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Sammanfattning 

 

Klimatfrågan är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle och det tycks finnas en stor 

medvetenhet hos de flesta människor om att det krävs akuta insatser och stora livsstilsförändringar, 

om vi ska ha möjlighet att minska vår klimatpåverkan. Trots att klimatförändringarna lämnar få 

oberörda och många individer uppger sig dessutom vara både insatta och engagerade i 

klimatfrågan, så omsätts engagemanget inte alltid till handling. Denna miljösociologiska 

kvantitativa studie avser undersöka om olika typer av klimatbudskap har en inverkan på individens 

attityd gentemot klimatförändringar vid exponeringstillfället. Studien undersöker också huruvida 

det finns skillnader i individens socio-ekonomiska bakgrund som inverkar på deras självskattade 

klimatengagemang. I studien deltog 140 respondenter med varierande bakgrundsvariabler (ålder, 

kön, boendeort, utbildningsnivå och inkomst). Respondenterna som delades upp i två 

experimentgrupper och en kontrollgrupp, fick besvara en digital enkät med en kvasi-experimentell 

design. 

 

Resultatet visade att de olika kommunikativa angreppssätten att förmedla frågor kring klimatet på, 

inte hade en inverkan på respondenternas attityd gentemot klimatförändringar vid 

exponeringstillfället. Det fanns inte heller en signifikant skillnad avseende respondenternas 

klimatengagemang mellan bakgrundsvariablerna boendeort och utbildningsnivå. Däremot visade 

resultatet en signifikant skillnad mellan män och kvinnor gällande skattat klimatengagemang, 

något som ligger i linje med tidigare forskning.  

 

Nyckelord: Miljösociologi, klimatförändringar, kommunikativa angreppssätt, attityder, genus, 

idealisering, symboliskt kapital, kvasi-experimentell design 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

 

Climate change is a constantly debated issue in our society today, and most people seem to have a 

sense of awareness that we need to act urgently and make major changes in our lifestyle in order 

to decrease our impact on the climate. Despite the fact that climate change leaves few untouched 

and many individuals also claim to be both well informed and engaged in the climate issue, the 

commitment is not always put into action. This environmental sociological quantitative study 

intends to investigate whether different types of climate messages have an impact on the 

individual's attitude towards climate change at the time of exposure. The study also examines 

whether there are differences in the individual's socio-economic background that affect their self-

rated climate commitment. In the study 140 respondents with varying background variables 

participated (age, sex, level of education, place of residence and income). Respondents who were 

divided into two experimental groups and one control group were asked to answer a digital survey 

with a quasi-experimental design. 

 

The result showed that the different communicative approaches to conveying issues around the 

climate did not have an impact on the respondents' attitude towards climate change at the time of 

exposure. There was also no significant difference with respect to the respondents' climate 

commitment between the background variables residential area and level of education. However, 

the result showed a significant difference between men and women regarding estimated climate 

engagement, which is in line with previous research. 

 

 

Keywords: Environmental sociology, climate change, communicative approaches, attitudes, 

gender, idealization, symbolic capital, quasi-experimental design 
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1. Inledning 

 

Måndagen den 20:e augusti 2018 satte sig femtonåriga Greta Thunberg framför Sveriges riksdag 

med ett plakat vars text löd ”Skolstrejk för klimatet”. Varje dag i tre veckor innan höstens 

riksdagsval var hon på plats och hennes kamp för klimatet fick snabbt uppmärksamhet i både 

nationell och internationell press. Hennes budskap var tydligt: “Vi barn gör ju oftast inte som ni 

säger åt oss att göra. Vi gör som ni gör. Och eftersom ni vuxna skiter i min framtid så gör jag det 

med” (Kaspersen & Krona, 2018). Fyra månader senare har Gretas strejk spridit sig över världen 

och varje fredag samlas människor utanför myndighetsbyggnader och förenas i sociala medier 

under hashtaggar som #fridaysforfuture och #climatestrike. Strejken planeras att fortgå tills dess 

att det avtal som världens alla länder skrev under 2015 under FN:s klimatmöte i Paris (COP21) 

efterlevs (Klugman, 2018). 

 

Jordens klimat varierar av naturliga orsaker. I rymden växlar till exempel solens aktivitet (i cykler 

om 11-22 år), solstrålarna stöter ibland på materia och jordens omloppsbana går över tid (cirka 

96.000 år) fram och tillbaka mellan mer elliptisk och nästan cirkulär. Den solinstrålning som till 

sist når jordens yta påverkas av mängden aerosoler i luften (naturliga exempel är partiklar från 

vulkanutbrott), och sammansättningen av olika gaser i jordens atmosfär. Det finns dock en bred 

konsensus kring att den ökning av jordens medeltemperatur som skett sedan industrialiseringen 

till stor del är orsakade av mänskliga aktiviteter och då främst genom ökade koldioxidutsläpp från 

förbränning av fossila bränslen (Goudie, 2006). Ett flertal termer används i dagligt tal för att 

beskriva denna mänskliga påverkan på klimatet som till exempel ”global uppvärmning”, 

”klimatförändringar” och ”växthuseffekten”. I föreliggande uppsats har vi framförallt valt att 

använda oss av begreppet “klimatförändringar” och ”klimatfrågor” när detta ämne berörs i en 

samhällelig eller politisk kontext. 

 

I början av december 2018 hölls FN:s klimatkonferens (COP24) i polska Katowice med syftet att 

fastställa konkreta riktlinjer för hur det så kallade Parisavtalet från 2015 ska implementeras i 

praktiken. Parisavtalet är ett rättsligt bindande avtal där alla medverkande länder åtar sig att 

genomföra åtgärder för klimatet som syftar till att hålla den globala temperaturökningen under 2 

°C (Regeringskansliet, 2018). FN:s klimatpanel (IPCC) släppte i oktober 2018 en specialrapport 
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som beskriver de förväntade konsekvenserna av en global medeltemperaturökning på 1.5 °C 

jämfört med en ökning med 2 °C. IPCC har sammanställt över 6000 studier och slår fast att jordens 

medeltemperatur redan till dags dato ökat drygt 1°C jämfört med förindustriella nivåer och att en 

ökning på 1.5 °C sannolikt nås mellan år 2030-2052. Temperaturökningen är inte jämnt fördelad 

över världen utan generellt sker en större ökning över landytor jämfört med hav. 

Konsekvenserna är långtgående och påverkar såväl ekosystem som människor och den globala 

ekonomin. Vädret blir mer extremt och oförutsägbart vilket leder till torka och översvämningar. 

Haven värms upp med följden att korallrev dör, inlandsisen smälter vilket leder till höjning av 

havsnivåerna vilket i sin tur riskerar att dränka låglänta områden samt att permafrosten kan komma 

att tina och därmed frigöra enorma mängder metangas (en mycket potent “växthusgas”). FN:s 

klimatpanel slår fast att en global temperaturökning på 1,5°C är oundviklig även om alla 

koldioxidutsläpp skulle upphöra från och med nu. Målsättningen är dock att undvika en ökning på 

2°C vars konsekvenser vida överstiger de för 1,5°C (IPCC, 2018). 

 

Det västerländska sättet att leva har alltså försatt jorden i en ekologisk kris vars konsekvenser är 

svåra att överblicka. Alexander och Ussher (2012) menar att endast ett fåtal människor (och inga 

regeringar) i den industriellt utvecklade delen av världen är beredda att göra det som krävs för att 

uppnå verklig ekologisk hållbarhet, nämligen att minska konsumtionen. Istället är det begreppet 

“hållbar utveckling” som lägger grunden för internationella överenskommelser inom 

miljöområdet. I praktiken innebär det en fortsatt strävan efter ekonomisk tillväxt och en tilltro till 

att ny teknologi ska lösa miljöproblemen.  

 

 

1.1 En miljösociologisk ansats 

 

Lidskog och Sundqvist (2011) menar att sociologin har en central betydelse för hanteringen av 

miljöproblem. De lyfter fyra teser om varför miljöfrågor bör förstås och förklaras utifrån sitt 

sociala sammanhang; att miljöfrågor är samhällsfrågor, att de är politiska, att de handlar om 

intressen samt att de är kunskapsfrågor. Miljöfrågor måste förstås som samhällsfrågor som uppstår 

i ett komplext samspel mellan individer, stater, naturen och olika vetenskaper. De är till sin 

karaktär politiska eftersom de grundar sig på någon slags vision om vad som anses vara bra och 

eftersträvansvärt i ett samhälle. Då det inte råder någon allmän konsensus kring hur ett gott 
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samhälle bör se ut, eller vilka medel som krävs för att nå dit, bäddar det för motsättningar och 

konflikter mellan olika aktörer och intressen. Även när enighet tycks råda så synliggörs ofta dessa 

olikheter när visioner ska omsättas i praktiken, som till exempel i FN:s internationella 

klimatförhandlingar. En viktig aspekt för att förstå miljöproblem är tilltron till den vetenskapliga 

kunskap vi har om dem. När det gäller klimatförändringar blir detta mer komplicerat jämfört med 

andra miljöproblem då det handlar om att försöka förutse ett framtidsscenario, något vi inte kan 

uttala oss om med visshet utan endast försöka bedöma sannolikheten för att det sker. 

 

Ulrich Beck (1986) menar att världen är på väg in i en annan slags modernitet vars fokus är att 

hantera och minimera de ”bieffekter” som industrisamhället skapat. Han kallar denna andra 

modernitet för ”risksamhället” där samhällets främsta fokus flyttats från att skapa ekonomisk 

tillväxt och välstånd genom social och teknologisk utveckling, till att hantera de risker som uppstått 

i och med denna utveckling. Beck (1986) hävdar att risker alltid funnits men att de innan 

industrialiseringen mestadels bestod av naturens oberäknelighet och att de således inte var ett 

resultat av mänsklig aktivitet. De nya riskerna har uppstått i ett komplext samhällssystem, skapat 

av människan. De är till sin karaktär gränsöverskridande i både tid och rum och drabbar i slutändan 

oss alla, rik som fattig. Beck (1986) menar att dessa nya risker är både verkliga och fiktiva på så 

sätt att de framförallt handlar om en föreställd framtid. Vissa problem upplever vi redan 

konsekvenserna av här och nu, men det är föreställningen om de (än värre) kriser vi riskerar i 

framtiden som styr de åtgärder som sätts in idag med syfte att förebygga och förhindra att de 

uppstår. Beck (1986) beskriver också de risker som moderniteten skapar i sitt slutskede som 

”osynliga”. För att synliggöra dem krävs vetenskapliga tolkningar om orsakssamband. Utan 

kunskap om riskerna skulle människor inte vara medvetna om dem. ”Genom denna kunskap kan 

de förändras, förminskas eller förstoras, överdrivas eller bagatelliseras och är så till vida i viss 

utsträckning öppna för sociala definitionsprocesser.” (Beck 1986, s. 33). Beroende på hur denna 

kunskap tolkas hos individen så formas en viss inställning eller attityd till problemet. 

 

 Beck (1986) menar att det inte går att peka ut vem som ensamt bär ansvaret i den invecklade 

moderniteten där arbetsdelningen är tydligt uppdelad och aktörerna ömsesidigt beroende av 

varandra. Det går inte alltid att uttala sig om orsaker till de risker som uppstår och de har heller 

inga enkla lösningar. Han menar att systemet gör individen till medbrottsling: 
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”Med andra ord motsvaras den mycket differentierade arbetsdelningen av en generell 

medbrottslighet, som i sin tur motsvaras av en generell ansvarslöshet. Var och en är orsak och verkan 

och därför ickeorsak. Orsakerna smulas sönder till en allmän sammansmältning av aktörer och 

förutsättningar, reaktioner och motreaktioner vilket ger systemtänkandet social evidens och gör det 

populärt. Detta visar med all önskvärd tydlighet vad systemtänkandet innebär för den enskilda 

människan. Man kan göra en sak och fortsätta med det utan att behöva ta personligt ansvar. Man 

handlar så att säga i sin egen frånvaro. Man handlar fysiskt, utan att handla moraliskt eller politiskt. 

Den generaliserade andre - systemet - handlar inom och genom en själv. Detta är civilisationens 

slavmoral enligt vilken människan handlar samhälleligt och personligt, som om hon följde ett av 

naturen givet öde - systemets “tyngdlag”. På det här sättet spelar man Svarte Petter i väntan på den 

hotande ekologiska katastrofen”. (Beck 1986, s. 47) 

  

Våra attityder formar oss som människor, de styr i vissa fall vårt beteende och vårt känsloliv medan 

de i andra fall stannar vid att vara en idé eller en tanke i våra medvetande. Det finns dock attityder 

som vi anser vara särskilt betydelsefulla för oss och som får oss att ta steget att (vilja) agera 

(Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). Frågan är när förvandlas en tanke eller ett intresse till en 

övertygelse och när omsätts en känsla eller en vilja att agera till en aktivt handlande (som grundar 

sig på en känsla av plikt eller skyldighet) istället för ett passivt iakttagande?  

 

Angelöw et al. (2015) har under flera år bedrivit forskning kring hur individer kan inspireras till 

ett större miljöengagemang och till att minska sin klimatpåverkan i vardagslivet. De har utformat 

en modell bestående av fem faktorer (insikt, handlingsutrymme, ansvar, självförtroende och 

kunskap) som de menar ligger till grund för hur ett intresse för klimatfrågor kan stimuleras och 

förutsättningarna för miljöengagemang ökas. De anser också att det är viktigt att förstå hur 

människor upplever och tolkar sin verklighet, för att på så sätt synliggöra eventuella begränsningar 

som förhindrar individen att leva mer miljöanpassat. Enligt författarna upplever många klimathotet 

som abstrakt och att diskussionen som förs kring klimatfrågor uppfattas som alltför komplex. Som 

ett resultat av detta menar Angelöw et al. (2015) att många individer väljer att undvika 

klimatfrågorna, eller helt enkelt förneka att klimatförändringar existerar. För att stimulera ett 

intresse för miljöfrågor och öka miljöengagemang hos individer krävs tydlighet och en större 

informationsspridning kring klimathotet. Budskapet som kommuniceras bör innehålla hårda fakta 

såväl som handlingsmöjligheter och genomförbara insatser för att stärka individens upplevda 

handlingsutrymme. Att öka kraven på miljöanpassning hos företag och större organisationer kan 

även det fungera som en motivator även för den enskilde individen. De beskriver även hur en 
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synligare samverkan mellan exempelvis politiker, näringsliv, miljöorganisationer och religiösa 

samfund, kan uppmuntra den enskilde att ta sitt ansvar. Att visa på hur var och en av oss är del av 

någonting större samt att varje individs agerande räknas in i ett globalt sammanhang, är en av de 

största men också viktigaste utmaningarna menar Angelöw et al. (2015). De menar att många 

människor känner sig otillräckliga när det gäller att hantera de globala problemen vi ställs inför 

och kunskapen blir här ett viktigt verktyg för att förstå hur varje liten individuell handling räknas, 

behövs och kan ge en effekt i den globala kampen för vårt klimat.  

 

Vi befinner oss alltså i ett akut läge där människor behöver göra stora livsstilsförändringar för att 

begränsa den globala uppvärmningen. Trots stora kampanjer som uppmuntrar till ett engagemang 

lockas inte tillräckligt många till ett aktivt agerande i kampen för att minska mänsklighetens 

påverkan på klimatet. Vi vill med hjälp av kvantitativ metod (genom en kvasi-experimentell 

enkätundersökning) undersöka hur olika angreppssätt att kommunicera klimatfrågor inverkar på 

olika grupper av individer. Attitydbegreppet kan på ett vis lägga en grund för att förstå individers 

inställning och upplevelse av klimatfrågan, samtidigt som det förefaller otillräckligt för att förklara 

dess komplexitet. Vi har därför i detta projektarbete valt att även försöka mäta och analysera de 

“särskilt betydelsefulla attityderna” och benämna dessa som ett klimatengagemang (baserat på de 

faktorer som listats i stycket ovan) då vi upplever att detta begrepp på ett mer övergripande sätt 

beskriver individens aktiva ställningstagande för klimatet.  

 

 

1.2 Syfte 

 

Vi har under förarbetet till detta projektarbete identifierat några vanliga angreppssätt att 

kommunicera budskap om klimatförändringar på i Sverige idag. Det vanligaste verkar vara att 

endera genom skrämseltaktik eller hoppfullhet försöka väcka ett engagemang hos mottagaren. 

Detta är också något som vi själva är väl bekanta med i egenskap av samhällsmedborgare.  

Studien avsåg därför att undersöka hur individer reagerar på dessa olika sätt att kommunicera 

klimatfrågor på och om deras attityd till klimatfrågan i så fall påverkas. Budskapen i form av 

kampanjer och nyhetsartiklar figurerar ofta i flödet på sociala medier och når där ut till en stor 

publik. Vi valde därför att använda oss av skärmdumpar från två aktuella klimatkampanjer från en 
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känd svensk miljöorganisation (Svenska naturskyddsföreningen). Den ena kampanjen visade 

fågelungar som hoppar ut ur sitt bo i ett träd (symboliserade hoppfullhet i studien) och den andra 

behandlade de skogsbränder som härjade i Sverige under sommaren 2018 (symboliserade 

skrämseltaktik i studien). 

  

Respondenterna i studien delades in i tre grupper där den första gruppen fick se bilden på 

fågelungarna, den andra fick se bilden på skogsbranden och den tredje utgjorde en kontrollgrupp 

som inte fick se någon bild. Likartade påståenden presenterades både före och efter exponeringen 

av en bild för att se huruvida olika sätt att förmedla klimatbudskap hade en inverkan på 

respondenternas attityd gentemot klimatförändringar vid exponeringstillfället. Vi ansåg det också 

vara viktigt att undersöka om det fanns några skillnader mellan respondenternas engagemang i 

klimatfrågan i förhållande till bakgrundsvariablerna. Med detta i åtanke ställde vi också 

bakgrundsfrågor om kön, ålder, boendeort, inkomst och utbildningsnivå.  

  

 

1.3 Frågeställningar 

 

Utifrån studiens syfte formulerades följande frågeställningar; finns det en skillnad i hur olika sätt 

att kommunicera klimatbudskap inverkar på individers attityder till klimatfrågan (vid 

exponeringstillfället)? Inverkar bakgrundsvariabler såsom kön, inkomst, boendeort eller 

utbildningsnivå på respondenternas attityd till klimatfrågan? I diskussionen förs även ett 

resonemang kring respondenternas attityd till klimatfrågan i enkäten och möjligheterna att utifrån 

detta uttala sig om deras klimatengagemang.   

 

 

1.4 Hypoteser 

 

Våra frågeställningar och hypoteser grundar sig till stor del i resultatet från Naturvårdsverkets 

(2018) undersökning om den svenska allmänhetens syn på lösningar för klimatet. Resultatet visade 

att kvinnor, yngre, högutbildade och storstadsbor anser sig vara mer klimatmedvetna och dessutom 

mer mån om att insatser för att bromsa klimatförändringarna bör sättas in. Det tycks därmed finnas 
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skillnader i kön, utbildningsnivå och boendeort som är av intresse att lyfta. Därför har vi ansett det 

vara relevant att inkludera bakgrundsfrågor som gör det möjligt att mäta detta i enkäten och se 

huruvida detta inverkar på respondenternas inställning till klimatbudskapen (se sidan 49). Däremot 

har vi valt att inte inkludera bakgrundsvariabeln ålder i våra frågeställning eller hypoteser. Detta 

med anledning av en potentiell begränsning i spridning av variabeln ålder på den privata 

Facebooksida där enkäten publicerades. 

 

Följande hypoteser har prövats gentemot den insamlade datan: 

 

H1: Det finns en skillnad mellan de tre grupperna “Fågelungar”, “Skogsbrand” och 

“Kontrollgrupp” avseende inverkan på skattningen på efterföljande påståenden. 

H2: Det finns en skillnad i skattning avseende vår variabel “klimatengagemang” beroende av 

könstillhörighet. 

H3: Det finns en skillnad i skattning avseende vår variabel “klimatengagemang” beroende av 

boendesituation/ort. 

H4: Det finns en skillnad i skattning avseende vår variabel “klimatengagemang” beroende av 

utbildningsnivå. 
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2. Tidigare forskning  

 

Då klimatfrågan berör flera olika vetenskaper, så har vi valt att visa på en bredd när det gäller 

tidigare forskning. Vi kommer nedan presentera forskning som framförallt fokuserat på de 

kommunikativa aspekterna av klimatfrågan och som berör klimatbudskapens emotionella inverkan 

på mottagaren. Vi har även valt att presentera forskning som visar på omfattande skillnader i kön 

när det gäller inställning och engagemang för klimatfrågorna, då detta tycks vara ett återkommande 

fynd hos forskningsstudier inom ämnet. De artiklar vi valt ut under avsnittet Tidigare forskning 

kommer vi återkomma till i vår analys och diskussion. 

 

 

2.1 Kommunikation kring klimatosäkerhet 

 

I en litteraturstudie över forskning om kommunikationen kring klimatfrågan lyfter Wibeck (2009) 

den ytterst relevanta frågan kring hur man bör kommunicera vetenskapligt baserade klimatbudskap 

till olika målgrupper. Wibeck (2009) menar att det är svårt att finna en gemensam kommunikativ 

strategi som passar alla, då mottagarna har olika bakgrunder, erfarenheter och tolkningsramar. Hon 

menar vidare att klimatfrågan oftast kommuniceras genom skrämseltaktik samt det hon benämner 

som “worst-case scenarion” och beskriver hur detta på sikt kan leda till uppgivenhet, hopplöshet 

och apati hos människor.  

 

Wibeck (2009) diskuterar hur två olika kommunikationsmodeller kan användas för att förmedla 

osäkerheten kring klimatfrågan, till olika målgrupper. Hon lyfter exempelvis separationsmodellen 

som ett sätt att begränsa osäkerheten kring klimatfrågan, till att enbart diskuteras av expertisen 

inom fältet. Detta innebär att forskare eller liknande experter inom området hanterar och diskuterar 

osäkerheten kring klimatfrågan, för att sedan förmedla ett förenklat och mer lättförståeligt 

klimatbudskap till den stora massan. Den andra kommunikationsmodellen, integrationsmodellen, 

innebär istället att osäkerheten kring klimatfrågan hanteras genom en öppen diskussion mellan 

både forskare, experter och övriga aktörer. Wibeck (2009) menar att det finns för- och nackdelar 

med båda modellerna men betonar vikten av att anpassa klimatbudskapet till målgruppen och ta 

hänsyn till sammanhanget där det framförs.    
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2.2 Konstruktiv Pessimism kan leda till ökad förändringsbenägenhet 

        

En japansk enkätstudie (n=300) har funnit stöd för att det finns en koppling mellan ett uppvisat 

miljövänligt beteende och huruvida respondenten tror att det subjektiva välmåendet i framtiden 

kommer påverkas negativt. Detta fenomen benämner forskarna ”konstruktiv pessimism”. De har 

även undersökt om individerna utgår från mer ekocentriska eller antropocentriska värderingar och 

hur detta i sin tur inverkar på deras miljövänliga beteenden. Resultatet i studien visar dock att båda 

utgångspunkter kan ligga till grund för vilja värna om miljön. Resultaten stämmer överens med en 

tidigare studie forskarna utfört och de anser att detta kan tolkas på två sätt. Dels att om en 

respondent tror på en sämre tillvaro i framtiden så kan det motivera ett förändrat beteende i nutid, 

eller det motsatta, att en tro på en välmående framtid kan minska motivationen att förändra ett 

beteende i nutid (Kaida & Kaida, 2016). 

 

 

2.3 Klimatskepsis som en copingstrategi 

 

Haltinner och Sarathchandra (2018) efterfrågar i sin litteraturstudie ett större fokus på 

emotionernas roll i kommunikationen kring klimatfrågor och menar att tidigare forskning kring 

klimatförnekelse helt bortsett från detta. Författarna menar också att sociologisk forskning bör ta 

lärdom av tidigare forskning inom andra vetenskaper (ekonomi, medicin och socialpsykologi) som 

visat på en stark motvilja att ta del av ny information (informationsmotstånd) i samband med en 

upplevd rädsla, trots att informationen kan bidra till ett mer positivt framtida utfall. De hävdar 

vidare att det finns ett samband mellan det som kallas “strutseffekt”, vilket innebär ett undvikande 

av obehaglig information, och upplevelsen av starka emotioner som rädsla och ångest. Det finns 

även en koppling mellan rädsla och ångest samt ett mer konspiratoriskt tänkande, vilket ofta 

kännetecknar individer med en uttalad skepticism gentemot frågor gällande klimathotet. 

 

Även individer som uttrycker ett starkt engagemang för klimatfrågor tycks drabbas av apati eller 

en oförmåga att agera, när kommunikationen kring klimatfrågor väcker en känsla av rädsla. 

Begreppet “miljömelankoli” beskriver ett tillstånd hos de individer som upplever en stark tro på 

klimatförändringarna och dess framtida konsekvenser, men som förhindras att agera på grund av 
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det känslomässiga kaos som drabbar dem i samband med reflektioner kring klimathotet. 

Författarna betonar hur kommunikation kring komplexa fenomen som väcker rädsla, ångest eller 

liknande emotioner leder till ett undvikande hos mottagaren. Detta resulterar ofta i att individen 

helt avsäger sig sitt ansvar gällande klimatet, för att istället förlita sig på att experter i form av 

forskare eller politiker löser problemet (Haltinner & Sarathchandra, 2018).    

 

När ett kommunikativt angreppssätt byggt på rädsla tycks skapa overksamhet snarare än att 

inspirera till aktion, bör en stor del av kommunikationen kring klimathotet ses som 

kontraproduktiv. Haltinner och Sarathchandra (2018) presenterar i sin studie ett alternativt sätt att 

kommunicera klimatfrågorna på som de menar motiverar individen till engagemang och handling 

snarare än undvikande och förnekelse. Enligt författarna måste klimatbudskap kommunicera de 

emotioner som tidigare har kopplats samman med motivation, så som hoppfullhet, stolthet och 

skam. De betonar också att klimathotets personliga påverkan på individen måste lyftas, för att 

väcka en känsla av ansvar hos människor. Genom att visa på möjligheter till förändring och 

samtidigt väcka motiverande emotioner hos individer, kan klimatbudskap inspirera till 

engagemang och aktion i en högre grad än vad skrämseltaktiken tidigare åstadkommit. 

 

 

2.4 Miljövänlighet - ett hot mot machokulturen? 

 

En studie i marknadsföring (Brough, Wilke, Jingjing, Isaac & Gal, 2016) föreslår att en bidragande 

orsak till att män är mindre benägna att agera och konsumera miljövänligt kan vara att det finns en 

stereotypisk koppling mellan miljövänlighet och femininitet. Studiens utgångspunkt är att det finns 

en skillnad i hur män och kvinnor förhåller sig till miljöfrågor. Den sammanställer tidigare 

forskning som pekar på dels att kvinnor både oroar sig mer för miljön och är i större utsträckning 

beredda att agera mer miljövänligt, men också att män generellt har ett större ekologiskt fotavtryck. 

Där tidigare studier försökt förklara dessa skillnader genom att peka på män och kvinnors olika 

personliga egenskaper (kvinnor anses vara mer empatiska, altruistiska och omhändertagande) 

försöker Brough et al. (2016) att ge en kompletterande bild. Deras arbete bygger på sju olika 

kvantitativa undersökningar som genomförts i USA och Kina. 
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Den stereotypiska kopplingen de anser sig ha funnit mellan miljövänlighet och femininitet 

reproduceras av både män och kvinnor. Då män anses vara mer benägna att värna om sin maskulina 

identitet får det till följd att de kan välja att ta avstånd från gröna praktiker. Artikeln menar att ett 

macho-ideal kan vara en anledning till att män undviker ”gröna” beteenden och produkter. I en av 

undersökningarna framkom det dock att även kvinnor helst väljer varor som speglar deras 

könstillhörighet varpå författarna föreslår att en strategi att försöka minska kopplingen mellan 

“greenness” och femininitet främst är att föredra när det gäller områden där män dominerar som 

kunder.  
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3. Teori 

 

Att växelvis röra sig mellan teori och empiri för att skapa förståelse kring ett ämne där stor ovisshet 

råder kallas abduktion (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har under vårt uppsatsarbete arbetat med 

en abduktiv ansats vilket innebär att vi haft vissa tankar kring val av teori innan undersökningen, 

framförallt gällande Bourdieus kapitalteori som fått styra vårt syfte och våra 

frågeställningar/hypoteser. Vi har dock låtit det empiriska materialet styra vad gäller valet av 

Goffmans dramaturgiska perspektiv och Hirdmans genussystem. 

 

 

3.1 Attityder  

 

För att förstå människors inställning och värderingar gällande klimatfrågan så har vi valt att 

teoretiskt fokusera på begreppet attityder och den socialpsykologiska definition av begreppet som 

beskrivs av Angelöw et al. (2015). De menar att attityder fyller flera viktiga funktioner för oss 

människor där de bland annat hjälper oss att förstå och tolka vår omvärld samt det som händer i 

vår vardag. Våra attityder eller värderingar formas också av alla de erfarenheter vi tillägnar oss i 

livet, där vi lär oss vilka beteenden som belönas och vilka som bestraffas, och där vi genom att 

bete oss på ett sätt som uppmuntras av andra enklare kan tillfredsställa våra behov och nå våra 

mål. Attityder samspelar även med vår självkänsla och vårt självförtroende och genom att ge 

uttryck för vad vi tycker visar vi omvärlden vilka vi är och vad vi står för (Angelöw et al., 2015). 

Attitydbegreppet beskrivs som bestående av tre komponenter; en tanke- eller kunskapskomponent, 

en känslokomponent samt en handlingskomponent. Tankekomponenten innefattar vår uppfattning 

eller den bild vi har av något eller någon men kan också beskriva vårt meningsskapande av ett 

sammanhang. Känslokomponenten beskriver de emotioner vi upplever i samband med något eller 

någon och handlingskomponenten beskriver vårt sätt att agera utifrån kontextuella förutsättningar 

eller i närvaro av en eller flera personer (Angelöw et al., 2015). 

 

En stor del av tidigare forskning kring attitydbegreppet har fokuserat på förändring av attityder 

och huruvida det är möjligt att förutsäga ett beteende utifrån en attityd (Angelöw et al., 2015). När 

det gäller attitydförändringar så lyfts sändaren, mottagaren, kommunikationen och det sociala 
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sammanhanget som viktiga faktorer. I motsats till vad som tidigare har kommunicerats, så framstår 

skrämseltaktiken som ett mindre övertygande sätt att förändra attityder på. Angelöw et al. (2015) 

menar istället att användandet av skräckexempel eller skrämseltaktik snarare försätter mottagaren 

i försvarsposition där avskärmande eller undvikande av budskapet blir enda utväg för att undgå 

rädsla eller ångest. Dock finns det även studier som visar på att konkret information om åtgärder 

för att undvika ett problem i omedelbar anslutning till skrämselbudskapet, kan var en effektiv 

metod vid attitydförändringar (Angelöw et al., 2015).  

 

När det gäller att förutspå ett beteende utifrån en viss attityd så har det visat sig vara svårt att finna 

ett enkelt samband mellan dessa begrepp då vi människor inte alltid agerar utifrån våra värderingar 

(Angelöw et al., 2015). Att uttrycka en sak och göra något annat är ett välkänt fenomen (inom 

socialpsykologin) som inte minst blir relevant i samband med klimatfrågan. Hur kan en individs 

attityd och handlingar bli mer samspelta och vilken typ av budskap skapar en attitydförändring? 

Vi har valt att framförallt mäta kunskapskomponenten av attitydbegreppet i föreliggande studie då 

vi har varit intresserade av att veta kunskapsnivån i klimatfrågan och hur detta sedan präglat 

respondenternas attityd gentemot klimatfrågan före och efter exponering av ett klimatbudskap. Det 

finns även vissa svårigheter med att avgöra huruvida respondentens uttryckta värdering gentemot 

klimatfrågan faktiskt leder till ett praktiskt handlande eller ett konkret agerande, såsom 

forskningen inom ämnet tidigare har visat.  Det är således omöjligt att veta om respondenternas 

attityd samstämmer med deras faktiska agerande och av denna anledning har vi valt att lägga fokus 

på attitydbegreppets kunskapskomponent vid analys av resultat och den efterföljande teoretiska 

diskussionen.  

 

  

3.2 Det symboliska kapitalet 

 

Pierre Bourdieus kapitalteori utgår i grunden från Karl Marxs ideer kring kapitalismens uppkomst 

och syftar till att förstå hur skiktningar i klass uppstår. Marx begränsade sig dock till att särskilja 

arbetarklassen och den ägande klassen och således erkände han endast ekonomiskt kapital som 

maktresurs. Bourdieu menar att ekonomiskt kapital är ett av flera sätt för människor att nå 

maktpositioner. De begrepp han adderar är socialt kapital (nätverk, släkt, vänner etc), kulturellt 
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kapital (språkbruk, manér etc) och symboliskt kapital (Bourdieu refererad till i Giddens, 2009). 

Symboliskt kapital beskriver Bourdieu som följande: “Olika egenskaper (dvs olika kapitalarter: 

fysiskt, ekonomiskt, kulturellt, socialt kapital) förvandlas till symboliskt kapital när de uppfattas 

av sociala agenter utrustade med perceptionskategorier som gör att de kan känna igen dem (urskilja 

dem) och erkänna dem, tillskriva dem ett värde.” (Bourdieu, 1995, s.97). 

 

Bourdieu (refererad till i Johansson & Lalander, 2013) använder sig också av begreppen habitus, 

fält och det sociala rummet. Habitus innebär de invanda strukturer genom vilka individen upplever 

och skapar förståelse för sin verklighet/omvärld. En individs habitus formas genom erfarenheter 

och upplevelser, och syftar på både en mental likväl som en förkroppsligad förmåga att kunna föra 

sig på ett korrekt sätt samt hantera omgivningens förväntningar. Bourdieu (refererad till i 

Johansson & Lalander, 2013) menar att en individs habitus bestäms av de olika kapitalformerna 

och påverkas av dennes plats i det sociala rummet, som syftar på samhällets hierarkier i form av 

olika klasser. Det sociala rummet präglas av gemensamma värderingar och normativa regler som 

styr individens uppträdande, smak och det sociala samspelet med andra. Fält är en del av det sociala 

rummet som kan beskrivas som en social arena där individer med liknande intressen eller 

gemensamma mål, samlas och utövar ett maktspel gentemot varandra. Maktspelet syftar till att 

fastställa individens sociala position inom fältet, vilken också baseras på hens habitus och kapital.   

 

Vi insåg redan tidigt under vårt arbete att Bourdieus kapitalteori skulle kunna vara relevant då vi 

tycktes ana en skiktning bland människor när det gäller miljömedvetenhet. Livsstilsförändringar 

är inte så enkla att genomföra och vi hade ett intresse av att undersöka vad olika grupper av 

människor hade för inställning till klimatfrågan. 

 

 

3.3 Idealisering 

 

När det gäller att förstå klimatfrågans centrala plats bland människor idag, och utifrån det resultat 

vi fått i vår enkät så har vi valt att använda oss av Goffman och hans tankar kring idealisering. 

Goffman (2014) menar att människor antar olika roller beroende på den kontext de befinner sig i. 

Dessa roller utformas på ett sådant sätt att de överensstämmer med samhällets förväntningar, något 
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Goffman (2014) benämner som en socialiseringsprocess. För att agera på ett så övertygande sätt 

som möjligt kan individen idealisera sitt rollframträdande genom att personifiera samhällets 

normativa värden. “I den mån som ett framträdande framhäver de allmänt vedertagna officiella 

värdena i det samhälle där det förekommer kan vi [...] betrakta det som en ceremoni - som en 

expressiv förnyelse och bekräftelse av samhällets moraliska värden” (Goffman, 2014, s. 39).  

 

Goffman (2014) använder sig av begreppet intrycksstyrning för att förklara hur individen eller 

rollspelaren kontrollerar sitt agerande i samspel med andra. Detta innebär att individen presenterar 

en mer fullkomlig och en bättre version av sig själv för att anpassa sig till omgivningens 

förväntningar. Att intrycksstyra innefattar även ett undvikande av personliga egenskaper eller 

agerande som kan verka motsägelsefullt till den roll som spelas. “Om en individ ska kunna nå upp 

till idealnormerna under sitt framträdande måste han avstå från eller dölja alla handlingar som är 

oförenliga med normerna” (Goffman, 2014, s. 44). Genom sina begrepp beskriver Goffman (2014) 

hur individen ibland betonar ett agerande som baseras på samhällets förväntningar, trots att dessa 

inte alltid överensstämmer med de egna värderingarna. Ett uppträdande som inte anses förenligt 

med samhällets värden lämnas dock till den privata sfären där det genomförs i hemlighet.  

 

 

3.4 Genus och klimatfrågan 

  

Då tidigare forskning visar på skillnader mellan män och kvinnor avseende engagemang för miljön 

har vi valt att använda oss av Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. Hirdman lanserade 

begreppet genus i Sverige på 1980-talet med vilket hon avser det socialt konstruerade könet, hur 

“manligt” och “kvinnligt” görs. 

 

”Dvs: genus kan förstås som föränderliga tankefigurer »män» och »kvinnor» (där den biologiska 

skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka 

får till följd att också biologin kan påverkas/ändras – med andra ord, det är en mer symbiotisk 

kategori än »roll» och »socialt kön».” (Hirdman, 1988, s. 51) 

 

I begreppet genus menar Hirdman (1988) att det finns en inneboende systematik, ett sätt att 

strukturera och förstå kön, något hon kallar genussystem. I detta system finner hon två 
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grundläggande principer. Den ena är isärhållandet av män och kvinnor och den andra att det finns 

en hierarki där mannen är norm. 

  

“Att vara man är att inte vara kvinna. Att vara man är att vara normbärare. Dessa två maskulinitetens 

“lagar” skapar sammantagna ett slags motiv för det vi ständigt kan avläsa, på olika nivåer: att göra 

genus är att göra skillnad, där skillnad inte finns. Konkret och abstrakt: att hålla isär.” (Hirdman, 

2001, s. 65)  

 

Hirdman (2001) menar att det genom historien framförallt funnits tre olika sätt att beskriva kvinnan 

i förhållande till mannen, något hon bryter ner essensen av till formler. Mannen (benämns som 

”A”) är utgångspunkten, människan. Första formeln är således att en kvinna inte är en man (A- 

icke A). Den andra formeln är en slags enkönsmodell där mannen fortfarande är A och kvinnan är 

en ofullständig version av mannen, nämligen ”a”. Den tredje formeln beskriver tanken om att 

kvinnor och män är och bör vara fundamentalt olika. Mannen är A och kvinnan är B. Genom dessa 

formler försöker Hirdman (2001) att renodla de “lagar” som styr hur genus produceras, dock är 

dessa formler flytande och samverkar med varandra. 
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4. Metod 

 

Då syftet med studien var att dels undersöka respondenternas attityder gentemot olika typer av 

klimatbudskap, men också huruvida individens förutsättningar påverkar inställningen till 

klimatfrågor, så valdes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning med en kvasi-

experimentell design. Detta då vi ville få en bredare uppfattning om hur olika (kommunikativa) 

angreppssätt inverkar på respondenternas attityd gentemot klimatfrågor, samt huruvida detta kan 

kopplas till olika bakgrundsvariabler som kön, boendeort och utbildningsnivå. Enkäten innehöll 

även en öppen fråga i slutet av enkäten för att få kunskap om vilken typ av klimatbudskap som 

gjort ett bestående intryck på respondenterna och varför. Vi kommer nedan förklara vårt val av 

metod samt presentera vår enkät och analysmetod. Vidare kommer vår population och vårt urval 

att presenteras tillsammans med studiens databearbetning. Slutligen diskuteras etiska 

överväganden samt reliabilitet, validitet samt studiens generaliserbarhet. 

 

 

4.1 Kvantitativ metod 

 

Kvantitativ metod syftar ofta på att beskriva, förklara eller uppskatta förekomsten av ett visst 

fenomen hos en viss population (Trost & Hultåker, 2016). Metoden innebär att statistiskt bearbeta 

undersökningens empiri med avsikt att kunna dra generella slutsatser utifrån stickprovets resultat 

som gällande för hela populationen (Borg & Westerlund, 2012). Studiens syfte var att få en 

uppfattning om och beskriva den inverkan olika typer av klimatbudskap har på individers attityd 

till klimatfrågan (vid mättillfället och eventuellt vid andra tillfällen när de möter liknande 

budskap). Avsikten var också att mäta skillnader mellan kommunikativa angreppssätt och dess 

inverkan på olika grupper av individer samt se huruvida detta kan kopplas till ett flertal 

bakgrundsvariabler. 

 

Under tidiga stadier av undersökningen fördes diskussioner mellan författarna kring olika 

alternativ att fördjupa oss i individers upplevelser av olika klimatbudskap, varpå kvalitativa 

intervjuer övervägdes. Kvalitativ metod syftar till att spegla individens erfarenheter och 

upplevelser gällande ett fenomen samt få kunskap om hur denne konstruerar och tolkar sin omvärld 
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(Kvale & Brinkman, 2014). Genom en kvalitativ ansats hade föreliggande undersökning möjligtvis 

kunnat skapa en djupare förståelse kring hur enskilda individer upplever olika klimatbudskap, samt 

gett kunskap om deras personliga syn på klimatfrågan och problematiken kring denna samt deras 

eventuella klimatengagemang. Dock fanns en önskan hos oss att kunna dra vissa generella 

slutsatser utifrån vårt resultat gällande klimatbudskapens inverkan hos individer vilket då 

resulterade i att en kvantitativ metod ansågs bättre lämpad.     

 

 

4.2 Undersökningens design 

 

Som datainsamlingsmetod valdes en enkätundersökning med en kvasi-experimentell design. 

Enkätundersökningar benämns ofta som icke-experimentella frågeundersökningar som syftar till 

att beskriva eller till viss del förklara ett fenomen (Rosengren & Arvidson, 2002). Då vår avsikt 

var att undersöka vilken inverkan olika kommunikativa angreppssätt har på individers attityd 

gentemot klimatbudskap så valdes en mer experimentell design på enkäten. Den experimentella 

designen innebar att utsätta vissa respondenter för olika typer av klimatbudskap och sedan mäta 

huruvida det fanns skillnader i dess inverkan på de olika grupperna.  

 

Undersökningens design innebär att vi både mätte skillnader i attityd hos samma individer i en 

före och efter mätning, men också skillnader mellan individerna i de olika grupperna. Detta innebär 

att undersökningens experimentella inslag har en blandad metod bestående av både inomindivid- 

och mellanindividsdesign. Kontrollgruppen användes för att säkerställa att manipulationen av den 

oberoende variabeln, klimatbudskapet, var det som möjligtvis skapade en effekt och inget annat. 

Även den potentiella “mäteffekt” som kan uppstå hos respondenterna i experimentgrupperna kan 

kontrolleras vid användandet av kontrollgruppen (Rosengren & Arvidson, 2002). Mäteffekten 

innebär att den beroende variabeln, i det här fallet grupperna, påverkas av själva mätningen och 

därmed ändrar sitt värde utan inblandning av den OV. Vid användandet av en kontrollgrupp bör 

utfallet av själva mätningen bli lika för grupperna och den eventuella mäteffekten har därmed 

kontrollerats. 
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4.2.1 Experiment eller kvasi-experiment? 

 

Ett fullständigt experiment kännetecknas av kontroll samt randomisering och syftar ofta till att 

säkerställa kausalitet mellan variabler (Borg & Westerlund, 2012). Kontrollen innefattar både 

kontroll över den oberoende variabeln samt kontroll i form av standardisering (Rosengren & 

Arvidson, 2002). Den oberoende variabeln är den variabel vars egenskaper vi är intresserade att 

mäta effekten av, vilket i föreliggande studie definieras som klimatbudskap. Standardisering 

innebär att omständigheterna kring experimentet hålls konstanta med en tydlig beskrivning för att 

öka replikerbarheten (Rosengren & Arvidson, 2002). Randomisering innebär att det finns en 

slumpvis fördelning av respondenter mellan de olika betingelserna (Borg & Westerlund, 2012). 

Finns det begränsade möjligheter till standardisering, kontroll och manipulation av den oberoende 

variabeln så benämns undersökningen istället som kvasi-experimentell (Rosengren & Arvidson, 

2002). Med en kvasi-experimentell design undersöks grupper av individer som frivilligt eller 

ofrivilligt utsätts för påverkan av den oberoende variabeln. Dessa jämförs sedan med en 

kontrollgrupp som inte utsatts för någon påverkan, varefter skillnaden mellan grupperna mäts. Med 

föreliggande undersöknings urval och begränsade möjligheter till standardisering samt kontroll så 

har författarna valt att benämna undersökningens design som en kvasi-experimentell. 

 

 

4.2.2 Randomisering av respondenter 

 

Respondenterna delades slumpvis in i tre grupper genom att besvara en enkätfråga gällande sin 

födelsemånad. Detta gjordes för att randomisera deltagarna till de olika betingelserna och på så 

sätt undvika en systematisk påverkan på resultatet. De respondenter vars födelsemånad var januari-

april utsattes för bilden med fågelungarna. Respondenter vars födelsemånad var maj-augusti fick 

se bilden med skogsbranden. Den tredje gruppen innehöll respondenter vars födelsemånad var 

september-december och benämndes som kontrollgrupp och dessa fick besvara påståendena utan 

att utsättas för en bild. Samtliga respondenter fick förutom ett antal bakgrundsfrågor och frågor 

gällande deras attityd gentemot klimatförändringar besvara sex påståenden. De båda 

experimentgrupperna fick ta ställning till tre av påståendena innan bilden och tre påståenden efter. 

Påståendena konstruerades parvis vilket innebar att två likartade påståenden utformades med 
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avsikt att presentera ett påstående före bilden och ett efter. Påståendena konstruerades på ett sådant 

sätt att det endast skulle vara bilden (den oberoende variabeln) som möjligtvis kunde inverka på 

respondenternas skattning på de efterföljande tre påståendena. Kontrollgruppen fick inte se någon 

bild utan enbart ta ställning till de sex påståendena.  

 

 

4.2.3 Val av bilder och påståenden 

 

De påståenden som ingick i enkätens kvasi-experimentella del behandlade mat, konsumtion samt 

resande. Dessa tre ämnen valdes ut då de berör individuella beteenden i vardagen och som ofta 

lyfts i samband med informations kampanjer gentemot hushåll (Naturvårdsverket, 2018). Boström 

och Uggla (2016) betonar hur miljön/klimatet inte kan tala för sig själv utan kräver någon form av 

representant som kan föra dess talan. De menar också att miljöfrågor ofta är komplexa och 

abstrakta vilket innebär att de måste visualiseras eller översättas genom representationer för att 

kunna kommuniceras på ett mer konkret sätt. Visuella budskap i form av bilder, färger eller loggor 

används ofta i kommunikationen kring klimatet, som ett effektivt sätt att emotionellt beröra och 

engagera människor (Boström & Uggla, 2016). Bilderna konkretiserar effekterna av 

klimatförändringarna och gör dem mer påtagliga för oss människor. Av denna anledning valde vi 

att använda oss av bilder som en oberoende variabel vars effekt vi var intresserade av att mäta. 

 

De bilder som valdes ut till enkäten kom från Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) 

Instagramkonto och har figurerat där under 2018. Vi valde dessa på basis av deras skilda 

angreppssätt samt att det är bilder från vår närmiljö och samtid. Den första bilden föreställde 

fågelungar som hoppar ut ur sitt bo i ett träd och texten “Ett bättre Sverige. För alla. Välj naturen.” 

Bilden valdes ut då den kan tolkas som en symbol för den hoppfullhet och framtidstro som vi 

beskriver under Inledning. Den andra bilden visade brinnande skog från sommaren 2018 och 

texten “De närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter”. 

Bilden valdes ut då den på ett tydligt sätt skildrar ett aktuellt katastrofscenario och symboliserar 

den skrämseltaktik som vi tidigare beskrivit. Båda bilderna har också SNF:s logotyp väl synlig, 

den välkända “svalan” som också förekommer i miljömärkningen “Bra miljöval”. Bilderna har 

inte inkluderats i uppsatsen på grund av upphovsrättsliga skäl. 
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4.3 Enkätkonstruktion 

 

Enkäten konstruerades i dataprogrammet Survey & report och bestod totalt av 22 frågor. Första 

frågan gällde respondenternas informerade samtycke och fråga 13 syftade till att randomisera 

respondenterna till två experimentgrupper samt en kontrollgrupp. Dessa två frågor användes 

således inte i databearbetningen eller i undersökningens slutliga resultat. Samtliga frågor förutom 

de två sista öppna frågorna var obligatoriska, vilket innebär att respondenten inte kunde fortsätta i 

enkäten om en fråga lämnades obesvarad. Detta gjorde för att minska det interna bortfallet där 

respondenter hoppar över en eller flera frågor och som försvårar databearbetning av empirin. 

 

 

4.3.1 Bakgrundsfrågor 

 

Efter det informerade samtycket följde åtta bakgrundsfrågor gällande respondenternas ålder, kön, 

boendesituation, utbildningsnivå samt sysselsättning1. Dessa frågor valdes ut för att dels kunna 

beskriva stickprovet, men också för att vi ville undersöka om det fanns skillnader i deras 

socioekonomiska bakgrund som inverkade på deras attityd gentemot klimatfrågor eller på deras 

upplevda klimatengagemang (H2, H3, H4). Bakgrundsfrågorna konstruerades delvis med hjälp av 

SCB:s frågebank över bakgrundsfrågor och Enkätboken (Trost & Hultåker, 2016). 

 

 

4.3.2 Frågor om klimatengagemang 

 

De fyra följande frågorna i enkäten handlade om klimatfrågor och respondenterna uppmanades att 

bedöma sin inställning/attityd gentemot klimatförändringarna med hjälp av en tiogradig 

Likertskala. Exempel på klimatfrågor är fråga nio som lyder “Hur ofta oroar du dig över 

klimatförändringar?”. Denna fråga kunde respondenten besvara på en skala där 1 innebar 

“aldrig” och 10 innebar “mycket ofta”. Ytterligare ett exempel är fråga 12 som lyder “I vilken 

grad påverkar frågor om klimatförändringar de beslut du tar i din vardag?”. Frågan besvarades 

genom en skala där 1 innebar “ingen alls” och 10 innebar “i mycket hög grad”. Enkätens frågor 

                                                
1 Se bilaga 1, enkätfrågor. 
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kring klimatförändringar och respondenternas attityd gentemot dessa har konstruerats utifrån 

Angelöw och Jonsons (2015) definition av individens miljöengagemang. Som beskrevs i 

inledningen så utgörs individens miljöengagemang av fem olika faktorer; insikt, ansvar, kunskap, 

självförtroende och handlingsutrymme. Frågorna kring klimatförändringarna (9-12) inkluderades 

i enkäten med avsikt att kunna mäta respondenternas klimatengagemang (H2, H3 och H4), men 

även för att ha möjlighet att se huruvida miljöengagemanget inverkade på deras attityd gentemot 

klimatbudskap överlag.  

 

Angelöw et al. (2015) beskriver hur insikt och kunskap innebär ett erkännande av att klimathotet 

verkligen existerar och att vi människor gemensamt är ansvariga för att minska vår 

klimatpåverkan. En bristande insikt gällande klimathotet kopplas även till en lägre grad av ansvar 

hos individen, medan självförtroende och en tro på den egna förmågan är sammankopplat med 

upplevelsen av att ha tillräckligt med kunskap för att förstå allvaret i klimathotet. Att en individ 

upplever sig ha handlingsutrymme innebär en möjlighet att agera på ett miljöanpassat sätt, likväl 

som avsaknaden av ekonomiska eller tidsmässiga begränsningar (Angelöw et al., 2015). Att det 

finns handlingsutrymme syftar också på tillgängligheten av miljövänliga alternativ när det gäller 

konsumtionsvanor, men även individens upplevelse av att kunna påverka på en högre samhällelig 

nivå (Angelöw et al., 2015).   

 

 

4.3.3 Påståenden om vardagsnära beslut (enkätens kvasi-experimentella del) 

 

Efter fråga 13 som randomiserade respondenterna till tre olika grupper så följde sex påståenden. 

Som tidigare beskrivits fick de två experimentgrupperna ta ställning till tre påståenden för att sedan 

exponeras för en bild bestående av ett klimatbudskap från Svenska Natur- skyddsföreningen. 

Direkt efter bilden följde ytterligare tre påstående att ta ställning till. Påståendena var konstruerade 

parvis där ett påstående presenterades före bilden och ett snarlikt presenterades efter bilden. 

Kontrollgruppen hade enbart möjlighet att besvara de sex påståendena utan att exponeras för någon 

av bilderna. Exempel på parvisa påståenden är fråga 14 som presenterades innan bilden och som 

löd “Du och en vän har en veckas semester och ni bestämmer er för att åka till Berlin. Det kostar 

lika mycket att flyga dit som att åka tåg, men tåget tar längre tid. Hur sannolikt är det att ni ändå 
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väljer tåget?”. Fråga 19 presenterades efter bilden och löd “Du fyller jämnt i år och en nära 

släkting vill fira dig genom att bjuda dig på en resa till Mallorca, hur sannolikt är det att du istället 

föreslår en plats dit ni kan ta er med (enbart) tåg?” Respondenterna fick ta ställning till 

påståendena genom att besvara en tiogradig Likertskala där 1 innebar “inte alls sannolikt” och 10 

innebar “mycket sannolikt”. De sex påståendena och de två klimatbudskapen inkluderades för att 

ha möjlighet att mäta budskapens inverkan på respondenternas attityd och därmed testa vår första 

hypotes (H1).  

 

 

4.3.4 Öppna frågor 

 

Enkäten avslutades med att respondenterna uppmanades till att reflektera fritt kring ämnet 

klimatförändringar och besvara två frågor med egna ord. De två öppna frågorna inkluderades i 

enkäten med avsikt att få reda på om det finns några klimatkampanjer som gjort ett starkt intryck 

på respondenterna och ge dem en möjlighet att beskriva sin upplevelse av dessa. Vi ville även ge 

respondenterna utrymme att lämna egna synpunkter kring ämnet i sig eller själva enkäten. Detta 

för att kunna ta del av viktig information om klimatfrågan som vi inte lyckats fånga upp genom 

enkätfrågorna. Vi sökte även feedback på själva enkäten i avseende att synliggöra eventuella 

styrkor eller brister som respondenterna upplevt och som möjligtvis kan ha påverkat 

undersökningens kvalité. Trost och Hultåker (2016) uppmuntrar till att avsluta enkäten med en 

öppen fråga med avsikt att ge respondenterna möjlighet att lägga till viktig information och för att 

runda av undersökningen på ett bra sätt. 

 

 

4.4 Population och urval 

 

Syftet med en kvantitativ undersökning är inte sällan att dra generella slutsatser utifrån sitt 

stickprov gentemot hela populationen. För att möjliggöra detta krävs en slumpmässighet i urvalet 

som innebär att alla individer i populationen har samma chans att medverka i stickprovet. Ett 

slumpmässigt urval motverkar således ett snedvridet resultat baserat på systematik i urvalet och 

anses dessutom vara representativt för den valda populationen (Rosengren & Arvidson, 2002). 
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Vår avsikt var att få en så stor spridning som möjligt när det gällde respondenternas 

bakgrundsvariabler. Då det fanns vissa tidsmässiga begränsningar i avseende datainsamling valdes 

en digital enkätundersökning som sedan distribuerades på Facebook. Att vi valde att använda oss 

av sociala medier grundar sig på möjligheten att nå ut till ett stort antal individer på kort tid. De 

kriterier vi valde att basera vårt urval på var således att respondenten var över 18 år, bosatt i Sverige 

idag samt hade tillgång till Facebook. En länk till enkäten delades i ett inlägg på en av 

uppsatsförfattarnas privata Facebook med en uppmaning att delta i enkäten samt att gärna dela 

inlägget vidare. Totalt spreds det ursprungliga inlägget med länken till enkäten 35 gånger, vilket 

gör att vi kan anta att ett flertal tusen personer nåtts. 

 

Vårt urval är alltså inte slumpmässigt utan ett bekvämlighetsurval med självselektion. Detta 

innebär att vi använt oss av de individer som funnits tillgängliga på Facebook och som själva valt 

att medverka i undersökningen. De problem som kan finnas med ett självselekterat urval är 

respondenternas ivrighet att medverka och deras entusiasm inför det undersökta fenomenet 

(Rosengren & Arvidson, 2002). Detta kan innebära att endast de respondenter som redan är 

intresserade eller insatta i ämnet väljer att medverka och resultatet blir således aningen snedvridet. 

Vi har varit medvetna om bristerna med vårt urval och att det inte kan ses som representativt för 

hela populationen. Vi gör inga anspråk på att generalisera utifrån vårt resultat utan behandlar de 

resultat vi funnit som giltiga för vårt stickprov. 

 

Totalt deltog 140 respondenter i undersökningen (N=140) varav 96 var kvinnor, 43 var män och 

en deltagare ansåg sig tillhöra en annan könstillhörighet. Respondenternas födelseår sträckte sig 

mellan 1939 och 2000. Detta ger en variationsbredd på 61 år och en medelålder på 39,5 år. Vidare 

frekvensfördelning av respondenternas bakgrundsvariabler kan ses i tabellerna nedan. 
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Tabell 1: Frekvenstabell utbildningsnivå 

 

 
Tabell 2: Frekvenstabell boendeort 

  

 

 

 

Tabell 3: Frekvenstabell sysselsättning 
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4.5 Databearbetning och analys 

 

Trots att vårt urval inte är ett slumpmässigt sådant och vi därmed inte kan dra generella slutsatser 

utifrån vårt resultat, så har vi ändå valt att använda oss av en alfanivå på 5% (α=0,05) vid de 

statistiska analyserna. Borg och Westerlund (2012) menar att det viktigaste med alfanivån är att 

den bestäms på förhand, innan datainsamlingen sker. En alfanivå på 5% är den som vanligtvis 

används inom sociologi och andra samhällsvetenskaper och vi har inte funnit någon anledning att 

frångå från denna praxis. 

 

All hantering av de besvarade enkäterna samt de statistiska körningarna har utförts i SPSS. Den 

insamlade datan har bevarats i författarnas privata datorer där kod krävs för inloggning. Från 

datainsamlingsverktyget Survey & Report skapades en output anpassat för Excel. Denna output 

kopierades i sin helhet från Excel in i SPSS för vidare bearbetning. Deskriptiv statistik togs fram 

för att beskriva undersökningens urval. Vi har sammanställt frekvenstabeller över 

bakgrundsvariablerna för att tydliggöra urvalets frekvensfördelning över dessa2. En ny variabel 

skapades baserat på enkätens fyra frågor gällande klimatförändringar och som bygger på Angelöw 

et al. (2015) femfaktorsmodell över miljöengagemang. Denna variabel benämndes 

“Klimatengagemang”. 

 

Då vår data var på ordinalnivå och dessutom visade sig vara något snedfördelad enligt 

frekvenstabellen (se Bilaga 2), så valdes icke-parametriska test för att besvara frågeställningar och 

för att genomföra hypotesprövning. Den negativa snedfördelningen orsakades antagligen av brister 

i enkäfrågorna eller svarsalternativen, vilket Borg och Westerlund (2012) benämner som en 

takeffekt. Icke-parametriska test används när datan anses avvika från normalfördelningen och/eller 

när data är på nominal eller ordinalnivå (Borg & Westerlund, 2012). Kruskal-Wallis genomfördes 

där vår nya variabel ställdes mot inkomst, kön, utbildningsnivå och boendeort för att se om det 

kunde finnas signifikanta skillnader i respondenternas miljöengagemang i förhållande till dessa 

bakgrundsvariabler. Testet används för att avgöra om det finns signifikanta skillnader mellan 

medelvärden eller medianer i stickprovet och är ett icke-parametriskt alternativ till en envägs 

oberoende ANOVA. Detta innebär att testet används vid en mellanindividsdesign, när jämförelser 

                                                
2 Se bilaga 2, övriga tabeller 
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görs mellan tre eller flera oberoende stickprov samt när data misstänks vara snedfördelad (Borg & 

Westerlund, 2012). Vi har även tagit fram deskriptiv statistik i alla dessa körningar.  

 

Då Kruskal-Wallis visade ett signifikant resultat på “Klimatengagemang” i förhållande till kön 

gjorde vi även ett Mann-Whitney U-test på män jämfört med kvinnor för att säkerställa att inte den 

enda respondent som angett annan könstillhörighet inverkade på signifikansen. Mann-Whitney U-

test är ett icke-parametriskt test mellan två slumpmässiga och oberoende stickprov för att avgöra 

om det finns någon likhet/skillnad (Borg & Westerlund, 2012). I enkätens experimentella del så 

har de tre påståendena före bilden summerats till en ny variabel kallad “före bild” och de tre 

påståendena efter summerats till en ny variabel kallad “efter bild”. Ett Kruskal Wallis kördes 

mellan “före bild” och “efter bild” med gruppindelningen (gruppen som exponerats för bilden med 

fågelungar, gruppen som exponerats för bilden med skogsbranden samt kontrollgruppen) som 

oberoende variabel för att se en eventuell skillnad. 

 

 

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

Reliabiliteten syftar på undersökningens tillförlitlighet och huruvida slumpen har inverkat på 

resultatet (Trost & Hultåker, 2016). Trost beskriver vidare ett fåtal faktorer som alla påverkar 

reliabiliteten och som bör tas i beaktande vid en kvantitativ undersökning. Kongruens och 

precision handlar om graden av likhet mellan frågor som mäter samma sak samt tydlighet i 

enkätens utformning. Vi har varit noga med att skapa tydlighet och precision i konstruerandet av 

vår enkät. Enkäten testades på individer i vår närhet för att uppmärksamma otydligheter i frågorna 

eller svårigheter i svarsalternativen. Stor vikt lades vid användandet av ett lättförståeligt språk utan 

möjligheter till missförstånd och konsekventa svarsalternativ genom enkäten. 

 

Trost och Hultåker (2016) lyfter också objektivitet och konstans som viktiga faktorer för att säkra 

undersökningens reliabilitet. Objektiviteten vid en kvantitativ undersökning syftar på en likartad 

och korrekt inmatning av data, där ett konsekvent sätt att bearbeta datamaterialet inte påverkas av 

individuella skillnader. Konstans innebär att insamlad empiri håller över tid och att inte 

respondenternas svar påverkas av tidsaspekten. 
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Vi valde att låta en av oss överföra data från excel till SPSS för att undvika ett inkonsekvent 

förfarande med datamaterialet. Den andra verifierade därefter inmatad data genom att jämföra 

besvarade enkäter med data i SPSS. När det gäller undersökningens konstans finns det vissa 

aspekter gällande ämnet som bör tas i beaktande. Aktuella kampanjer samt uppmärksamhet i media 

och liknande kanaler i avseende klimatfrågor kan tänkas påverka individers syn på dess 

angelägenhet från en dag till en annan, vilket kan innebära att de svar som registrerats i vår 

undersökning kan ändras över tid. Vi är dock medvetna om att klimatfrågan är ett kontroversiellt 

ämne som ständigt aktualiseras genom nya forskningsrapporter och miljökatastrofer av olika slag. 

Vi är medvetna om att detta kan ha en negativ påverkan på undersökningens konstans och därmed 

dess reliabilitet. 

 

Undersökningens blandade design bestående av både inomindivids- och mellanindividsdesign kan 

däremot ha stärkt reliabiliteten. Framförallt gäller detta inomindividsdesignen som säkerställer att 

inga individuella skillnader mellan deltagare i olika grupper påverkar resultatet (Borg & 

Westerlund, 2012). En mätning före och en mätning efter med två experimentgrupper samt en 

kontrollgrupp stärker även undersökningens interna validitet, då upprepade mätningar i alla 

grupperna minskar slumpmässig inverkan och risken för bakomliggande-variabel-problemet 

(Jones & Forshaw, 2012). Validiteten i en kvantitativ undersökning syftar på att den mäter det som 

avses mätas. Borg och Westerlund (2012) menar också att en hög intern validitet innebär att 

manipulationen av den oberoende variabeln är det enda som ger en effekt på den beroende 

variabeln.  

 

En hög extern validitet syftar däremot på möjligheten att generalisera resultatet till andra individer, 

miljöer eller andra sätt att mäta fenomenet (Borg & Westerlund, 2012). Som tidigare diskuterats 

så görs inga anspråk till att generalisera resultatet från föreliggande studie. För att ha möjlighet att 

generalisera resultatet hade ett mer slumpmässigt urval krävts vilket vi beskrev under Population 

och urval. Då undersökningen inte heller benämns som ett äkta experiment utan ett kvasi-

experiment, så görs heller inga anspråk till att generalisera resultatet till andra miljöer. Trots detta 

anser vi att resultaten kan vara intressanta och möjligtvis kunna ge inspiration till framtida 

forskning. I fråga om huruvida operationaliseringen av den oberoende variabeln varit korrekt och 

att en mätning av klimatbudskap genom en annan operationalisering hade gett samma resultat, så 
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anser vi att en större undersökning med både mer ekonomiska och tidsmässiga resurser hade varit 

nödvändig för att avgöra detta.  

 

När det gäller mätinstrumentets validitet anser vi att denna är hög då vi konstruerat enkäten utifrån 

Angelöws et al. (2015) faktorer för miljöengagemang. Inte heller märks kommentarer om 

otydligheter från enkätens avslutande öppna fråga, vilket stärker kvalitén på enkäten. De brister vi 

vill lyfta är de i avseende vårt urval samt bakgrundsfrågan gällande barn som inte gav oss rätt 

information. I enkäten frågade vi endast efter antal barn i hushållet, vilket gör det svårt att dra 

några slutsatser kring eventuella skillnader i miljöengagemang mellan hushåll med eller utan barn. 

Vi valde därför att utesluta denna bakgrundsfråga i bearbetningen av enkätdatan. I den sista öppna 

frågan framkom det att några respondenter (n=3) hade haft svårigheter att se bilderna i sin helhet 

via mobilen. Detta tekniska missöde kan ha påverkat validiteten.  

 

 

4.7 Etiska överväganden 

 

Vi har under arbetet med föreliggande studie noga beaktat de forskningsetiska riktlinjer gällande 

informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. 

Ett missivbrev formulerades där respondenterna informerades om studiens syfte, villkor för 

deltagande samt hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR3. För att komma vidare till 

enkäten fick respondenterna uppge att de tagit del av missivbrevet och kryssa i en ruta för att 

markera att de gett sitt samtycke till att medverka. Detta har skett i enlighet med kravet på 

informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Då enkäten distribuerats digitalt genom en internetbaserad plattform har respondenterna behållit 

full anonymitet och inga personliga uppgifter har lagrats. En digital enkät går dock att spåras via 

IP-adress men det är inget vi haft anledning att göra. De bakgrundsfrågor som inkluderats i enkäten 

anser vi ha varit nödvändiga för analysen, men utan att innehålla identifierbara uppgifter om 

respondenterna. För att uppfylla kravet på konfidentialitet har även allt material behandlats och 

förvarats på ett ansvarsfullt sätt där inga obehöriga har haft tillgång data. Insamlat material 

                                                
3 Se Bilaga 3, missivbrev 
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kommer enbart användas i föreliggande studie enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Den insamlade datan från enkäterna sparas fram tills dess att uppsatsen betygsatts för att därefter 

förstöras.  

 

Forskning bör alltid överväga nyttan i förhållande till hur den kan påverka de som deltar. 

Klimatförändringar är ett tungt ämne som väcker känslor hos många människor. Vi vill poängtera 

att de personer som valt att delta i vår enkät är vuxna människor som deltagit frivilligt samt att de 

knappast har kunnat undgå vad enkäten handlat om såtillvida de läst missivbrevet. Vi anser att 

klimatfrågan är ett oerhört viktigt ämne som rör oss alla och som behöver uppmärksammas, inte 

minst av samhällsvetare samt sociologer.  I detta fall torde “ändamålet helga medlen”. 
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5. Resultat  

 

Nedan presenteras resultatet av våra hypotesprövningar i ordningsföljd och slutligen redovisas 

resultatet av den öppna frågan. Analysen av vårt resultat kommer att presenteras under Analys av 

resultat. 

 

 

5.1 Inverkan av klimatbudskap 

 

Tabell 4. Före-efter mätning mellan grupper (inom/mellanindividsdesign) 

 

 

Resultatet för vår första hypotesprövning (H1) visade att det inte fanns en signifikant skillnad på 

skattningen av påstående före och efter bild, mellan de tre grupperna (se Tabell 4). 

Signifikansvärdet (eller p-värdet) som anger det exakta sannolikheten för att uppmätt värde skall 

ha tillkommit av en slump visar på 0.953 (p=0.953) före bild och 0.502 (p=0.502) efter bild. Detta 

innebär att våra signifikansvärden är större än vår alfanivå på 5% (p>α) och sannolikheten för att 

vårt resultat skall ha uppkommit av en slump blir därmed för stor. Detta innebär att H1 förkastas 

till förmån för H0 som säger att det inte finns en signifikant skillnad mellan grupperna i avseende 
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inverkan av klimatbudskap. Resultatet innebär att det inte märktes en effekt av de olika 

klimatbudskapen när det gällde att ta ställning till påståendena före och efter exponering av 

“klimatbilden”. Även när det gäller respondenternas skattning på påståendena uppmättes generellt 

höga mätvärden över de tre grupperna. 

 

 

5.2 Variabeln “Miljöengagemang” 

 

Tabell 5. Frekvensfördelning över miljöengagemang  Tabell 6. Skillnader i miljöengagemang mellan grupper 

 

 

Som tidigare beskrivits skapades variabeln Miljöengagemang utifrån enkätfrågorna 9 till 12. Detta 

gjordes för att avgöra huruvida det fanns skillnader i respondenternas upplevda miljöengagemang 

som möjligtvis kunde inverka på effekten av den OV, klimatbudskap (H1). Variabeln skapades 

även för att jämföra huruvida det fanns signifikanta skillnader i upplevt miljöengagemang 

avseende bakgrundsvariablerna kön (H2), boendeort (H3) och utbildningsnivå (H4). Resultatet 
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visade att det inte fanns en signifikant skillnad mellan de tre grupperna i uppmätt 

“miljöengagemang” (se Tabell 6). Uppmätt signifikansvärde visade på 0.932 (p=0.932) vilket är 

större än alfanivån (p>α) och innebär en alltför stor slumpmässig inverkan på resultatet. 

Totalpoäng för variabeln “miljöengagemang” var 40. Medianen uppmättes till Mdn=31 för “Bild 

fågelungar” (n=58) respektive kontrollgruppen (n=33) samt Mdn=30 för “Bild skogsbrand” 

(n=49) (se Tabell 5). Detta skulle kunna tyda på att vi antagligen lyckats få en slumpvis fördelning 

av respondenterna, utan systematiska skillnader grupperna emellan. Detta innebär också att vi 

begränsat inverkan av mellanliggande variabler, när det gäller att mäta effekten av den OV på den 

BV, i enkätens kvasi-experimentella del. Generellt uppmättes relativt höga mätvärden på de fyra 

frågorna gällande klimatförändringarna bland våra respondenter.  

 

5.3 Finns det skillnader mellan könen? 

 

Tabell 7. Frekvenstabell över miljöengagemang mellan kön  Tabell 8. Skillnader i kön i avseende miljöengagemang 
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Tabell 9. Skillnader mellan män och kvinnor avseende miljöengagemang 

 

 

 

Resultatet för vår hypotesprövning gällande skillnader mellan kön i avseende miljöengagemang 

(H2) visade en signifikans på 0,02 (p=0,02 se Tabell 8). Att resultatet är ett signifikant sådant 

baseras på att uppmätt signifikansvärde är mindre än alfanivån (p<α) och att en potentiell 

slumpmässig inverkan på resultatet är tillräckligt liten för att accepteras. Tabell 4 visar att kvinnor 

(Mdn=31) har uppgivit ett högre miljöengagemang än män (Mdn=29) och att den respondent som 

anser sig tillhöra en annan könstillhörighet, har uppskattat sitt miljöengagemang till 35 (Mdn=35).  

Därmed förkastas H0 som säger att det inte finns en skillnad i kön gällande miljöengagemang. 

Tabell 7 visar även att det finns en snedfördelning mellan kön med 96 respondenter som uppgett 

sig vara kvinnor (n=96), 43 som uppgett sig vara män (n=43) och som nämnts tidigare, en 

respondent som anser sig tillhöra en annan könstillhörighet (n=1). Mann-Whitney på variablerna 

män och kvinnor visar en signifikans på 0.01 (p=0,01 se Tabell 9). Detta resultat visar att det finns 

en signifikant skillnad mellan män och kvinnor i skattat miljöengagemang (p<α) och att 

signifikansen från det tidigare Kruskal-Wallis testet inte baserades på den enstaka respondent som 

angivit en annan könstillhörighet.  
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5.4 Påverkar boendeorten människors miljöengagemang? 

 

Tabell 10. Frekvenstabell över boendeort i avseende miljöengagemang Tabell 11. Skillnader mellan boendeort i 

avseende miljöengagemang 

 

 

 

Resultatet för vår hypotesprövning gällande skillnader mellan boendeort i avseende 

miljöengagemang visade ingen signifikant skillnad (se Tabell 11). Signifikansvärdet visade på 

0,629 (p=0,629) vilket är större än vårt alfavärde och således innebär en alltför stor potentiell 

inverkan av slumpen gällande resultatet. Detta innebär att vi behåller H0 som säger att det inte 

finns en skillnad mellan boendeort när det gäller miljöengagemang. Enligt frekvensfördelningen 

(se Tabell 10) har dock det högsta centralmåttet för miljöengagemang (Mdn=32,50) uppmätts 

bland respondenterna som angett att de bor i en storstad (n=18). Både respondenterna som uppgivit 

att de bor i en mellanstor stad (n=58) respektive respondenterna som uppgivit att de bor i en mindre 

stad (n=36) har ett uppmätt mittersta värde på 30,50 (Mdn=30,50). De respondenter som anser sig 
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bo på landsbygden (n=28) har det lägsta centralmåttet för miljöengagemang med en median på 

29,50 (Mdn=29,50). Trots ett icke-signifikant resultat så kan detta, enligt frekvensfördelningen (se 

Tabell 10), tolkas som att ju större stad som respondenter angett att de bor i, desto större 

miljöengagemang upplever de sig ha.  

 

5.5 Påverkar utbildningsnivå grad av miljöengagemang ? 

Tabell 12. Frekvenstabell miljöengagemang  Tabell 13. Skillnader i utbildningsnivå i avseende miljöengagemang  

 

 

 

Resultatet för vår hypotesprövning gällande skillnader i utbildningsnivå i avseende 

miljöengagemang visade inga signifikanta skillnader (se Tabell 13). Uppmätt signifikansvärde 

visade på 0.285 (p=0,285) vilket var högre än den bestämda alfanivå på 5% (p>α) och den 

slumpmässiga inverkan på resultatet kan antas vara för stor för att accepteras. Detta innebär att vi 

även här behåller H0 som i detta fall säger att det inte finns en skillnad mellan utbildningsnivå i 
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avseende miljöengagemang. Dock märks en snedfördelning i urvalet då en övervägande del av 

respondenterna (n=96) har en högre utbildning (se Tabell 12). Av dessa 96 respondenter har 73 

respondenter (n=73) angett att de studerat vid universitet eller högskola i tre år eller längre. Högsta 

uppmätta centralmått (Mdn=32,00) för miljöengagemang fanns bland de respondenter som 

uppgivit att de studerat vi universitet eller högskola kortare än tre år (n=23). Lägst centralmått 

(Mdn=25) fanns bland de respondenter som angett grundskola som högsta utbildningsnivå (n=2). 

 

 

5.6 Öppna frågor 

 

I den första öppna frågan “ Kan du minnas någon klimatkampanj som gjort ett starkt intryck på 

dig? Om ja, beskriv dess budskap och din upplevelse av den” finns några återkommande teman 

bland svaren. Av alla som deltog i enkäten (n=140) så svarade 83 personer (n=83) på den öppna 

frågan. Av dessa har 30 (n=30) svarat “nej” eller “ingen”. Bland de respondenter som gav ett svar 

på vilka kampanjer de kom ihåg så nämns “svältande isbjörn på ett isflak” (n=9), “Greta Thunbergs 

klimatstrejk” (n=5), ‘Al Gore’s film “An unconvenient truth”’(n=3), kampanjer i allmänhet 

innehållandes djur (n=3), kampanjer (från olika miljöorganisationer) om nedsmutsade hav eller 

plast i haven (n=6), ospecifierade kampanjer som innehåller översvämningar eller naturkatastrofer 

(n=3), Kampanjen “Håll Sverige Rent” (n=4), miljöpartiets valkampanjer från olika år (n=2) samt 

Världsnaturfondens (WWF) kampanj om palmolja (n=2). Två respondenter svarade också att de 

aktivt försöker undvika kampanjer eller nyheter om klimatförändringar då de känner sig 

uppgivna/får ångest.  
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5.7 Analys av resultat 

 

Vi kommer här att redovisa analysen av vårt resultat utifrån uppsatsens teoretiska referensram och 

den tidigare forskning som vi presenterade under avsnitt 2.  

 

 

5.7.1  Idealiserade svar? 

 

Att vara medveten om miljö- och klimatproblematik kan i vår samtid ibland upplevas som något 

eftersträvansvärt för individen, vilket gör att vårt resultat skulle kunna förstås utifrån Goffmans 

begrepp idealisering (och därmed även intrycksstyrning). När en individ ställs inför en fråga där 

det finns bättre och sämre svar så kan det vara så att hen svarar mer utifrån samhällets 

förväntningar än den egna personliga åsikten. “När individen framträder inför andra kommer 

följaktligen hans framträdanden att tendera att införliva och exemplifiera samhällets officiellt 

sanktionerade värden, och det i högre grad än hans beteende i sin helhet” (Goffman, 2014, s. 39). 

En stor del av den svenska befolkningen uppger i olika mätningar att de tar hänsyn till 

klimatpåverkan i sitt vardagliga liv (Naturvårdsverket, 2018). Att besvara en enkät i sociala medier 

kan i allra högsta grad likställas med att “framträda inför andra”. Trots utlovad anonymitet så är 

de allra flesta högst medvetna om andra människors hantering av svaren, vilket resulterar i att de 

blir angelägna om att framstå som individer med korrekta värderingar. I vårt fall kan även det 

självselekterade urvalet ha spelat en stor roll för det resultat vi fått då en person som inte intresserar 

sig för eller anser att ämnet är viktigt, antagligen inte väljer att besvara enkäten. Detta gäller förstås 

andra studier som också har ett frivilligt deltagande.  

 

Vi kan bara spekulera kring huruvida respondenterna kan ha åberopat vissa önskvärda 

samhällsvärden i sina attityder till klimatförändringar och att det är därför de skattar högt på våra 

påståenden, eller om det helt enkelt är så att alla internaliserat dessa värden och därigenom svarat 

ärligt och sanningsenligt. Att kvasi-experimentet inte gav något signifikant resultat kan säkerligen 

bero på just den höga skattningen överlag och att enkäten verkar ha besvarats av människor som 

anser sig vara insatta och engagerade i klimatfrågan. I likhet med Goffman (2014) så vill vi dock 

förtydliga att om svaren beror på en idealisering så handlar det inte nödvändigtvis om att klättra i 
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någon form av hierarki utan om en önskan att vara nära ett samhälles kärnvärden. Det handlar inte 

enbart om att positionera sig utan det är framförallt en fråga om individens anseende.  

 

 

5.7.2 Ett “medvetet” kapital? 

 

Vår ambition med enkäten var att nå en bred målgrupp där vem som helst över 18 år, boende i 

Sverige samt med tillgång till Facebook kvalificerade sig till att svara. När det gäller ett 

självselekterat urval så är det väldigt svårt att påverka vem som väljer att delta. Detta kan 

naturligtvis ha inverkat på vårt resultat då urvalet blivit ett skevt sådant.  En stor del av 

respondenterna har till exempel angett en högre utbildningsnivå, vilket kan kopplas till både 

Bourdieus kapitalteori samt Angelöws et al. (2015) kunskapsfaktor. Däremot så har vi fått ett lite 

bredare urval när det gäller bakgrundsvariablerna inkomst och boendeort. Detta tyder ändå på att 

det inte finns en systematik i vårt urval som skulle kunna kopplas till klass i den bemärkelsen att 

klimatmedvetenhet inte enbart tycks bero på tillgång till kulturellt eller ekonomiskt kapital. Att 

vara miljömedveten kan i dagens samhälle däremot vara ett sätt att positionera sig gentemot andra 

och ses som ett symboliskt kapital i ett sammanhang (fält) där detta erkänns som något positivt 

och eftersträvansvärt. Ett sätt att tolka resultaten från vår enkät är att respondenterna har 

inkorporerat klimatfrågan som självklar i sitt habitus och agerar därefter i det sociala rummet, i 

detta fall en enkät publicerad på sociala medier. 

 

Eftersom vi mätt bakgrundsvariabler framförallt med avsikten att använda oss av Bourdieus 

kapitalteori men inte funnit några signifikanta skillnader mellan respondenternas inkomst eller 

utbildning och deras skattade engagemang för klimatet, så skulle en alternativ tolkning vara att 

detta kan vara en annan form av kapital.  Ett sådant “miljömedvetet” kapital är till viss del kopplat 

till utbildningsnivå då det krävs kunskap och förståelse kring klimatförändringar. Även 

ekonomiska resurser kan behövas för att möjliggöra för individen att välja mer 

miljövänliga/klimatsmarta alternativ, som kan vara dyrare än konventionella varor. Vi föreslår 

dock att denna kapitalform även har en emotionell komponent, att individen hyser en empati och 

en oro för miljön och klimatet. Vi lever också i en tid där den kunskap och information som krävs 

för att tillgodogöra sig ett miljömedvetet kapital inte nödvändigtvis behöver anskaffas inom det 
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etablerade utbildningssystemet, där av försvagas kanske dess koppling till klass utifrån Bourdieus 

definition (Bourdieu refererad till i Giddens, 2009).  

 

Det går alltså att (välja att) leva miljövänligt utan både erkänt utbildningskapital och ekonomiskt 

kapital. Skälen för ett miljöengagemang tycks variera och en människa kan leva resurssnålt av 

både frivilliga eller ofrivilliga orsaker. Detta kan stärka tesen om miljömedvetenhet som ett slags 

(modernt) kapital som nödvändigtvis inte faller in i några av Bourdieus befintliga kategorier. Det 

kan dock även vara ett symboliskt kapital inom de fält som erkänner det. För att illustrera dessa 

tankegångar med ett exempel så gick vi under förarbetet till denna studie med i flera stora miljö- 

och klimatgrupper på Facebook, samt läste en mängd bloggar skrivna av miljöintresserade 

människor som valt att leva i så kallad “frivillig enkelhet”. Det vi tyckte oss kunna ana i dessa 

specifika“fält” var att medvetna val kan användas av agenten för att positionera sig gentemot och 

nå erkännande hos andra. Det tycks pågå en maktkamp inom det miljömedvetna fältet där 

klimatfrågan och en klimatsmart livsstil används för att klättra i hierarkin och därmed förbättra sitt 

anseende samt öka sin status i det sociala rummet. Vi kan inte dra några slutsatser om detta utifrån 

den enkätstudie vi nu genomfört men vi menar att det kan finnas intressanta aspekter att utforska 

i framtida studier. 

 

 

5.7.3  En signifikant skillnad mellan män och kvinnors engagemang i klimatfrågan 

 

Ett ”medvetet kapital” kan utifrån genussystemets konstruktion tänkas vara mer eftersträvansvärt 

för kvinnor att positionera sig inom. Om miljömedvetenhet och miljövänlighet förknippas med 

värden som traditionellt tillskrivs kvinnor, i en värld där mannen är norm, så blir konsekvenserna 

att de lösningar på åtgärder som föreslås (exempelvis Broughe et. al, 2016 som föreslår att göra 

kommunikationen mer maskulin/macho för att tilltala män) reproducerar dessa tillskrivna värden. 

Yvonne Hirdman tar upp ett exempel hur mjölkning av kor i Sverige varit ett område som genom 

mekanisering förvandlats från kvinnornas domän på 1800-talet till den manlige mjölkbondens på 

1900-talet:  
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”Kraften i denna enkla genuslogik som ligger under här gör att man skulle kunna formulera en nästan 

lagliknande sats för arbetsbyte: där män går över till kvinnoområden och gör kvinnosaker, måste dessa 

områden(kursiv) och saker (kursiv) förändras, men där en kvinna går in på manliga områden och gör karlasaker, 

måste hon förändras. Hon som sig i leken ger, hon får leken tåla.” (Hirdman, 2001, s.67) 

 

Problemet som vi ser med denna “lagliknande sats” är att om vi ska kunna vända utvecklingen 

med klimatförändringarna, så är det ofrånkomligt så att det är män(niskan) som måste anpassa sig 

efter de ramar som ekosystemet sätter. Vi kan därmed inte anpassa vare sig kommunikationen 

kring eller själva klimatfrågan i sig till den manliga normen, utan utvecklingen kräver en större 

mänsklig ödmjukhet och ett omedelbart agerande för att åtgärda det vi orsakat.  Klimatförändringar 

är ett resultat av de utsläpp som industrialiseringen producerat och det industriella samhället har 

växt fram i en västerländsk kontext (med mannen som norm) och där ekonomiskt kapital och 

kulturellt kapital kommit att bli de eftersträvansvärda symboliska kapitalen för både män och 

kvinnor.  

 

I vårt resultat märks en högre svarsfrekvens bland kvinnor samt en signifikant skillnad i 

klimatengagemang där kvinnorna skattat sig högre än männen. Vårt val att erbjuda en tredje 

könskategori utnyttjades endast av en respondent på 140 svarande och går således inte att dra några 

statistiska slutsatser kring. Det vi kan tyda utifrån vårt resultat, men även från tidigare forskning 

(Naturvårdsverket, 2018; Broughe et al., 2016), är att det tycks finnas en stark uppdelning, en 

dikotomi mellan män och kvinnor som också tycks påverka graden av klimatengagemang. Denna 

uppdelning skulle kunna förstås utifrån Hirdmans begrepp genussystem och det som hon beskriver 

som isärhållandet av män och kvinnor (Hirdman, 1988). Hon menar att isärhållandet upprätthålls 

genom exempelvis olika ansvarsområden för män och kvinnor. Möjligtvis kan det vara så att den 

höga svarsfrekvensen bland kvinnliga respondenter visar att ett deltagande och att vara behjälplig 

i en undersökning kan antas tillhöra ett kvinnligt ansvarsområde. Det kan också vara så att kvinnor 

känner ett större ansvar generellt för klimatet och att detta baseras på socialt förvärvade egenskaper 

som högre grad av omhändertagande och altruism. Kvinnans traditionella roll med fokus på 

moderskapet, kan innebära att ett miljöengagemang blir ytterligare en del i kvinnans omvårdnad 

av sina barn och nästkommande generationer och att klimatfrågan därför faller inom kvinnans 

ansvarsområde. 
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Det är också intressant att notera att Broughe et.al (2016) pekar ut machokulturen som en möjlig 

förklaring till att män inte vill förknippas med en feminiserad miljövänlighet och den lösning de 

föreslår är då att göra kommunikationen mer macho när en miljövänlig produkt ska marknadsföras 

gentemot en marknad som består av fler män än kvinnor. Något som blir enklare att både förstå 

och problematisera utifrån Hirdmans begrepp genus(makt)ordning, att könen hålls isär samtidigt 

som det ena värderas högre än det andra. Stora “A” vill inte riskera att förknippas med lilla “a”. 

Vilket för vårt resultat skulle kunna tolkas som att de manliga respondenterna medvetet valt att 

skatta sig lägre för att inte förknippas alltför mycket med ett “kvinnoområde” som klimatfrågan 

och därmed likställas med kvinnan. Att värna om sitt stora “A” innebär ett undvikande av det som 

inte kan anses vara förenligt med “mansrollen”. I samband med detta bör även Goffmans 

intrycksstyrning nämnas då det förefaller finnas en medvetenhet i hur en önskar framstå och som 

innebär att kontrollerat styra vilket budskap som sänds ut. Det kan således vara så att det i dagens 

samhälle finns en rädsla att bryta den genus(makt)ordning som Hirdman (2001) beskriver och att 

detta ligger som grund för den dikotomi mellan män och kvinnor som tycks märkas gällande 

klimatfrågan.  
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6. Diskussion 

 

Studien avsåg undersöka om olika typer av klimatbudskap har en inverkan på respondentens attityd 

gentemot klimatförändringar vid ett exponeringstillfälle. Resultatet visade att det inte fanns en 

signifikant skillnad mellan de tre grupperna avseende de olika klimatbudskapens inverkan på 

attityden gentemot klimatförändringar. Studien syftade också till att undersöka huruvida det fanns 

skillnader i respondenternas socioekonomiska bakgrund som inverkade på deras 

klimatengagemang. Ingen signifikant skillnad uppmättes bland respondenternas 

klimatengagemang i förhållande till deras utbildningsnivå eller boendeort. Dock märktes ett 

generellt högre klimatengagemang hos de respondenter som uppgett att de bodde i en större stad 

samt hade genomfört en akademisk utbildning, även om denna skillnad inte var signifikant. En 

signifikant skillnad i klimatengagemang uppmättes i förhållande till kön, där kvinnor skattat ett 

högre klimatengagemang än män. Dessa resultat är i linje med tidigare forskning på området, som 

visat att kvinnor tycks ha ett större intresse och engagemang för klimatfrågor samt upplever större 

oro inför klimatförändringarna (Naturvårdsverket, 2018; Brough et al. 2016). 

 

När det gäller hur frågor om klimatförändringar bör kommuniceras så är det viktigt att ha i åtanke 

att människor har olika tolkningsramar (Wibeck, 2009), vilket nödvändigtvis inte behöver kopplas 

till de bakgrundsfrågor vi undersökt. De svar vi fick i de öppna frågorna kan möjligtvis tolkas som 

att “skrämseltaktik” lättare sätter sig på minnet sett till de miljökampanjer som respondenterna har 

nämnt. I den sista frågan har flera också nämnt att klimatet ger dem känslor av uppgivenhet och 

ångest, vilket kan kopplas till den apati eller “miljömelankoli” som Haltinner och Sarathchandra 

(2018) beskriver som ett resultat av alltför stort fokus på emotioner som rädsla och ångest i 

klimatkampanjer. De menar dock att en känsla av skam kan motivera till handling. I vårt material 

har flera respondenter nämnt att de framförallt minns kampanjer som handlar om djur, något som 

vi tänker kan ha en möjlig koppling till detta. Djur som påverkas och lider på grund av vår 

oaktsamhet kan skapa känslor av skam, vilket kanske kan resultera i att dessa kampanjer gör ett 

starkare intryck på oss. Flera respondenter (n=30) har angett “nej” som svar på frågan om de minns 

några miljö/klimatkampanjer. Vi kan inte veta om det är fråga om ett undvikande, en uppgivenhet, 

apati eller om kampanjerna inte haft ett tillräckligt genomslag. Vi kan bara spekulera kring om 

något av detta kan vara en del av förklaringen till varför vi inte fått någon mäteffekt i vårt kvasi-
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experiment med bilderna. Angelöw et al. (2015) menar att skrämseltaktiken naglar sig fast men 

efterföljs den inte av instruktioner till konkreta handlingar så uteblir det aktiva agerandet för 

klimatet.   

 

Ett negativt framtidsscenario menar Kaida och Kaida (2016) skulle kunna vara motiverande för 

individer att agera mer miljövänligt här och nu. Eftersom vi inte har mätt hur miljö- eller 

klimatvänligt respondenterna agerar i konkreta handlingar i vardagen (handlingskomponenten 

inom attitydbegreppet) utan endast låtit dem skatta sitt leverne och ta ställning till 

fiktiva/hypotetiska påståenden så kan vi inte uttala oss om detta utifrån vår undersökning. Hade vi 

fått en effekt av vårt kvasiexperiment (en högre skattning på påståendena efter bilden med 

skogsbrand) så hade kanske deras resonemang om “konstruktiv pessimism” kunnat bidra till en 

förståelse kring detta.  

 

Ozonhålet används ofta som ett hoppfullt exempel på hur internationella förhandlingar lyckats 

åstadkomma en klar förbättring. Vi anser dock att det är en något problematisk jämförelse då de 

lösningar som krävdes för att stoppa uttunningen av ozonlagret hade konkreta och betydligt enklare 

lösningar. Det fanns också bra alternativ till freonet något vi menar kan kopplas till Angelöws et 

al. (2015) faktorer för miljöengagemang, att ett engagemangs stärks när konkreta förslag till 

handling finns. Klimatförändringar är ett betydligt mer mångfacetterat och svåråtkomligt problem. 

Den industrialiserade världens livsstil bygger till stor del på användandet av fossila bränslen och 

ett tvärt stopp skulle leda till radikala förändringar i vårt sätt att leva. Utifrån Becks (1986) 

resonemang så gör detta oss alla till medbrottslingar och därmed måste vi alla som individer på 

något sätt också hantera dessa tankar och utmaningar då det handlar om vår existens på jorden.  

 

Samhällets olika skiktningar ger olika förutsättningar vilka i sin tur tycks inverka på individers 

attityd och förändringsbenägenhet. Till exempel har vi funnit skillnader mellan män och kvinnors 

klimatengagemang i vårt resultat (som bekräftar tidigare forskning) vilket vi anser är ett ganska 

tungt argument varför en sociologisk ansats på miljö- och klimatfrågor verkligen behövs. Ett 

sociologiskt perspektiv kan tillföra kunskap om varför människor resonerar och agerar som de gör, 

vilket är ett måste om vi ska kunna få bukt med klimatförändringarna. Samtidigt vill vi betona 

vikten av tvärvetenskaplighet och en prestigelöshet inom och mellan de olika vetenskapliga fälten. 
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Vi lever i ett samhälle med stark arbetsdelning där de flesta av oss är specialister inom olika 

områden. Det kan vara svårt att få till ett helikopterperspektiv i vår komplexa värld, men vi menar 

att det måste finnas en ansats till att försöka överblicka och samverka.  Det behövs en 

kunskapsöverföring mellan olika kompetensområden istället för ett revirtänkande. 

 

Vi vet vad som händer om ingenting görs och vi har också kunskap om vad som behöver göras. 

Förutom svårigheterna kring att få till ett helhetstänk mellan olika vetenskapliga discipliner så är 

det en stor utmaning att få människor att gå samman och agera gemensamt och framförallt om det 

samtidigt innebär obekväma livsstilsförändringar för individen. Att göra avkall på privilegier och 

bekvämligheter för klimatets skull kan för många upplevas som en alltför stor uppoffring, om inte 

till och med praktiskt taget omöjligt om vardagen ska fungera. Samtidigt lever en stor del av 

befolkningen (även i vårt land) redan resurssnålt eftersom de inte har medlen att uppnå den livsstil 

som kollektivet drömmer om (även om de kanske inte definierar sig själva som miljö- eller 

klimatmedvetna eller anses vara det av andra). Här kan motsättningar uppstå mellan den allmänt 

accepterade synen på vad som är utveckling och framgång och en ekologisk hållbar livsstil. 

   

För att förändra attityder (och kanske även väcka ett engagemang) krävs någon form av insikt och 

kanske även en ”utlösande faktor”. Om detta sker (för det sker inte hos alla) så kan det ske gradvis 

genom ihärdiga påminnelser från till exempel bilder eller kampanjer, eller mer i form av ett 

“uppvaknande”. Starka bilder som skapar känslostormar eller stora händelser som påverkar 

individer och inte går att blunda för, kan spela en stor roll för att väcka opinion och leda till 

förändringar i samhället. Vi menar att det kan vara av vikt att noga studera vilka mekanismer som 

kan leda till ett snabbt uppvaknande hos många människor i och med att möjligheterna till att 

bromsa klimatförändringarna krymper snabbt och vi behöver agera omedelbart.  

 

Vi hoppas att vårt arbete på något vis har bidragit till att rikta uppmärksamheten kring 

klimatfrågans komplexitet och svårigheten att definiera problembilden utifrån de sociologiska 

begrepp som redan finns. Som vi inledningsvis nämnde så anser vi inte att attitydbegreppet är 

tillräckligt omfattande för att i sin helhet fånga upp människors relation till klimatfrågan. Vi har 

därför valt att även använda begreppet klimatengagemang för att representera de attityder som 

möjligtvis kan ses som ett mer aktivt förhållningssätt till klimatfrågan och som innefattar alla tre 
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komponenterna i attitydbegreppet. Dessa skiljer sig avsevärt från de attityder som enbart baseras 

på en tanke- eller känslokomponent och där individen förblir passiv inför de samhällsfrågor hen 

ställs inför. För radikala förändringar krävs kanske radikala (eller åtminstone annorlunda) 

angreppssätt och under tiden detta arbete pågått så har vi faktiskt fått bevittna en spännande 

utveckling i vad som kan tänkas vara fröet till ett paradigmskifte. En viral artikel i Buzzfeed (Feder, 

Hirji & Mueller, 2019) lyfter det faktum att det nu är unga kvinnor världen över som leder de 

växande klimatprotesterna med Greta Thunberg i spetsen, vilket också ger tyngd till vårt 

resonemang kring genus i klimatfrågan. Vi låter därmed hennes ord få avsluta vår få avsluta vår 

diskussion ”Jag tänker inte så mycket på hopp eller på vad som kan hända i framtiden, jag tänker 

att vi måste agera även om det inte finns hopp. Att inte ha hopp är ingen ursäkt för att inte agera. 

Hoppet kommer ju om man agerar.” (Larsson, 2018). 
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Bilaga 1: Enkätfrågor: 

 Vilket år föddes du? 

Anser du dig vara: Kvinna/Man/Annan könstillhörighet 

Bor du i: Stor stad (över 100.000 invånare), Mellanstor stad (mellan 50.000-100.000 invånare), Mindre stad/Tätort 

(mellan 5000-50.000 invånare), Landsbygd 

Hur många personer ingår i ditt hushåll? 

Hur många av personerna i ditt hushåll är under 18 år? 

Vad är din högst genomförda utbildningsnivå? Grundskola, Gymnasium, Eftergymnasial yrkesutbildning 

(YH/Folkhögskola), Universitet/Högskola kortare än 3 år, Universitet/Högskola 3 år eller längre 

Hur stor är hushållets sammanlagda årsinkomst (innan skatt): under 100.000 kr, 100.000-200.000 kr, 

200.000-300.000 kr, 300.000-400.000 kr, 400.000-500.000 kr, 500.000-600.000 kr, 600.000-700.000 kr, 

700.000-800.000 kr, 800.000-900.000 kr, 900.000-1 000.000 kr, över 1000.000 kr 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?: Arbetar som anställd (heltid), Arbetar som anställd (deltid), 

Egen företagare, Studerande, Pensionär, Tjänstledig eller föräldraledig, Arbetssökande eller i 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd, Långtidssjukskriven (mer än tre månader), Hemarbetande, sköter 

hushållet, Annat 

Nedan följer ett antal frågor om din upplevelse av och din syn på klimatförändringar. 

Hur ofta oroar du dig över klimatförändringar? Ange på skalan 1-10 där 1 motsvarar "aldrig" och 10 

"mycket ofta" 

Hur viktigt anser du att frågor gällande klimatförändringar är i dagsläget? Ange på skalan 1-10 där 1 

motsvarar "inte alls viktigt" och 10 "mycket viktigt" 

Hur väl insatt anser du dig vara i frågan om klimatförändringar? Ange på en skala 1-10 där 1 motsvara 

"inte alls" och 10 "mycket insatt" 

I vilken grad påverkar frågor kring klimatförändringar de beslut du tar i din vardag? Ange på en skala 1-

10 där 1 motsvarar "ingen alls" och 10 "i mycket hög grad" 

Vi kommer nu att fördela alla som deltar i enkäten i tre slumpmässiga grupper. Varje grupp kommer 

sedan få ta ställning till ett antal påståenden. :Jag fyller år i januari, februari, mars eller april, Jag fyller år 

i maj, juni, juli eller augusti, Jag fyller år i september, oktober, november eller december 

Nu följer 6 påståenden som du uppmuntras ta ställning till genom att markera hur väl påståendet 

stämmer överens med dig på en skala mellan 1 till 10. 

Du och en vän har en veckas semester och ni bestämmer er för att åka till Berlin. Det kostar lika mycket 

att flyga dit som att åka tåg, men tåget tar längre tid. Hur sannolikt är det att ni ändå väljer tåget? 1="Inte 

alls sannolikt" och 10="Mycket sannolikt" 

Din favoritrestaurang bestämmer sig för att byta meny och satsar uteslutande på närproducerade 

ingredienser efter säsong. Hur stor är sannolikheten att du fortsätter att besöka restaurangen 

regelbundet? 1="Inte alls sannolikt" och 10="Mycket sannolikt" 



 

50 
 

Det är återigen dags att plocka fram vinterkläderna och du märker att din varma vinterjacka har ett trasigt 

blixtlås. Hur sannolikt är det att du lagar din vinterjacka istället för att köpa en ny? 1="Inte alls sannolikt" 

och 10="Mycket sannolikt" 

Du kommer nu att få se en bild från en kampanj som Svenska naturskyddsföreningen driver i sociala 

medier. Du behöver inte göra något annat än att titta på bilden en stund och sen klicka dig vidare till 

nästa fråga. 

Du fyller jämnt i år och en nära släkting vill fira dig genom att bjuda dig på en resa till Mallorca, hur 

sannolikt är det att du istället föreslår en plats dit ni kan ta er med (enbart) tåg? 1= "Inte alls sannolikt" 

och 10= "Mycket sannolikt" 

Den butik du vanligtvis handlar i har beslutat att byta ut sitt sortiment och enbart erbjuda närproducerade 

varor efter säsong. Hur stor är sannolikheten att du fortsätter besöka butiken regelbundet? 1="Inte alls 

sannolikt" och 10="Mycket sannolikt" 

Det gick inte att laga din vinterjacka så du behöver en annan. Hur sannolikt är det att du i första hand 

väljer att kolla om det finns någon begagnad att köpa? 1="Inte alls sannolikt" och 10="Mycket sannolikt" 

Avslutningsvis följer ett par frågor där du uppmanas att reflektera fritt kring klimatförändringar och 

kommunikationen kring olika klimatbudskap. Du har här möjlighet att besvara frågorna med dina egna 

ord. 

Kan du minnas någon klimatkampanj som gjort ett starkt intryck på dig? Om ja, beskriv dess budskap 

och din upplevelse av den. (Max 500 tecken) 

Här har du möjlighet att lämna eventuella synpunkter på själva enkäten, eller övriga reflektioner kring 

ämnet (Max 500 tecken) 
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Bilaga 2: Övriga tabeller   
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Tabell: Frekvenstabell och medelvärden för variabeln “miljöengagemang” kontra inkomst.  
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Tabell: Skillnader i  medelvärden för variabeln “miljöengagemang” kontra inkomst.  
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Miljöengagemang i förhållande till variabeln “Boendeort”  
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Miljöengagemang kontra variabeln utbildningsnivå 
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Bilaga 3: Missivbrev 

Hej! 

Som projektarbete i Sociologi III genomför vi en undersökning om hur frågor kring klimatförändringar 

kommuniceras i Sverige idag och hur människor upplever dessa budskap. Vi skulle uppskatta om du tog dig tid för 

att besvara vår enkät. För deltagande krävs att du är över 18 år samt bor och lever i Sverige. Enkäten besvaras i det 

webbaserade enkätverktyget Survey & Report som är en molntjänst utanför Karlstads universitet.  

Enkäten tar cirka 7 minuter att besvara och din medverkan kan bidra till en bättre förståelse för hur olika sätt att 

kommunicera kring klimatförändringar påverkar människor. Ditt deltagande är helt frivilligt och dina 

personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet.  

De uppgifter som du lämnar behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads 

universitets studieregister för att sedan förstöras. Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt 

personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 

begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

Resultatet från besvarade enkäter kommer att redovisas på gruppnivå vilket innebär att inga 

identifierbara uppgifter om dig kommer att presenteras i projektarbetet. Enkäterna kodas vid 

mottagandet för att därefter sammanställas genom analys i det statistiska dataprogrammet SPSS. Det 

slutliga arbetet kommer att finnas tillgängligt i DIVA portal om intresse finns att ta del av resultatet. 

Har du frågor kring enkäten eller vårt projektarbete så är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare vid Karlstad universitet. 

 

Magdalena Dahlgren  magdfryk100@student.kau.se 

Petra Åslund  petrhard100@student.kau.se  

Handledare: Annika Jonsson annika.jonsson@kau.se 

Jag har läst och accepterar villkoren: Jag nekar samtycker/Jag samtycker 
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