud 

och Guds avtryck.  

Gud skaparen möter oss i naturen och i det som lever, i det skapade. Där 

kan vi väldigt tydligt ana Gud […] oavsett trostillhörighet så finns det ett 

tilltal i naturen, i det skapade, där vi kan ana något djupt existentiellt. 

(Hirvonen Nyström 15/12–2020) 

Det värdefulla i naturen konstrueras därmed som en förlängning av Gud. 

Uppfattningen är att det goda med miljön är att den är skapt av Gud, vilket också 

samspelar med den tidigare nämnda uppfattningen att miljöförstörelse är en synd 

mot Gud snarare än orätt mot miljön själv (se 4.1.2).  

Narrativet om Guds skapande av världen resulterar följaktligen i antaganden om 

att människan och miljön är skapade utifrån olika premisser. Naturen är skapad av 

Guds vilja, och människan skapad till Guds avbild för att leva i och förvalta 



 23 

naturen. Människan och miljön tycks vara avskilda i skapelsen och som entiteter, 

även om de relaterar. Detta syns bland annat i språket som används i artiklarna när 

människan och miljön beskrivs som avskilda fenomen, där exempelvis klimatet 

”hotar” eller ”straffar” människan. Vidare ser vi hur människan och miljön också 

separeras i den kritik som vissa artiklar riktar mot en allt för miljö-orienterad 

kristendom; 

När en hjärtefråga ställs framför Kristus begränsas tron. Vi märker det när 

kristna tappar perspektiv och låter klimatfrågan bli den enda frågan som är 

viktig. En ny syndakatalog skrivs, där brott mot skapelsen är den värsta 

formen av synd. Trons perspektiv krymps, lärjungaskapet blir ensidigt. 

(Abrahamsson 17/6–2020) 

Här konstrueras miljön som något exkluderande och ett särskilt begränsat fokus, 

snarare än som något allomfattande eller interrelationellt.  

4.2. Analys 
I denna del av kapitlet kommer de meningsskapande antaganden och anspråken 

som presenterades i resultatet att analyseras med Crystal L. Parks teori om 

religionens funktion vid meningsskapande enligt följande analysfråga; 

 På vilka sätt har mening om klimathotet skapats i artiklarna och vilken 

funktion har kristendomen för den skapade meningen med utgångspunkt i 

Crystal L. Parks unika aspekter av religioners lämplighet för 

meningsskapande (omfattning, transcendens och sanningsanspråk)? 

4.2.1 Skapelsen; ett gemensamt narrativ 
I artiklarna var skapelseberättelsen ett ständigt återkommande tema. Till 

antagandet att världen är Guds skapelse kunde olika efterföljande tolkningar så 

som den om förvaltarskap, naturens godhet, människans unika värde och miljöns 

förfall härledas. På så sätt var skapelse-narrativet en högst central och 

grundläggande uppfattning ur vilket många andra uppfattningar emanerade. 

Skapelsenarrativet fungerade i artiklarna som en gemensam kristen baslinje som 

artiklarna ständigt refererade till för att förklara och legitimera sina tolkningar. 

Eftersom skapelsenarrativet fungerar som en grundläggande förklaringsmodell 

bör det rimligtvis betraktas som en del av ett meningssystem i likhet med det Park 

(2010) beskriver. Som tidigare nämnt består våra meningssystem enligt Park 

(2010) av de föreställningar vi har som fungerar som ramverk med vilka vi tolkar 

erfarenheter och ny information. Skapelsenarrativet är i högsta grad en sådan 

föreställning, som artiklarna därefter relaterar ny information om klimathotet till. 

På så vis kan skapelsenarrativet tolkas som en gemensam föreställning som ingår i 

de globala meningssystemen av föreställningar hos författarna. Att 

skapelsenarrativet delas av författarna innebär dock inte att allas efterföljande 

tolkningar om klimatet är desamma vilket vi såg i exemplet om huruvida 

förvaltarskapet går ut på härskande över eller vård av naturen. På så sätt är 

narrativet om skapelsen både gemensamt kristet men också individuellt i och med 

att olika personliga tolkningar baserat på skapelseberättelsen förekommer.   
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Den funktion som kristendomen har i kontexten av detta skapelsenarrativ är till att 

börja med bidragandet av det som Park (2013) kallar sanningsanspråk, det vill 

säga de konkret formulerade läror och idéer som utgör skapelseberättelsen. Dessa 

sanningsanspråk finner vi främst i Bibeln och första Mosebok som är det 

författarna refererar till i sina resonemang om skapelsen. För det andra bidrar 

kristendomen genom skapelseberättelsen, också till att mänskligheten och miljön 

skrivs in i ett större meningsfullt sammanhang där människan tänks ha ett bestämt 

syfte och vara kommen av Gud. Detta passar in med det Park (2013) beskriver 

som religionens transcendenta funktion, det vill säga; religionens förmåga att 

skapa en känsla av sammanhang och upplevelsen av att vara en del av något 

större. 

4.2.2 Konstruktionen av klimathotets innebörd och mening 
Resultaten visar tydliga prov på situationellt meningsskapande i hur artiklarna 

förklarar och tillskriver mening till klimathotet. Som Park (2013) pekade ut är det 

vanligt förekommande att både materialistiskt och religiöst meningsskapande 

blandas, vilket också är fallet då artiklarna exempelvis både använder ekonomiska 

och teologiska förklaringsmodeller för att beskriva miljön och människans förfall.  

Även vid konstruktionen av klimathotets betydelse spelar skapelsenarrativets en 

viktig roll. Den skapelseberättelse som artiklarna utgår ifrån innefattar också 

beskrivningar av ett syndafall; en vändningspunkt där människan vänt sig från 

Gud och till synd. Detta syndafall ger klimathotet en förklaring när artiklarna 

länkar människans moraliska förfall till miljöförstörelse. Klimathotet är inte bara 

en följd av ökade växthusgasutsläpp, utan en del av en längre berättelse om 

världens och människans moraliska förfall. På så sätt skrivs klimathotet också in i 

skapelseberättelsens och syndafallets narrativ och blir meningsfull i ett större 

sammanhang.  

Inlemmande av klimathotet inom den egna religiositetens sfär kan kategoriseras 

som det Park (2013) benämner religionens omfattning. Enligt Park innebär detta 

att religionens relevans och omfattning kan utvidgas genom att ny information, 

upplevelser eller erfarenheter får en religiös betingelse. I detta fall har klimathotet 

beskrivits teologiskt och därmed kommit att omfattas av kristendomen. Det som i 

mångt och mycket möjliggör denna omfattning är att religion också fungerar 

meningsskapande genom de sanningsanspråk den tillför. I det här fallet är det 

Bibeln och citat därinom som fungerar legitimerande av de teologiska resonemang 

som författarna använder för att påskriva klimathotet en kristen relevans.   

4.2.3 Konstruktionen av det etiska klimatengagemanget 
För att något ska vara relevant för etisk reflektion behöver det ha ett värde, 

därmed är de etiska motiveringarna som presenteras för miljövård i artiklarna nära 

besläktade med motiveringar av miljöns värde. Här fungerar kristendomen 

återigen meningsskapande genom sina sanningsanspråk vilka författarna använder 

för att motivera miljöns värde. Bibelcitat om naturens godhet presenteras och 

tolkningar görs om skapelseberättelsen som framställer naturen som en gåva. 

Kristna sanningsanspråk som åberopar förvaltarskap används också för att 

underbygga en känsla av plikt och moraliskt ansvar över miljön. Det råder 

visserligen oenighet om hur ett gott förvaltarskap ser ut, men det centrala 
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meningsskapandet här är värdet som har fästs vid att förvalta. Att bry sig och att 

handla därefter (klimatengagemang) har konstruerats som ett måste.  

Genom föreställningen om förvaltarskapet får kristendomen dessutom en 

transcendent funktion. Förvaltningen av miljön konstrueras som ett påbud från 

Gud, samtidigt som Gud själv tänks arbeta för att omhänderta sin skapelse. 

Uppfattningen att varje handling av gott förvaltarskap utförs tillsammans med 

Gud innefattar en konstruktion av ett sammanhang och idén om att vara en del av 

något större och passar därmed in på Parks (2013) beskrivning av religionens 

transcendenta funktion.  

På liknande sätt motiveras förvaltarskapet genom ett förheligande av naturen och 

miljövård. Eftersom Gud tänks omfatta naturen i egenskap av att vara dess 

skapare blir goda miljöhandlingar ett sätt att hylla Gud på, och motsatta 

handlingar en synd. Här antar kristendomen en omfattande funktion emedan goda 

miljöhandlingar tillskrivits en kristen etisk status (förheligande) och därmed kan 

till synes icke-religiösa handlingar så som att källsortera få en religiös mening. 

Eftersom sådana handlingar får ett större andligt värde och har konstruerats som 

pliktenliga innebär det att kristendomen också får en motiverande funktion  

vilket vi också ser prov på i de kontrafatalistiska uttalanden som görs för att 

uppmuntra miljövårdande handlingar, oavsett deras effektivitet.  

Slutligen ser vi i artiklarna också uttryck för ett slags meta-meningsskapande där 

ett särskilt unikt värde har tillskrivits den egna kristna etiken. I artiklarna har 

författarna genom att positionera det egna värdesystemet gentemot andra 

värdesystem, framförallt sekulära sådana, dragit slutsatsen att den kristna moralen 

och värdesystemet har ett unikt värde i och med att den uppmanar goda 

handlingar oavsett dess effekter. Anledningen till att jag kallar detta 

meningsskapande ”meta” är alltså för att det tillskriver mening till det egna 

meningssystemet. Huruvida detta är en funktion av religion (om det är kristen lära 

som informerat denna tolkning), eller om det grundar sig i en annan personlig bias 

framgår inte i artiklarna och gör det därmed svårt att kategorisera detta 

meningsskapande enligt Parks (2013) aspekter av religiöst meningsskapande.  

4.2.4 Situationellt meningsskapande vid klimatångest 
Uttrycken för klimatångest och sätten varpå den hanterades i artiklarna utgör ett 

ännu påtagligare exempel på situationellt meningsskapande än klimathotet i stort. 

Enligt Park (2013) påbörjas meningsskapandets process först när individer 

upplever stress  vilket klimatångesten är ett tydligt exempel på.  

I artiklarna har klimatångesten porträtterats som ett bekymmer med två 

problematiska utfall. Den ena problempolen tänks utgöras av ett fatalistiskt 

meningsskapande, apatiskt förhållningssätt och tanken att ”allt ändå är kört” 

medan den andra problempolen innebär upplevelsen av enorm skuldbörda, ångest 

och tanken att man ”måste göra allt”. Båda dessa poler kritiseras. Här uppmanar 

artiklarna till intentionellt meningsskapande (att medvetet omtolka situationen) 

genom att kritisera dessa förhållningssätt med kristna sanningsanspråk. Det 

fatalistiska apatiska förhållningssättet bestrids genom referenser till det mänskliga 

förvaltaransvaret och vikten av individuella handlingar, medan ”jag måste göra 

allt”-förhållningssättet kontras med tillit till Gud och försäkran om att det är Gud 

som har det yttersta ansvaret och makten. Kristendomen får därmed utökad 



 26 

omfattning i och med att den i sammanhanget både fungerar som en 

handlingsmotivation och ångestlindrande förtröstan.  

Dessa kontraargument kan beskrivas som resultatet av ett religiöst situationellt 

meningsskapande där ny mening har tillskrivits klimathotet för att undgå obehaget 

av klimatångesten på ett sätt som varken resulterar i apati, stor ångest eller 

försvagad tro. Det kan också betraktas som assimilering i meningen att religiösa 

omtolkningar har nyttjats för att hitta en religiös balanspunkt mellan att bry sig för 

mycket och att inte bry sig alls, där klimatångesten är minimal, istället för att helt 

vända på de religiösa globala meningssystemen.  

4.3. Slutsatser 
Målet med denna uppsats var tudelat och fördelat på två frågeställningar. Den 

första frågeställningen lydde såhär; 

 Hur beskrivs och motiveras klimathotet och klimatengagemang i de 14 

utvalda artiklarna från svenska kristna tidningar och vilken mening 

kontureras med avseende på miljö och etik?  

 

Klimathotet porträtterades i artiklarna som ett resultat av ett misslyckat 

förvaltarskap. Artiklarna utgick alltså ifrån antagandet att människan har ett 

särskilt gudagivet ansvar att omhänderta naturen som hon har misslyckats med. 

Flera av artiklarna gav också uttryck för upplevelsen om världen och människan 

som förfallen och underlägsen det den en gång var eller är tänkt att vara. Till detta 

förfall tillskrevs människan skulden och människan kritiserades för att vara bland 

annat materialistisk och gudsfrånvänd. Genom olika teologiska resonemang och 

bibliska referenser relaterades klimathotet till uppfattningen om världens förfall, 

skapelseberättelsen och syndafallet, och på så sätt inlemmades därmed klimathotet 

in i skapelse-narrativet. Också den mening och det värde som artiklarna tillskrev 

miljön var relaterade till skapelseberättelsen eftersom miljön återkommande 

beskrevs som god och värdefull i egenskap av att vara skapad och given av Gud.  

I artiklarna var det tydligt att klimatengagemang hade kopplats ihop med den 

kristna etiken. Genom att åberopa förvaltarskapsidén konstruerades vårdandet av 

miljön som ett gudagivet ansvar och plikt. Klimatvårdande handlingar beskrevs 

som ett sätt att hylla Gud på och det motsatta beskrevs som en synd. På så sätt har 

klimatvårdande handlingar tillskrivits religiös mening eftersom tanken artiklarna 

ger uttryck för är att sådana handlingar sker i enlighet med Guds vilja om vad som 

är gott. Flera av artiklarna gav dessutom uttryck för upplevelsen av den egna 

kristna miljöetiken som särskilt unik och god, något som tyder på att ett meta-

meningsskapande har skett där de har tillskrivit det egna meningssystemet en 

mening.  

Den andra frågeställningen handlade om religionens funktion vid 

meningsskapandet i artiklarna; 

 Hur fungerar kristendomen som en resurs i hur artiklarna konstruerar mening 

om klimathotet enligt Crystal L. Parks teori om religiöst meningsskapande?  
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En av religionens centrala funktioner för meningsskapandet var bidragandet av det 

som Park (2013) benämner sanningsanspråk. Bibelcitat och andra konfessionella 

inslag användes för att tolka och beskriva klimatrelaterade fenomen och på så sätt 

fick kristendomen en förklarande funktion. Här fungerade kristendomen som en 

resurs som artiklarna ständigt använde för att ge förklaringar till exempelvis 

varför människan ens ska bry sig om klimatet. Genom dessa teologiska 

förklaringar och vidaretolkningar tillskrevs mening dessutom till synes icke-

religiösa fenomen (så som klimatengagemang). Detta är ett tydligt exempel på vad 

Park (2013) beskrev som religionens omfattande funktion, det vill säga; 

religionens förmåga att påverka oss och våra tolkningar på många olika sätt och 

därmed utbreda sin omfattning. Tillskrivandet av religiös mening innebar, i fallen 

då religiös mening tillskrevs miljövårdande handlingar, att kristendomen också 

fick en motiverande funktion. Kristendomen antog även det Park (2013) definierar 

som en transcendent funktion i de fall där artiklarna skrev in fenomen i större 

transcendenta sammanhang som gav upphov till uppfattningen om att vara en del 

av något större. Ett exempel på det var medförvaltar-idén; uppfattningen att 

förvaltarskap är ett åtagande människan utför tillsammans med Gud. 

Uppfattningen om samarbete med Gud var något som nyttjades i det situationella 

meningsskapande som kom av klimatångest. Då presenterades medförvaltar-idén 

som en anledning att förtrösta och kom därmed att få en ångestlindrande funktion.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1 Teoretisk reflektion 
Den teori som använts i denna studie är Crystal L. Parks teori om religiöst 

meningsskapande. Som tidigare nämnt (2.1.3) har teorin tidigare framförallt 

använts inom fältet för psykologi där den applicerats på intervjuer vilket gör 

denna studies applicering av teorin på artiklar någorlunda okonventionellt. Teorin 

har fungerat väl för att synliggöra antaganden och uppfattningar om vad som är 

meningsfullt och på vilket sätt. Med Parks teori upplevde jag att jag effektivt 

kunde studera kristet försanthållande på ett sätt som tog hänsyn både till 

försanthållandets funktion och innehåll. Men eftersom materialet för studien var 

artiklar med meningsutlåtanden innebar det att det som undersöktes var skapad 

mening, snarare än den bakomliggande meningsskapande processen som Park 

beskrev. Detta innebar i analysen att försanthållandet ofta fick stå för sig självt på 

ett sätt som saknade förankring till psykologin av individerna som uttryckt 

meningen. Vilka meningssystem, individuella erfarenheter och upplevelser som 

låg till grund för att författarna uttryckte försanthållande X snarare än Y låg alltså 

utanför räckvidden för denna uppsats i och med den begränsade beskaffenheten 

av artiklar som genre och material. Även om teorin fungerade, fungerade den 

alltså inte optimalt tillsammans med materialet. Jag tror därmed att teorier om 

meningsskapande lämpar sig bäst i kombination med intervjuer där forskaren kan 

få utförliga beskrivningar av meningsskapandet som leder upp till försanthållande 

och följaktligen göra säkrare utlåtanden om individernas meningssystem och 

tänkande.   

 

Parks teori inkluderade däremot också fyra kategoriseringar av religionens 

lämpliga roll för meningsskapande (omfattning, transcendens, sanningsanspråk 

och tillgänglighet). Även om tillgängligheten som kategori aldrig blev relevant i 

kontexten av denna studie var de andra kategorierna särskilt passande för att 

synliggöra olika strukturer för hur religion inverkar vid konstruktion av mening.    

5.2 Metodisk reflektion 
Den metod som studien använde var en kvalitativ innehållsanalys vilket passade 

ihop med materialet på 14 artiklar mycket väl. Materialet hade ett brett omfång 

nog för att analysen skulle kunna urskilja återkommande teman i det och 

materialet var begränsat nog för att närläsning och gedigen kodning skulle vara 

möjlig under det tidsspann jag hade till mitt förfogande.   

Under arbetets gång har jag varit noga med att förhålla mig till mina 

validitetskrav om lämpliga tolkningar, korrekt representation av dessa och 

överensstämmelse mellan resultat och frågeställning vilka jag anser har 

uppnåtts. Värt att nämna är att jag i resultatet har presenterat olika innehåll från 

artiklarna tillsammans. Detta kan ge intrycket att samtliga artiklar säger en och 

samma sak, men så är självklart inte fallet det som presenteras i resultatet är 
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snarare kategoriseringar komna av kodningen som är en summativ beskrivning av 

vissa återkommande idéer. Materialets begränsade omfång innebär också 

begränsad generaliserbarhet och därmed har jag undvikit att göra utlåtanden om 

kristnas syn på klimat i stort. En annan medveten strategi jag har nyttjat för att 

säkra validitet är att inte göra några säkra utlåtanden om författarna. Detta 

eftersom artiklarna inte kan betraktas som fullständigt representativa av 

författarna som komplexa individer.  

5.3 Empirisk reflektion 
För de personliga resonemangen som fördes i artiklarna om klimatengagemang 

var skapelseberättelsen särskilt central, vilket också var fallet i Egbergs (2018) 

studie som undersökte officiella dokument om klimat från olika kyrkosamfund. 

Att skapelseberättelsen, som är en del av Gamla testamentet, får ett sådant fokus i 

klimatfrågor kan te sig logiskt i och med att den beskriver både naturens och 

människans tillkomst. Å andra sidan är det intressant att författarna, särskilt de 

författare som gör anspråk på en unik kristen miljöetik, inte använder Nya 

testamentet i större utsträckning, eftersom det är NT snarare än GT som är unikt 

kristet. Anspråket om unik moral kan dessutom betraktas som ett uttryck för naiv 

exklusivism i och med att den moral som artiklarna beskriver likväl kan komma 

av andra resonemang än kristna. Hursomhelst väcker detta frågor om varför 

traditionen av att tolka klimatfrågor mot GT växt fram samt om hur en alternativ 

ekoteologi baserad på NT skulle kunna se ut. 

 

I artiklarna kan man även utläsa spår av diskursen som handlar om var gränsen 

går mellan ”miljö som religion” och ”religion som omfattar natur”. Flera av 

artiklarna uppmanar försiktighet och riktar kritik mot ett allt för stort miljöfokus. 

Denna kritik kan liknas den inomreligiösa motsättningen mot religious 

environmentalism som Douglas (2009) menade förekommer som ett reaktionärt 

motstånd mot nya miljöcentrerade teologier. I vissa av artiklarna tycker jag mig 

också se en försiktighet att rakt ut säga att naturen är helig. 

Språkkonstruktivistiskt ges naturen istället helighet enbart implicit genom 

formuleringar om ”avtryck” av och ”aningar” om Gud i naturen. Detta kan vara 

en konsekvens av bland annat; det inomreligiösa motståndet till radikala 

omtolkningar om miljö som Douglas (2009) presenterar, en rädsla att bli klassad 

som panteist som Lundgren (2017) beskriver, eller kristendomens långa tradition 

av dualism – där det materiella, naturen och ”köttet” framställts i dålig dager. Å 

andra sidan kan denna godtyckliga distinktion mellan natur och Gud i artiklarna 

likväl vara en helt frivilligt konstruerad uppfattning, även om den inte uppstått i 

ett religiöst kulturellt vakuum. Oavsett varför skulle den kristna diskursen om 

relationen mellan natur och Gud vara intressant att kartlägga i vidare forskning.   

Som Lundgren (2017) beskrev har flera forskare belyst religionens potential att 

tillföra fler existentiella och etiska dimensioner till klimathotet. Resultaten av 

denna studie visar att detta stämmer, eftersom artiklarna har tillfört en kristen 

mening till både klimatförändringarna och arbetet emot dessa. Å andra sidan ges 

människan särskilt värde och fokus i sätten varpå detta meningssystem 

konstrueras och övrig fauna och flora exkluderas, vilket innebär att 

meningssystemet kvarstår antropocentriskt. Således återstår möjligheten att den 

underkastas kritik av efterföljare till White (1967) som riktade stark kritik mot 

kristen människocentrerad miljösyn.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken relevans och funktion religion 

kan ha för formulerandet av uppfattningar om klimathotet och klimatengagemang. 

Eftersom studien hade för avsikt att behandla personlig religiositet i relation till 

klimathotet användes Crystal L. Parks teori om religiöst meningsskapande för att 

ge studien ett psykologiskt perspektiv. 14 artiklar med konfessionella inslag som 

handlade om klimathotet från de kristna tidningarna Dagen, Insidan, Kyrkans 

tidning, Budbäraren och Världen idag analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultaten visade att artiklarna vidgat religionens omfattning till 

att innefatta både klimathotet och klimatengagemang. Genom sanningsanspråk 

och referenser till GT inkorporerades klimathotet i skapelseberättelsens och 

syndafallets narrativ och klimathotet presenterades som resultatet av människans 

moraliska förfall och misslyckade förvaltarskap. Miljön tillskrevs värde i 

egenskap av att vara kommen av Gud och klimatengagemang och miljövård 

konstruerades som en plikt i enlighet med människans gudagivna ansvar till 

förvaltarskap av naturen. Tillskrivandet av religiös mening på klimatengagemang 

innebar också att religiositeten fick en motiverande funktion vad gäller 

klimatvårdande handlingar. Vidare antog religiositeten en transcendent funktion 

när författarna beskrev förvaltarskapet som ett gemensamt arbete med Gud. 

Uppfattningen att Gud hjälper människan med förvaltarskapet och har makten att 

förnya världen för det bättre styrktes genom olika sanningsanspråk och fungerade 

som lindrande av klimatångest.  
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