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Geovetenskap är en dynamisk systemvetenskap som utforskar 
jordens utveckling och uppbyggnad. Geovetenskapliga kunska-
per är vitala för det moderna hållbara samhället, men i Sverige 
finns ämnet geovetenskap bara som fristående ämne på akade-
misk nivå. Utan grundkunskaper har medborgarna inte lika stora 
möjligheter att delta i debatter och fatta beslut i frågor som 
exempelvis antropogena klimatförändringar.
 Syftet med denna studie är att undersöka det geoveten-
skapliga kunskapsläget i Sverige och om frånvaron av denna 
undervisning i skolan/gymnasiet kan orsaka geovetenskaplig 
analfabetism. Undersökningen genomfördes via två internetba-
serade enkäter en riktade sig mot Sverige allmänhet och en mot 
tjänstemän/politiker. Frågorna i enkäterna byggdes upp kring 
antropogena klimatförändringar då detta område är mer allmänt 
känt än ämnet geovetenskap och de övrigt innefattande områ-
dena.
 Resultatet från undersökningen baseras på 159 svar från 
respektive enkät och visar att det finns en geovetenskaplig anal-
fabetism i båda undersökningsgrupperna. Det går att utläsa en 
liten skillnad i kunskapsnivå mellan de två undersökningsgrup-
perna, beslutsfattare/tjänstemän har en något högre kunskaps-
nivå än allmänheten. Resultaten visar också att det finns en oro 
bland allmänheten för olika effekter av klimatförändringar som 
att Golfströmmen kan stanna och att antalet tsunamivågor kan 
komma att öka. Dessutom tror en mindre del (16%) av allmän-
heten att jordbävningen i Chile 2010 orsakades av antropogena 
klimatförändringar. För att kunna förbättra de geovetenskapliga 
kunskapsnivåerna krävs utbildning av både barn och vuxna. 
Dessutom krävs det mer forskning i geovetenskaplig didaktik 
som är ett ungt och outforskat område både i Sverige och inter-
nationellt.
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Abstract  
Earth science is a dynamic system science that explores the structures and 
processes of the earth. Knowledge about the earth is important for citizens 
since the science is a vital part in the sustainable development of the society. 
Without good basic knowledge the citizens don’t have the possibility to 
anticipate in the questions and decision-making that concerns e.g. 
anthropogenic climate change. In the Swedish school system earth science is 
not an independent subject until academically studies at the University’s. The 
purpose of this study is to investigate the level of knowledge among citizens 
and policymakers in Sweden and to find out if there is any illiteracy for earth 
science in Sweden. The method conducted of two web-based surveys and the 
questions in the surveys are focused around the subject of anthropogenic 
climate change because it is one of the most well known areas of earth 
science amongst the citizens. The survey results are based on 159 answers 
from each survey and shows that there is illiteracy for earth science in 
Sweden. It is also possible to se that the policymakers have better knowledge 
about earth science than the citizens. 
The results also show that there is a concern amongst the citizens regarding 
the effects that humans do to anthropogenic climate change. One solution to 
the illiteracy and worries amongst the public is better education in earth 
science. How to best teach a subject is developed in the research area of 
didactics but for earth science this is a relatively young science, in need of 
more research both in Sweden and internationally. 
.





Sammanfattning  
Geovetenskap är en dynamisk systemvetenskap som utforskar jordens 
utveckling och uppbyggnad. Geovetenskapliga kunskaper är vitala för det 
moderna hållbara samhället, men i Sverige finns ämnet geovetenskap bara 
som fristående ämne på akademisk nivå. Utan grundkunskaper har 
medborgarna inte lika stora möjligheter att delta i debatter och fatta beslut i 
frågor som exempelvis antropogena klimatförändringar.  

Syftet med denna studie är att undersöka det geovetenskapliga 
kunskapsläget i Sverige och om frånvaron av denna undervisning i 
skolan/gymnasiet kan orsaka geovetenskaplig analfabetism. 
Undersökningen genomfördes via två internetbaserade enkäter en riktade sig 
mot Sverige allmänhet och en mot tjänstemän/politiker. Frågorna i enkäterna 
byggdes upp kring antropogena klimatförändringar då detta område är mer 
allmänt känt än ämnet geovetenskap och de övrigt innefattande områdena.  

Resultatet från undersökningen baseras på 159 svar från respektive 
enkät och visar att det finns en geovetenskaplig analfabetism i båda 
undersökningsgrupperna. Det går att utläsa en liten skillnad i kunskapsnivå 
mellan de två undersökningsgrupperna, beslutsfattare/tjänstemän har en 
något högre kunskapsnivå än allmänheten. Resultaten visar också att det 
finns en oro bland allmänheten för olika effekter av klimatförändringar som att 
Golfströmmen kan stanna och att antalet tsunamivågor kan komma att öka. 
Dessutom tror en mindre del (16%) av allmänheten att jordbävningen i Chile 
2010 orsakades av antropogena klimatförändringar. För att kunna förbättra de 
geovetenskapliga kunskapsnivåerna krävs utbildning av både barn och vuxna. 
Dessutom krävs det mer forskning i geovetenskaplig didaktik som är ett ungt 
och outforskat område både i Sverige och internationellt.
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Bakgrund 
Geovetenskap är en dynamisk systemvetenskap som beskriver och tolkar 
geosfärens, hydrosfärens, atmosfärens och biosfärens interaktioner från Big 
bang till idag och in i framtiden. Som forskare inom det geovetenskapliga 
ämnesområdet kan man studera exempelvis vattenstrukturer på Mars via 
satellitdata, jordens paleoklimat från en iskärna och paleooceanografi via 
marina sediment (UNESCO, 2013).  

Begreppet geovetenskap är relativt ny, men människans insikt i de 
olika sfärernas betydelse har funnits länge. Kunskaper om jorden var och är 
en viktig del i människans överlevnad och det är genom geovetenskaplig 
kunskap som vårt moderna samhället har utvecklas (e.g. Oldroyd, 1996). I det 
moderna samhället används geovetenskapliga kunskaper inom ett flertal olika 
områden. Från byggnation av tunnlar, prospektering efter värdefulla malmer, 
utveckling av vågkraftverk, förberedelser för bergvärme till val av slutförvars 
plats för kärnkraftsavfall. Man använder till och med geovetenskapliga 
kunskaper inom medicin, för vår hälsa påverkas av den omgivande geologin. 
Ett exempel är radonhalten i Bohusgranit som genom joniserad strålning 
orsakar 500 lungcancerfall om året (Länsstyrelsen, rapport 2004:01). 

Geovetenskap kan även användas för att förklara delar av den 
mänskliga utvecklingen. Genom att koppla samman arkeologiska fynd med 
olika geovetenskapliga arkiv har forskare bland annat funnit kopplingar mellan 
förändringar i klimatet och starten av jordbruk (Burroughs, 2005; Richerson et. 
al., 2001). Studier visar också exempel på samband mellan historiska 
civilisationers kollapser och klimatförändringar (e.g. Haug et al., 2003; 
Burroughs, 2005; Hulme, 2009). Klimatförändringar och människan går hand i 
hand, men vem som styr vem i det moderna samhället är svårare att svara 
på. Det man kan säga med säkerhet är dock att geovetenskapen bär på de 
flesta svaren som rör antropogena och naturliga klimatförändringar (e.g. 
Barstow et. al., 2001; Inkpen, 2005; Holden J, 2008). Människans vetskap och 
teorier kring att klimatet förändras på jorden över tid är inte ny. Redan på 
1600-talet förklarade Robert Hooke förekomsten av fossil från jättebläckfisk i 
England genom att säga:  

 
”Om den största levande organismen var typisk för tropiska klimat, då måste 
kanske England en gång varit tropiskt” (Rappaport, 1986)  

 
Det är inte heller någon nyhet att människor reagerar på upptäckter som visar 
att jordens klimat förändras. I Danmark väckte upptäckten av tallar begravda i 
torvmossar under 1830-talet så stor uppmärksamhet bland den danska 
allmänheten, att den danska Vetenskapsakademin utlyste en tävling för att få 
en förklaring (Iversen, 1973; Battarbee, 2008). Det var den danska zoologen 
och geologen Japetus Steenstrup som kom med den vinnande teorin, att 
Danmark under sin postglaciala period utsatts för klimatförändringar. Som i 
sin tur påverkat den regionala floran och resulterade i att tallar begravdes i 
torvstrategrafin (Svedmark, 1897; Battarbee, 2008). Steenstrup betonade 
också att fossila rester i mossar var ett av de bästa verktygen för att 
undersöka förändringar i klimatet. Under slutet av 1800-talet kom de första 
beräkningarna på vad antropogena koldioxidutsläpp kunde göra med klimatet. 
Beräkningarna kom från den svenska forskaren Svante Arrhenius. I artikeln 
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On the Influene of Carbonic Acid In the Air Upon the Temperature of the Earth 
konstaterar Arrhenius att medeltemperaturen i Europa skulle sänkas med 4-
5°C om man halverade människans koldioxidutsläpp (Arrhenius, 1897; Bolin, 
2007; Berner, 1995). Nästa steg i utvecklingen kring teorin om antropogena 
klimatförändringar var när man startade kontinuerliga mätningar av 
koldioxidhalten vid Antarktis och Hawaii under 1960-talet. Kontinuerliga 
mätningar och förbättrade mätmetoder har gjort det möjligt för forskarna att ta 
fram grafer som visar koldioxidhaltens fluktuationer i atmosfären. Det man kan 
se i dessa grafer är att koldioxidhalten i atmosfären började öka kraftigt efter 
industrialismen och att den troliga orsaken till höjningen är människliga 
föroreningar (Fleming, 1998; Royer et.al., 2004; Bolin, 2007; Bridgman & 
Oliver, 2006; Sammonds & Thompson, 2007).  

För att kunna bedöma graden av den mänskliga effekten på klimatet 
grundades 1988, International Panel of Climate Change, IPCC, (Agrawala, 
1998; Solomon, 2007). IPCC’s främsta uppgift är att sammanställa och 
utvärdera den samlade internationella klimatforskningen. Ett av huvudmålen 
med IPCC är att sammanställa och utvärdera de samlade vetenskapliga 
teorierna med hjälp av demokratisk konsensus.  
 
Utbildning är viktigt 
Välutbildade medborgare är en viktig del i det demokratiska samhället, då 
samhället inte kan utvecklas utan dem. Goda kunskaper ger medborgarna 
möjlighet att på ett konstruktivt sätt delta i debatter, agera och ta ställning i 
frågor som rör jorden och samhällets framtid (Sjøberg, 2010; Strömdahl, 
2002). Ett ämnesområde som har extra stor betydelse för medborgarna redan 
från grundskolan är naturvetenskap (Sjøberg, 2010). Trots att geovetenskap 
tillhör de naturvetenskapliga ämnena är det inte ett fristående ämne i 
grundskolan eller på gymnasiet. I grundskolan går det att finna fragment av 
geovetenskap i de naturvetenskapliga ämnena (NO-ämne) och i geografi som 
tillhör de samhällsorienterade ämnena (SO-ämne). På gymnasiet finns det 
också fragment av geovetenskap i NO-ämnena och i naturkunskap som ligger 
under SO-ämnena. Det är med andra ord först på akademisk nivå som 
geovetenskap blir ett fristående ämne (Hellqvist, 2004; Hellqvist & Sundberg, 
2012). Frånvaron av geovetenskap innan universitetsstudier medför att 
många studenter inte alltid är fullt insatta i vad geovetenskap är för ämne. 
Dessutom visar en undersökning av TIMSS (The Trends in International 
Mathematics and Science Study) 2011 att bara en femtedel av de svenska 
lärarna känner sig väl förberedda på att undervisa geovetenskap i 
grundskolan (Skolinspektionen, 2012; Skolverket, 2008).  

Osäkerhet bland lärarna påverkar i sin tur elevernas inlärning då en 
grundförutsättning för inlärning är lärarens egen förståelse för ämnet (Lindahl, 
2003; Kärrqvist & Frändberg, 2008; Sjøberg, 2010; Oskarsson, 2011; 
Andersson, 2013). Det finns även ett visst ointresse för naturvetenskap bland 
eleverna, då många elever finner de naturvetenskapliga ämnena svåra och 
abstrakta (Sjøberg, 2010; Oskarsson, 2011; Andersson, 2013; Lindahl, 2003; 
Jidesjö, 2012). Vad som orsakar elevernas svala intresse och ibland även 
rädsla inför de naturvetenskapliga ämnena är en komplexfråga. Några av de 
orsaker som man tror påverkar intresset är ointresserade föräldrar, tråkiga 
NO-salar och få positiva förebilder inom ämnesområdet. Man spekulerar 
också i om elevernas intresse påverkas av det prestations uppbyggda 
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skolsystem som finns idag (2013). Där är det främsta målet att förbereda 
eleverna för vidare studier på gymnasial och akademisk nivå, istället för att ge 
elever en nyttobaserad allmänutbildning i naturvetenskap (Johannesson & 
Stenberg, 2001; Lindahl, 2003; Jidesjö et. al., 2009; Sjøberg, 2010).  

Att de naturvetenskapliga ämnena upplevs som svåra beror dock inte 
på att de är för avancerade (gäller främst grundskolan). Studier visar 
nämligen att majoriteten av eleverna i grundskolan har goda förutsättningar 
för att tänka, ta till sig och förstå vetenskapliga ord och begrepp, men för att 
sådan undervisning skall lyckas krävs bland annat kompetenta lärare och 
pedagogisk undervisning (Lindahl, 2003; Eskilsson, 2001; Vikström, 2005; 
Ideland & Malmberg, 2010). Barnens förmåga att förstå och engagemangera 
sig i komplexa frågor som miljöförstöring och klimatförändringar (Palmberg & 
Kuru, 2000; Ideland & Malmberg, 2010) medför även ett ansvar från 
vuxenvärlden. Riskerna med att barn lätt tar till sig information är att de ibland 
inte har de grundläggande kunskaperna som kan hjälpa dem förstå de 
problem de konfronteras med. Vilket ger upphov till oro då barn har förmågan 
att ta på sig ett allt för stort ansvar för det som händer runt om kring dem 
(Palmberg & Kuru, 2000). Oroväckande nog visar studier att den psykiska 
ohälsan bland Sveriges unga har ökat. De unga känner en osäkerhet kring sin 
roll i samhället och en osäkerhet inför sin framtid (Barnombudsmannen, 2004; 
Socialstyrelsen, 2009; Barnombudsmannen, 2010; KVA, 2010; SOU, 
2010:80; Statens folkhälsoinstitut, 2011). I Världsnaturfonden undersökning 
2013 bland barn och unga i åldrarna 12-25 år visade det sig att 79% oroar sig 
för att klimatförändringarna kommer att påverka både dem och deras framtid. 
Undersökningen visade också att 25% känner sig olyckliga eller får ont i när 
de tänker på klimatförändringar (WWF, 2013).  

Att klimatförändringar är en fråga som påverkar människor syns även i 
en studie av Hogg & Shaha (2010). I studien kunde man se att det finns ett 
samband mellan respondenternas känsla för maktlöshet inför 
klimatförändringar och deras kunskaper kring klimatförändringar. Bland 
respondenterna med låg kunskap upplevde 33% maktlöshet inför pågående 
klimatförändringar. I motsats till de med goda kunskaper där bara 16% 
upplevde maktlöshet inför pågående klimatförändringar. Detta samband 
mellan människors kunskapsnivå och psykiska hälsa bekräftas av ett flertal 
studier, som alla visar att ökade kunskaper leder till dämpad oro (e.g. O'Neill 
& Nicholson–Cole 2009; Corner, 2010; Semenza et. al., 2011; Whitmarsh, 
2009; Whitmarsh & Lorenzoni, 2010; Whitmarsh, 2011).  

För att människan skall kunna hantera och motverka antropogena 
klimatförändringar krävs förutom kunskap och miljöengagemang även en 
positiv känsla för naturen. Känslan för naturen formas redan under vår 
barndom och en av de bästa pedagogiska metoderna för att uppmärksamma 
och skapa en positiv känslan till naturen är friluftsliv (Sandell et. al., 2003; 
Sandell & Öhman, 2010; Brügge & Szczepanski, 2002). Studier visar också 
att barn som deltar i olika friluftsaktiviteter får en positivare attityd till att 
motverka miljöproblem senare i livet (Corner & Randall, 2011; Uttio et. al., 
2006; Nisbet et. al., 2011). Detta bekräftas även i en studie av Chawla (1999) 
där man intervjuade 56 aktiva miljövårdare från Kentucky och Norge. Syftet 
med intervjuerna var att finna orsaken till varför de valt yrken där de ägnar sig 
åt att värna om naturen och miljön. En gemensam faktor var att alla under sin 
uppväxt hade haft möjlighet att skapa band med naturen på vardaglig basis, 
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genom en trädgård, närliggande skog eller sjö. Studier visar också att 
människor med miljöengagemang ofta har haft tillgång till positiva förebilder 
som föräldrar, familjemedlemmar, lärare etc. som själva var involverad i en 
miljö-/natur-organisation (e.g. James, 1993; Sward, 1999; Chawla, 1999; 
Palmer & Suggate, 1998). I dagens samhälle kan man dock inte ta för givet 
att alla människor får daglig kontakt med naturen. Då både barns och vuxnas 
naturkontakt påverkas av exempelvis ökad urbanisering och mer 
inomhusaktiviteter som TV och dator. Ibland kan det till och med vara så att 
den enda naturkontakt som människor får är via exempelvis naturprogram på 
TV. Louv (2008) skriver till exempel att: 

 
” Dagens barn är medvetna om globala hot mot miljön – men deras 

fysiska kontakt, deras intimitet med naturen avtar. Det är raka motsatsen mot 
hur det var när jag var barn” 

 
Distansieringen till naturen ger också effekter på människans förmåga att 
tolka naturen och identifiera vanliga växter och djur. Lugg (2007) kallar denna 
förmåga för ekologisk läskunnighet och han visar även att en ökad ekologisk 
läskunnighet motiverar människor att arbeta för en hållbar utveckling. 

Barns distansering till naturen går dock att motverka relativt enkelt i 
skolan. Studier visar att barns syn på miljö kan förbättras om de får delta i 
undervisning som är förlagd ute i naturen. I ett Kanadensiskt projekt 
förändrades barnens upplevelse av miljön från att vara ett avlägset problem 
som de inte kunde påverka, till något nära och påverkningsbart enbart genom 
att barnen själva fick odla och bruka jord (Mayer-Smith, 2007; Mayer-Smith et. 
al., 2009). Andra fördelar med undervisning i naturen är att barnen får en 
positivare attityd gentemot sakkunskaper som växtnamn och att deras 
intresse för ämnen som ekologi ökar (Fančovičová & Prokop, 2001; Uitto et. 
al., 2006).  

 
Geovetenskap och media 
Media har en viktig roll i det moderna samhället då en stor del av 
medborgarnas naturvetenskapliga kunskaper kommer från information som 
bearbetats av media (Detjen, 1995). Studier visar även att barns kunskaper 
och intresse för naturvetenskap påverkas av media (Palmberg & Kuru, 2000; 
Oskarsson, 2011). Därför är det intressant att se hur media arbetar med 
geovetenskapliga frågor som antropogena klimatförändringar.  

Under 1970-talet uppstod i USA en av de första mediala stormarna 
kring ämnet klimatförändringar. Dagstidningarna publicerade artiklar med 
fokus på en annalkande istid, rubrikerna kunde lyda:  
 
The Washington Post 
”Colder Winters Held Dawn of New Ice Age - Scientists See Ice Age In the Future”  
(Boldt, 1970) 
 
L.A. Times 
”Is Mankind Manufacturing a New Ice Age for Itself?”  
(Bengelsdorf, 1970) 
 
New York Times 
”Scientists Ask Why World Climate Is Changing; Major Cooling May Be Ahead” 
(Sullivan, 1975). 
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Vid en senare granskning av de vetenskapliga artiklarna under samma period 
framkom en annan bild. Där majoriteten av de vetenskapliga artiklarna på sikt 
visade att det skulle bli ett varmare klimat som följd av de ökande halterna 
koldioxid i atmosfären (Peterson et. al., 2008)  

En liknande medial storm förekom även i Sverige mellan 2006-2007 då 
antalet tidningsartiklar med klimatpolitisk anknytning ökade radikalt 
(Westander et. al., 2008). Orsaken till uppmärksamheten tros vara en 
kombination av IPCC’s rapport publicering, klimatmötet på Bali och ett ökat 
klimatfokus från EU. Även Storbritannien drabbades av den mediala stormen i 
samband med IPCC’s publicering av 2007 års rapport. Efter en granskning av 
de tidnings reportage som publicerades den 3 februari 2007 fann Mike Hulme 
att nio av tio tidningar publicerade artiklar som använde något av adjektiven 
katastrofrisk, chockande, skräckinjagande eller förödande trots att inga av 
dessa ord användes i IPCC’s rapport (Hulme, 2007). 

Det finns en allvarlig risk för både vetenskap och samhälle när en 
händelse drar till sig stor medial uppmärksamhet som exempelvis en tsunami 
eller publicering av IPCC’s rapporter. Risken är att media i sin jakt på nya 
nyheter publicerar missvisande eller till och med felaktig information och att 
samhället sedan använder denna information för att kräva snabba åtgärder 
från beslutsfattarna (Silk, 2000; Tierney et. al., 2006; Olsen et. al., 2003).  

Ett tydligt exempel på vilka konsekvenser ett stort medialt pådrag kan 
medföra är Climategate. Bakgrunden till denna händelse är ett illegalt intrång 
på en server som tillhörde Climate Researsh Unit vid Universitetet i East 
Anglia, England. Intrånget skedde i november 2009 och över 1000 e-mail med 
korrespondens mellan ledande klimatforskare stals från servern. De stulna 
breven offentliggjordes och utlöste en enorm debatt kring klimatforskningens 
tillförlitlighet. Trots att alla anklagelser om bland annat vetenskapligt fusk och 
mörkläggning av data mot forskarna och enheten lades ner av sex oberoende 
vetenskapliga utredningar, skadades samhällets förtroende för 
klimatforskningen. En tid efter intrånget kunde man också se att skepsisen 
mot antropogena klimatförändringar ökade (Bricker, 2013; Leiserowitz et. al., 
2012; Jaspal et. al., 2012) 

Vad är det som driver media och skapar då dessa stormar. En 
förklaring finns i citatet ”the tyranny of the news peg”, som beskriver 
reportrarnas behov av att fästa sin artikel till en händelse som drar till sig 
uppmärksamhet (Revkin, 2005). De som jobbar inom media är väl medvetna 
om att människors intresse för nyheter ökar om informationen innehåller 
händelser som medför att man upplever starkare känslor (Slovic, 2000). Ett 
exempel på hur människans känslor kan utlösas är om nyheten presenteras 
som ett hot mot individen eller mot medmänniskor. För att frambringa dessa 
känslor förekommer det ofta att man i media förstorar nivåerna på larmen, för 
att uppnå kopplingen mellan människa och hot till en sådan nivå som får 
individer att reagera (O'Neill & Nicholson–Cole, 2009). Slovic (2000) skriver 
också att om individen inte finner den känslomässiga aspekten i informationen 
tenderar denne att behandla informationen som ovidkommande. Media har 
också en förmåga att personifiera problem. Detta gör man främst genom att 
minska helhetsbilden och avlägsna de sociala, ekonomiska och politiska 
helhetsbilderna. Istället lyfter man fram enskilda människors kamp, tragedier 
eller framsteg (Boykoff & Boykoff, 2005). Medias inverkan på människors 
miljöengagemang är en delikat balans. Forskning visar även att det 
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aggressiva arbetssätt som ibland förekommer i media inte alltid ökar 
människors miljöengagemang utan snarare ökar människors skepsis och 
osäkerhet gentemot miljöfrågor (Dilling & Moser, 2007). Det finns även studier 
som visar att upprepad exponering av överdrivna negativa effekter ökar risken 
för att människor istället upplever ”hotet” som skrattretande (O'Neill & 
Nicholson–Cole, 2009; Whitmarsh, 2009; Whitmarsh & Lorenzoni, 2010; 
Whitmarsh, 2011; Poortinga et. al., 2011; Lorenzoni et. al., 2007). Medias 
arbetssätt kan enligt Sjøberg (2010) också skapa en negativ bild av 
naturvetenskap i samhället då media ofta fokuserar på naturkatastrofer. Den 
negativa bilden av naturen kan i sin tur leda till att samhället håller 
naturvetenskapen och dess forskare till ansvar för de lidande som människor 
utsätts för vid dessa katastrofer. Ett extremt exempel på hur vetenskapen 
hålls ansvarig för människors säkerhet är jordbävningen i den italienska 
staden L’Aquila som inträffade den 6 april 2009. Då blev sex forskare 
(seismologer) och en statstjänsteman åtalade och senare fällda för dråp. 
Grunden för domen var att domstolen fan att de misslyckats med att uppfylla 
sitt ansvar mot allmänheten, då de inte förvarnade om jordbävningen (Hall, 
2011; Povoledo & Fountain, 2012). 
 

Syfte och frågeställning 
Geovetenskap påverkar människor och samhället i större utsträckning än man 
kan tro. Kunskaper inom geovetenskap är en viktig del för att det moderna 
samhället skall kunna utvecklas och bli hållbart. I Sverige är geovetenskap ett 
relativt okänt ämne, trots att det innefattar kunskap om en av de mest 
debatterade och uppmärksammade frågorna i världen nämligen hur 
människans handlingar påverkar jordens klimat? Uppmärksamheten kring 
klimatförändringar har bidragit till att det är ett ämnesområde som nästan alla 
människor har kännedom om och åsikter kring. Därför får klimatförändringar i 
denna enkätundersökning representera allmänhetens och politiker/tjänstemän 
(beslutsfattare) kunskapsnivå i geovetenskap.  
 
Syftet med arbetet är att undersöka om ökad kunskap i geovetenskap är en 
del av lösningen kring problematiken med antropogena klimatförändringar? 
 

• Hur bra/dåliga är de geovetenskapliga kunskaperna i Sverige? 
• Finns det kunskapsskillnader mellan beslutsfattare och allmänhet? 
• Hur stort/litet är allmänhetens förtroende för beslutsfattarna? 
• Hur påverkar media allmänheten? 
• Hur ser attityden och engagemanget ut bland allmänheten? 
• Hur bra är dagens skola på att lära barnen om klimatförändringar? 
• Leder ökade kunskaper i geovetenskap till bättre förståelse, ökad 

trygghet, ökad vilja att engagera sig och ökad vilja till att agera i olika 
miljöfrågor, som exempelvis antropogena klimatförändringar? 
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Metod 
Mätmetoden som användes för denna undersökning var en webbaserad 
frågeenkät: en till allmänheten (A-enkät) och en till beslutsfattare (B-enkät).  
A-enkäten bestod av 64 frågor indelade i bakgrundsinformation, kontakt, 
kunskap, media, samhälle och skola. B-enkäten bestod av 20 frågor, med 4 
inledande bakgrundsfrågor samt 16 utvalda frågor från A-enkäten kring 
kontakt och kunskap. De identiska frågorna i A- och B- enkäterna möjliggjorde 
en jämförelse av svaren mellan de två enkäterna. Alla frågor och de båda 
enkäterna testades på totalt tio test-respondenter som fick lämna åsikter och 
förslag på frågornas utformning, språk och innehåll. 

Enkäterna byggdes upp via det webbaserade företaget Perfectforms™ 
(www.perfectforms.com). Genom företagets server fick man till gång till ett 
konto där det var möjligt att skapa, distribuera och samla in data från flera 
separata webbaserade enkäter. Den insamlade rådatan från enkäterna 
bearbetades och sammanställdes sedan med hjälp av Microsoft® Excel 2011 
för Mac och statistik programmet IBM® SPSS Statistics v.20 för Mac. 

 
Enkäternas utformning och utförande 
Båda enkäterna började med en kort introduktionstext som följdes av enklare 
frågor rörande exempelvis: ålder och utbildning. Dessa följdes av svårare och 
personligare frågor som exempelvis: kontakt och insikt i geovetenskap, 
samtliga frågor finns i Appendix 1. Frågorna i A-enkäten bestod av både så 
kallade öppna och slutna frågor, men de utvalda frågorna till B-enkäten 
bestod enbart av slutna frågor. Skillnaden mellan en öppen och sluten fråga 
ligger i utformningen av svarsalternativet. Respondenten kan på en sluten 
fråga endast svara med hjälp av de fasta svarsalternativen, till skillnad mot en 
öppen fråga där respondenten får skriva sitt eget svar.  

Frågorna i undersökningen baseras på en granskning av den 
tillgängliga informationen rörande klimatförändringar och geovetenskap som 
finns via olika media. Granskningen utfördes under perioden 1 januari 2009 
och 1 juni 2010 och innefattade följande mediers hemsidor: Dagens Nyheter, 
Svenska dagbladet, Bohuslänningen, SVT, TV4 och Sveriges radio. För att 
frågorna skulle få en vetenskaplig grund gjordes också en granskning av de 
publicerade forsknings artiklarna som behandlade antropogena och naturliga 
klimatförändringar under samma tids period som ovan. Dessutom användes 
följande böcker Klimatologi Metrologi av Bogren et. al. (1999) och 
Klimatförändringar-Naturliga och antropogena orsaker av Bogren et. al. 
(2006). Frågorna kan grupperas enligt följande indelning:  

 
Person Här samlades alla frågor som relaterar till respondentens 

bakgrundsinformation som exempelvis: kön, ålder och 
utbildning.  

 
Samhälle I denna grupp finns frågor som berör respondenternas 

förhållande till information, politik och klimatdebatt. Hur samlas 
information in? Hur bedömms informationens tillförlitlighet? Hur 
hanteras frågor i samhället? Vad finns det för tilltro till 
beslutsfattarna? och Hur upplevs klimatdebatten? 
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Kontakt Här samlades frågor kring respondenternas kontakt med utvalda 
termerna och metoderna (se Tabell 1 och 2). Termerna är 
utvalda med avseende på deras grundläggande betydelse för 
geovetenskap och klimatförändringar. 

 
Kunskap Målet med dessa frågor var att undersöka den geovetenskapliga 

kunskapsnivån och respondenternas upplevda insikt för 
geovetenskap och klimatförändringar. Men också att kunna 
jämföra A- och B- respondenternas kunskaper. 

 
Barn Det huvudsakliga målet med frågorna var att undersöka hur 

skolans sätt att lära ut och agera i miljö- och klimatfrågor 
uppfattas av föräldrar. 

 
Urval och utskick 
Urvalet för undersökningen bestod av två grupper. En grupp fick svara på A-
enkäten och bestod av Svenska medborgare utan selektion med avseende på 
ålder, kön, arbete eller utbildning. Enkätens enda begräsning var att den 
endast var tillgänglig för respondenterna via webben. Den andra gruppen som 
svarade på B-enkäten bestod av politiker/tjänstemän (beslutsfattare) inom 
kommun, län, landsting och regering.  

Det första utskicket av A-enkäten bestod i att länken till enkäten 
skickades till alla som fanns tillgängliga i min privata adressbok (E-post) och 
de kontakter som fanns på min Facebooksida. Utskicket var utformat som ett 
kedjebrev där mottagarna uppmanades att skicka brevet vidare till alla sina 
kontakter. Efter en tid skickades även ett brev ut till två slumpvis utvalda 
gymnasieskolor från varje län med uppmaning att besvara A-enkäten. 
Samtliga utskick för A-enkäten gjordes under hösten 2010.  

B-enkätens utskick baserades på de tillgängliga e-post adresser som 
fanns för respektive informationsavdelning på miljökontoren i Sveriges 295 
kommuner, 20 landsting och 21 länsstyrelser. Dessutom valdes två politiker ut 
från varje parti som satt i miljöutskottet vid Sveriges rikstad vid tillfället för 
enkätundersökningen ut till B-enkäten.  

Det första och enda utskicket för B-enkäten gjordes den 1 september 
2010 till de 338 tillgängliga adresserna med en uppmaning till 
informationsansvarig att vidarebefordra brevet med länken till ansvariga 
personer.  
 
Resultat (Resultatdiagram och tabeller presenteras på sidorna 11-21) 
 
Alla svar på de öppna frågorna i enkäten finns i Appendix 3. Det deltog 161 
respondenter i A-enkäten och 166 respondenter i B-enkäten. Två 
respondenter togs bort från A-enkäten på grund av att svaren var obrukbara 
(n=159) och 7 respondenter togs slumpmässigt bort från B-enkäten (n=159) 
för att skapa två jämförbara grupper. Det var 47 respondenter från A-enkäten 
som hade barn i åldrarna 6-18 och som valde att svara på de frågor som 
gällde skolans arbete med klimatfrågor.  

Könsfördelningen mellan de två grupperna var relativt jämn, det var 
bara 8% fler kvinnor som svarade på A-enkäten än B-enkäten (se Diagram 1).  
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Könsfördelningen inom A-enkäten visar att det var 16% fler kvinnor än 
män som svarat och könsfördelningen inom B-enkäten visar att det var lika 
många män som kvinnor. Åldersfördelningen mellan A- och B-enkäterna 
skiljer sig något åt (se Diagram 2). Den största åldersgruppen inom B-enkäten 
är de som är födda på 60- och 70-talet. Den största åldersgruppen inom A-
enkäten är de som är födda mellan 50- och 60-talet. En klar majoritet av 
respondenterna från B-enkäten (97%) och bland respondenterna i A-enkäten 
(63%) uppger att de har universitet/högskoleutbildning (se Diagram 3). De 
vanligaste befattningarna bland respondenterna i B-enkäten var miljöinspektör 
och övrigt (se Diagram 4).  

 
Beslutsfattare v.s. Allmänheten 
Växthusgaser, global uppvärmning och klimatförändringar är de termer som 
respondenterna i både A- och B-enkät oftast är i kontakt med (se Tabell 1 
samt Diagram 5 och 6). De termer som båda grupperna har minst kontakt 
med är proxydata och Milankovic-cykler. Det är en markant skillnad mellan A- 
och B-enkätens respondenter när det kommer till deras upplevda insikt för de 
olika termerna (se Diagram 7 och 8). Dock finns det två termer som 
respondenter från båda enkäterna gemensamt upplever att man har dålig 
insikt i och det är proxydata och Milankovic-cykler.  

Respondenterna från B-enkäten upplever att de har god insikt i naturlig 
växthuseffekt, antropogena klimatförändringar, växthusgaser, aerosol, 
globaluppvärmning, och klimatförändring. Bland respondenterna från A- 
enkäten finns det endast ett fåtal termer som man upplever att man har god 
insikt om och de är växthusgaser och globaluppvärmning. Respondenterna 
från A-enkäten upplever att de har måttlig insikt i växthusgaser, 
globaluppvärmning och klimatförändringar och respondenterna från B-
enkäten upplever att de har måttlig insikt i geovetenskap, klimatmodeller och 
global medeltemperatur. 

När det gäller kontakt med de olika metoderna är resultatet från både 
A- och B-enkät mycket likartade (se Tabell 2 samt Diagram 9 och 10). Oavsett 
om man är respondent från B- eller A-enkät har man sällan kontakt med 
någon av de olika metoderna. Insikten för de olika metoderna skiljer sig dock 
markant mellan A- och B-enkätens respondenter (se Diagram 11 och 12). De 
metoder respondenterna från B-enkäten upplever att de har sämst insikt kring 
är dendrokronologi, tefrakronologi, lervarvskronologi och syreisotopanalys. 
Bland respondenterna från A-enkäten uppger en klar majoritet att de har en 
dålig insikt i samtliga metoder.  

Respondenterna från A- respektive B-enkäten har svarat olika även på 
frågan angående de olika faktorernas inverkan på jordens klimat (se Tabell 3 
samt Diagram 13 och 14). Majoriteten av B-enkätens respondenter har angett 
att alla faktorer, utom storskaliga rörelser från kontinentalplattorna, har störst 
inverkan på jordens klimat. Bland A-enkätens respondenter har man angett 
att atmosfärens sammansättning och havscirkulationen har störst inverkan. 
De faktorer som skapade störst osäkerhet bland A-enkätens respondenter var 
jordens långvågiga utstrålning, storskaliga rörelser från kontinentalplattorna 
och små luftburna partiklar.  

Skillnaden mellan respondenterna från A- respektive B-enkäten för de 
sanna och falska påståendena är främst att respondenter från B-enkäten är 
mer eniga i sina svar än respondenterna från A-enkäten (se Tabell 4 samt 
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Diagram 15 och 16). För respondenterna från B-enkäten väckte påståendena 
om väder, solfläckar och isostasi mest osäkerhet. Dock var det en liten 
majoritet som fastslog att påstående nr 5 om solfläckar var falskt, men de var 
också en liten majoritet som ansåg att påstående nr 12 om isostasi var falskt. 
För de övriga påståendena var det en majoritet av respondenterna som ansåg 
att påståendena var sanna. Majoriteten av respondenterna från A-enkäten var 
säkrast på påståendena om klimatsystemet, positiv återkoppling, 
foraminiferer, jordens energibalans, städernas värmeö och isostasi. En 
majoritet trodde att påståendena om jordens yta, uppehållstiden för koldioxid 
och att havsvatten expanderar var falska (se Tabell 4 samt Diagram 15 och 
16). Dessutom svarade en majoritet av respondenterna från A-enkäten att 
påståendet om solfläckar var sant. Men skillnaden mellan antalet A- och B-
respondenter som angett att påstående nr 5 är falskt är inte stor. 

För gasernas betydelse i den naturliga växthuseffekten är svaren från 
respondenterna i A- respektive B-enkäten likartade (se Diagram 17 och 18). 
En majoritet av respondenterna från B-enkäten anger att de tre gaserna har 
stor inverkan. Majoriteten av respondenterna från A-enkäten anger att 
koldioxid och metan har störst inverkan och vattenånga har minst inverkan.  

Tilliten till klimatmodellerna är likartade för respondenterna från både 
A- och B-enkäterna, där en majoritet bland de båda grupperna uppger att de 
har måttlig tilltro till modellerna (se Diagram 19). På frågan om vad som 
orsakar förändringar av jordens klimat är respondenterna från A- och B-
enkäterna eniga i sina svar, att det är både människa och natur som bidrar till 
förändringar (se Diagram 20). Respondenterna från A- respektive B-enkät har 
likartade uppfattningar när det gäller frågan om det finns ett behov av att 
förtydliga debatten kring antropogena klimatförändringar (se Diagram 21). Då 
en majoritet bland respondenter i både A- och B-enkäten har svarat ja på den 
frågan. Den enda skillnaden mellan de två grupperna är att det är något färre 
respondenter från B-enkäten som anser detta. 

 Det är sällan respondenter från A- eller B-enkäten har kontakt med 
information som kommer från IPCC (se Diagram 22). När det kommer till hur 
stor tilltro man har för information som kommer från IPCC svarar majoriteten 
av respondenterna från B-enkäten att de har hög tillit till IPCC, medan 
majoriteten av respondenterna från A-enkäten är osäkra (se Diagram 23). På 
frågan om respondenterna hört talas om händelsen Climategate skiljer sig 
svaren åt mellan A- och B-enkäterna (se Diagram 24). En klar majoritet av 
respondenterna från B-enkäten hade hört talas om Climategate, medan en 
klar majoritet bland respondenterna för A-enkäten inte gjort det. Majoriteten 
av respondenterna från B-enkäten upplever också att deras tilltro till IPCC inte 
har förändrats på grund av Climategate (se Diagram 25) medan majoriteten 
av respondenterna från A-enkäten inte vet hur Climategate påverkade deras 
förtroende. 

 
(Resultatbeskrivningen fortsätter på sidan 21) 
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Diagram 1. Könsfördelningen inom och mellan A- och B-enkäterna.  
 

 
Diagram 2. Åldersfördelningen inom och mellan A- och B-enkäterna. 
 

 
Diagram 3. Respondenternas utbildningsnivå i A- respektive B-enkäterna.  
 

 
Diagram 4. De olika befattningarna för respondenterna i B-enkäten (Denna fråga 
ingick endast i B-enkäten).  
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Nr. Term Nr. Term 
1. Geovetenskap 7. Klimatförändring 
2. Naturliga växthuseffekten 8. Thermohalin cirkulation 
3. Antropogena klimatförändringar 9. Klimatmodeller 
4. Paleoklimat 10. Global medeltemperatur 
5. Växthusgaser 11. Proxydata 
6. Aerosol 12 Milanković-cykler 
7. Global uppvärmning   
Tabell 1. Utvalda termer till frågorna gällande kontakt och insikt.  
 

Diagram 5. Respondenternas kontakt med termerna, B-enkäten. 
 

 
Diagram 6. Respondenternas kontakt med termerna, A-enkäten. 
 

 
Diagram 7. Respondenternas insikt för termerna, B-enkäten.   
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Diagram 8. Respondenternas insikt för termerna, A-enkäten. 
 
Nr. Metod Nr. Metod 
1. Dendrokronologi 8. Geologiska avlagringar 
2. Tefrakronologi 9. Historiska dokument, arkeologisk data 
3. Lervarvskronologi 10. Torvmossar 
4. Glaciärrörelse 11. Pollenanalys 
5. Isborrkärnor   
6. Djuphavssediment   
7. Syreisotopanalys   
Tabell 2. Utvalda metoder till frågorna gällande kontakt och insikt. 
 

 
Diagram 9. Respondenternas kontakt med metoderna, B-enkäten. 
 

 
Diagram 10. Respondenternas kontakt med metoderna, A-enkäten.  
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Diagram 11. Respondenternas insikt för metoderna, B-enkäten. 
 

 
Diagram 12. Respondenternas insikt för metoderna, A-enkäten.  
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Nr. Faktor Nr. Faktor 
1. Astronomiska faktorer t.ex. 

jordens bana, lutning 
8. Markens förmåga att 

återreflektera solinstrålning 
2. Atmosfärens cirkulation 9. Storskaliga rörelser från 

kontinentalplattorna 
3. Atmosfärens sammansättning 10. Små luftburna 

partiklar/vätskedroppar 
4. Solinstrålning 11. Vulkanutbrott 
5. Moln   
6. Jordens långvågiga utstrålning   
7. Havscirkulation   
Tabell 3. Vilken inverkan har följande faktorer på jordens klimat, redovisas i Diagram 
13 och 14. 
 

 
Diagram 13. Hur B-enkätens respondenter upplever de olika faktorernas inverkan på 
jordens klimat.  
 

 
Diagram 14. Hur A-enkätens respondenter upplever de olika faktorernas inverkan på 
jordens klimat.  
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Nr. Påstående Nr. Påstående 
1. Klimatsystemet som formar 

jordens klimat och dess 
svängningar består av fem 
fysiska komponenter, 
atmosfären, hydrosfären, 
kryosfären, litosfären och 
biosfären 

9. Städer har, på grund av den så 
kallade värmeön, oftast en högre 
temperatur än omkringliggande 
landsbygden. 

2. Ett exempel på positiv 
återkoppling (feedback) är: När 
snö faller, snötäcket ökar 
reflektionen av inkommande 
solstrålning vilket leder till att 
jordytan kyls ner ytterligare  

10. Utan atmosfären och dess 
växthusgaser skulle 
temperaturen på jordensyta vara 
30°C kallare. 

3. Foraminiferer är encelliga 
organismer som lever i haven. 
Genom att undersöka deras 
skalrester kan man få 
information om 
klimatförhållandet som rådde 
under deras livstid. 

11. Isostasi är när jordskorpan hävs 
eller sänks beroende på 
variation i tyngdbelastning. 

4. Skillnaden mellan väder och 
klimat är att väder är 
förändringar under korta 
tidsperioder, klimat är 
förändringar under långa 
tidsperioder. 

12. Uppehållstiden för koldioxid i 
atmosfären är 5-10 år. 

5. Solfläckar är mörkare fläckar 
som uppträder i cykler på solens 
yta. Perioder med hög 
solfläcksaktivitet minskar solens 
energiutstrålning. 

13. Lilla istiden var en köldperiod 
mellan år 1350-1850. 

6. Koldioxid kan, genom den 
biologiska pumpen, avskiljas 
från kolcykeln under hundratals 
eller miljontals år. 

14. Havsvatten expanderar vid höjd 
temperatur. 

7. Kolsänka är ämnen eller 
processer som tar upp koldioxid 
från atmosfären och lagrar in det 
i ex. växter, hav eller sjöar 

15. Vulkanisk aska sänker 
temperaturen. 

8. Jordens energibalans är 
förhållandet mellan solinstrålning 
(kortvågig) och från jorden 
utåtgående strålning (långvågig). 

  

Tabell 4. Innehåller de påståendena som respondenterna skulle avgöra om de var 
sanna respektive falska. Fråga nr. 5 var den enda fråga som var falsk. I tabellen är 
det felaktiga svaret kursiverat det rättasvaret skall vara ökar.  
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Diagram 15. Hur respondenterna från B-enkäten svarat på påståendena i Tabell 4. 
 

 
Diagram 16. Hur respondenterna från A-enkäten svarat på påståendena i Tabell 4  
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Diagram 17. Hur stor inverkan respondenterna i B-enkäten tror att de tre gaserna 
har för temperaturökningen i den naturliga växthuseffekten. 
 

 
Diagram 18. Hur stor inverkan respondenterna i A-enkäten tror att de tre gaserna 
har för temperaturökningen i den naturliga växthuseffekten. 
 

 
Diagram 19. Hur stor tillit respondenter i A- och B-enkäten har för klimatmodeller.  
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Diagram 20. Vad respondenterna i A- respektive B-enkäten tror orsakar förändringar 
av jordens klimat. 
 

 
Diagram 21. Vad respondenterna från A- respektive B-enkäten tycker om förslaget 
att förtydliga terminologin kring klimatförändringar. 
 

 
Diagram 22. Hur ofta respondenterna från A- och B-enkäten har kontakt med 
information från IPPC.  
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Diagram 23. Hur stor tilltro respondenterna från A- och B-enkäten har för IPCC. 
 

 
Diagram 24. Hur många av respondenterna från A- respektive B-enkäten som var 
medvetna om Climategate. 
 

 
Diagram 25. Om respondenterna från A- respektive B-enkäten upplever att deras 
förtroende för IPCC påverkats av Climategate.   
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Diagram 26. Hur Climategate påverkade förtroendet för IPCC bland respondenterna 
i A-enkäten (Denna fråga ingick endast i A-enkäten). 
 

 
Diagram 27. Anser respondenterna i A-enkäten att det finns ett behov av ett globalt 
klimatråd (Denna fråga ingick endast i A-enkäten). 
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respondenterna uttryckte att deras förtroende för IPCC är oförändrat, 26% 
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”Då jag inte läst den kan jag inte uttala mig, men om de mörklade information 
så litar jag inte på att situationen kommer förbättras” 
 
”När en institution som man trott vara oberoende, neutral och objektiv visar 
sig vara "köpt" eller att de manipulerar/mörkar fakta tappar de hela sin 
trovärdighet och den går tyvärr inte att bygga upp igen. De förvandlas från 
objektiv informationsspridare till propagandamaskineri och man frågar sig 
vems ärenden de går, och varför. Industrins? Kapitalets?” 
 
Mer än hälften av respondenterna upplever att det finns behov av ett globalt 
oberoende klimatråd som sammanställer långsiktiga hållbara mål och riktlinjer 
(se Diagram 27). Majoriteten av respondenterna tar i vardagen till sig 
information om klimatfrågan genom att registrera den eller aktivt ta del av den 
information som man påträffar. Informationskällorna är kombinationer av olika 
media, men de vanligaste är TV och tidningar. Mer än hälften (67%) svarar att 
de är mycket källkritiska vilket också avspeglar sig i frågan om hur stor tilltro 
man har till sina vardagliga informationskällor där majoriteten (62%) uppger 
att de har måttlig tilltro. Majoriteten av respondenterna uppger att de endast 
ibland diskuterar klimatfrågan och ny fakta kring klimatfrågan. De flesta 
diskussionerna kring klimatfrågan sker på jobbet eller i skolan. På frågan om 
vart man är mest mottaglig för information som rör klimatfrågan uppger en 
liten majoritet (34%) hemmet följt av jobb/skola (28%).  

Respondenterna är näst intill eniga (84%) om att det är viktigast att 
diskutera både orsaker och effekter av klimatförändringar i media. 
Hälften (53%) av respondenterna tycker inte att media ger båda sidorna i 
klimatdebatten lika mycket uppmärksamhet 

Klimatfrågans exponering i olika media upplevs av majoriteten som 
måttliga för alla medier utom kvällstidningarna, där respondenterna är osäkra 
på graden av exponering. Respondenterna upplever medias rapportering av 
effekterna på vår miljö till följd av klimatförändringar som måttliga (39%) eller 
underskattade (23%) och en mindre grupp (18%) upplever att effekterna är 
överskattade. En liten majoritet av de respondenterna (31%) upplever det 
alarmerande nyhetsflödet som förekommer i media på bland annat löpsedlar 
och bokomslag som negativt, 27 % ignorerar det och 21 % upplever det som 
något positivt. En majoritet (43%) av respondenterna svarade att de är oroliga 
för att golfströmmen skall stanna och en majoritet (40%) tror också att det 
kommer bli fler tsunamis om det blir varmare. Dessutom svarade 16 % av 
respondenterna att jordbävningen i Chile orsakades av klimatförändringar.  

När det gäller respondenternas upplevelse av reklam med 
klimatrelaterade försäljningsargument uppger 34% att det är bra, 29% 
ignorerar reklamen och 19% upplever reklamen som störande.  
På frågan om hur viktig klimatfrågan var i valet 2010 svarade fler än hälften 
att den var viktig till mycket viktig. När det gäller vilka partier man tror besitter 
mest kunskap i klimatfrågan svarade många med en kombination av olika 
partier, men det var Miljöpartiet som fick mer än hälften av de svarandes 
förtroende i klimatfrågan. Sämst förtroende fick Kristdemokraterna som inte 
blev representerade. Det är 40 % av respondenterna som anser att det är en 
nackdel med politiker som fattar beslut i långsiktiga frågor när de bara sitter 
en viss tid. Vidare anser hälften (51%) av respondenterna att de har ett 
måttligt förtroende för politikernas kunskaper i klimatfrågan och 78% av 
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respondenterna anser att beslutsfattare som hanterar klimatfrågor skall 
genomgå en grundläggande utbildning som ger dem en ökad förståelse för de 
naturliga processerna. Majoriteten (83%) anser att politikerna inte gör allt i sin 
makt för att lösa klimatfrågan. De respondenter som ansåg att politikerna 
kunde göra mer fick en öppen följdfråga och hälften (50%) valde att lämna ett 
svar. Svaren visar på en stor önskan om handling både på lokal och global 
nivå och att politikerna skaffar sig mer kunskap samt ett ökat samarbete 
mellan de olika partierna. Följande citat visar bland annat respondenternas 
misstro mot politiker: 
  
”Skapa en värld där rättvisa spelar roll. En rättvis värld är en värld där miljön 
betyder något. "Marknaden" kommer alltid, utan undantag, att behandla miljön 
som ännu en resurs som bara finns till för att utnyttjas i profitändamål.” 
 
”Prata med forskarna mer och utbilda sig själva mer.” 
 
”håller sig till bevisad fakta och ge en rättvis bild av orsakerna dvs. inte bara 
speglar de antropologa orsaker” 
 
”Bryta ner frågorna till vardagsnivå. Sprid kunskap om vad ska var och en av 
oss vanliga medborgare ska tänka på när vi handlar saker och slänger saker. 
Se till att det blir möjligt att stoppa farliga/onödiga produkter att komma ut i 
handeln. Tyvärr går det. al.ldeles [!] för långsamt att vänta på 
självsanering.Återkoppla med jämna mellanrum. Dvs rapportera mätbara 
positiva förändringar så att man upplever att ens anstängningar faktiskt 
betyder något. Viktigt!” 
 
Den vanligaste uppfattningen bland respondenterna om vad som kommer 
hända med jordens klimat vid fortsatt utsläpp av växthusgaser är att det 
kommer ske förändringar i klimatet, exempelvis; extremväder, förstärkningar 
av de naturliga svängningarna och förändrade temperatur förhållande. Av de 
68% som svarade på frågan om vilka effekter på jordens klimat de associerar 
till när de hör ordet klimatförändringar angav majoriteten någon form av 
förändrad temperatur, exempelvis; ändrade temperaturzoner. Det var 65% 
som svarade på frågan om vilka effekter på mänskligheten man förknippar 
med ordet klimatförändringar och en majoritet av dessa baserades på tankar 
kring humanitära katastrofer och att det skulle bli fler naturkatastrofer. 

På den öppna frågan gällande vad man associerade klimatförändringar 
till valde 73% att svara. Det första man associerar ordet klimatförändringar 
med var ändringar i temperaturen, det andra man tänkte på var kunskap, det 
tredje man associerar till är kunskap och ansvar. Mer än hälften (66%) av 
respondenterna tror att länder i Asien kommer att drabbas värst vid 
förändringar i klimatet. Eftersom denna fråga var en öppen fråga var det 
några som inte svarade med ett land utan en beskrivande text där de 
framförde en oro för de låglänta länderna där risken för översvämningar är 
stor. Det är också mer än hälften (67%) av respondenterna som tror att det är 
länder i Europa som kommer att gynnas av ett förändrat klimat.  
 
Majoriteten (39%) av respondenterna tog ställning i klimatfrågan under 80-
talet och på den öppna följdfrågan fick de som tagit ställning beskriva varför. 
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De som tagit ställning motiverade valet på olika sätt men de dominerande var 
utbildning på högre nivå, yrke, naturvänner och att de ville värna om miljön.  
Av de respondenter som tagit ställning i klimatfrågan har 75% angett  att de 
kan ändra ställning om det framkommer ny fakta och 12% anger att de inte 
kan ändra ställning. På frågan om det finns ett grupptryck gällande vilken sida 
man skall stå i debatten finns det två dominerande åsikter, 46% upplever att 
det finns ett grupptryck och 41% upplever inte att det finns ett grupptryck.  

Hälften (50%) upplever att man måste göra uppoffringar för att påverka 
klimatet positivt. De som svarade ja på frågan fick en öppen följdfråga som 
efterfrågade vilken eller vilka uppoffringar de måste göra. Av de som svarade 
angav en majoriteten (42%) att de måste ändra och tänka på sina resor.  

Respondenterna upplever att de har störst möjlighet att påverka miljön 
positivt i hemmet, där uppger 45% att de har stora/mycket stora möjligheter. 
Men känslan av att kunna påverka klimatet positivt sjunker ju längre från 
hemmet man kommer. Minst möjlighet att påverka miljön positivt upplever 
respondenterna att de har på global nivå, 66% uppger att de har små/mycket 
små möjligheter. På frågan om respondenterna anser att deras handlingar på 
olika nivåer är tillräckliga svarar 50% att de gör tillräckligt i hemmet. 
Respondenterna anser även att de inte gör tillräckligt för att påverka miljön 
positivt på lokal nivå, regional, nationell och global nivå. Frågan om vad man 
gör för att minska sin påverkan på klimatet i hemmet, lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt var öppen. Svaren på hur man arbetar i hemmet 
behandlade, exempelvis; energiandvändning och återvinning. Lokalt uppger 
respondenterna att man arbetar med sina resor och återvinnig. På grund av 
att det var en öppen fråga och inga ramar för vad svaren skulle innehålla så 
blev det svårt att ge en samlad bild på hur respondenterna arbetar regionalt, 
nationellt och globalt. Det som framgick mest var dock att man tänkte på sina 
resor, ökade sina kunskaper i miljöfrågor och handlar mer närproducerat. 
Majoriteten 43% av respondenterna är osäkra på om de saknar positiv 
feedback på det man gör för miljön. De respondenter som svarat att de 
saknar positiv feedback (32%) fick en följdfråga på vad de skulle vilja få för 
feedback vilket gav många innovativa svar. Förslagen handlade bland annat 
om att man kan få minskad avgift för sophämtning, berätta mer av det positiva 
på nyheter och i TV samt att man kan införa pant på fler saker. Nedan följer 
ett urval av respondenternas förslag på positiv återkoppling. 
 
”De personer som är över 25 år och inte äger bil- priviligera [!] dem med gratis 
busskort. Billigare sophämtning för de hushåll som har lite sopor och sällan 
tömning” 
 
”tala[!] om hur mycket det påverkar om du gör vissa saker tex sopsortering gå 
ut i nyheterna massmedia med detta , vill inte bara höra gnäll, visa konkreta 
åtgärder hur du kan göra” 
 
”Att de som säger sig vara miljövänner i Sverige också skulle ta till sig 
miljövänlig teknik när den nu finns! EU har ett direktiv från den 1.7 2009[!] om 
förbud för trekammarbrunnar med markbädd men!!!!!!!!![!]Sverige förhandlade 
sig till ett undantag!!!!! SÅ[!] mycket kväve och fosfor som de släpper ut i mark 
och vattendrag!!!! [!]” 
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”Att man får mer samhällsinformation om vad det lilla man gör kan ge för 
positiva effekter för klimatet” 
 
Majoriteten (40%) av respondenterna upplever att deras lokala klimat har 
ändrat sig. På den öppna följdfrågan fick respondenterna svara hur de 
upplevde att deras lokalklimat förändrats och majoriteten (40%) upplever att 
det lokala klimatet blivit varmare och 34% upplevde att det blivit mer 
extremväder. På frågorna till föräldrar svarade mer än en fjärdedel (35%) av 
respondenterna att de påverkas måttligt av vad deras barn lär sig i skolan. 
Nästan hälften (43%) uppger att de inte genomfört några förändringar i 
hemmet på grund av vad barnen lärt sig i skolan. På frågan om vad man 
genomfört för några förändringar i hemmet blev svaren att man använder mer 
cykel, sopsorterar och återvinner aluminium från värmeljus. Något som också 
framgick av de öppna svaren var att en majoritet upplever att det barnen gör 
har de lärt sig från hemmet. Föräldrarna upplever att skolan bara bekräftar det 
som barnen lärt sig hemma där de har striktare regler. Vilket återspeglar sig i 
att nästan hälften av föräldrarna (43%) upplever att skolan är måttligt aktiv i 
sitt arbete med klimatfrågor. 

 
Diskussion 
Metodvalet till undersökningen i form av webbaserade enkäter medför både 
för- och nackdelar. Fördelarna är att man på ett enkelt och smidigt sätt kan nå 
en stor grupp människor med mindre arbetsinsats än om det skulle skett via 
personliga intervjuer. Ytterligare en fördel är att respondenterna får ta del av 
materialet i lugn och ro, vilket kan göra det lättare att få svar på mer känsliga 
frågor som rör till exempel kunskap och förståelse. Nackdelarna är att det inte 
går att ställa följdfrågor och att respondenter med skriv- och lässvårigheter 
missgynnas. Dessutom måste man ta i beaktning att det kan ske bortfall på 
grund av ett flertal faktorer. Sådana faktorer kan vara sättet enkäten 
distribueras på, frågornas utformning och enkätens längd. Även missförstånd 
mellan utfrågare-respondent och vice versa vid avläsning av frågor och svar. 
Dessutom kan respondenten gissa sig till ett svar på de slutna frågorna och 
på så vis få ”rätt” vilket gör att resultatet kan bli svårare att tolka och utvärdera 
(Statistiska centralbyrån 2001, Wärneryd et. al., 1990). 

De val som gjordes gällande utskicket har troligen haft en viss inverkan 
på undersökningens resultat. Då sammansättningen av respondenterna i A-
enkäten troligen påverkats av att jag använde min privata e-post och 
facebooksida. Eftersom jag är kvinna och universitetsstudent är det sannorlikt 
så att min adressbok innehåller fler kvinnor än män och att de har anknytning 
till högreutbildning. Urvalet till B-enkäten påverkades inte av det faktum att jag 
är kvinna och universitetsstudent då enkäten skickades till de berörda 
informationsavdelningarna. B-enkätens urval kunde däremot påverkats av 
dåligt ordaval i det medföljande brevet. Där ombads informationsansvarig att 
enkäten skulle skickas till ”dagens beslutsfattare”. Ordvalet skapade 
osäkerhet på om det var tjänstemännen eller politikerna som skulle besvara 
frågan. Dessutom kan båda enkäternas urval påverkats av det faktum att de 
breven som skickades ut innehöll en aktiv länk, vilket i vissa epostfilter kan 
sorteras bort som skräppost.   
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Min tolkning av rresultatet från denna undersökning med de 
uppräknade felkällorna är ändå den, att det finns en klar kunskapsbrist i 
geovetenskap bland allmänheten och att det finns en måttlig kunskapsbrist 
bland beslutsfattarna. Båda enkäterna visar dock att det finns ett stort 
engagemang och en vilja att lära sig mer bland respondenterna. 

De frågor som användes för att avgöra kunskapsnivån låg på en högre 
nivå än man kanske vanligt vis använder i enkäter, då frågorna byggdes upp 
ur ett geovetenskapligt perspektiv med facktermer och inte ett 
populärvetenskapligt perspektiv. Ett exempel på en sådan fråga är A-
enkätens fråga nr. 36. Där skulle respondenten svara sant eller falskt på en 
rad påståenden och det var endast ett av påståendena som var falskt. 
Skillnaden mellan det falska påståendet och sanningen var bara ett ord 
”Solfläckar är mörkare fläckar som uppträder i cykler på solens yta. Perioder 
med hög solfläcksaktivitet minskar solens energiutstrålning”. Istället för 
”minskar” skall det vara ”ökar”. Anledningen till att frågorna valdes att 
presenteras med geovetenskapliga facktermer är att det var respondenternas 
geovetenskapliga kunskaper som var av intresse inte den allmänna 
populärvetenskapliga kunskapen.  

Det går därför inte att utesluta att resultaten från denna undersökning 
kunnat se helt annorlunda ut och att resultaten kanske rent av skulle visat en 
högre kunskapsnivå om frågorna skrivits på ett mer populärvetenskapliga sätt. 
Målet var dock den geovetenskapliga kunskapen och därför tolkas resultatet 
från enkäterna som att det finns en bristande grundutbildning av 
geovetenskap i Sverige. Något som stärker denna tolkning, är att många av 
respondenterna själva upplever att de har en dålig insikt i geovetenskap. 
Även skillnaden mellan svarens spridning i de två enkäterna kan tolkas som 
ett tecken på att den grundläggande utbildningen i geovetenskap i Sverige är 
bristande, då resultatet från respondenternas svar i A-enkäten är mer 
utspridda mellan de olika svarsalternativen än för respondenterna i B-
enkäten. Detta tolkas som att A-respondenterna saknar gemensam 
kunskapsgrund medan B-respondenternas samlade svar visar på någon form 
av gemensam utbildning, vilket kan visas genom att en majoritet innehar en 
befattning som miljöinspektör där det krävs en universitetsutbildning med 
miljöinriktning. Sammantaget visar detta att det i Sverige inte finns någon 
grundläggande gemensam utbildning inom geovetenskap utan kunskaperna 
erhålls först på universitetsnivå. Majoriteten av respondenterna i B-enkäten 
har en vidareutbildning inom miljöområdet vilket förklarar varför den faktiska 
kunskapsnivån för ”beslutsfattare” är högre än den för allmänheten.  

Det skall understrykas att det i denna undersökning inte går att tolka 
enbart politikers kunskaper, då majoriteten av de som svarat på B-enkäten 
har befattningar som tyder på att de är tjänstemän och inte beslutsfattande 
politiker. För att få en uppskattning av Sveriges beslutsfattares kunskaper i 
geovetenskap kommer jag nu göra ett tankeexperiment: 

 
Enligt Sveriges kommuner och landstings finns det drygt 44000 politiker i 
Sveriges kommuner, landsting och regioner. Av dem är ca 97% fritidspolitiker. 
Med en fritidspolitiker menas en person som sköter sina politiska uppdrag vid 
sidan av sitt vanliga arbete (SKL, 2013). Detta gör dem till nästan helt vanliga 
medborgare och de kan därför räknas in i urvalsgruppen allmänhet. Resultatet 
från A-enkäten visar att det finns en bristande kunskaper i geovetenskap 
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vilket leder till att beslutsfattare i Sverige har bristande kunskaper i 
geovetenskap. Vilket också då delvis kan förklara varför respondenterna i A-
enkäten inte har förtroende för beslutsfattare.  
 
En känsla som växte under projektets genomförande var hur känslig frågan 
om klimatet är i dagens samhälle. Inom geovetenskap betyder termen 
klimatförändringar inte enbart människans inverkningar utan också naturliga 
orsaker. I kontrast till stora delar av samhället där termen klimatförändringar 
enbart är kopplad till människa påverkningar. Att en term får så skilda 
innebörder medför en risk för att missförstånd och motsägelser kan uppstå. 
Det är därför jag tror att geovetenskaplig kunskap är en av lösningarna för att 
klara samhällets problematik kring antropogena klimatförändringar, då ökade 
geovetenskaplig kunskaper kan leda till en positiv återkoppling i debatten. 
Ökade kunskaper kommer att korrigera eventuella felaktigheter och 
missförstånd i debatten, vilket leder till att debatten förtydligas, vilket gör att 
fler människor får det lättare att delta i debatten, vilket leder till att fler 
engagerar sig och utbildar andra och så vidare. Den geovetenskapliga 
kunskapen är vital för att samhället skall kunna utvecklas och bli hållbart.  

Människor kan i vardagen inte fatta korrekta beslut eller ta aktiv del i 
debatter då de inte har tillräckliga kunskaper. Bristande grundutbildning kan 
också leda till en kvalitetsförsämring inom flera yrkesområden där den 
geovetenskapliga kunskapen är väsentlig. Ta till exempel SO- och NO- lärare 
som inte känner sig bekväma med att undervisa i de geovetenskapliga 
områdena, beslutsfattare som får det svårare att fatta välavvägda beslut eller 
ingenjörer där bristande kunskaper kan leda till kommunikationssvårigheter 
mellan exempelvis ingenjör och geolog (ex. byggnationen av Hallandsåsen).  

Dessutom kan okunskapen leda till feltolkningar och missförstånd 
mellan forskare – journalister – allmänhet. Journalister utan grundförståelse 
för geovetenskap får det svårare att tolka forskares rapporter. Samtidigt 
måste de tänka på att anpassa informationen till olika mediala standarder som 
exempelvis en artikel eller nyhetsinslag.  Denna information skall sedan läsas, 
tolkas och bedömas. Om då mottagaren har bristande grundkunskaper kan 
detta leda till de oroskänslor som man sett i olika studier (e.g. O'Neill & 
Nicholson–Cole; Semenza et. al.; Hogg & Shaha, 2010). Spår av denna oro 
och okunskap kan man även hitta i den utförda undersökningen då 43 % av 
respondenter från A-enkäten är oroliga för att golfströmmen kan stanna, 40% 
tror att det kommer att bli mer tsunamis när det blir varmare och 16% tror att 
jordbävningen i Chile 2011 orsakades av klimatförändringar.  

Orsaken till den geovetenskapliga kunskapsbristen i Sverige är svår att 
avgöra från denna undersökning. Troliga orsaker kan vara att det inte finns 
tydliga riktlinjer från skolverket om hur geovetenskap skall läras ut och att det 
inte är ett grundämne i skolan. Varför det är så är svårt att spekulera i om 
man jämför Sverige med andra länder där, geovetenskap undervisas i 
grundskolan som exempelvis i USA och Island är Sverige ett geologiskt 
inaktivt land. Vi har inga kraftiga jordbävningar, inga vulkaner, inga tornados 
eller andra dramatiska naturkatastrofer. Det är mest översvämningar, kraftiga 
stormar som exempelvis Per eller Gudrun samt skred och ras, i övrigt är vi 
relativt förskonade. Dock skall det tas i beaktning att förekomsten av dessa 
händelser kan komma att öka på grund av antropogena klimatförändringar. 
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Så fort vi utsätts för katastrofala händelser som tsunamin i Thailand, 
sker en form av vidareutbildning av allmänheten. Då sådana händelser leder 
till att man talar om det i skolor och i media som dessutom är snabba på att 
kontakta experter som delar med sig av sin kunskap och på så vis ökas 
människors kunskaper och oron dämpas. Ett exempel på att ökade 
geovetenskapliga kunskaper påverkar barn positivt finns i ett arbete av 
Gustafsson Sundberg (2012). Där studerade han barns kunskaper kring 
naturkatastrofer och resultaten visade på en koppling mellan ökade 
kunskaper och minskad oro. I studien svarade en flicka följande på frågan om 
kunskapen hon fått i skolan kring tsunamis underlättade hennes förståelse för 
det som skedde i Japan 2011:”Har man läst om det i skolan då tänker man 
mer på hur det kunde hända och är inte lika orolig. Det känns tryggt. Och så 
känner jag mig lite smartare med”  

Hur väl min undersökning speglar det nuvarande kunskapsläget i 
geovetenskapliga är svårt att bedöma. Då det inte finns några liknande studier 
utförda gällande allmänhetens geovetenskapliga kunskapsnivå. Men om man 
jämför mina resultat med de två artiklarna och den studie som jag funnit kan 
man se vissa likheter. I den första artikeln skriven av Hellqvist (2004) 
beskriver han att allmänheten har ett intresse för (i detta fall) geologi men att 
de saknar grundläggande geologiska kunskaper. Resultatet från min 
undersökning visar att det finns ett stort intresse men att det saknas 
grundkunskaper. I studien av Gustafsson Sundberg (2012) kan man se att 
barnen i undersökningen är medvetna om hur olika naturkatastrofer uppstår 
men att de ibland saknar de ord som behövs för att kunna beskriva vad som 
händer. I mina resultat kan man se indikationer på att den bristande 
ordkunskapen hos barn riskerar att följa med dem upp i vuxen ålder. Det 
bristande underlaget visar att det behövs mer forskning kring hur man på 
bästa sätt lär ut geovetenskaper till både barn och vuxna. Den forskning som 
behandlar frågor om hur man lär ut och undervisar i ett ämne kallas för 
didaktik och geovetenskapens didaktiska forskning är fortfarande ung och 
outforskad både i Sverige och internationellt (Hellqvist & Gustafsson 
Sundberg, 2012). En motivering för att utveckla forskningen inom den 
geovetenskapliga didaktiken, är att området innehåller några av svaren på hur 
man skall motverka den geovetenskapliga analfabetismen som finns i 
samhället.  

 
Slutsats 
Geovetenskaplig analfabetism utgör ett hinder för samhällets- och individens 
utveckling. Den geovetenskapliga utbildningen är viktig för att samhället skall 
kunna fungera och hantera frågor, som antropogena klimatförändringar.  
De geovetenskapliga kunskapsbristerna i Sverige bör därför åtgärdas snarast 
möjligt genom mer geovetenskap i grundskolan. Jag tycker även att 
geovetenskap som ämne måste öka sin närvaro i samhället. Universiteten, de 
som utbildat sig, de som arbetar, eller de som bara gillar geovetenskap måste 
bli ännu mer aktiva med att få geovetenskapliga tankegångar att etableras i 
samhället. Ett enkelt exempel kan vara att göra en informationskampanj för 
geovetenskap i samarbete med Arla på baksidan av alla mjölkpaket. ”Du vet 
väl att mjölken smakar gott tack vare att gräset påverkas av en rad olika 
geovetenskapliga faktorer”. Jag anser att geovetenskap skall bli det ämne i 
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grundskolan som både lärare och elever ser fram emot att ta del av då det 
finns många intressanta områden som kan utforskas. Ibland är det till och 
med lättare att visa hur storskaliga processer sker bara genom att gå ut och 
titta på något litet. En stor bonus för oss som bor i Sverige är det kan vara 
näst intill gratis, då det från norr till söder, öst till väster finns en nästan 
obegränsad tillgång till unik och vacker natur som kan berätta mycket om 
jordens samspel.  
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Appendix 
1. Frågor till A- och B-enkät 
Enkäten till tjänstemän och beslutsfattare bestod av följande frågor (i listan är de 
markerade med *). Kön, ålder, utbildning, partitillhörighet, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 och 39 
 

• Kön 
• Ålder 
• Utbildning 
• Levnadsförhållande 
• Bostadsform 
• Bostads kommun 

  
1. Hur viktigt anser Du att det är att vara källkritisk? 
2. Hur aktivt lyssnar/läser du information som rör klimatfrågan i vardagen. 
3. Hur ofta diskuterar Du klimatfrågan med andra människor? 
4. Hur ofta diskuterar Du nya fakta som rör klimatfrågan? 
5. I vilken miljö sker de flesta av dina diskussioner kring klimatfrågan?   
6. I vilken omgivning är Du mest mottaglig för information rörande klimatfrågan? 
7. Vilken/Vilka är dina vardagliga informationskällor i frågor rörande 

klimatförändringar? 
8. Hur stor/liten tilltro har Du till dina vardagliga informationskällor? 
9. Upplever Du reklam från företag som använder klimatrelaterade 

försäljningsargument i annonser och varudeklarationer som 
10. Upplever Du att media beskriver klimatförändringens olika effekter på vår 

miljö som 
11. Hur upplever Du att klimatfrågan exponeras i  
• TV Nyheter 
• TV Program 
• Radio 
• Nyhetstidningar 
• Kvällstidningar 
• Internet  
12. Många gånger är nyhetsflödet som förekommer på bland annat löpsedlar, 

bokomslag, dokumentär filmer alarmerande. Hur påverkas du? 
13. Vilket tycker du att det är viktigast att diskutera i media? 
14. Om man generaliserar debatten om klimatförändringar finns det två sidor som 

har olika huvudorsaker till ändringarna i klimatet.  Ena sidan förespråkar 
mänskliga aktiviteter så kallad antropogen klimatförändring. Den andra sidan 
talar för enbart naturliga orsaker till klimatförändringar. Tycker du att båda 
sidor har fått tillräckligt med uppmärksamhet i media! 

15. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FN:s miljöorgan (UNEP), 
etablerade 1988 ett organ som skulle fastställa ”risken för klimatförändringar" 
orsakade av mänskliga aktiviteter, detta organ kom att bli FN´s klimatpanel 

16. * Hur ofta är du i kontakt med information som kommer från IPCC? 
17. * Hur liten/stor tilltro har du till den information som kommer från IPCC? 



 II 

Introduktions text till fråga 17: I november 2009 skedde ett dataintrång hos 
klimatforskningsinstitutet Climate Research Unit vid University of East Anglia i 
Storbritannien. Intrånget resulterade i att ett större antal e-postmeddelanden och 
dokument offentliggjordes. I dokumenten och e-posten fann man uttalanden som 
kunde tolkas som mörkläggning och manipulering av data som bland annat används 
i FNs klimatrapport 2001. Händelsen kom att kallas Climategate. 
 

18. * Hade Du innan denna enkät hört/läst något om ”Climategate”? 
19. * Har ”Climategate” påverkat ditt förtroende för information som kommer från 

IPCC? 
20. Hur påverkar Climategate din uppfattning för vad som kan komma att hända 

med klimatet i framtiden om människan fortsätter att släppa ut växthusgaser? 
21. Hur viktig tycker du klimatfrågan är i valet 2010? 
22. Vilket/Vilka regeringspartier tror du besitter mest kunskap inom klimatfrågan? 
23. Hur stort är ditt förtroende för politikernas kunskap i klimatfrågan 
24. Upplever du att politikerna gör allt som står i deras makt för att lösa 

klimatfrågan? 
25. Vad kan politikerna göra mer för att lösa problematiken kring klimatfrågan? 
26. Är det en nackdel att de politiker som fattar beslut i långsiktiga klimatfrågor 

bara sitter en viss tid? 
27. Tycker Du att det finns ett behov av ett globalt oberoende klimatråd, som 

sammanställer långsiktigt hållbara mål och riktlinjer? 
28. Skulle de som fattar beslut i frågor rörande klimatet ha genomgått en 

grundläggande utbildning för att ge dem en ökad förståelse för de naturliga 
processerna? 

29. * Hur ofta är Du/ har Du varit i kontakt med termen geovetenskap? 
• * Hur ofta är Du/har Du varit i kontakt med följande termer? 
• Naturlig växthuseffekt 
• Antropogena klimatförändringar 
• Paleoklimat 
• Växthusgaser 
• Aerosol 
• Globaluppvärmning 
• Klimatförändring 
• Thermohalin cirkulation 
• Klimatmodeller 
• Global medeltemperatur 
• Proxydata 
• Milanković cykler 
•   
• * Upplever Du din insikt i följande termer som 
• Naturlig växthuseffekt 
• Antropogena klimatförändringar 
• Paleoklimat 
• Växthusgaser 
• Aerosol 
• Globaluppvärmning 
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• Klimatförändring 
• Thermohalin cirkulation 
• Klimatmodeller 
• Global medeltemperatur 
• Proxydata 

• Milanković cykler 
30.  * Hur ofta har Du hört/läst eller haft praktisk kontakt med följande metoder? 
• Dendrokronologi 
• Tefrakronologi 
• Lervarvskronologi 
• Glaciärrörelser 
• Isborrkärnor 
• Djuphavssediment 
• Syreisotopanalys 
• Geologiska avlagringar 
• Historiska dokument och arkeologisk data 
• Torvmossar 
• Pollen analys 
• * Upplever Du din insikt i följande metoder som 
• Dendrokronologi 
• Tefrakronologi 
• Lervarvskronologi 
• Glaciärrörelser 
• Isborrkärnor 
• Djuphavssediment 
• Syreisotopanalys 
• Geologiska avlagringar 
• Historiska dokument och arkeologisk data 
• Torvmossar 
• Pollen analys  
• * Hur liten/stor påverkan tror du följande naturliga faktorer har på jordens 

klimat? 
• Astronomiska faktorer t.ex. jordens bana, lutning 
• Atmosfärens cirkulation 
• Atmosfärens sammansättning 
• Solinstrålning 
• Moln 
• Jordens långvågiga utstrålning 
• Havscirkulation 
• Markens förmåga att återreflektera solinstrålning 
• Storskaliga rörelser från kontinentalplattorna 
• Små luftburna partiklar/vätskedroppar 
• Vulkanutbrott 
31. * Vilka av följande påståenden tror Du är sanna/falska 
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• Klimatsystemet som formar jordens klimat och dess svängningar består av 
fem fysiska komponenter, atmosfären, hydrosfären, kryosfären, litosfären och 
biosfären. 

• Ett exempel på positiv återkoppling (feedback) är: När snö faller, snötäcket 
ökar reflektionen av inkommande solstrålningvilket leder till att jordytan kyls 
ner ytterligare. 

• Foraminiferer är encelliga organismer som lever i haven. Genom att 
undersöka deras skalrester kan man få information om klimatförhållandet 
som rådde under deras livstid. 

• Skillnaden mellan väder och klimat är att: väder är förändringar under korta 
tidsperioder, klimat är förändringar under långa tidsperioder. 

• Solfläckar är mörkare fläckar som uppträder i cykler på solens yta. Perioder 
med hög solfläcksaktivitet minskar solens energiutstrålning.   

• Koldioxid kan genom den biologiska pumpen avskiljas från kolcykeln under 
hundratals eller miljontals år. 

• Kolsänka är ämnen eller processer som tar upp koldioxid från atmosfären och 
lagrar in det i ex växter, hav eller sjöar. 

• Jordens energibalans är förhållandet mellan solinstrålning (kortvågig) och 
från jorden utåtgåendestrålning (långvågig) 

• Städer har på grund av den så kallade värmeön oftast en högre temperatur 
än omkringliggande landsbygden. 

• Utan atmosfären och dess växthusgaser skulle temperaturen på jordensyta 
vara 30° C kallare. 

• Isostasi är när jordskorpan hävs eller sänks beroende på variation i 
tyngdbelastning. 

• Uppehållstiden för koldioxid i atmosfären är 5-10 år 
• Lilla istiden var en köldperiod mellan år 1350-1850 
• Havsvatten expanderar vid höjd temperatur 
• Vulkanisk aska sänker temperaturen 
32. * Hur liten/stor betydelse har följande växthusgaser för temperaturökningen i 

den ”naturliga” växthuseffekten? 
• Vattenånga (H2O) 
• Koldioxid (CO2) 
• Metan (CH4) 
33. * Hur osäkra/säkra anser Du att klimatmodellernas prognoser är? 
34. * Upplever Du din insikt i ämnet geovetenskap som 
35. * Tror du att förändringar av jordens klimat är orsakad av 
36. * Förändringar i klimatet kan orsakas av flera faktorer. Men man uttrycker sig 

ofta som att klimatförändringar enbart är en mänsklig effekt. 
”Klimatförändringen beror på människans utsläpp av växthusgaser” 
(Naturvårdsverket) Tycker du att det skulle hjälpa klimatfrågan om man 
istället uttryckte det som att: Miljöförstöring kan leda till förändringar i klimatet. 

37. Vad är de första du tänker på när du hör ordet klimatförändring? 
Vad är det andra du tänker på när du hör ordet klimatförändring? 
Vad blir det tredje du tänker på när du hör ordet klimatförändring? 

38. Vilka effekter på jordens klimat tänker du på när du hör ordet 
klimatförändring? 
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39. Vilka effekter för mänskligheten tänker du på när du hör ordet 
klimatförändring? 

40. Upplever du att ditt lokala klimat har ändrat sig 
Om ja på fråga 43 Beskriv kort hur du upplever att ditt lokala klimat har ändrat 
sig 

41. Nämn max tre länder som du tror kommer drabbas värst vid förändringar av 
klimatet? 

42. Nämn max tre länder som du tror kommer gynnas av förändringar i klimatet? 
43. Känner du att du måste göra en uppoffring för att påverka miljön positivt? 

Om ja på fråga 46 Vilken/Vilka uppoffringar upplever du att du måste göra? 
• Hur upplever du dina möjligheter att kunna påverka miljön positivt? 
• I Hemmet 
• Lokalt 
• Regionalt 
• Nationellt 
• Globalt  
44. Känner du att det du gör är tillräckligt för att påverka miljön positivt? 
• I Hemmet 
• Lokalt 
• Regionalt 
• Nationellt 
• Globalt 
• Vad gör du för att minska din/er påverkan på klimatet? 
• I Hemmet 
• Lokalt 
• Regionalt 
• Nationellt 
45. Globalt 
46. Saknar du positiv feedback på det som du gör för miljön? 

Om ja på fråga 50 Nämn ett exempel på bra positiv feedback 
47. När tog du ställning i klimatfrågan? 
48. Beskriv kort varför du tagit ställning eller varför du valt att inte ta ställning i 

klimatfrågan? 
49. Upplever du att du kan ändra ställning om det framkommer ny fakta? 
50. Kan du känna att det finns ett grupptryck för vilken sida av debatten man bör 

stå? 
51. Har du barn i åldern 6-18 år vänligen svara på nedanstående frågor. 
52. Hur mycket påverkas Du av vad ditt barn lärt sig i skolan om klimatfrågor? 
53. Hur stora/små förändringar har ni gjort i familjens vanor på grund av vad era 

barn har lärt sig i skolan angående klimatfrågor? 
54. Ge något exempel på förändringar som ni gjort i familjen? 
55. Hur aktivt upplever Du att skolan arbetar med klimatfrågor? 
56. Ungefär hur stort tror du att medelvärdet för den årliga CO2 halten i 

atmosfären var under 2009? 
57. Ungefär hur höga tror du att CO2 halterna var innan industrialismen? 
58. Åsikterna om vad som kommer att hända om vi fortsätter att släppa ut 

växthusgaser är delade.  Vad tror du kommer hända med jordens klimat? 
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59. Är du orolig för att golfströmmen kan komma att stanna av?  
60. Tror du att jordbävningen i Chile orsakades av klimatförändringar 
61. Tror du att det kommer bli fler Tsunamis om det blir varmare? 

2. Utseende 
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3. Svaren från de öppna frågorna från A-enkäten 
 (Alla svar är original och oredigerade) 

Fråga 19  
Hur påverkar Climategate din uppfattning för vad som kan komma att hända 
med klimatet i framtiden om människan fortsätter att släppa ut växthusgaser? 

• vet ej 
• Aldrig hört om denna händelse. 
• Vet ej. 
• Jag vet inte riktigt, är inte så där jätteinsatt i miljöfrågor. 
• Varken eller 
• vet ej 
• Då jag inte läst den kan jag inte uttala mig, men om de mörklade information så litar 

jag inte på att situationen kommer förbättras. 
• Vet ej ! 
• Vet ej 
• Vet ej, eftersom jag inte tagit dela av deras information 
• vet ej 
• Eftersom jag inte hade hört /kom ihåg det här, skulle jag behöva sätta mig in i frågan 

för att veta hur den påverkar min uppfatning. 
• vet ej 
• Vet ej. 
• Vet inte. 
• Vet ej 
• Jag är kluven, ingen verkar egentligen veta något fastän de vill få oss att tro att de 

vet. al.lt. Så jag tänker väl mest att man får använda sitt sunda förnuft - det borde inte 
vara så svårt 

• Det bekräftar bara att man aldrig kan vara 100% säker på informationens ursprung 
• När en institution som man trott vara oberoende, neutral och objektiv visar sig vara 

"köpt" eller att de manipulerar/mörkar fakta tappar de hela sin trovärdighet och den 
går tyvärr inte att bygga upp igen. De förvandlas från objektiv informationsspridare till 
propagandamaskineri och man frågar sig vems ärenden de går, och varför. 
Industrins? Kapitalets? 

• man blir mer skeptisk till det mesta.. saknar lite såna svarsalt på tidigare frågor.. idag 
är information sån att den kommer i "skov" därför är det svårt att svara genereltt 

• Olika instanser är självgoda, tänker enbart på sin ekonomi och är egoistiska 
• Stora och penningstarka krafter verkar för att mörka verkligheten. Visst blir man 

skrämd. 
• facka kan vara manupolerat för att nå ett vist syfte 
• Det är först och främst pengar som styr. Om det inte finns pengar att vinna så 

kommer det inte heller att hända så mycket med åtgärder mot klimatförändringarna 
• Stor oro att information som borde vara objektivt och vetenskapligt grundad, ändå 

bygger på ekonomiskt eller politiskt fabricerade uppgifter. Det gäller både 
undanhållande av fakta och konsrade uppgifter. 

• Har alltid förhållit mig kritiskt granskande till offentliga rapporter i olika frågor. 
• Inte mcyket. Bekräftade bara att det finns inga absoluta sanningar. Inte ens bland de 

frälsta 
• om man mörkar saker som kommer fram senare tappar man förtroendet 
• tilltron på information därifrån sänks 
• Alla avslöjande har den negativa effekten att förtroendet minskar för den instutition 

som avslöjas med att m,anipulera eller sortera vilka fakta som ska redovisas. Jag 
efterfrågar en objektiv information, men oftast måste man göra en egen värdering av 
uppgifterna för att ta ställning. Vad har instutitionen att vinna eller förlora på att 
framföra sina fakta. Det är få käller som framför idéer som talar emot deras 
antagande, även om de känner tilldem. 

• Vaksam inför data om framtidsprognoser 



 VIII 

• Jag är alltid kritisk till information. Jag försöker skaffa mig information från olika håll 
och värdera den. Det finns osäkerhet om orsaker till klimatförändringar, om det ö h t 
finns klimatförändringar, vad som bör/kan göras etc. Oavsett detta finns det massor  
av skäl att försöka minska människans påverkan på miljön i väntan på att den 
vetenskapliga världen kanske enas. 

• Bidrar till misstro. Folk kan fortsätta "inte bry sig" 
• Om vi ska kunna rädda världen så måste vi få rätta fakta... 
• Jag kan inte göra några undersökningar själv, varför jag är tvingad till att ta till mej de 

som finns oavsett källa. 
• inte alls 
• oförändrad, 
• Det påverkar på sin höjd min aktning av enskilda forskare som gärna gör karriär, men 

inte på något särskilt sätt min uppfattning av klimatfrågan i sig. Forskningen i den 
frågan är stadig och det skulle krävas rejält med bevis från flera andra håll för att 
rubba uppfattningen om vad som faktiskt händer. 

• Inte så mycket eftersom de är bara ännu en grupp som är inkompetenta. Oavsett vad 
som händer med klimatet är människans co2 utsläpp ohållbart eftersom dessa 
aktiviteter även innebär förorening osv. för miljön. 

• Att ett dataintrång har avslöjar information påverkar inte min uppfattning om vad som 
händer ifall vi fortsätter att släppa ut växthusgaser... Hade jag vetat vilken information 
som offentliggjordes så kanske min uppfattning hade ändrats. "Mörkläggning och 
manipulering av data" säger ju ingenting om vilken data, eller till vems fördel det 
manipulerades. 

• Inget, jag vet att det måste göras något nu ändå, den här vägen är inte hållbar. 
• Inget, jag har min egen uppfattning klar. 
• INte alls. IPCC är bara en av många aktörer på området. 
• inte alls 
• Inte alls. 
• Intrånget är ju olagligt så mitt förtroende för vad de säger sig hitta är inte så stort. 
• Jag bygger min bild inte alls enbart på Climategate. 
• Påverkar mig inte. 
• inget 
• Den påverkas inte, så länge de kan diskutera relevanta saker som utsläppen å allt 

som de gör + naturens egna förändring. Den har ju sin påverkabn med. Den påverkar 
både naegativt och även positiva resultat med det som sker nu i miljön. 

• Påverkar  inget, visar bara att det är bra att vara källkritisk och att enstaka forskare 
kan vara oseriösa 

• Inte alls påverkad, faktum kvarstår att människans påverkan är en stor bidragande 
orsak till klimatförändringarna. 

• Inte nämnvärt eftersom jag anser att vi måste förändra vår livstil i västvärlden för att 
jämna ut skillnaderna mellan jordens befolkning 

• Allt som jag tror är säker kunskap kan genom intrång av obehöriga plötsligt bli 
förstörd/påverkad Negativt ! 

• negativt. 
• Det påverkar min uppfattning negativt och det blir svårare för mig att tänka positivt 

kring klimatfrågan och hur vi ska komma tillrätta med alla miljöproblem. Det  blir svårt 
att lita på myndigheters arbete kring dessa frågor. 

• Har börjat att ifrågasätta hur mycket mäniskan kan påverka klimatet globalt. 
• Jag känner mig mycket orolig, men försöker att leva så miljömedvetet jag kan. Det 

innebär att jag är uppmärksam på information om hur den lilla människan kan 
påverka 

• Jag är rädd. 
• w00t shuuee bre vad händer ? 
• Allt kommer dö ut.Översvämningar, jordbävningar och extrem värme. 
• man kommer ingen strans med prat och shower 
• Att isen kommer att smälta och vissa länder kommer gå under och att det kommer bli 

flera och flera orkanaer och vulkaner och mera oväder och att det kommer vara kallt 
året runt. sommaren kommer att försvinna, vi ser ju från när vi var små då var det 
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sommar hela tiden coh vintern började i december och slutade i februari kanske. men 
nu börjar det ju snöa i december eller januari och ligger i tills april, maj, denna 
sommaren som va i år var inte alls lång. nu ä'r det september och man har redan fått 
börja med vinterjacka! 

• Miljöfrågor behöver ständigt aktualiseras, oberoende om faran är akut, överhängande 
på sikt eller mer marginell. jag tror stor försiktighet är av nöden. better safe than 
sorry. 

• Frågan är "död" 
• Tror att det finns mycket mörkat om både klimat och andra viktiga frågor för att 

undvika panik och att slippa ta ansvar för sitt handlande 
• Jag är en person som inte oroar mig.                       jag är dock noga med vad jag 

gör/inte gör. Jag kör inte bil, slänger aldrig mat, sparar på el, sorterar mycket noga: 
metall, glas, papper... 

• jag är osäkert 
 

Fråga 24  
Vad kan politikerna göra mer för att lösa problematiken kring 
klimatfrågan? 

• Lyssna mer på forskning och effekter av klimatförändringar t.ex. översvämningar, 
höjd medeltemp. avsmältning av is vid polerna 

• Bryta ner frågorna till vardagsnivå. Sprid kunskap om vad ska var och en av oss 
vanliga medborgare ska tänka på när vi handlar saker och slänger saker. Se till att 
det blir möjligt att stoppa farliga/onödiga produkter att komma ut i handeln. Tyvärr går 
det. al.ldeles för långsamt att vänta på självsanering. Återkoppla med jämna 
mellanrum. D.v.s. rapportera mätbara positiva förändringar så att man upplever att 
ens ansträngningar faktiskt betyder något. Viktigt! 

• Se till att lära sig mycket mer om de olika faktorer som bidrar till klimatförändringar! 
Och sedan använda sina kunskaper till att göra allt de kan för att lösa problemen. 

• Skaffa sig kunskap! 
• Mer förutsättningslösa debatter och hearings. 
• Ge mer medel till forskning som gäller klimatfrågan. 
• De måste först få kunskap och förstå hur allvarligt det är. De har säkert lika ytlig 

kunskap som de flesta andra har. Utan den förståelsen gör man ingenting. 
• Att kritiskt granska informationen de får och skaffa kunskap från flera håll inte endast 

det som marknaden säger. 
• Ta klimatfrågorna på allvar. Lära sig och ta till sig. Nu är det pengar som är 

huvudsaken för de flesta eller den egna makten och att få pengar i egen ficka. Bara 
miljöpartiets politiker är pålästa och kunniga. 

• Tänka mer på det, ta reda på information, etc. 
• dialog mellan varandra och med den fria forskningen 
• Skaffa sig en nyanserad bild av situationen. Har en känsla av att de är alldeles för 

ensidiga i sin informationsinhämtning. 
• Håller sig till bevisad fakta och ge en rättvis bild av orsakerna dvs. inte bara speglar 

de antropogena orsaker 
• mer kunskap 
• Debattera... 
• Bli mer insatta i verkligheten... 
• Lyssna och ta in kunskap från de forskare som inte är köpta av riktade medel och 

som har ett kritiskt förhållningssätt till vad som är sanningar inom miljöfrågor. 
• Bland annat ta upp frågan oftare så att det. al.lmänna medvetandet om problemen 

ökar. Genom att hålla igång frågan så tror jag att människor blir mer benägna att göra 
val som ger mindre miljöpåverkan. 
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• Lysa på problemen 
• Ja, de skulle ju kunna börja arbeta konkret för att fasa ut användningen av fossila 

bränslen, ta fram effektiva batterier, utöka vind- och vågkraftverk och börja kasta en 
blick på det här med långa transporter med lastbil och de där båtarna som verkar 
läcka mer olja än de använder.  

• Prata med forskarna mer och utbilda sig själva mer. 
• Utveckla den tekniska utrustningen bland företag och politiker för att undvika att man 

måste ta flyget för att gå på olika möten osv. Det finns många jättebra tjänster som 
tillåter att man sitter spridda över jorden (enda begränsningen är 
internetanslutningens mottagning) och ändå jobbar tillsammans. Man borde 
marknadsföra Sverigeturismen, alltså att man stannar i sitt eget land istället för att ta 
flyget till Thailand, Grekland eller Brasilien. Höj priserna på flygbiljetterna för att 
minska antalet resenärer. Tyvärr är det så att man måste sluta resa som vi gör idag 
tills vi hittat alternativa bränslen eller tekniker. Man måste skynda på forskning om 
framtida bränslen. Men absolut viktigast tycker jag faktiskt är kollektivtrafiken. Man 
kan göra så mycket mer för att få folk att välja det för sina resor. Öka tillgängligheten, 
sänka priser och bygga ut järnväg. Tillsammans med bra marknadsföring kommer 
man långt! 

• Satsa på ex kollektivtrafik. Jobba för att minska utsläpp. Förnyelsebar energi. 
Sanering av de utsläpp som redan finns. 

• standardisera en mängd olika reservdelar som oljefilter, bromsklotsar, el kontakter, 
lampor, mm. t.ex. om man skulle ha ett oljefilter till alla bilar så skulle det inte 
tillverkas mer fyra hundra olika sorter som många lämnar aldrig hyllan och sedan 
finns inte när bilen, maskinen blir gammalaven att man skall kunna byta ett lager inte 
hela drivaxeln eller vatt pumpdet finns många fler exempel det är dyrare att serva en 
gräsklippare än att köpa en ny. Minska mat kastningen i affärer och i hem ät upp det 
ni köper och beställ inte mer än det går åt det skulle förändra industrin och 
kostnaderna för klimatet. Golfbanornas användning av gödning underlätta för 
bönderna att vara ekologiska straffa inte dem med avgifter som gör ekologisk odling 
blir en dyr historia minska pappers användning inte bara påstå det politikerna skall ha 
jobbat minst 10 år för att kunna se effekterna av deras beslut ha en dyrare 
bensinskatt i storstäder där det finns kollektiv trafik 

• Sätta upp eluttag i hela Sverige för laddning av elbilar, standard finns redan. Satsa 
STORA pengar i Litium-Ion batteriforskning 

• Förbättra kollektivtrafik och transport, göra det billigare för ungdomar 
• "Kosta på" kollektivtrafik i GLESBYGD. Se bara där jag bor.... Järnvägen går 

nedanför mitt hus men tåget stannar inte. Bussen går 1 km hemifrån och bara 3 
gånger om dan....1 gång på lördag och ej söndag. Jag är tvungen att åka bil varje 
dag till arbetet som ligger 1,2 mil hemifrån. Det är under all kritik. Skulle ex. bussarna 
gå varje timme lovar jag att 500 pers i mitt område skulle ställa bilen och åka 
kollektivt. Miljöpartiet kan jag inte rösta på då de vill höja bensinpriset för oss lantisar 
med 50 %... Hur tänker de tro.....det erbjuds inget. al.ternativ.. 

• Anslå mer pengar till att förbättra transporterna. Strukturera och samordna 
transporter. 

• Ordna så att det går att ladda sin elbil i fler och fler större tätorter samt att biogas 
också blir mer aktuellt som alternativ bränsle. Mer fakta och beslut kring miljövänliga 
transporter. 

• Uppmuntra kollektivåkning, d.v.s. billiga bussresor. Böter på de som skräpar ner vid 
våra miljöstationer... 

• Satsa mycket mer på förnybara energikällor, satsa på kollektivtrafiken. Införa 
gratisbussar i närområdena med en aria av 3 mil från staden t.ex. Få folk att börja 
cykla mera till arbetet. Lära folk att man inte ska slänga så mycket mat, och vad detta 
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påverkar vår miljö. Starta ett tv-program om vad vi konsumenter kan göra för att 
rädda vår planet.... Med enkla tips på miljöräddande åtgärder. 

• Ge resurser till industrin. 
• Fördjupa sig i det väsentligaste för framtida generationer och inte bara använda 

löften, som sedan inte realiseras. Då de globala följderna känns oövernåbara kan det 
vara lättare att ta till det som berör det mänskliga jaget närmare, såsom arbetslöshet, 
skatt etc. 

• Aktivt ta fram mer långsiktiga lösningar, inte använda miljön som röstfiske för de 
nästkommande 4 åren. 

• Sätta frågan högre på agendan. Subventionera miljöbränsle bättre. Förbättra 
kollektivtrafiken. 

• vara mänskliga och tänka naturligt och inte till partiet eller till sitt eget bästa hela tiden 
• Det är svårt - om de gör allt de kan vinner de förmodligen inte valet. Därför måste de 

lägga sig på en sådan nivå att de vinner så många röster som möjligt och ändå kan 
hålla sina löften. 

• Problemet är inte politikerna utan vi "vanliga" som inte vill minska på vår 
bekvämlighet. Vi får de politiker vi förtjänar. 

• Lagstifta, vidta tvingande åtgärder för att få folk att leva mer miljövänligt 
• Sluta ljug och börja leda landet. Om vi ska ha en planet att leva på i framtiden så 

sänk t.ex. priserna på miljöbilar osv 
• Arbeta aktivt för att få någon form av lagstiftning för t.ex. minskat utsläpp av 

kemikalier etc. 
• Frågan är att betrakta som skådespel för massorna. De egentligt viktiga politiska 

besluten tas inte upp på agendan 
• Ta det på allvar och visa det genom handling inte bara med vackra ord och 

utfästelser. Politiker tänker oftast mycket kortsiktigt, fram till nästa val och hur de skall 
vinna det. Klimatfrågan kräver tuffa beslut, beslut som få politiker är villiga att ta då 
anser att de riskerar att förlora väljarsympatier. De måste således våga ta tuffa 
beslut. 

• Att tillsammans (över blockgränserna) jobba med lokala lösningar, detta kan i sin tur 
spridas till andra kommuner o.s.v. Satsa mer pengar på innovativa människor. 

• skaffa lag 
• Fatta beslut. Lagar 
• Samarbete mellan blocken 
• Fokusera mera på långsiktiga åtgärder än på regeringsmakt under kommande 

mandatperiod 
• våga ta beslut gäller alla politier i hela värden 
• Skapa en värld där rättvisa spelar roll. En rättvis värld är en värld där miljön betyder 

något. "Marknaden" kommer alltid, utan undantag, att behandla miljön som ännu en 
resurs som bara finns till för att utnyttjas i profitändamål.  

• De måste se miljön och de problem människan utsätter den för som en helhet. De 
måste förena alla delar i samhället som jobbar med miljön/naturen så att de 
samarbetar och inte jobbar som enskilda enheter. Det är där man måste börja. De 
måste vidga sitt perspektiv, för dessa problem är komplexa och kan inte behandlas 
med som enskilda problem, som t.ex. klimatfrågan. Det är som att försöka begrava 
ett problem, istället för att lösa det, och dessutom skapa nya. De måste även tänka 
mer långsiktigt. Fast det största problemet är egentligen att allt styrs av pengar och 
de förändringar som krävs kostar. Politiker måste helt enkelt börja prioritera 
miljöfrågor, eftersom naturen är det viktigaste vi har. 

• Hårdare beskattning på flygresor och på fossila bränslen, både för el utvinning och 
privat bruk!!Hårdare skatter på onödiga förpackningar. 
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• Att införa kraftig beskattning på fartyg och på så sätt också minska behovet av 
import. Lagföra en viss del (förslagsvis 70 %) av butikernas frukt/grönt/bröd m.m. 
Måste vara lokalt odlat. Detta borde samtidigt skapa fler lokala jobb på så sätt 
minskar behovet av pendling. 

• Bensinskatt, trängselskatt? Göra närproducerat och ekologiska produkter billigare. 
• Slopa det. al.ltför stora intresset för ekonomisk vinning och satsa mer på miljön och 

klimatfrågorna, det börjar faktiskt bli löjligt att se hur pengarna alltid vinner och de 
formligen skiter i planetens tillstånd 

• Genom beslut av ekonomisk karaktär, ex. ingen bilskatt på miljöbilar. 
• Ta fokus från personliga vinster som kommer från företag som drabbar miljön och 

ändra synen på konsumtionsvanor. 
• Införa mer beskattning för de som släpper ut miljögifter. Mer kontroller på företag och 

på återvinningsföretag. 
• Hitta alternativ till profit- och konsumtionsbaserad ekonomi. 
• Frigöra sig från ekonomiska påtryckningar. 
• Våga ta kritiken från den stora massan vid mindre populära beslut så som höjda 

bensinskatter och andra styrinstrument för att påverka vår konsumtion i en 
nedåtgående riktning. 

• Lättast är att styra med riktade skatter. Folk förstår när det blir mindre pengar i 
plånboken........... 

• Fatta obekväma beslut såsom att höja skatter än mer på miljöförstörande 
verksamheter. Satsa mer på alternativa färdmedel. 

• Ta obekväma beslut som leder till mindre materiella tillgångar. 
• Agera överhuvudtaget. 
• Prioritera den högre 
• mindre tjat o mera verkstad 
• Verkligen ta tag i det, sätta ner foten och lägga upp direktiv som skall kommas att 

följas. 
• Komma med konkreta beslut! 
• Sätta högre krav och mer pengar in i det. 
• försöka styra om samhället till, på sikt, mindre energiförbrukande. Ta sikte på vilket 

samhälle vi vill ha och göra djupgående förändringar i samhällsstruktur och attityder 
• Jag kan inte säga att jag vet bad de skulle kunna göra, utan jag bara känner att de 

och vi alla andra måste sammanbita för att lösa problemet kring klimatfråga. 
• Ja det är viktigt eftersom de har med vår framtid att göra, men ibland tycker jag att 

dem borde se det på ett annat sätt och lösa små saker som på verkar miljö bra. 
• Det handlar inte bara om politikerna. Det handlar om en genomgående inställning 

hos dig och mig, d.v.s. vanligt folk. Politiker kan fatta vissa beslut och försöka verka i 
en viss riktning, men så länge ekonomiska intressen styr det mesta när det gäller ex 
flygresor och tung industri så står politikerna tämligen maktlösa. 

• wow <3 
• haxxa 
• Jag vet inte 
• Vet ej ! 
• Vet ej. 
• Hur ska jag veta det? 
• Sverige är inte världen!!!!! 
• vet inte 
• vet ej! 
• Vilken problematik? Frågan förutsätter att det verkligen finns en klimatpåverkan som 

inte är naturlig. Spelar ingen roll om man lägger koldioxidskatter, trollar med 
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kolsänkor mm. Vi kommer att elda upp all olja och kol som vi kan få tag på. Även den 
metan som ligger och väntar på havsbotten kommer vi att elda upp om det inte blir så 
att vi kommer på någon annan energikälla som är någorlunda lättillgänglig. Tyvärr! 

• Man måste ta ett helhetsperspektiv på problemet. Man kan inte se Sverige som en 
enhet, eftersom vind och vatten fördelar föroreningar m.m. över stora områden. 

• Man kan stå på sig i internationella diskussioner, ställa krav och inte vika sig för 
ekonomiska argument, vilket jag tror många gör nu. Miljöfrågan borde få mkt större 
utrymme än t.ex. skatterna. Man negligerar problemet. 

• Ha mer stor möten med små och även med stor makterna. Så alla blir mer eniga om 
vad som ska ske. Både långsiktig och kortsiktiga lösningar. 

• Få med alla länder så att man minskar utsläpp och avgaser, och vara strängare kring 
klimatfrågan, om vi ska ha någon jord kvar att leva på. 

• jobba internationellt och stå för att vi inte kan fortsätta med nuvarande livsstil 
• Internationellt samarbete och bistånd för klimatsmarta lösningar. Klimat smartare 

transportsystem i Sverige och Europa utbyggt nät av höghastighetståg. Ekonomiska 
styrmedel för klimat smartare handling 

Fråga 42 
Vilka effekter för mänskligheten tänker du på när du hör ordet 
klimatförändring? 

• Vår planet kommer bli mer ogästvänlig, dåligt vatten, sämre luft, havsnivån höjs och 
landområden hamnar under vatten vi får flytta på oss. Klimat och årstider som vi har 
idag kommer förändras, vi kommer nog få ändra hela vår livsstil och anpassa oss 
efter de nya förhålladena. 

• Hoppas vi blir färre. Människor kommer förhoppningsvis bli tvugna att inse att vårt 
levnadssätt är ohållbart. 

• tillbakagång 
• är ganska pessismistisk för mänsklighetens överlevnad på sikt; vi förstör jorden 
• mer försiktighet och mer miljötänk för länderna och dess folk 
• Tillgångarna räcker inte hur länge som helst. Varje individ bör tex återvinna så 

mycket som möjligt. 
• anpassning och tillvänjning 
• miljöproblem förändring i levnadssätt 
• Små förändringar får stora konsekvensker särskilt för meninskor i fattiga delar av 

världen, för deras jordbruk och fiske och andra inkomstkällor 
• eftertankeförändring eller utrotning 
• Att det kanske inte kommer att  gå att leva som vi vill idag om hundra år. 
• Öhm, att vi är korkade som inte gör mer för att förstå vad det hela beror på och 

därefter försöka rätta vårt beteende så att vi inte längra bidrar till att klimatet 
förändras. 

• Massflyende när ens närområde blir obeboeligt – Svält – Sjukdomar 
• kaos,svält,död,ekonomisk förödelse,pånyfödelse,HÄRLIGT! 
• Jag tänker på de fattiga i världen; de mest rika och mest välfärdsinriktade länderna 

klarar sig alltid, men de fattiga länderna med miljontals människor som bor i 
floddeltan, dalar, längs sjöar och kustremsor och som inte har någon annan stans att 
ta vägen kommer att få det ytterst svårt. Om vattennivån höjs, nederbörden ökar eller 
områden torkar ut kommer miljontals och kanske miljarder människor drunka, svälta, 
dö av epedemier spridda med smutsigt vatten eller trångboddhet. Jag tänker också 
på ländernas kamp om naturresurser och hur långt vissa länder verkar  vara villiga att 
gå för att få tag på den dyra naturgasen och oljan. Allt det + krig kommer leda till 
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massflykt och stora problem för  länder som inte har någon möjlighet att hjälpa sina 
egna medborgare och då heller inte andras. 

• Förändringar i arvsmassan. Bristande överlevnadstillgångar. Ökade oroligheter/krig 
• Lidande. 
• Problem med matförsörjningen 
• Sämre försöjning av mat, plats att bo på och rent vatten att dricka. 
• svårare att odla (=livsmedelsbrist),  ökenområdena breder ut sig vilket tvingar 

människor att flytta på sig för att kunna överleva, tropiska sjukdomar kan spridas över 
nya områden, de arktiska områdena krymper vilket påverkar bl a faunan, 
grundvattennivån och -kvaliteten påverkas 

• Vi blir omänskliga. Lastar över allt skit till tredje världen. Det ser vi redan nu. 
• Framförallt folkförflyttningar p.g.a. att människor tvingas att flytta då deras odlings/jakt 

möjligheter minskar, dessutom finns risken för att många kustområden kan hamna 
under havsnivån då havet stiger p.g.a. issmältning och ökad volym till följd av högre 
temperatur. Matbrist kan också bli ett problem. 

• skador 
• Brist av mat 
• Att det är med sorg/rädsla på vad vi lämnar till kommande generationer 
• Sämre hälsa till följd av luftföroreningar. 
• brist på mat 
• Mer svält. 
• matbrist , platsbrist 
• Ingen mat, ingen kvalitet på luften, förkortad livslängd. 
• försämrade livsvillkor 
• olika symtom i kroppen 
• Människan dör efter ett tag, åtminstone den nya generationen som kommer att 

komma 
• Matbrist, platsbrist/omflyttning 
• omflyttning av människor pga havsnivån stiger, torka vid ekvatorn 
• platsvis bättre men oftare sämre 
• bostäder var? 
• ändrade levnadsförhållanden för oss människor både vad gäller temperatur och 

nederbörd 
• ej kan få mat, svält om det bnlir öken och vamt samt vatenståndet ökar 
• Farligare att vistas ute i solen, smutsigare luft = fler sjukdomar, fler människor blir 

drabbade av väderkatastrofer 
• att kanske människor kommer att bli tvungna att fly från dinna hem för att komma till 

en annan plats där kanske inte är torka eller överstämmningar 
• Svårt att odla osv. 
• matbrist 
• Att vi kommer att dö 
• för varmt för att bo på jorden 
• N 
• Svält!!! Alltså sämre möjligheter till att odla mat i överbefolkade varma 

områden.Översvämningar, havsnivåhöjningar med problem för befolkning som bor 
nära havsnivå. 

• utdöd 
• Människan kommer bli sjuk pga av att maten vi äter inte kan hålla bra kvalitet pga av 

jorden blir förändrad 
• Ökad oro , sjukdomar, mat brister, vattenbrist, syrebrist, värmeproblem 
• SVÄLT, förstörda hem & städer, krig. 
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• Ökad dödlighetÖkad bakteriflora i alla länder 
• Vatten- och marbrist. 
• svält 
• Stora folkförflyttningar. Översvämmade städer. 
• Stora förflyttningar av populationer då områgen kan bli obeboeliga. Att vi kan få ännu 

svårare med matförsörjningen. 
• Sämre hälsa / djur, växter, all mänsklighet 
• svåra levnadsförhållande på vissa platser på jorden och brist på mat 
• förödande 
• Smogg i större städer, mycket varmare med sämre skördar och svält som följd 
• Stora omflyttningar av människor - miljöflyktingar 
• människor i låglänt terräng får stora problem..dvs de mest utsatta blir mer utsatta 
• Kan vara undergången, om det är så illa som dom räknar med 
• ekonomiska och mänskliga tragedier 
• Kan vi överleva ? 
• Bristen på mat och drägliga möjligheter till liv där naturkatastrofer sker. Det går ju inte 

en vecka utan någon ny. Jordbävning (inte klimatet men) Jag tänker på Pakistan Kina 
och hela Afrika som har drabbats hårt i år och det verkar bli tätare och kraftigare 
regn/torka runt om i världen. 

• Förändringar i människans möjligheter att bo och livnära sig 
• Kommer kanske göra så att vi inte kan bo kvar där vi bor nu pga värmeböljor, höjd 

havsnivå, skogsbränder, översvämmningar, stormar och förstört dricksvatten... 
• Massflyende när ens närområde blir obeboeligt – Svält - Sjukdomar 
• varmare medeltemp. översvämmningar, sjukdomar, förändring av djur populationer, 

fler hopplösa insekter som jag inte gillar. 
• Översvämningar främst, urvattnade hav, orkaner. 
• naturkatastrofer, skenane förändringar som vi intekan påverka kortsiktigt 
• Översvärmningar,alla naturkatastrofer som man ser sker i hela världen hela tiden 
• Översvämningar, torka 
• Blåsigare sägs det. Större öknar med torkproblem. Katastrof för låga öar och de 

kuster som bebyggts för lågt mot vattnet. 
• Översvämningar i lågt liggande områden, ny istid i norra Europa, hetta i 

Medelhavsområdet, oroligheter på grund av att vi får en ny "folkvandringstid", 
problem med matförsörjningen i världen. 

• förändringar i naturen 
• Översvämningar och boendet 
• svårigheter i jordbruk, torka/översvämning, extrema väder 
• Växthuseffekten och dess verkan 
• Att tropiska länder får mer skyfall och översvämningar.Ishavs- och glaciärsmältning. 
• torka, brist på mat. Haftiga skyfall som spolar bort stora arealer 
• Naturkatastrofer. För många människor på för liten jord, någon tar alltid skada och 

alla har inte plats någon annanstans. 
• Att det kan komma att bli större svängningar. Fler naturkatastrofer och svårt med 

odling. 
• Växter och djurarter som dör ut, städer som dränks etc. 
• naturkatastrofer, folkomflyttningar, politiska och sociala konsekvenser av dessa 
• Temperaturhögning 
• människor måste lära sig att hantera naturkatastrofer och extrema väder; 

livsgrundläge för många kommer att rubbas om inte förstöra framförallt för 
folkgrupper som redan är utsatt 
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• Natur katastrofer som förstör liv och dödar 
• Förstörd odlingsmark, extrem värme, vind, torka, nederbörd. Hot mot den 

tempererade zonens människovänliga temperaturer och klimat 
• översvämmade kuststäder och låglänt land 
• Torka 
• höre havsnivåeller vulkanaska lägretemperatur 
• Hur vi påervkas av solstrålning och hur jorden påverkas av klimatet. 
• att vattennivån stiger, att djur försvinner/ dör ut, att det blir svårare att odla, att det blir 

fler oväder 
• Fler naturkatastrofer i form av väder 
• Effekter av temperatur höjningar/ sänkningar såsom sjukdomar, förstörda odlings 

möjligheter, utplånande av vissa djur och växtarter 
• torka, översvämning, storm 
• Same as above. 
• Inte mycket 
• se svar ovan 
• bryyrr mig inte! 
• mycket okontrolerbara ryckten felsatsningar 
• Vissa hugger ner för mycket regnskog och man ska inte slänga skräp överallt . 
• Avgasutsläpp från fosila bränslen. 
• Ingen fara! Don´t worry - be happy! 

Fråga 43 
Beskriv kort hur du upplever att ditt lokala klimat har ändrat sig 

• Förändrad temperatur (varmare och kallare)  
• Snömängderna har hela tiden minskat (om man tänker bort 2009/2010 års totala 

snökaos). Det åskar inte så kraftigt som det gjorde för 15 år sedan, det småmullrar 
lite men det är inte ofta det laddar ur ordentligt längre. Vinntrarna är blöta och milda 
och sommrarna varierar kraftgigt mellan ständigt regn och långvarig torka. 

• Vintern 08-09 var extremt mild här i Göteborg. Vi hade snö sammanlagt en halv dag 
på hela vintern.Vintern 09-10 hade vi mer snö än jag kan minnas att vi någonsin haft 
förut.Det var framförallt klimatet vintern 08-09 som  jag reagerade på eftersom det var 
så varmt. 

• mildare vintrar 
• kortare vinter 
• mindre tydliga årstider, generellt. ökad snitt temperatur 
• Varmare vintrar och regnrika och varmare somrar. 
• Ngt svalare somrar,mildare vintrar. Mer periodiserde vädertyper. En period regn, en 

period torka....... 
• annan växtlighet, mer extrema årstider oregelbundenhet, 
• Varmare vintrar 
• Fler fästingar, fler bålgetingar, Ett fikonträd har vildsått sig och vuxit 3 m hemma 
• Varmare  
• Möjligen mer kallt på vintern men det kanske förändras till det varmare. Mer regn? 

varmare somrar 
• när jag var liten var det. al.ltid tjockt med snö på min födelsedag. nu är det bara 

jättekallt på min födelsedag 
• ngt längre barmarkstid o mildare vintrar 
• Det har varit varmare och snöfattigare vintrar i flera år. Vintern 2009 var mer snörik 

och kall. 
• intensivare regnperioder 
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• Varmare nu än förr, mer snö förr. 
• vintern är värmare 
• Varmare vintrar och snön kommer generellt senare. 
• kallt på vintern varmare påsommaren 
• Sommarvärmen har blivit förskjuten så att värmen kommer senare på året. 
• Somrarna tycks mig vara betydligt varmare än tidigare 
• Somrarna är förändrade.Det går inte längre att odla vissa grödor som fungerade för 

20 år sedan i min region.Jordgubbsodling.... vi hade företag men somrarna och 
vintrarna förändrades ... Isbränna, lite snö..osv 

• varamare sommar kortare höst 
• Årstiderna är inte sig lika 
• Sommaren är för kall. Vintern är för lång. Jag skulle gärna vilja ha sommar året om 

här i sverige, för nu känns det som vi kommer ha vinter året om. 
• Längre vintrar och kortare somrar. 
• Mer regn på sommrarna och mindre snö på vintern. 
• annan klimatzon än för 20 år sedan 
• varmare sommrar, kallare vintrar 
• Jag tycker att årstiderna har förändrats i förhållande till kalendern, så att skiftena 

mellan årstiderna har senarelagts. 
• Årstidsförändringar. Kallare vintrar och varmare somrar delvis. 
• varmare klimat i stort 
• Vintern var längre, sommaren var längre och varmare. 
• varmare regnigare, kallare på vintern mera snö nederbörd 
• Växtlighetens perioder ser annorlunda ut. Fuktighet ökar viss växtlighets utbredning, 

mossor, lavar etc. Allergier har ökat katastrofalt. Även andra sjukdomar har 
påverkats. 

• Man kan se att olika populationer rör sig mer norrut eftersom klimatet blir mildare där. 
Till exempel klarar sig Rödräv mer norrut och utgör nu ett hot för fjällräven eftersom 
de jager dem och tar deras lyor. 

• Fler extremer; dvs, klimatet är samtidigt både varmare och lugnare och kallare och 
stormigare  

• mer nederbörd, kraftigare väder-omslag, kallare vintrar 
• Lynnigare väder 
• Oväder blir mer ihållande och kraftigare, temperaturerna allt mer extrema 
• Det är ojämnare temperatur . Snömängden varierar väldigt. Större 

temperaturskillnader. 
• Långa perioder av stark värme, som leder till torka. regnperiod ibland. Det hakar 

liksom uppsig i vädret. Har det börjat regna så fortsätter detlänge. 
• Möjligen fler stormar och häftigare nederbörd. 
• Enorma svackor i vädret, i sommras var det varmt i 3 veckor i sträck för att sedan 

sluta med snö. 
• Det har blivit varmare, vintrarna är inte lika snörika. 
• Blivit värmare viss tid samt mer blåst o storm. 
• Mer polariserat väder, mildare vintrar, hetare och torrare väder under sensommaren. 

Fler och kraftigare stormar och andra oväder 
• Snabbare väderväxlingar, snöfattigare vintrar, mer korta regnskurar under 

sommaren, 
• Jag tycker vädret är mer extremt. Skyfall, värmeböljor, stormar 
• extremare väderlekar 
• Störrre väderväxlingar 
• intensivare väder - perioder med stormar, värmeböljor och regnperioder 
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• gröna vintrar , mer nederbörd , mer stormar  , varmare somrar  , över huvudtaget 
"extremare "  väder 

• Mer regn och kyla 
• Mycket snö. 
• Mycket regn, väldigt kallt, väldigt varmt 
• översvämmningar 
• Fuktigare och mycket blåsigare. 
• Det känns som att det blivit mildare vintrar och regnigare somrar 
• Jag vet tyvärr inte riktigt. 
• Det går inte att säga på så här kort sikt 
• Skogentillväxten är större. Tallskogarna blir färre. 
• ibland tror jag och ibland ej 
• det har den, mer kan de bli om komuner å län kan göra mer. Mycket mer kan man 

göra hemma för miljön. 

Fråga 46 b 
Vilken/Vilka uppoffringar upplever du att du måste göra? 

• Alla vi som lever i västvärlden måste sluta låtsas som om vår livsstil är hållbar om 
resten av jorden anammar den, Alla måste börja förbruka en jävla massa mindre 
mängd energi. 

• Allt som slapper ut vaxthusgaser maste minska. Vad vardagskonsekvenserna av 
detta blir ar irrellevant.Men man maste aka runt mindre, mindre slit och slang.mm 

• Att inte använda så mycket energi i det dagliga livet. 
• Betala för miljövänliga konsumtionsvaror. Begränsa bilresor. Sänka elkonsumtion 

hemma 
• Bli betydligt mera miljömedveten och minska konsumtionen, som är negativ för 

miljön. Inte köp och slängmetoden. 
• Cyklar mkt, försöker äta mindre kött, mer ekologiskt. Sänker temperaturen inomhus. 

Diskuterar och ger mina barn en medvetenhet. 
• Egentligen nej, men ibland är det svårt att leva helt miljövänligt eftersom allt i det 

moderna samhället är byggt på omiljövänliga grunder. Ex: bilar, vägar, 
massproduktion, exploatering, djurplågeri, förorening, industrier osv. 

• ej flyg och bil, sopsortera, kallare inomhus 
• Elda med biobränslen 
• Flyga mindre, tänka på hur mycket man kör sin bil. Sedan hjälper det inte mycket vad 

jag personligen gör. Det handlar om att mänskligheten måste göra något. 
• framförallt resa mindre 
• Fundera över vanor gällande utsläpp och konsumtion och  se vad som kan ändras för 

att miljöpåverkar ska kunna minimeras 
• Förbruka mindre. 
• handla dyrare 
• hitta nadra sätt att färdas än med bil. Konsumera mindre. 
• Ingen uppoffring alls, man gör det man kan sortera sopor, lämna bilen hemma så ofta 

man kan, ekologiska närproducerade varor. Påverka folk i sin omgivning. Stödja 
organisationer som kan göra skillnad. 

• Inte flyga och transportera mig fossilt så mycket 
• inte köpa bommulskläder, Inte köpa varor som produceras utanför landet, 
• Inte slänga skräp runt om kring mig och sopsortera 
• Jag borde göra uppoffringar, men måstet inte. Köper svenskt kött och vildfångad fisk 

ex. 
• Jag flyger inte om jag kan undvika det. 
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• Jag har rätt omfattande köksväxtodlingar, försöker äta så att det blir färre "matmil", 
det vill säga lokalt producerat och efter säsong. Fast det är ju ingen uppoffring utan 
ren glädje! Uppoffring... tja, borde lägga pengar på en miljöbil. 

• Jag måste begränsa min konsumtion ändra levnadsvanor , men i det långa loppet 
kanske det gör att man blir lyckligare här och nu. 

• Jag ser det inte som en uppoffring utan en självklarhet 
• kretsloppet och energin 
• Kämpa mig iväg med all källsortering. Dit måste jag ta bilen så de går väl jämt ut att 

jag källsorterar antar jag. 
• Köper sällan plastpåsar.. försöker källsortera, inte köpa allt som görs långt bort när 

man kan köpa nära, men det är ninte så stor uppoffring... 
• Köra bil varje dag. 
• Köra elbil 
• köra mindre bil 
• Köra mindre bil och cykla. 
• Köra mindre bil och köpa mer närproducerade varor d.v.s. mindre tropiskt odlade 

grönsaker och frukter 
• Köra mindre bil, duscha kortare och sällan, reperera isället köpa ny, sortera mera, bo 

mindre men funktionell hus, använda elektriskgrässklippare och klippa sällan. Dela 
resurserna i världen varsamma och rätvis 

• Köra mindre bil, inte resa med flyg, helst inte resa alls. 
• Låta bilen stå 
• Låta bli bilen, handla klimatsmart, tänka på hur jag konsumerar 
• Man borde inte flyga eller åka bil 
• Man måste strunta i sin egen bekvämlighet i vissa lägen för att hålla sina bidrag av 

antropogena påverkningar nere 
• Massor vad gäller livsstil (transport , prylar , boende osv) 
• mer sortering, billigare alternativa bilar som är mer miljö vänligare å billigare 

lokaltrafik dessutom mer lokaltrafik som buss å smalspår. 
• mindre bilkörnin.  avstå viss mat. 
• Mindre konsumtion 
• Minsa konsumtionen. 
• minska antalet resor 
• Minska bilanvänding, uppoffring av små bekvämligheter som att duscha länge och 

andra småsaker.Minksa olje användningen samt snabbare avveckla fosila bränslen, 
som i sin tur leder till ökade energiskatter. 

• minska på all onödig konsumtion 
• Minska på energianvändning 
• minska resandet samt handla kravodlat och närproduserat 
• minskad/förändrad konsumtion, minskad bilkörning - fast jag ser det mer som en 

utmaning än som en uppoffring! 
• orkar inte 
• Resa mindre med framförallt bil och flyg. 
• Resa mindre. 
• sluta med flygresor. Kraftigt minskad konsumtion 
• Snåla på elen? Dock skulle jag vara villig att ge upp en del av den standard vi har i 

västvärlden för att jämna ut det lite. Istället för att förbruka allt vi kommer över. 
• sopsortera, flyga mindre, handla ekologiskt 
• SopsorteraMindre bilkörning 
• Sopsotering 
• Sorterar sopor... 
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• Sortering, var noga med att inte slösa! 
• spara energi i olika former, återvinning, mindre flygresor 
• Spara energi tänka på vad jag köper 
• spara ernergi 
• Spara så mycket energi som möjligt. Åka mindre bil. 

Sopsortera,återvinna,återanvända mm. 
• ställa bilen 
• Transporter 
• tänka på hur jag transporterar mig ochj vad jäg äter 
• tänka på transportmedelåtervinnahandla lokalt 
• Tänka på vad jag handlar. Planera bilåkningen. Återvinning/källsortering. Fyller 

tvättmaskinen full innan jag tvättar, lika med diskmaskinen. Bytt ut elelement till 
luftvärmepump. Har länge haft lågenergilampor. Men känner inte det är en uppoffring, 
kan nog göra mycket mer 

• Undvika fossila bränslen, minska transporter och resor, återvinna, reparera, rätt 
livsmedel, 

• Vi de dagliga uppköpen av mat m.m. Inte bara tänka på besprutning utan även 
transporter. Tillverkningssätt. m.m Det är svårt det känns snart som hur man än väljer 
så blir det fel någon stans. 

• Vi måste ändra våra konsumtionsvanor och i folkmun "sänka levnadsstandarden" 
• återvinna saker, sluta ha vattnet på så mycket och ducsha lite kallare, 
• Ändra mina konsumtionsvanor, alltså handla bättre och färre produkter.Ända mina 

transportsmedel, alltså åka mindra bil och mer kollektivt alt. cykla. 
• Även om jag som enskild inte kan göra mycket så måste alla hjälpa till genom att 

återvinna, och tex åka kollektivt. 

 

Fråga 50  
Nämn ett bra exempel på positiv feedback 

• Det hade varit bra om kommunerna satte upp mål för vad de ville invånarna skulle 
prestera under en viss period och sen utvärderade och frågade vad folk tyckte och 
hur de kunde ha gjort det bättre. Sedan är det viktigt med uppföljningar osv. Detta 
kunde också tillämpas nationellt OCH internationellt. Som det är nu är 
mijödiskussioner för intelletuella och inriktade på politik - vi behöver vägledning om 
vad vi ska göra som privatpersoner! Konkret. 

• Den som är noggrann och handlingskraftig bör få kompensation. Men hur ska detta 
kollas? Däri ligger problemet. Det skulle kosta för mycket att syna människors sätt att 
förhålla sig till miljön, tyvärr. 

• lokal kommunal statistik 
• tex skattelättnader om man inte äger bil. 
• Tänk om det fanns "månadens lägesrapport"  i media med en samlad bild av några 

kritiska nyckeltal som speglar utvecklingen - gärna kopplat till informationskampanjer 
eller andra åtgärder som visar om/hur de haft effekt. Det skulle sporra fler att tänka 
efter hur de lever och hur deras konsumtion ser ut. 

• Pant! Man borde ha pant på många fler saker!  
• Om det finns bra (vet ju inte om det finns något bra)  skriv om det berätta på nyheter..  
• Statens Energimyndighet tar inte mig och mitt företag på allvar och nonchalerar mitt 

arbete där jag kan spara upp till 36% olja på villa pannor värmeverk mm  
• Nåt resultat av vad som sker med allt som vi källsorterar 
• Hej. Tack vare att du sopsorterat ditt avfall så har moderjord haft så här mycket 

lättare denna vecka 
• Tänka mer på miljön och lära andra att vara mer miljövänliga med vårt klimat. 
• Att få reducerad avgift på sophämtning då den är minimal 
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• Att politiker lokalt tar miljöfrågorna på allvar och gör konkreta saker, som 
lokalproducerad mat i skolorna t.ex. Mera verkstad, större kunskaper och mindre 
prat. 

• om man är miljö riktig så skall man inte straffas med dyrare avgifter 
• Lägre energiskatt för värmepumpar 
• De personer som är över 25 år och inte äger bil- priviligera dem med gratis busskort. 

Billigare sophämtning för de hushåll som har lite sopor och sällan tömning. 
• kommande infornation om hur vi tar tillvara det du sopsorterar och utvecklingen inom 

det 
• Hmm, skräp insamling? Betalning till de som hjälpt till?  
• Man får ju inget om man källsorterar, problemet ligger så långt fram att man bara 

tänker kortsiktigt. Människan är en egoist, klart att fler skulle källsortera om man fick 
nått för det 

• uppmuntra folk att det är roligt iställer för jobbigt att ex. källsortera 
• statligt stöd till förnyelsebara energilösningar 
• tala om hur mycket det påverkar om du gör vissa saker tex sopsortering gå ut i 

nyheterna massmedia med detta , vill inte bara höra gnäll, visa konkreta åtgärder hur 
du kan göra 

• Att de som säger sig vara miljövänner i Sverige också skulle ta till sig miljövänlig 
teknik när den nu finns! EU har ett direktiv från den 1.7 2009 om förbud för 
trekammarbrunnar med markbädd men!!!!!!!!!Sverige förhandlade sig till ett 
undantag!!!!! SÅ mycket kväve och fosfor som de släpper ut i mark och vattendrag!!!! 

• Få se en graf över att t.ex. elförbrukningen har minskat sen man inte tänder så 
många lampor, eller att vattenräkningen inte är så hög som förut för man stänger av 
kranarna från att droppa. Se hur mycket pengar man har tjänat in, om det är värt det 

• Det ska vara billigare att vara miljövänlig än att inte vara det. 
• Vad som händer om vi sorterar och åker lokalt och med anpassad bil. 
• bättre respons från komunen om man inför bättre alternativa miljöförbättringar i hem. 
• publicerad statistik  
• subventionerade kostnader i större utsträckning 
• Det behövs inte feedback, däremot mer tips.... 
• Att man får respons för t.ex. sopsortering eller att man får någon bonus om t.ex. åker 

kommunalt mestadels. 
• Billiga bussresor lägre sopavgift - har inget i min soptunna! 
• Bidrag för människor som bor på landet för att köra bil på biogas. 
• information på lokalt förändrigen 
• Att man får mer samhällsinformation om vad det lilla man gör kan ge för positiva 

effekter för klimatet 
• Vore bra att få veta hur mycket vi i Sverige minskar klimatpåverkan via minskningar i 

bl.a. elkonsumtion tack vare t.ex. lågenergilampor/år. 
•  

Fråga 52  
Varför tog du ställning i klimatfrågan 

• Jag tycker det ges för lite utrymme för debatter om klimatfrågan. En infekterad & 
känslig fråga där det inte öppet ges utrymme för olika åsikter.  

• Klimatet påverkar oss människor mer än något annat, klotet Tellus rullar vidare i 
rymden - det bryr sig inte. Så då är det ju upp till människor att ta vara på sin livsmiljö 
om vi vill att vi ska bli en ras som kan ta kontakt med andra livsformer i rymden och 
utforska universum. Ville vi bara bli en ras som dog efter några tusen år så kan vi ju 
såklart köra på och förpesta stället bäst vi vill. Vill man vara en människa som är 
allmänbildad och som faktiskt är något sånär med i den politiska utvecklingen måste 
man ta ställning men främst hålla sig uppdaterad i miljöfrågan. 

• Det är våra barns framtid som drabbas 
• För att jag inte är dum i huvudet. 
• Bättre successiva upplysningar, vilket gjort att jag varit mer uppmärksam men trots 

detta mycket okunnig i de olika delarna. 
• För att det är en viktig fråga för mig 
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• större insikt 
• Jag tycker om att vistas ute i naturen och därför gör jag vad jag kan för att minska 

min och min familjs påverkan. 
• Det är trots allt här vi bor. Det finns inte flera planeter än denna, vad vi vet iaf ;) 
• Tror på att alla kan påverka med det lilla man kan. Vi måste alla ta vårt ansvar. 
• Det är viktigt. Man skiter inte där man äter, och det gäller ju globalt också. Man vill 

andas frisk luft och dricka rent vatten, inte cancerframkallande ämnen och kemikalier. 
• Jag är för ung för att inte kunna bry mig om hur min framtid kommer att se ut. 
• För att detta är en fråga vi inte kan igonrera, vi lever i ett land med så hög välfärd så 

vi har blivit blinda, många resor i världen har satt saker i perspektiv för mig och vi har 
i princip enbart i-landsproblem. Valfrågorna är löjiga! Det enda som vi dras med i som 
vi måste göra något åt (bortsett från ekonomin som inte fick oss att gå under på 
något vis) är hur vi bara skitar ner våra kommande genarationers hem. Jag vill kunna 
få barn och se dem i ögonen och säga att jag gjorde vad jag kunde. 

• Miljöfrågor har alltid intresserat mig, särskilt havsmiljön. "Haven är livets moder" och 
vi har på nära håll kunnat se hur övergödning och utfiskning förändrat vår när-hav. 
Ingen tvekan om hur det hänger ihop! 

• Mina föräldrar är väldigt insatta och jag har lärt mig det mesta ifrån dem. I mina ögon 
är det självklart att vi måste göra något åt den situationen vi håller på att sätta oss i! 
Inte bara de faktorer som påverkar klimatet utan också hur dessa påverkar de 
fattigare delarna av världen 

• Vi måste göra något NU innan det är försent. Vi kan inte låta vårt sätt att leva påverka 
jorden så negativt som vi gör nu.  

• Påverkad av min mamma, hon har alltid handlat ekologiskt och gjort oss 
uppmärksamma på människans skadliga inverkan på miljön. Vidare skapade jag 
mina egna åsikter utifrån min kunskap och min kärlek till naturen. Ytterligare kunskap 
har jag fått genom min utbildning i biologi.  

• var fältbiolog innan uttrycket fanns 
• Har mest bara lyssnat i skolan på alla föreläsningar om olika miljösaker, tycker det är 

viktigt, men ser inte min tid för det tyvärr.  
• Klimat är en förutsättning för liv, nu och i framtiden 
• Vi skall vara rädd om vår natur men vi kan inte påverka den på kort tid men på sikt så 

går det ,därför skall vi förbättra våra möjligheter till at spara på naturens resurser, så 
mycket vi kan. 

• Kunskapsläget är alltför bristfälligt för att ta ställning så man måste agera både som 
den kunskap som finns är sann och falsk .  

• Det gäller vår framtid! 
• Vet inte riktigt vad som åsyftas med att ta ställning i denna fråga. Detta är ett faktum 

som behövs diskuteras, undersökas och sökas "lösningar" på 
• Jag uppmuntrades tidigt i hemmet att tänka på miljön oavsett om det handlade om 

kärnkraft, valjakt eller byggande av nya motorvägar. Detta är tanke sätt som jag 
självklart bär med mig i dag. 

• Gick till valurnorna i samband med omröstningen av kärnkraftens vara eller inte vara. 
Anledningen till att det har fortsatt att engagera mig är att ALLT som vi gör på ett eller 
annat sätt påverkar miljön. Och det är ju inte vi som får betala utan den fattiga delen 
av världen. Vilket får mig att må dåligt och bli förb..... 

• För att människor, djur och naturen ska överleva på jorden. 
• Vi har bara en jord med rent vatten m.m. 
• Om jag kan göra något , så gör det. Det behövs. 
• Aktivt politiskt kritisk sen 60telat...studier i geovetenskap...jodbrukare 
• Jag vill kunna påverka framtiden. 
• Insikt om att ständig tillväxt inte fungerar med en rund jord, och att det börjar bli 

bråttom 
• Jag är jordnära och tror på de människor som lever på landet 
• När jag blev medveten om dumpningen i havet av gifter från de rika länderna 
• för jag är fortfarande inte så insatt, sådana frågor. 
• Jag är väldigt beroende av att få vara ute i naturen och att ha tillgång till det och dem 

årstidskiftningar vi har här i Sverige. Det är ju därför jag bor kvar här. Dessutom vill 
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jag att nästkommande generationer också skkall ges möjligheten att få uppleva vår 
fantastiska natur. 

• Vindkraft tror jag är ett alternativ till annan energidförsörjning.  
• Om det är så att människan påverkar måste vi göra det bättre för kommande 

generationer. 
• Började engagera mig politiskt. 
• inte intresserad 
• enda sen jag var liten så har jag sätt till att man inte skall skräpa ned i miljön men nu 

på senare år så är det inte värt det  
• Barnens rätt att ärva en "ren" jord 
• Känner mig orolig för framtiden. 
• Fortfarande osäker på om det beror på naturliga orsaker / t ex solcykler 
• Jag anser att resultaten av klimatförändringen inte går att blunda för längre, men att 

många fortfarande gör det av ren och skär lathet / bekvämlighet. 
• För att det är allas ansvar. 
• att medverka till begränsa den globala uppvärmningen till gagn för kommande 

generationer 
• Jag har tagit ställning som så att jag gör det jag kan för minska miljöpåverkan. 
• Studerade på Chalmers under slutet av 90-talet och hörde då många föreläsningar 

om konsekvenser som ganska snart visade sig stämma bra med verkligheten. 
• Mera pratar om det nu 
• JAg tycker att det är jätteviktigt med klimatfrågan och att ta ansvar för kommande 

generationer 
• Vad ska jag ta ställning till? Jag upplever eventuella klimatförändringar som ett hot. 

jag tror att människans agerande kan påverka klimatet på jorden. Jag vet inte hur 
"normala" de förändringar som sker just nu är i ett historiskt perspektiv, men jag 
menar att vårt handlande måste ta hänsyn till eventuella miljöeffekter.. 

• alla bidrag är ett bidrag 
• Resursfördelningen i världen, mattillgången i världen, jordens vålmående påverkar 

mänskligheten. 
• Behövs för att hjälpa den värd mina barn och barnbarn ska leva i! 
• Det är en livsavgörande fråga. Har man barn vill man lämna en bra miljö till dem 
• För det är vår framtid 
• tog ställning under tidigt 70-tal . Björn Gillbergs kamp för en bättre miljö med ett 

personilgt ansvar vad avser val av levnadssätt. 
• för att det är ett så pass stort fråga i dagens samhälle, som man kan bara inte 

glömma bort eller ignorera för den delen 
• Jag förstår inte frågan 
• Vet för lite om klimatfrågan och är rätt ointresserad, även om jag vet att det är viktigt. 
• genom min naturvetenskapliga intresse och arbeten jag har skrivit under min 

pedagog-utbildning vid universitet 
• vårt gemensamma ansvar för nutid och framtid  
• närv du börjar se påverkan själv 
• jag skulle göra miljöaffischer i skolan och efter det blev jag lite mer intresserad 
• Hur då tagit ställning? Jag tycker inte om samhällets enorma resursslöseri och gör 

vad jag kan i min egen ligga värld. 
• Tidigare än dina laternativ. Vi har levt som nu sedan 60-talet! 
• Har inte tillräckliga kunskaper och fakta och vilka kunskaper o fakta är de rätta? 
• Förstår inte frågan. Vad ska jag ta ställning för eller emot. Att vi vill bevara jorden är 

nog inte många emot. sedan vad vi kan göra eller vad som är orsakerna till att det ser 
ut som det gör kan man diskutera. 

• Jag går på en Energiskola, jag har inte mycket till val. 
• Ifrågasätter allt. Sanningen ofta mittemellan 
• kan för lite 
• Bor på landet. Har alltid levt och tänkt klimatsmart.  
• Nödvändigt att alla drar sitt strå till stcken 
• bättre liv å kostnaderna kan bli billigare 
• det är en livsstil 
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• Blivit påverkad av media och tänker på efterlevande 
• nödvändigt för allas framtid , min egen och mina barns 
• De globala tillgångarna av fosilt bränsle är begränsade och kärnkraften är ingen 

positiv källa, på grund av riskerna vid radioaktivt atsläpp. Vi behöver sats på 
förnyelsebar energi och på att minska energianvändningen. 

• I förhållandet till nyhetsflödet har jag antagit en avvaktande hållning pga. osäkerheten 
i alla prognoser kontra jordens naturliga klimatförändringar över tid 

• vi ska väl inte blunda ? 
• Jag började läsa om klimatet och dess förändringar och vad det påverkas av under 

högstadiet och på gymnasiet. Det fick mig att börja fundera vad jag kan göra som 
enskild individ och jag försöker fullfölja delar av det iallafall. 

• Jag har alltid varit ordentlig och gjort det som varit bra! 
• Dels är jag uppfostrad med bilfria, odlande föräldrar, dels följer jag med i 

samhällsdebatten. 
• Känns oöverstigligt eftersom vi byggt in oss i en livsstil som är helt ohållbar. 
• Efter Al Gore fick man förstå vad det handlade om. Det behövs tydliga förändringar i 

materialet för att få människor att vakna. Men man kan samtidigt ifrågasätta hur 
mycket som faktiskt är påverkat av människan. 

• Hur då tagit ställning? Klart att man vill bevara miljön men man är ju också lat! 
• Klimatfrågan är något som berör oss alla, en ur den synpunkten en solidarisk fråga. 

De frågor som är aktuella har ofta ett långsiktigt perspektiv som kommer att beröra 
flera generationer 

• Tycker mej veta ungefär hur det ligger till. Tex skeptisk till de som säger att 
bevarandet av regnskog ger en kolsänka. Vet man lite om hur kolet rör sej i naturen 
vet man också att i regnskog bryts det ner ungefär lika mycket som det binds i 
växterna. Detta vet inte debattörerna om och tydligen inte heller de som handlar med 
kolsänkor varför jag inte har speciellt stort förtroende till personerna som säger detta. 
Och det säger de nästan allihop! 

• För att jag litar på företrädare inom miljöpolitiken 
• Var en mycket aktiv 14 åring  när det var kärnkraftsomröstning har alltid varit 

intresserad av miljöfrågor och framtidens energikällor. 
• Jag har alltid varit naturintresserad och vill leva naturligt nära naturen med en 

ekologisk grundsyn 
• Synliga förändringar på t.ex grönland och den diskussion som startade redan innan 

om Golfströmmens vara eller inte vara. 
• Började med källsortering redan på 70 -talet. Lämnade glas, tidningspapper, plåt till 

skroten. Jag bor här på jorden bara en kort tid, det kommer andra efter mig som 
också ska få njuta. 
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