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Förord
När jag började denna c-uppsats så var tanken att skriva om klimatångest, men fann snabbt att
forskare pratade om den högre utbildningens behov att förändras för att möta de globala 
behoven, som att minska den globala uppvärmningen och jobba för hållbar utveckling. För att
påvisa detta har forskare gjort enkäter och intervjuer för att se vart studenters kunskap och 
attityd ligger. Detta för att visa vart universitetet behöver jobba vidare med förändringar. Jag 
kände att en liknande undersökning kan göras på universitetet jag själv studerar på (Karlstad 
universitet). Det finns en didaktisk nytta för både universitet, gymnasier och grundskolor att 
veta hur de som studerar i den högre utbildning tänker runt globala uppvärmningen då alla 
som studerar förmodligen har deltagit i dessa utbildningsstadier. Genom att kartlägga 
studenters kunskaper och attityder så kan man synliggöra vart utbildningen brister eller 
saknar.

Sammanfattning

Denna uppsats bygger på att kartlägga studenters disposition och kunskap runt den globala 
uppvärmningen För att få fram dessa svar användes en enkät. Enkäten är indelad i tre olika 
steg. En del med kunskapsbaserade frågor, en med självbedömande frågor och en del med 
självuppfyllande frågor. Flera studier har skapats för att kartlägga studenters dispositioner och
kunskaper, för att se om det finns kunskapsluckor bland universitetsstudenter och för att se 
om universiteten brister på vissa undervisningsdelar.

I resultat uppmärksammades att Karlstads studenter hade en relativ lå kunskapsnivå och 
bedömde sina egna kunskaper relativ högt med de faktiska kunskaper de befattar. Studenterna 
upplevde att samhället till vis del bryr sig om global uppvärmning, och de vill motverka den 
globala uppvärmningen, men på samma gång anpassa samhället till framtidens klimat. Som 
en australisk studie (Pfautsch och Gray 2017), hade Karlstad studenterna en likvärdig syn som
de australiska studenterna hur man värderar olika källor om global uppvärmning, exempelvis 
så var politiker, klassisk media och social media klassad bland alla som väldigt opålitliga 
källor.

Nyckelord: Global uppvärmning,  kognitiva dissonans

Abstract

This essay is based on a survey of student’s attitudes and knowledge about global warming. A 
survey was used to obtain answers. The questionnaire is divided into three different stages. 
Some whit knowledge- based questions, one whit self-assessing questions and some with self-
fulfilling questions. Several studies have been created to survey students’ attitudes and 
knowledge, to see if there are knowledge gaps among university student, and to see if the 
universities lack certain teaching components.

In the results, it was noted that Karlstad’s students had relatively low level of knowledge and 
assessed their own knowledge relatively high to the actual knowledge they hold. The students 



felt that society cares about global warming to some extent, and they want to counteract 
global warming but at the same time adapt society to the climate of the future. As an 
Australian study, (Pfautsch . and Gray 2017), the Karlstad students had an equal view as the 
Australian students of how to evaluate various sources of global warming, for example, 
politicians, classic media and social media were ranked among all as very unreliable sources. 

Keywords: Global warming, cognitive dissonance



Innehållsförteckning
1. Inledning.................................................................................................................................1

1.1 IPCC, Stigande temperaturer............................................................................................1

1.2 Förståelse om global uppvärmning...................................................................................1

1.3 Problemorientering............................................................................................................2

1.4 Syfte..................................................................................................................................2

1.5 Frågeställningar.................................................................................................................2

2. Metod......................................................................................................................................3

2.1 Kvantitativ metod..............................................................................................................4

2.2 Enkätundersökning............................................................................................................4

2.3 Urvalsgrupper för studien.................................................................................................5

2.4 Validitet och reliabilitet.....................................................................................................5

2.5 Analysmetod......................................................................................................................6

2.6 Bortfallsanalys..................................................................................................................7

2.7 Grupperingar.....................................................................................................................7

2.8 Metoddiskussion...............................................................................................................7

3. Tidigare forskning...................................................................................................................9

3.1 Global uppvärmning och dess känslor .................................................................................9

3.2 Unga människor och miljöproblem.................................................................................10

3.3 Undervisning om klimatförändring och globaluppvärmning..........................................11

3.4 Pfautsch och Gray Low factual understanding and high anxiety about climate warming 
impedes university students to become sustainability stewards: An Australian case study..12

3.4.1 Self-ratedunderstanding .........................................................................................13

3.4.2 Factualknowledge...................................................................................................13

3.4.3 Perceptions..............................................................................................................14

4. Empiri....................................................................................................................................15

4.1 Resultatredovisning självbedömning  ............................................................................15

4.2 Resultatredovisning kunskap..........................................................................................15

4.3 Resultatredovisning uppfattning.....................................................................................19

5. Diskussion och jämförande...................................................................................................21

5.1 Kan man se skillnader på svarsalternativen gällande kön och ålder?.............................21

5.2 Stämmer den självupplevda kunskaperna med faktiska kunskaper?..............................21

5.3 Hur är den generella uppfattningen gällande global uppvärmning?...............................22

5.4 Jämförelser med  Pfautsch och Gray...............................................................................22

5.5 Kopplingar till litteraturen .............................................................................................24

6. Utblickar................................................................................................................................26

Bilagor.......................................................................................................................................29





1. Inledning

1.1 IPCC, Stigande temperaturer

Klimatuppvärmningen är något som vi idag kopplar till en antropocentrisk process där vi 
människor via industriellt utsläpp (största grad CO2) förstärker växthuseffekten. Enligt IPCC-
rapporten (2019) (IPCC=Intergivenmental Panel on Climate Change) har vi människor redan 
kommit en grad över temperaturen som innan den förindustriella eran, och den kommer 
troligen stiga till ytterligare en halv grad till. Man räknar att uppnå två grader över den 
förindustriella eran mellan år 2030 och 2052 om inga större förändringar görs. En minskning 
av CO2 utsläpp skulle bromsa det stigande gradantalet enligt IPCC (2019) men kommer inte 
stanna upp totalt då konsekvenserna av de tidigare utsläppen kommer leva kvar. IPCC (2019) 
menar att vid varje halvgrads temperaturökning drastiskt påverkar framtida risker gällande 
klimatet. IPCC menar att en och en halv grad över förindustriella eran kommer skapa stora 
förändringar, men en ökning till två grader över den förindustriell eran kommer ytterligare 
skapa problem. För att inte nå två grader år 2050 behöver hela jorden minska sitt 
koldioxidutsläpp med ungefär 20 procent innan år 2030. Ökad temperatur är en fråga som 
måste lösas av denna generation och framtidens generation.

1.2 Förståelse om global uppvärmning

Det finns mycket som kan påverka människan att tänka på det sättet hon gör. Människan kan 
påverkas av religion, forskning, upplevelser, principer, media. Enligt Gulliksson och 
Holmgren (2015) så har människan ofta ett tankesätt där hon hellre letar efter information 
som bekräftar det vi tror på. Enligt Gulliksson och Holmgren (2015) har människor väldigt 
lätt att ta genvägar och hitta bortförklaringar när det rationella inte passar individens 
uppfattning. Gulliksson och Holmgren (2015) menar att det finns ett bristande engagemang att
minska koldioxidutsläpp, vilket kan grunda sig i att människor har svårt med skalor, 
exempelvis hur mycket är en miljard eller en miljon Koldioxidekvivalenter. Gulliksson och 
Holmgren (2015) kopplar detta till människans oförmåga att se skala på koldioxidutsläppet, 
hur mycket är ett kilo koldioxid, är det lite eller mycket?

Eftersom klimatuppvärmningen är något som har skett under en längre period, även om den 
har ökat drastiskt de senaste åren så är det inget vi riktigt tänker på. I den mänskliga tanken är 
det för diffust för att riktigt greppa då vi inte riktigt kan se det framför oss. Gulliksson och 
Holmgren (2015) menar att människan har lättare att koppla miljöproblem till mer precisa 
händelser exempelvis oljespills olyckor. Oljespills olyckor skapar en tydlig mental bild, vilket
gör det lättare att engagera sig. En bild på ett förödande landskap skapar många reaktioner 
medan en långsam förändring av landskapet inte skapar samma reaktion. På senaste tiden så 
har skogsbränder fått mer medieuppmärksamhet och människor har börjat se en ökad risk med
den globala uppvärmningen. Många ser ett samband mellan ökade temperaturer och ökade 
skogsbränder speciellt de skogsbränder i Australien som pågår i december slut in på året 2020 
(Charlotta Johansson, SVT Nyheter, 2019).

I en amerikansk studie (Leiserowitz m.fl. 2012) så såg man skillnaden på hur amerikanska 
personer upplevde global uppvärmning. De som såg global uppvärmning som en stor risk 
kände också stora behov över att minska effekterna, specifikt för att skydda djurarter och 
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framtidens barn, medan de som var skeptiska till global uppvärmning såg bekämpningen av 
global uppvärmning som en risk. Risker som nämndes var då stigande priser på 
levnadsstandarden exempelvis elpriser och ökade statliga regleringar. Hunter och Röös (2016)
anser att rädsla är det vanligaste användningen vid informations spridning gällande 
miljöproblem och kan få personer att ändra sina vanor. Men Hunter och Röös (2016) menar 
också att det finns andra vägar att sprida informationen på. De upptäckte att de mest effektiva 
sättet att påverka svenskar att konsumera mera grönt var att visa dem hur deras egna 
handlingar påverkar klimatet, det gjorde att flera utav deltagarna ändrade beteende för att vara
mera klimatsmart. Hunter och Röös (2016) testade också att använda sig av hot. De upptäckte 
de att många deltagare reagerade på klimathoten som direkt påverkar sin nära familj. Det som 
reagerade mest var dock de klimathot som hamnade på de som anses inte kunna vara med 
påverka global uppvärmning och de som kommer påverkas mest (Fattiga nationer eller djur).

1.3 Problemorientering

En australiensisk studie (Pfautsch och Gray, 2017) undersökte studenters tankar och känslor 
om den globala uppvärmningen. Bland 100 svar visade enkäten att olika kön och åldrar 
svarade olika på frågor rörande kunskap och känslor runt global uppvärmning. Många 
studenter värderade också sin kunskap högre än vad deras egentliga kunskaper var. Av de 
känslor som nämndes var sorg, ilska och att deltagarna var arga gällande global uppvärmning.
Studenterna ansåg också att människan var den stora faktorn till global uppvärmning och de 
ansåg att man måste bromsa effekterna, men lyckades inte se deras egna livsvanor bidrog till 
uppvärmningen av klimatet. Många studenter i studien visade också bristande kunskaper 
gällande brännandet av fossila bränslen. Många studenter visste inte att brännandet av fossila 
bränslen påverkar global uppvärmning. Studien gjordes som en bas för att undersöka om det 
råder bristfällande undervisning gällande den globala uppvärmningen inom den högre 
utbildningen i Australien. Pfautsch och Gray (2017) menar att innan man formar utbildningen 
måste man se vilken nivå attityder och kunskaperna befinner sig på inom universitetet, i detta 
fall rörande global uppvärmning. Detta enligt Pfautsch och Gray (2017) gör man för att kunna
hålla utbildningen relevant och uppdaterad. Pfautsch och Gray (2017) anser att med en 
enkätstudie som underlag kan man anpassa den högre utbildningen för att möta studenternas 
kunskapsluckor och hjälpa studenterna att nå de svårigheter deras framtida ledarroll kommer 
att innehålla. Resultatet av studien visade på att det råder bristande kunskaper om de 
grundläggande delarna av vad som skapar global uppvärmning, samt en förståelse om att 
varje individ påverkar klimatet. Pfautsch och Gray (2017) fick reda på att känslorna 
studenterna lade fram var sorgsenhet, ilska och rädsla, vilket gav dem möjlighet att välja en 
didaktisk metod så man kan bemöta studenterna med. Ilska och sorg kan snabbt leda till 
hopplöshet, men med rätta metoder kan man få ilska, sorg och rädsla till en startpunkt för 
agerande. 

För att få ökad kunskap om disposition studenter har på svenska universitet, gällande global 
uppvärmning så krävs empiriska studier, som tar reda på hur personer känner sig runt 
klimatförändringen och vad studenterna besitter för kunskaper. Med sådana kunskaper kan 
den högre utbildningen göra en analys hur man ska bemöta studenters brister. En sådan studie 
som Pfautsch och Gray (2017) lägger fram kan också användas för Karlstads universitet för 
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att se om det finns liknande bristande förmågor bland studenterna gällande de kunskaper och 
viljan de kommer behöva besitta för att lösa samhällets klimatproblem. Exempelvis kunskaper
om de fundamentala orsakerna till global uppvärmning, viljan att motverka global 
uppvärmning och förståelsen att alla bär ansvar för global uppvärmning. Om sådana brister 
hittas finns också en hel del förslag på hur en högre utbildning ska utformas för att motverka 
dessa brister utifrån Cortese (2003). Cortese (2003) diskuterar hur man får studenter att ta 
personligt ansvar över sin egna livsstil eller hur hållbar utveckling kan integreras i de mesta 
kurserna. 

Det finns också teorier om att män och kvinnor känner olika för global uppvärmning. Ojala 
(2007) diskuterar om att kvinnor har en tendens att svara med starka känslor på 
enkätundersökningar rörande klimatförändringen. Män visar sig ha en domedags känsla 
rörande sin framtiden, vilket kan påverka hur man ska bemöta olika personer. Känner kvinnor 
och män olika för samma uppgift kommer de hantera informationen på olika sätt. Har man en 
domedagskänsla så blir all information om problem en form av bevis att det inte går att göra 
något. Vänder man undervisningen till att visa vad som kan göras och att många problem 
redan tas itu med, kan de negativa känslorna leda till positiva känslor för framtiden.   

1.4 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka förståelsen av global uppvärmning bland studenter 
vid Karlstads Universitet. 

1.5 Frågeställningar

 Hur ser studenters disposition och kunskaper ut runt global uppvärmning på Karlstad 
universitet?

 Svarar olika grupper annorlunda exempelvis kön, ålder, etnicitet?

 Vad är skillnaden inklusive likheterna bland Karlstads studenter och Sydneys 
studenter?
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2. Metod

2.1 Kvantitativ metod

En kvantitativ metod används för att göra större undersökningar och kvantifiera materialet för 
att hitta mönster eller samband mellan olika kategorier. (Bjereld, Demker, Himnnfors 2018). 
Gentemot att se hur olika grupper tänker behövs större grupper för att vara representativ. 
Validitet stärks desto flera som svarar och om ett kvalitativt arbetssätt skulle användas skulle 
det bli allt för tidskrävande. Kvalitativa undersökningar kräver djupgående intervjuer eller 
diskussioner person till person (Bjereld, Demker, Himnnfors 2018). Flowerdew och Martin 
(2005) argumenterar att det finns tre sorters enkätdata, beteendefokuserad data, 
klassificeringsdata och data som fokuserar åsikter och attityder. Då denna enkät kommer att 
behandla dispositioner och kunskaper runt global uppvärmning så kommer  denna studie utgå 
från den sistnämnda. Det finns självklart vissa svårigheter med en sådan typ av datainsamling 
enligt Flowerdew och Maritn (2005), sådana svårigheter är till exempel åsiktstvång, att 
frågorna är ställda på ett sådana sätt att läsaren får en känsla att man måste ta en ställning. 
Detta kan bero på vilken tonfrågorna är. Denna studie kommer att vara relativt tonfattigt för 
att inte missleda mottagaren att svara mer sympatiskt eller mer skeptiskt.

2.2 Enkätundersökning

Enkäten varade under hela november månad , detta för att få så många under en längre tid att 
ha tid att svara. Många studenter har haft svårt med att få studenter engagerade i 
internetundersökningar vilket var samma fall här, många påminnelser skickades för att få 51 
deltagare. Flowerdew och Martin (2005) nämner att rätta tillfällen är väsentliga för enkäter. 
November månad är också en månad där studenter är väldigt aktiva i skolan och tittar mycket 
på sina mejladress, det är också flertal studenter som jobbar med egna uppsatser i november 
och kommer vara mer sympatiska att delta.

Analysen kommer dela upp deltagare i olika grupper: Ålder, etnicitet, kön samt några utvalda 
program. Dessa program är studenter som läser andra eller tredje året på 
Samhällsplanerarprogrammet, Turismprogrammet och utbildning till ämneslärare inriktning 
geografi. Enkäten är utformad efter den australiensiska studien skriven av Pfautsch och Gray 
(2017). Frågorna kommer vara översatta till svenska för att studien görs i Sverige. Här kan det
bli problematiskt med översättningen. Ett exempel på det kommer bli fråga 4 då det är ett 
annat skolsystem i Australien vilket jag löste genom att välja de närmsta alternativen i det 
svenska skolsystemet. Enkäten kommer att ha 18 frågor där det kommer finnas ett antal 
svarsalternativ, vissa av frågorna kommer ha möjlighet för fritext. Frågorna är uppdelade i 
fyra analytiska moment: Personlig information, kunskap, självbedömning och uppfattning. De
frågor som testar den generella kunskapen om global uppvärmning har svar som är rätt eller 
fel svar vilket det rätta svaret kommer att markeras med en asterisk (*) på presentationen av 
frågorna här för läsaren men inte för de som utför testet. Frågor som ska besvara attityd till 
global uppvärmning kommer ske med fleralternativtsvar men i detta fall inte med ett rätt eller 
fel. Enkäten kommer presenteras för studenter elektroniskt via ett program kallat survey-
report. På grund över tekniskt fel blev fråga 6 inte numrerat, men en förtydligande har gjorts 
för läsaren. 
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Anledningen till en enkätundersökning och inte djupgående intervjuer var på grund över två 
anledningar. Den ena anledningen var bredden på en enkätundersökning. Den andra delen 
handlar om tidigare studier, gentemot att denna uppsats jämför med Pfautsch och Gray (2017)
studie så behövde jag använda mig av likvärdiga metoder. Även flera studier som tittar på 
liknande områden använder sig just av bredare enkätundersökningar. Alternativt skulle vara 
djupgående intervjuer med en mer kvalitativ metod, det skulle göra att jag fick en mer tydlig 
bild över individernas åsikt. Det som tappas med dessa intervjuer enligt Flowerdew och 
Martin (2005) är representationen för grupper. Gentemot att denna metod ska besvara hur 
gruppers känslor och kunskaper runt global uppvärmning blir, så fastställer jag att en enkät är 
ett smidigare val. Flowerdew och Martin (2005) argumenterar också om hur en enkät bör se 
ut, speciellt när man ställer frågor runt personliga åsikter. Att använda sig av snabba frågor där
man kan välja mellan alternativ 1-5, är enligt Flowerdew och Martin (2005) ett bra alternativ 
för att ge många frågor som täcker flera åsikter utan att tråka ut deltagaren för snabbt, en 
uttråkad deltagare tar till slut inte enkäten på allvar. Flowerdew och Martin (2005) menar 
dock att detta inte får överanvändas, istället bör man blanda det med frågor om påståenden. 
Valet av att skicka ut enkäten via mejl och inte vara direkt delaktig handlar om att försöka 
påverka resultatet så lite som möjligt.

2.3 Urvalsgrupper för studien

Grupperna kommer bestå av unga vuxna specifikt av studenter från Karlstads universitet. De 
finns olika faktorer som avgör detta. Flowerdew och Martin (2005) lägger fram tre olika 
anledningar som måste tänkas igenom innan man väljer grupper: för det första det geografiska
gränsen, för det andra tidsmässiga gränsen och för det tredje gränser som finns på grund över 
populationens karaktärer. Det som påverkade denna uppsats är mestadels de två sistanämnda. 
Den tidsmässiga gränsen fick mig att välja enbart Karlstads universitet istället för göra den  
bredare till ett annat universitet. Gentemot att denna studie är fokuserad på unga vuxna så 
valdes universitetsstudenter specifikt, då de mestadels passar in i denna grupp. En annan orsak
är att denna uppsats jämför sig med den australiensiska studien som använder sig av 
universitetsstuderande. Definitionen av en ung vuxen är de som precis flyttat hemifrån och tar
sitt första ansvar och börjar bygga sin karriär men fortfarande är delvis beroende av sina 
föräldrar, oftast inte hunnit skapa sin egen familj. Ålder på ung vuxen brukar vara 20-29 år 
(Arnett, 2006). Denna uppsats behandlar bara de två traditionella könen då ingen av 
studenterna valde annat i svarsalternativen där frågan om kön ställdes

Anledningen till valet av Samhällsplanerarprogrammet, Turismprogrammet och 
geografilärarprogrammet var att de alla hade någon eller några kurser gällande hållbar 
utveckling. Alternativt skulle vara att välja program som inte har någon kurs gällande hållbar 
utveckling och undersöka om de programmen skulle behöva kurser gällande global 
uppvärmning och hållbar utveckling.  

2.4 Validitet och reliabilitet

För att öka validiteten krävs också tillräcklig många deltagare för att kunna representera 
verkligheten, gränsen för minsta grupp drog jag vid 50 personer.   
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Validitet berör forskningen och visar om forskaren verkligen mäter det hen har som avsikt att 
mäta. Validitet ställer frågan: Skildrar verkligen forskningen verklighet? Vad är graden av 
överensstämmelse mellan den teoretiska och den operationella definitionen? (Bejreld, Demker
och Hinnfors 2018). Om validiteten handlar om vad som mäts så handlar reliabiliteten om hur
det mäts, det finns olika faktorer som kan påverka resultat (Bejreld, Demker och Hinnfors 
2018). För att öka validiteten så kommer min uppsats vara baserad på redan använda frågor 
utifrån Pfautsch och Gray (2017) och använda sig av tidigare forskning för att se till att 
frågorna som ställs är förankrade i den verkliga bilden och dess forskning runt 
frågeställningarna.

Utifrån reliabilitet finns det faktorer som kan påverka en enkätundersökning. Några har redan 
nämnts i kapitel 2.2. Grunden med enkätsvaren är att de ska reflektera verkligheten, då blir 
det viktigt att deltagarna svarar sanningsenligt, och det finns ingen garanti att alla svarar 
sanningsenligt.  Utformningen av frågor kan påverka hur deltagarna svarar på frågorna som 
ställs i enkäten. Man bör inte formulerar frågorna på ett sådant sätt att man inte leds in att 
välja ett specifikt alternativ. Fysisk närvaro av deltagare kan påverka resultatet och det menar 
menar Flowerdew och Martin (2005) att deltagarna tenderar att välja det svar som de tror att 
undersökaren vill ha för att inte bli dömd. Möjligheten att besvara enkäten i en lugn miljö 
exempelvis hemma tenderar deltagarna att svarar mer ärligt. Denna enkätstudie är skickad och
tillverkat i ett program som heter survey-report, det betyder att jag fysiskt inte har varit 
närvarande när studenterna har svarat på enkäten, detta minskar risken att påverka svaren. 
Beroende på vilken ordning frågorna kan ställas så kan det påverka resultatet i hur personer 
svarar, exempelvis om fråga 7 (se bifogade filer 7) hade ställts i ett senare moment och eleven
kände viss osäkerhet i att svara på vissa frågor skulle det löpa en risk att deltagaren skulle 
bedöma sina egna kunskaper lägre. En annan faktor var att inte undersöka känslor runt 
klimatuppvärmning utan att specifikt använda mig av global uppvärmning. Global 
uppvärmning har studenter mer förståelse över och många blandar ihop de två olika 
begreppen.

2.5 Analysmetod

Två program har använts för att bearbeta data, survey-report och Excel program. Mestadels av
resultaten har införts i korstabeller, sedan har en bivariat analys använts för att tydligare visa 
samband mellan olika variabler, exempel på sådana variabler är olika åldersskillnader och 
kön. Enkätundersökningens resultat har analyserats och omvandlats till tabeller för att lättare 
illustrera resultaten i uppsatsens empiri. Eftersom jag är den som har hanterat uppgifterna och 
illustrerar svaren gör det mig till en primär källa. Svaren har kontrollerats flertal gånger för att
se att alla grupper är rätt representerade. Efter att all data har samlats in så kommer de olika 
variablerna jämföras med varandra. Även studenter från den australiensiska studien skriven av
Pfautsch och Gray (2017) kommer att jämföras med de svenska studenterna som deltagit i 
denna studien. 

I empirin är enkätfrågorna uppdelat i 3 analytiska moment. En självbedömande del som 
kommer visa hur studenterna värderar sina kunskaper (högt eller lågt), samt se om de 
överensstämmer med deras faktiska kunskaper. Den andra delen kommer basera sig på olika 

6



kunskaper gällande global uppvärmning och den tredje delen uppfattningar gällande global 
uppvärmning. De frågor som testar den generella kunskapen om global uppvärmning kommer
ha rätt och fel. De frågor som ska besvara attityd till global uppvärmning kommer ske med 
fleralternativt svar men i detta fall inte med ett rätt eller fel.

2.6 Bortfallsanalys

För att svara på frågan om etnicitet hade någon påverkan på svarsalternativen visade det sig 
att majoriteten av deltagarna var personer med svenskfödda föräldrar. Andelen studenter med 
utländsk bakgrund var för liten och kunde då inte vara tillräckligt för att representera sin 
grupp där efter tas då etnicitet bort i undersökningen, uppsatsen skulle behöva runt 50 extra 
deltagare för att kunna göra en sådan undersökning. Det enda dessa individer skulle visa är 
dess egna personliga uppfattningar vilket gör att jag systematiskt kommer att välja bort 
etnicitet i denna studien och fokusera på kön och ålder som en potentiell påverkande faktor. 
Antalet som efterfrågades att delta på denna enkät var 122 personer varav 51 personer 
skickade in ett svar varav en person skickat in ett totalt blankt svar. Svarsfrekvensen var på 
43%. Gentemot att detta var frivilligt att delta på enkäten och skickades ut elektroniskt är det 
svårare att övertala personer att delta. Det finns också vissa risker att de som generellt har en 
negativ inställning till diskussionen om global uppvärmning undviker en sådan enkät.  

2.7 Grupperingar

De som deltog i denna enkät var män och kvinnor varav 26 personer män (52%) och 24 
personer kvinnor (48%) och deltagandet varade under november månad år 2019. De olika 
kategorierna kommer vara baserat på ålder och kön. De olika åldrarna kommer vara indelat i 
sex grupper. Första gruppen kommer vara 23 år och yngre vilket kommer kallas yngre man 
eller yngre kvinna, 24 år till 29 hamnar i gruppen äldre män eller äldre kvinnor, sista gruppen 
blir då 30+ år män och 30+ år kvinnor.

Tabell.1 Visar de olika grupper som jag hanterar svaren på och hur många deltagare i varje 
grupp. 

Grupper Yngre  
Män

-23 år

Yngre 
Kvinnor

-23 år

Äldre  
Män

24–29 år

Äldre 
Kvinnor

24–29 år

30+         
män

30 år +

30+   
kvinnor

30 år +

Antal 10 10 11 9 5 5

2.8 Metoddiskussion

Att använda sig av en kvantitativ metod för sin enkätundersökning har varit till stor fördel, det
tog precis en hel månad för att locka tillräckligt med studenter att delta i 
enkätundersökningen. Målet var att få absolut minst 50 deltagare för att lyckas få en 
representativ bild över studenters åsikter bland de olika programmen. Då enbart två deltagare 
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svarade på första utskicket, skickades enkäten till de utvalda studenterna flertal gånger, 
ungefär 3 gånger i veckan under en månad.

Gentemot att denna uppsats gör många jämförande med den australiensiska studien så 
kommer förändringarna vara öppna. De olika grupperna har förändrats, den grupp som kallas 
unga i den australiska studien kommer höjas till 23 år istället för 22 år. Gentemot att kategorin
åldern 30+ svarade generellt annorlunda igenom hela studien så blev de en egen grupp genom 
hela uppsatsen, den australiensiska studien använde sig enbart av 30+ år i några analytiska 
moment. Enkäten är också översatt till svenska vilket leder till att svaren anpassades till 
svenska gramatiken. Pfautsch och Gray (2017) gjorde ett val att inte använda sig av begreppet
global uppvärmning utan en mera regional benämning klimatuppvärmning, då begreppet 
klimatuppvärmning sällan används i den svenska diskursen gjorde jag motsatsval att återigen 
använda mig av global uppvärmning, då det är mer bekant bland svenskar. På grund av 
tidsbrist så kommer inte för mycket tid läggas på att göra tabeller eller andra grafiska 
hjälpmedel i samma grad som den australiensiska studien har gjort. En fråga har också 
misstolkats. Den frågan upptäcktes allt för sent för att ta bort. Frågan handlar om hur mycket 
studenterna tror att temperaturen kommer att höjas om 50 år (se bifogad fil 11). Jag hade 
tolkat det som höjningen av den globala temperaturen men Pfautsch och Gray (2017) menade 
den södra hemisfärens temperatur. Sverige har en beräkning att höja temperaturen med 
ungefär 4,5 grader om 50 år och det existerar inte med som ett svarsalternativ där efter har det
valts att inte analysera denna fråga.
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3. Tidigare forskning

3.1 Global uppvärmning och dess känslor 

Inom socialpsykologin pratar man om ett begrepp som kallas kognitiv dissonans, det är en 
känsla som uppstår när flera motsägelsefull idéer uppstår. I diskursen om klimatförändringen 
märks en tydlig dubbel verklighet där bilden man ser inte stämmer överens med agerande och 
viljan. Kramming (2017) diskuterar att denna dubbla verklighet kan ses över allt, som ett 
exempel visar hon en bild på en artikel där de skrev oroande om att vi hade gått över 1,1 
grader över den förindustriella eran och var på väg över Parisavtalets mål, men på samma sida
gjordes reklam över billiga flygresor till Karibien. Kramming (2017) menar att det är sociala 
förhållande som gör att resan blir lockande även att man läser artikeln. Man ser flera i sin ort 
åka på långa semestrar och känner att det är det man ska göra. Det bildas en norm hur man 
ska agera i samhället. Typiska tillstånd av kognitiv dissonans är, ånger, förvåning, rädsla, 
skuld, ilska och osäkerhet. Ojala (2012) diskuterar att kognitiv dissonans (miljömelankoli) är 
något vi människor känner som obehagligt och vi som person vill göra oss av med. Gentemot 
att vi vill bli av med dessa känslor så lägger Ojala (2012) fram tre olika strategier som 
används för att behärska sin personliga kognitiva dissonans. Den första strategin kallar Ojala 
(2012) för emotionell coping och innebär att eliminera de negativa känslorna så fort de 
uppstår. Det handlar om att man inte ser allvaret i ett problem och försöker distrahera sig själv
genom att se på film eller lyssna på musik. Den andra strategin kallar Ojala för 
problemfokuserad coping. Ojala (2012) menar att det vanligt här att leta upp fakta om 
problemet och göra små saker man lätt har kontroll över. Det ger enligt Ojala (2012) en känsla
att man gör något mer betydelsefullt och dämpar oron man har men gör att man inte behöver 
förändra större delar av sin vardag. Den tredje strategin kallas för meningsfokuserad coping. 
Här försöker man hitta en positiv mening i situationen genom att föreställa sig lösningar och 
nya sätt att förhålla sig. Istället för att flyga på semester så väljer man att utforska sitt 
närområde. Enligt Ojala (2012) är personer som använder sig av den här strategin mer 
hoppfulla inför framtiden än personer som använder de andra två strategierna.

Pfautsch och Gray (2017) tog reda på hur universitetsstudenter i Western Sydney University 
hade för känslor gällande deras personliga framtid i en värld som blir alltmer varmare. De 
svar Pfautsch och Gray fick var att många svarade att de kände rädsla, sorgsenhet, ilska, 
förtvivlan och ånger i den ordningen. Pfautsch och Gray (2017) ser risker med att dessa 
känslor är dominanta, exempelvis som ovan att det skapar trötthet i ämnet och att elever 
distanserar sig på grund över att man vill bli av med sin rädsla. Pfautsch och Gray (2017) 
menar att rädsla går också att använda som en motiverande faktor för förändring, vilket stärks 
av den så kallade protection motivation theory (PMT). PMT teorin handlar om att skapa 
förändring genom att använda sig av rädsla och hot. Dessa hot kan variera från att få ett 
företag att öka investeringar i dataintrångsskydd genom att visa att flera dataintrångs attacker 
har ökat, eller att visa hur ett beteende kan skada dig och andra, som exempelvis rökning 
(Philip Menard 2017 m.fl). Philip Menard m.fl. (2017) menar att det finns två potentiella 
konsekvenser med att använda sig av PMT. Det första konsekvensen är att den som utsätts för 
PMT anpassar sig för att minska hotet som de kallar adaptiv, den andra handlar om att inte 
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anpassa sig (maladaptive). Hur ska man då veta om det är rätt att använda sig av PMT? Enligt 
Hunter, Röös (2016) kan man med förkunskap om hur den grupp man vill påverka ser på 
hotet. Om den valda gruppen ser exempelvis global uppvärmning som ett väldigt stort hot 
som kommer individerna vara mer öppna för förändringar för att bromsa global uppvärmning.

Det som Pfautsch och Gray (2017) också tydliggör är att män och kvinnor hade en tendens att 
svara relativt annorlunda. Män i denna studie svarade generellt högre att de inte hade någon 
känsla rörande sin framtid och global uppvärmning. De menar för lärarnas uppgift att hantera 
och bygga undervisning gällande global uppvärmning, måste lärare ha en förståelse att 
kvinnor och män inte alltid tänker samma om ett problem och anpassa sig där efter. Ojala 
(2007) diskuterar också att kvinnor och män har olika känslor runt global uppvärmning, men 
också runt det mesta. Ojala nämner att kvinnor i specifikt enkäter är mer utnämnda med sina 
känslor än vad män är.     

3.2 Unga människor och miljöproblem

De i åldern 19–29 brukar kallas för  vuxna (emerging adult) och det är vid denna ålder många 
utforskar sin plats i samhället och vilket ansvar man har. I förhållande till att allt flera blir så 
kallad vuxna senare i livet( när man stadgar sig, skaffar barn m.m.) blir det viktigt att se vad 
dessa generationer tänker runt miljön. Vid ålderskategorin unga vuxna börjar man förändra 
sitt tankesätt man hade som barn, och dessa tankesätt som man skaffar sig i denna ålder följer 
oftast resten av sitt liv (Arnett, 2006).   Doktorsexamen skriven av Rikner (2009) diskuterar 
hon olika åsikter flera unga vuxna (universitetsstuderande i Örebro) har relaterat till 
klimatproblemet. De som upptäcktes var att många unga vuxna har kunskaper relaterat till 
global uppvärmning och vet olika individuella val som kan hjälpa för att minska ett personligt
globalt fotavtryck. Rikners (2009) upptäckt var att det fanns olika hinder som flera unga 
vuxna inte tog steget att förbättra sina miljöval. Exempelvis finansiella svårigheter vilket en 
förtydligande nämndes, att flera ansåg att de kommer göra fler aktiva miljöval när de har 
ekonomisk stabilitet i framtiden. Ett annat exempel var att lathet oftast påverkade, många 
ansåg att det inte är tidsmässigt gynnsamt att försöka vara miljövänlig. Många menade dock 
att de självklart skulle förbättra sig med sopsortering om det fans närliggande tillgång för 
sådant. En annan förklaring var att man inte ser att personliga investeringar kan bidra till det 
stora hela och att det är andra faktorer som är viktigare. Kramming (2017) diskuterar att 
ungdomar påverkas mycket av samhällets bild av vad som antas vara en norm. Är det mycket 
reklam på resor vill personer resa, det är normen i samhället. Visas det som norm att man 
pantar eller sorterar sopor blir det udda om man som person inte gör det själv. Kramming 
(2017) diskuterar att många ungdomar som skapar en identitet tittar utåt för att se vad man 
som borde göras, exempelvis att många bloggar om smink och mode gör att den industrin 
växer, medan om flera välkända bloggare skulle diskutera alternativa livsstilar i ett 
hållbarhetsperspektiv skulle det bli en större norm bland just unga. Ojala (2007) i sin 
doktorsavhandling för fram kopplingen av unga och unga vuxnas identitet kopplat till miljön 
och hur man faktiskt agerar. Bland annat så diskuterar Ojala (2007) hur dessa generationer är 
väldigt starkt påverkade av en generations effekt. Effekten är att denna generation är uppväxta
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med ett samhälle som uppmanar till för mycket konsumtion och ett sådant livsstil går inte att 
leva hållbart på. Ojala (2007) menar dock att ungdomar är väldigt kunniga och intresserade av
miljöfrågor, mycket mer än vad den äldre generationen verkar vara. Dock så visar studier att 
ungdomar inte lever mer hållbart än den tidigare generationen och i en finsk studie Ojala 
(2007) refererar till så verkar inte ungdomar greppa att deras livsstil påverkar klimatet (en 
livsstil av mycket konsumtion).

Pfautsch och Gray (2017) i sin australiensiska studie upptäckte med hjälp av enkät att många 
studenter inte visste att utsläpp av koldioxidekvivalenter påverkar global uppvärmning. Även 
en artikel av  Cordero, Todd, och Abellera (2008) undersökte studenters (collegestudenters) 
kunskap om global uppvärmning, och kommer fram till att många studenter förstår att 
människan har kopplingar till global uppvärmning. Det de upptäckte var att många studenter 
inte gjorde kopplingar vidare om att vanliga beteenden kan påverka klimatet eller så förstod 
de inte grundläggande principer som förstärkt växthuseffekt. Amerikanska studenter gjorde 
oftare kopplingar av den globala uppvärmningen till hål i ozonlagret. Detta enligt flera kan 
vara ett problem då mera kunskap om ett problem oftast leder till förändrat beteende. Rikner 
(2009) menar med sin uppsats att de studenter som mest agerade för miljön var de studenter 
som visade höga kunskaper gällande frågan om miljöproblem och global uppvärmning. 

3.3 Undervisning om klimatförändring och globaluppvärmning.

Shepardson (2012) studerade gymnasieelevers föreställningar runt klimatförändringar och 
märkte att de fanns många frågetecken vad allt betyder. Många studenter såg inte skillnaden 
på global uppvärmning och  klimatförändring, och visste heller inte att det finns kortsiktiga 
klimatförändringar och långsiktiga klimatförändringar (skillnaden mellan väder och klimat). 
Vidare så testades liknande kunskaper av Cordero, Todd, och Abellera (2008). Artikeln 
undersöker studenters (collegestudenters) kunskap om global uppvärmning, och kommer fram
till att många studenter förstår att människan har kopplingar till global uppvärmning. Det de 
upptäckte var att många studenter inte gjorde kopplingar vidare om att vanliga beteenden kan 
påverka klimatet eller så förstod de inte grundläggande principer som förstärkt växthuseffekt. 
Amerikanska studenter gjorde oftare kopplingar av den globala uppvärmningen till hål i 
ozonlagret. Varför är det då viktigt att veta vad studenter kan om klimatförändring och global 
uppvärmning? Ökade kunskaper om ett ämne (i detta fall klimatförändring och global 
uppvärmning) skapar generellt större allmänt stöd för att agera till en förändring bland den 
större allmänheten (Wibeck 2014). Beräknande av sitt eget globala fotavtryck verkar vara det 
mest effektiva verktyget för att få personer att se hur deras livsstil påverkar global 
uppvärmning. Cordero, Todd, and Abellera (2008) undersökte också med hjälp av ett test som 
handlar om det personliga ekologiska fotavtrycket och delade 200 metrologistudenter i två 
grupper. Den ena gruppen fick tid att läsa på sig om hur de kunde sänka sitt personliga 
fotavtryck medan den andra gruppen inte gjorde det. Det som denna artikel kom fram till var 
att de som forskade på sitt eget fotavtryck och hur de kan sänka det, gjorde bättre på testet om
vad som påverkar global uppvärmning. Den grupp som inte fick tid att undersöka innan 
frågarna hade mycket sämre förståelse om vad som påverkar global uppvärmning. De visade 
bristande kopplingar att skapandet av elektricitet påverkar den globala uppvärmningen 
exempelvis så ansåg man att elektriska bilar har ingen konsekvens på klimatet fast elen kan 
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vara skapad med brännandet av kol eller naturgas. Studenterna fick också frågan om de hade 
tänkt att ändra sina vanor i framtiden vilket studenterna som fick förbereda sig tänkte göra och
redan hade planer hur, medan den andra gruppen inte hade många planer på att förändra sina 
livsvanor.

Kramming (2017) diskuterar också utbildningsbehov att bemöta känslor som elever kan ha 
runt sina egna värderingar. I ett transformativt lärande ingår det att undersöka och ifrågasätta 
sina egna värderingar, vanor och normer vilket kan väcka känslor. Om känslorna inte erkänns 
eller bemöts kan det resultera i att en person känner sig anklagad för att vara ”dålig” eller att 
den egna livsstilen ses som hotad. Detta kan man se mycket i debatter i dag när flera 
diskuterar att vi blir allt mer polariserade i världen. Kramming (2017) diskuterar också 
behovet om hoppfullhet gällande global uppvärmning och att lärare och undervisning ska 
kunna visa att det går att göra något betydligt, undervisning om de globala målen, nämns som 
ett exempel att politiker jobbar efter olika mål och att deras oro inte går helt motbesvarat. 
Meningsfullhet blir också en viktig faktor i undervisning av gymnasielever och högre 
utbildningen. Att jobba med faktiska problem och inte bara påhittade scenarion ger en 
meningsfullhet till studenter (Cortese 2003).  Cortese (2003) Diskuterar också att den högre 
utbildningen måste ta ökat ansvar för att klimatkrisen på ett liknande sätt som 
utbildningssystemen i USA använde för att komma ikapp sovjets rymdprogram och ta steget 
vidare. Cortese (2003) menar att för att forskarstuderande ska kunna övervinna denna större, 
genomgripande form av lärande, måste utbildningsupplevelsen för kandidater reflektera en 
intim koppling mellan läroplan och (1) forskning; (2) förstå och minska institutionens 
negativa ekologiska och sociala fotavtryck; och (3) arbetar för att förbättra lokala och 
regionala samhällen så att de är friskare.” Cortese (2003) menar vidare att komplimenterad 
kunskap utan någon anslutning till ett större systeminteraktion resulterar i att man tittar på 
många problem oberoende av varandra. Om inte allt räknas med i en lösning kan detta leda till
framtida skador.

3.4 Pfautsch och Gray Low factual understanding and high anxiety about 
climate warming impedes university students to become sustainability 
stewards: An Australian case study.

Denna uppsats baseras på Pfautsch och Gray (2017) studie så blir det viktigt för läsaren att 
veta vad Pfautsch och Gray studie har undersökt och vad deras resultat blev. Pfautsch och 
Gray (2017) läggare fram sin original värderingar med att de anser att Australiens universitet 
inte ger rätta medlen för framtidens ledare att möta framtidens mål gällande bemötandet av 
klimatuppvärmning och specifikt de globala målen (samhälleliga, miljömässiga och 
ekonomiska utmaningar). För att se vad som saknas i utbildningen anser Pfautsch och Gray 
(2017) att man måste undersöka studenternas disposition gällande klimatuppvärmning som är 
en stor del av hållbar utveckling. För att få fram dessa resultat användes en 
onlineundersökning, uppdelad i tre delar, för att leverera referensdata om (1) personlig 
information, (2) faktakunskap och (3) känslor relaterade till klimatuppvärmning.

För resultatredovisningen delade Pfautsch och Gray (2017) upp den i tre delar, Self-
ratedunderstanding (självbedömande kunskaper), Factual knowledge (Kunskaper) och 
Preceptions (uppfattningar). Sammanfattningsvis är resultatet var att studenters kön och ålder 
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påverkade deras uppfattning om klimatuppvärmning signifikant. Medan den självklassade 
förståelsen om klimatuppvärmning generellt sett var hög, var faktakunskapen om 
klimatuppvärmning låg. Få studenter insåg att klimatuppvärmning redan var på gång och att 
det främst orsakades av mänsklig aktivitet. De mest framträdande känslorna var rädsla, sorg 
och ilska, och förutspådde utbredd maktbefrielse och rädsla för framtiden.

3.4.1 Self-ratedunderstanding 

I Pfautsch och Gray (2017) enkät fick deltagarna bedöma sina egna kunskaper i en skala 1-10.
Medianvärdet på studien var 6,04, bland bara män var det 6,56, bland kvinnor var det 5,74, 
bland yngre åldrar (22 år och yngre) var medianvärdet 6,11 bland äldre studenter (23 år och 
äldre) var medianvärdet på 5,97. Det studien kom fram till här är att kvinnor och äldre 
studenter rangordnade sina kunskaper lägre en de andra. En annan slutsats som togs var att 
många bedömde sina kunskaper högre en vad de egentligen innehaver när det sätts i kontext 
med resterande frågor. Pfautsch och Gray (2017) diskuterar detta som ett problem då om man 
tror att man kan mer en vad man gör är man mindre mottaglig för ny information, men också 
mindre mottaglig för att bryta sin egen världsbild.   

3.4.2 Factualknowledge

De allra flesta studenter (89 procent) hade för förstagången hört talas om klimatuppvärmning 
innan de gick på universitetet, antingen i grundskolan eller gymnasiet. De återstående 
studenterna, alla 30 år, hade lärt sig om klimatuppvärmning genom media eller universitet. 
Cirka hälften av studenterna (53 procent manliga och 46 procent kvinnliga) kunde inte 
namnge en nyckelhändelse föregående år som var relaterad till klimatuppvärmning. Händelser
som listades av studenter föll in i fyra vanliga teman: 1. Ökande frekvenser av polär 
issmältning och efterföljande stigande havsnivå, 2. Lokala och globala händelser relaterade 
till extremt väder eller naturkatastrofer (t.ex. Amazons torka, ökad risk för bushfires 
(skogsbränder) Super-tyfonen Haiyan), 3. Allmän uppvärmning av jordens klimat, 4. 
Politikändringar eller politiska händelser (t.ex. statliga uttalanden för att minska kolberoendet,
G7-toppmötet, EarthHour). 

Alla utan två personer ansåg att klimatet blir varmare i Australien. Majoriteten av både 
manliga och kvinnliga studenter ansåg att människan är den största aktören som får klimatet 
att bli varmare. Det som skiljde sig mellan grupperna här enligt Pfautsch och Gray (2017) att 
kvinnor i båda åldrarna var största representanterna att anse att det var en blandning av 
människan och naturen. Detta sätter Pfautsch och Gray (2017) ihop med att väldigt få 
studenter anser att de ökade temperaturerna beror på brännandet av fossila bränslen. Även 
vidare på det så anser 35% av deltagarna att ökade temperaturer inte sker nu utan kommer att 
ske i en snarare framtid. (Pfautsch och Gray 2017). Enbart 5 personer visade att det sker nu 
och kommer också ske i framtiden. För att visa om studenterna har kunskaper om vart man 
kan hitta trovärdiga källor är det viktigt att veta vilken organisation som är den ledande 
verksamheten gällande Klimatuppvärmningen och dess effekter. Enbart ¼ av deltagarna i den 
australiensiska studien visste att det var IPCC. 

Sista delen av kunskapskategorin var hur man värderade trovärdigheten på olika källor 
gällande information om klimatuppvärmning, Alla kön och åldrar rangordnade klimatforskare 
och populärvetenskapliga tidskrifter högst som de mest trovärdiga källorna, medan 
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socialmedia och klassisk tryckt media rangordnades mycket lågt politiker rangordnades lägst. 
Det fanns också här en korrelation mellan de som rangordnade sina kunskaper högst svarade 
också högre tillit till politiker och media en de andra grupperna.

 

3.4.3 Perceptions

Uppfattningarna som många studenter hade var att australierna bryr sig bara lite om 
klimatuppvärmning, och när de fick vara mer personlig i frågan så svarade 85 procent att 
deras personliga framtid kommer att påverkas av klimatuppvärmningen. Kvinnor i båda 
åldersgrupperna ansåg mycket mer att deras liv kommer personligen påverkas. De som hade 
nervärderat sina kunskaper i genomsnitt 7 av 10 trodde inte att deras liv skulle påverkas av 
klimatuppvärmningen.  

Majoriteten av alla studenter ansåg inte heller att det går att ändra den förutsagda riktningen 
av klimatuppvärmningen. Det frågades också om en anledning till varför man tror som man 
gör, det absolut vanligaste svaret var att det inte går att påverka som enskild individ. Det var 
yngre kvinnor som svarade största delen att man kan göra skillnad som individ, exempel som 
gavs var: renare el, återvinning, öka den allmänna utbildningen gällande hållbart levande 
m.m. Det frågades också vidare om hur man vill hantera klimatuppvärmningen. Majoriteten 
bland alla grupper ville att man skulle  bromsa effekterna i högre grad än att anpassa sig till 
effekterna eller att låta andra hantera problemet. 
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4. Empiri
Hela enkäten finns att se på kapitlet bifogade filer.

4.1 Resultatredovisning självbedömning  

Denna del kommer gå in på de frågor som tar upp självbedömning.

Tabell. 2 visar hur de olika grupperna svarade på hur de upplever deras egna kunskaper om de
fundamentala orsakerna som leder till global uppvärmning (se bifogad fil 7). Studenterna fick 
som val att rangordna sina kunskaper mellan 1 till 10. 1 är lägst respektive 10 är högst. 
Siffrorna i tabell 2 visar varje variabels medianvärde. 

Tabell. 2 svarsresultat på fråga 7 (se bifogad fil 7) 

Ung man -23 år, medianvärde 6,5

Ung kvinna -23 år, medianvärde 5,3

Äldre man 24–29 år, medianvärde  6,5

Äldre kvinna 24–29 år, medianvärde 6,5

30+Man: medianvärde 7,2

30+Kvinna: Medianvärde 6,2

Sammanlagt för män 6,65

Sammanlagt för kvinnor 6,42

Sammanlagt för Yngre -23 år 6,5

Sammanlagt för Äldre 24–29 år 6,52

Sammanlagt för 30+ 6,7

Majoriteten av grupperna värderade sina kunskaper runt 6,5 av 10, som man ser på tabell 2. 
Det finns två avvikande grupper, gruppen unga kvinnor (-23 år) och 30 + män som värderade 
sina kunskaper lägst respektive högst. När man sätter dessa grupper i de jämförande 
momenten ålder eller kön gemensamt (se tabell 2) så märker man att män generellt svarar 
högre en de respektive åldrarna och kön. Detta stämmer relativt överens med Ojala (2007) 
som menar att kvinnor svarar generellt mer försiktigt på enkäter och att män har en tendens att
värdera högre en sin faktiska förmåga.  

4.2 Resultatredovisning kunskap
Denna del kommer hantera de olika svaren som kräver viss kunskap och vart kunskapsnivån 
ligger.
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Frågan om vart de hade hört talas om global uppvärmning för första gången svarade de mesta 
av deltagarna att de hade hört talas om global uppvärmning först från grundskolan 52,27%. 
De som var 30 år och äldre var det enbart en av deltagarna som svarade grundskolan. 
gymnasiet var det näst vanligaste platsen som man först hörde om global uppvärmning, här 
svarade 31,82 % av alla deltagare. De som var 30 år och upp svarade ungefär det samma att 
man först hört om global uppvärmning från gymnasiet eller från andra källor som politisk 
debatt eller media. Endast en person svarade förskolan. Det utgör endast 2,27% av deltagarna.
20,45% svarade att de inte vet eller att de hört talas om global uppvärmning från andra platser.
De vanligaste alternativa platserna var från politiker eller media. Ingen av den kategorin ålder 
20–23 svarade något annat än från förskola, grundskola eller gymnasiet. Och ingen svarade att
de hört om global uppvärmning först från universitetet. Ålder vara avgörande vart man först 
hörde om global uppvärmning. Äldre åldrar svarade generellt senare utbildningar som 
gymnasiet eller annan källa vilket kan påverka hur studenterna svarar på de resterande 
frågorna.   

Tabell. 3 visar procentuellt vart studenterna hörde först om global uppvärmning.  

En annan fråga som ställdes var om de kunde nämna något viktigt event kopplat till global 
uppvärmning (se bifogad fil nummer 9). 68% kunde inte nämna något viktigt event kopplat 
till global uppvärmning 6% svarade ja men gav inget exempel. De resterande studenterna lade
fram flera olika förslag. Exempelvis så nämndes (1) smältande isar, stigande vatten. Ett 
förtydligande på stigande vatten var Venedigs stora översvämning som hände nyligen under år
2019. Andra exempel var (2) extrema väderlekar som hårdare stormar ett vanligt exempel som
nämndes är de tyfoner som drabbade Centralamerika och de ökade antalet skogsbränder 
nämndes. Ett annat fenomen som nämndes var (3) varmare klimat, var en som påstod att det 
snöar mindre och det regnar mer. Alternativt från väderlekar så nämndes olika (4) politiska 
engagemang så som klimatmöten COP25 och klimatstrejker som har fått mycket medial 
uppmärksamhet år 2019, mycket på grund över frontfiguren Greta Thunberg. 
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Angående frågan om vad den huvudsakliga faktorn som leder till global uppvärmning (se 
bifogad fil 8) så svarade enbart en student att global uppvärmning inte sker alls. Annars 
ansågs global uppvärmning vara verklighet. 66% av sammanlagda studenter valde korrekt att 
människan är huvudsakliga faktorn till ökat global uppvärmning vilket var en trend i både kön
och åldrar bland alla studenter. 28% av alla studenter svarade att global uppvärmning är 
mestadels orsakad av naturliga processer och bara delvis av människan. Den grupp som valde 
naturliga processer som största faktorn var mestadels äldre män (24–29 år), äldre kvinnor 
(24–29 år) och 30+ män. Här fanns en trend att äldre generationer anser i högre grad att 
naturliga processer är största huvudfaktorn till ett varmare klimat, varav de yngre åldrarna 
svarade i högre grad att människan var största faktorn till global uppvärmning. Det sker också
en väldigt stor konsensus bland alla studenter att eldandet av fossila bränslen har koppling till 
global uppvärmning som en överlägsen majoritet svarade på fråga 12 (se bifogad fil 12). Även
bland de studenter som har visat sig i undersökningen att vara rätt skeptiska till global 
uppvärmning som koncept svarade att brännandet av fossilbränslen leder till global 
uppvärmning. Av 50 studenter var det bara två personer som ansåg att global uppvärmning 
inte har någon koppling till brännandet av fossila bränslen. En student höll eventuellt med.  
Det näst största svaret var vet ej, de som mest svarade vet ej var bland 30+ Kvinnor där 40% 
svarade vet ej. 

Tabell. 4. 

Frågan ställdes: När tror du att global uppvärmning kommer att ske? (se bifogad fil 6) 
Tabellen visar hur alla grupper svarade när de tror global uppvärmning kommer ske. Det 
fanns också alternativ att välja flera svar. Svaren visas i procent.

Svarsresultat 
fråga 6
(%)

Sker nu* År 2030* År 2050* År 2100* Vet ej alla 
alternativ*

Unga kvinnor
 -23år    

50,00% 20,00% 20,00% 10,00%

Unga män
-23 år

30,00% 10,00% 10,00% 30,00% 20,00%

Äldre kvinnor
24–29 år

44,00% 11,00% 11,00% 11,00% 23,00%

Äldre män 
24–29 år

27,00% 9,00% 27,00% 9,00% 9,00% 18,00%

30+ kvinnor 40,00% 20,00% 40,00%
30+ män 60,00% 40,00%
Gemensamt 34,00% 8,00% 18,00% 6,00% 16,00% 18,00%

Att välja alla alternativ är det mest korrekta sättet att svara vilket enbart 18% av deltagarna 
gjorde. Det som är positivt är att över majoriteten av deltagarna anser att global uppvärmning 
sker nu. När man räknar ihop procenten som svarade antingen alla alternativ eller 
svarsalternativet global uppvärmning sker nu får man 52% procent som anser att global 
uppvärmning sker nu. De som svarade att de inte visste när global uppvärmning kommer ske 
var i högsta graden åldern 30+ där 40% av båda könen svarat vet ej.

17



En stor del av de som svarade alla alternativ på fråga 6 hade egentligen svarat vet ej, men 
givit en korrekt förklaring att global uppvärmning har hänt under en tid innan och kommer 
ske under en lång tid och är för svårt att bestämma en exakt starttid och detta har det bedömts 
som svar på alla alternativ. En person svarade liknande förlopp på svaret vet ej men fick det 
att låta som att han menade att det är på grund över naturliga processer som fråga 8 behandlar,
exakta kommentaren var ”naturen är ej statisk” vilket läsaren själv får tolka. När det kommer 
att jämföra ålder och kön så finns det inte mycket tendenser att titta på, alla grupper svarar 
väldigt liknande där 50% av deltagarna vet att det sker nu. Om något ska noteras är det 
gruppen äldre män (24-29 år) och kvinnor 30+ som svarar i minst frekvens sker nu eller alla 
alternativ.  

Utifrån frågan om vilken världsorganisation som har hand om global uppvärmning (se 
bifogad fil 10) så svarade majoriteten av alla studenterna vet ej oavsett kön och ålder. Den 
grupp som svarade med mest alternativet vet ej var unga kvinnor varav enbart en person 
svarade inte vet ej och svarade UNHCR som organisation. Enbart 24 % av alla studenter 
valde IPCC som det korrekta alternativet varav unga kvinnor var den enda gruppen som inte 
hade en enda person som svarade korrekt. I ordningen så svarade grupperna mest 1, Vet ej 2, 
IPCC 3, UN 4, UNHCR, 5, IMF. IPCC är den internationella panelen för klimatförändring. 
IPCC samlar kvalitetsgranskade data från forskar runt hela världen och sammanställt 
informationen.

Tabell 5. Medianvärdet hur studenter värderar pålitligheten av källor rörande global 
uppvärmning. Siffran i parentesen visar rangordningen av tillit.

Grupperinga
r

Ung man

-23 år

Ung kvinna

-23 år

Äldre man

24–29 år

Äldre kvinna

24–29 år

30+ man

30+ år

30+ kvinna

30+år 

Politiker

Medianvärde

3,5

(3)

4,6

(3)

5,3

(3)

5

(3)

2,4

(4 och 5)

4,2

(4)

Klimatforskar
e

Medianvärde

7,6

(1)

7,3

(1)

8,7

(1)

8,2

(2)

5,4

(2)

7,6

(1)

Klassisk 
Media

Medianvärde

3,1

(4)

4

(4)

4,9

(4)

4,25

(4)

3

(3)

4,6

(3)

Social media

Medianvärde

2,1

(5)

3,4

(5)

3,4

(5)

3,25

(5)

2,4

(4 och 5)

3,4

(5)

Vetenskapliga
artiklar

Medianvärde

6,6

(2)

6,7

(2)

8,2

(2)

8,88

(1)

6

(1)

7

(2)
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Frågan om hur pålitlig information om global uppvärmning är från blandade källor svarade 
studenterna att socialmedia var lägst och så var svaret bland alla studenter oavsett kön eller 
ålder (se tabell 5). Medianvärdet på social media låg mellan 2,3 till 3,4 bland de olika 
grupperna. Därefter var politiker och klassisk media minst betrodd mellan politiker och 
klassisk media som Svenska dagbladet och New York Times. Det var små marginaler här så 
inget kan riktigt sägas förutom att alla grupper bedömde politiker och klassisk tryckt media 
väldigt lågt. Medianvärdet på politiker låg mellan 2,4 och 5,3 vilket kategorin äldre män hade 
högst medianvärde och lägst män som är 30+. Klassisk tryckt media skiftade mellan ett 
medianvärde på 3 till 4,9 återigen äldre men svarade högst och män som är 30+ svarade lägst 
(värt att notera att 30 + kvinnor och 30 + män svarade mest ettor av alla deltagarna.) 
Klimatforskare och vetenskapliga artiklar fick mycket högre resultat. Vetenskapliga artiklar 
hade ett medianvärde från 6 till 8,875 och den med mest tillit var klimatforskare som hade ett 
medianvärde från 5,4 till 8,7. Alla har valt klimatforskare väldigt högt förutom män 30+ där 
det var ett flertal som rangordnade de som 1 eller 3. Resten av åldrarna och kön hade 
rangordnat klimatforskare över medianvärdet 7.

4.3 Resultatredovisning uppfattning

Karlstads studenter anser att svenskar bryr sig om global uppvärmning. De flesta svarade på 
fråga 15 (bifogade filer 15) att svenskar bryr sig “En del” om global uppvärmning 56% detta 
var det mest valda svarsalternativet bland både grupper indelat i kön och åldrar, det näst 
vanligaste alternativet var att svara “Mycket” som 26% svarade. Bara äldre män svarade lika 
mycket på svarsalternativ ”en del” och ”mycket”. Enbart 18% svarade att Sveriges bryr sig 
lite, varav äldre kvinnor (24-29 år) svarade mest på denna kategori. Ingen av studenterna 
svarade inte alls. Den mer personliga frågan om global uppvärmning kommer påverka deras 
liv i framtiden (se bifogad fil 13) så ansåg studenterna att deras liv kommer att påverkas av 
global uppvärmning under deras livstid 98% av alla studenter svarade ja på fråga 13 enbart en
person svarade nej på den frågan.

Tabell 6. Visar vilka känslor Karlstad studenter känner sig runt global uppvärmning och deras 
personliga framtid. Alla fick alternativet att svara på flera känslor.

Känslor Rädsla Ilska Sorg Förtvivlan Ingen 
känsla alls

Ånger Överras
kning

Glädje Lycka

Antal 
känslor 
valda

20 18 17 15 12 6 2 1 1

Unga 
män -23 
år

3 2 3 2 2 1 0 1 0

Unga 
kvinnor 

6 8 6 5 2 0 1 0 1
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-23 år

Äldre 
män 24-
29 år

3 3 3 5 1 3 0 0 0

Äldre 
kvinnor 
24-29  år

3 3 3 5 0 2 0 0 0

30+ män 0 0 1 0 4 1 0 0 0

30+kvinn
or

1 1 0 0 3 2 0 0 0

Den största skillnaden som fanns bland de olika grupperna är att generationen 30+ svarade 
mestadels ingen känsla bland både män och kvinnor. Resten av grupperna så fanns en skillnad
på de olika könen där kvinnor i större grad valde flera alternativ än män. En annan 
könsskillnad var att unga kvinnor och äldre kvinnor svarade mycket mer förtvivlan än de 
andra grupperna. När det gäller åldersskillnad så svarade gruppen äldre män och äldre kvinnor
också i större utsträckning ånger än alla andra åldrar. Annars så var rädsla, ilska och sorg som 
dominerades av alla grupper. Det som är värt att notera att många individer inte ser sin framtid
positivt. Rädsla, ilska, sorg och förtvivlan är det mest valda.    

Frågan ställdes: Tror du att du personligen kan ändra den förutsagda kursen för global 
uppvärmning? (se bifogad fil 14) 54% ansåg att det inte går som individ att ändra den 
förutsagda kursen för global uppvärmning och det vanligaste kommentaren till det var att 
antigen att man måste jobba kollektivt som större grupp för att faktiskt märka en förändring. 
Andra pratade om att det är de som styr som måste ta ansvar, andra menade att Sveriges 
klimatpåverkan är väldigt lågt och det är andra som måste ändra sig speciellt länder i Asien 
(Kina) men även USA. En förklaring som presenterades var att global uppvärmning inte 
händer så det går ej att påverka. De som svarade ja på fråga 14 gav oftast livsstilsförklaringar 
som en liten påverkan på hur man kan minska global uppvärmning, andra förslag var 
exempelvis köpvanor och politiska initiativ. Äldre män (24-29år) och kvinnor 30+ var de 
grupper som ansåg mest att man kunde göra individuell skillnad.  De olika svaren var väldigt 
utblandat bland de olika grupperna så ingen större skillnad kan ses på kön eller ålder. 

Frågan ställdes vilken agerande tycker du att vi ska ha mot global uppvärmning? (se bifogad 
fil 16) De svarsalternativ de fick var 1. Vi kan inte göra något, 2. Mildra effekterna, 3. 
Anpassa sig till effekterna, 4. Låta andra ta hand om det. Det fanns också här möjlighet att 
kombinera olika svarsalternativen. Det absolut vanligaste bland alla åldrar och kön var att vi 
borde mildra effekterna, med en kombination av att anpassa sig till effekterna. Annars så har 
”Mildra effekterna” varit det största alternativet och sedan ”Anpassa sig”. Enbart tre personer 
svarade att man inte borde göra något och enbart en person svarade att man borde låta andra ta
hand om det.
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5. Diskussion och jämförande

5.1 Kan man se skillnader på svarsalternativen gällande kön och ålder?

Till viss del kan man se vissa könsskillnader och åldersskillnader bland resultaten. Men i stora
drag så visades inte många skillnader. I denna del kommer de skillnader som går att notera 
redovisas utifrån ordningen i resultatredovisningarna. 

(1) Män i allmänhet rangordnade sina kunskaper högre en de kvinnliga motparterna gjorde. 
(2) Den andra delen där man kan se skillnader är gällande vem studenter anser påverka global 
uppvärmning. Här fanns det en åldersskillnad, där tendensen på äldre åldrar visade i högre 
grad att det var mer naturliga processer och enbart delvis mänskliga processer som var största 
orsaken till global uppvärmning. (3) Sedan kommer momentet där studenter rangordnar tillit 
på källor, den grupp man kan se här är att åldrarna 24-29 år visade en mycket högre 
genomsnitt tillit på alla olika källor, efter det visade också kvinnor ett generellt högre tillit 
jämfört med sina manliga motpart. (4) Sista frågan där man kan se en tydlig skillnad är bland 
vilka känslor studenterna har gällande sin framtid kopplat till global uppvärmning. Här 
svarade kvinnor med flera känslor jämfört med män som oftast enbart svarade med ett 
alternativ. En annan trend var att äldre generationen 24-29 år och 30+ kände mer ånger. Som 
visat här så är det bara 4 av frågorna man kan se en tydlig bild där antingen ålder, eller kön 
skiljer sig långt ifrån varandra. Det betyder att de resterande 10 frågorna inte gick att se någon
större skillnad. Men det Ojala (2007) är det kanske inte konstigt att det är just punkt (1) och 
(4) man ser skillnader. Ojala menar att män i allmänhet visar mer självsäkerhet av sina egna 
förmågor än vad kvinnor gör.  I enkäter har kvinnor tendens att svara mer försiktigt enligt 
Ojala (2007). I den andra kategorin så stämmer det inte riktigt överens med litteraturen. När 
det kommer till att uttrycka känslor nämner också Ojala (2007) att kvinnor har en tendens att 
vara ärligare med sina känslor, män däremot menar Ojala (2007) visar oftast inte så mycket 
känslor. Gentemot att de är just de mera viktiga frågorna som man kan se skillnaderna på så 
kan man säga att det finns en skillnad, men den är inte konsekvent genom hela empirin.      

5.2 Stämmer den självupplevda kunskaperna med faktiska kunskaper?

Sammanlagt bland alla studenter så värderar sig studenterna relativt högt och medianvärdet är 
på 6,5 för alla studenter. När man då tittar på kunskaperna relaterat till de självupplevda 
kunskaperna så är 6,5 allt för högt. Den grupp som värderade sig lägst (Unga Kvinnor) är 
också den grupp som generellt svarade rätt, vidare så är den grupp som värderade sina 
kunskaper högst (30+ män) den grupp som svarade mest felaktiga svar. Om man kollar på de 
delar där studenterna visade minst kunskaper så börjar det med event kopplat till global 
uppvärmning. 68% procent kunde inte nämna en enda händelse kopplat till global 
uppvärmning. Studenterna lyckades inte hitta kopplingar till naturkatastrof, inga globala 
möten, ingen politisk diskurs. Det var också väldigt lite kunskap gällande om global 
uppvärmning är ett fenomen som sker nu. Visserligen visade majoriteten att de visste om att 
global uppvärmning sker nu (52%) men att 48% anser att global uppvärmning inte sker just 
nu och kommer hända i en snar framtid är förvånande. Sistnämnda delen är att enbart 24% 
visste om att IPCC är den världsliga organisationen gällande global uppvärmning.  
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De kunskaper de bemästrar var det att majoriteten anser att global uppvärmning är 
huvudsakligen påverkats av människan, här svarade 66% rätt. Det fanns också en 
överväldigad majoritet på 86% som anser att brännandet av fossilbränslen leder till ökade 
temperaturer. De självupplevda kunskaperna är då för höga för den samlade grupperna. Men 
vissa grupper visar mer korrekthet än andra grupper. Unga kvinnor var den grupp som svarade
mest korrekt utifrån enkätsvaren men bedömde sig överlägset minst av alla. Jag sökte också 
en parallell mellan hur man bedömer sin egen kunskap och hur man värderar olika källor. I 
den australiensiska studien av Pfautsch och Gray (2017) såg man att de som värderade sig 
högt svarade också mycket pålitlighet bland olika källor. I denna uppsats däremot så finns 
inget egentligt samband bland detta. De två grupper som värderar pålitligheten lägst är också 
de grupper som värderar sina egna kunskaper högst relativt lägst. 

5.3 Hur är den generella uppfattningen gällande global uppvärmning?

Så studenter på Karlstads universitet anser att svenska samhället bryr sig en del eller mycket 
om global uppvärmning, detta betyder att studenterna anser att det är en norm för svenskar att 
bry sig om denna fråga. Detta är en fördel enligt Kramming (2017) att om flera ser att 
samhället bryr sig kommer de själva lägga det i sin tankegång, andras agerande leder ofta till 
eget agerande. Nästan alla studenter anser också att deras liv kommer att påverkas av global 
uppvärmning så det finns en vetskap om att global uppvärmning kommer att förändra deras 
framtida tillvaro. Studenterna fick också sätta en känsla på global uppvärmning relativt till 
deras framtid, många kände dock inte något hoppfullt för framtiden. Dessa två frågor visar att 
många är väldigt negativ till sin framtid på grund över hur global uppvärmning kan påverka 
framtiden. De tre vanligaste känslorna var rädsla, ilska och sorg. Tät följt av förtvivlan som 
kan tolkas att många ser global uppvärmning som något hopplöst fall. Ett annat vanligt svar 
var att de inte har någon känsla alls. Rädsla, ilska och sorg är dock kanske de rätta känslorna 
studenterna behöver känna för att implementera PMT metoden. Gentemot att studenterna 
svarade öppet att de vill bromsa effekterna av global uppvärmning och att de anser att global 
uppvärmning kommer att påverka deras framtid negativt. Som Hunter och Röös (2016) manar
att om den valda gruppen ser exempelvis global uppvärmning som ett väldigt stort hot som 
kommer individerna vara mer öppna för förändringar för att bromsa global uppvärmning.

5.4 Jämförelser med  Pfautsch och Gray

Pfautsch och Gray (2017) argumenterar för att studenternas ansedda kunskaper på Sidney 
University inte matchar med den riktiga kunskapen de bedömer sig själva med. Risken med 
högt förtroende på sina egna kunskaper om kunskapen nu inte ligger på den nivån man anser. 
Detta är inte något som också skulle kunna sägas gällande Karlstads studenter. Dock är det 
värt att notera att Karlstads studenter visade generellt lite högre kunskapsnivå en den 
australiensiska studien då de svarar mer rätt på en specifik del (brännandet av fossila bränslen 
leder till ökat global uppvärmning). Det var också liknande resultat vart man först hört talas 
om klimatuppvärmning. De allra flesta studenter i Sidney (89%) hade först hört talas om 
klimatuppvärmning innan de gick på universitetet, antingen i grundskolan eller gymnasiet. De
återstående studenterna, alla 30 år, hade lärt sig om klimatuppvärmning genom media eller 
universitet. Dessa siffror stämmer väldigt nära överens med Karlstad studenter där 82% hade 
hört om globaluppvärmning innan universitet, så en likvärdig kunskapsbakgrund finns bland 

22



dessa två studentgrupper, även bland Karlstads studenter var det enbart de 30 år + som 
svarade att de först hörde om global uppvärmning från annat håll. 

Ytterligare likheter kom gällande om man kunde nämna något event kopplat till 
klimatuppvärmning/global uppvärmning där då runt hälften av Sidney och Karlstads studenter
visade likvärdiga förmågor att nämna några alternativ. Även de alternativ som valdes var 
väldigt lika. Båda universitetsstudierna valde (1) stigande vatten och smältande isar (2). 
Lokala och globala händelser relaterade till extremt väder eller naturkatastrofer, (3). Allmän 
uppvärmning av jordens klimat, (4). Politikändringar eller politiska händelser. Även likheter 
fanns på frågan om vem studenterna anser påverka uppvärmningen. Majoriteten av båda 
universiteten svarade att människan är den största faktorn till stigande temperaturer oavsett 
grupper (kön och ålder). Dock här fanns även skillnader här, Pfautsch och Gray (2017) såg att 
kvinnor i alla åldrar svarade i större grad att det är likvärdigt mellan naturliga och mänskliga 
orsaker, medan i denna uppsats finns ett samband att högre åldrar svarade generellt att naturen
har en större faktor.

Den största skillnaden man kan se från svarsalternativen från dessa två undersökningar är att 
Karlstad studenter är mycket mer förstådda av att brännandet av fossila bränslen skapar höjda 
temperaturer.  Pfautsch och Gray (2017) svarade att väldigt få gjorde en sådan 
sammankoppling. Bland studenterna i Karlstad så var det en överlägsen majoritet som ansåg 
att brännandet av fossila bränslen orsakar stigande temperaturer. Vidare till jämförelser 
gällande när studenterna anser att temperaturerna kommer att stiga här är det faktiskt mer 
australiensiska studenter som anser att det sker nu 65% kontra denna studien där enbart 52%.

Gällande IPCC så svarades det också här väldigt lika nästan en fjärdedel bland både 
studentgrupperna. De båda studentgrupperna värderade också samma källor som mest 
pålitliga men även samma källor som minst pålitliga. Pfautsch och Gray (2017) såg dock en 
korrelation mellan en hög självbedömning och hur högt man värderade alla källor. Denna 
analys stämmer inte överens bland de svenska studenterna som redan har diskuterats i kapitlet
5.2.  

Första frågan gällande studenters uppfattningar så ser man en skillnad. Australiens studenter 
anser inte att samhället bryr sig om de stigande temperaturerna, där då svenska studenter anser
att deras samhälle bryr sig lite eller mycket om de stigande temperaturerna. Nästa del så anser 
också båda studentgrupperna att deras liv kommer att påverkas av stigande temperaturer. 
Känslor relaterat till sin personliga framtid i en värmande värld så var känslorna detsamma 
bland svenska och australiensiska studenter, rädsla, sorgsenhet och ilska var med i bådas topp 
tre känslor. Ytterligare likheter bland uppfattningar fanns gällande om man tror att på 
individuell nivå påverkar den förutsagda riktningen av stigande temperaturer. Båda 
studentgrupperna ansåg majoriteten att det inte går. Men de som ansåg att det gick gav några 
liknande svar men de australiensiska studenter gav flera nyanserade svar exempelvis några 
svarade att man kunde göra skillnad med ytterligare utbildning gällande hållbar utveckling. 
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Sista frågan gällande vilket agerande man borde ha mot temperaturökningar så svarade 
återigen de svenska och australiska studenterna lika.

5.5 Kopplingar till litteraturen 

I min mening så ser man en tydlig bild av kognitiv dissonans bland svaren utifrån  Ojala 
(2012) som diskuterades i kapitel 2.1. Studenterna vet att global uppvärmning händer, de 
anser att man måste göra något åt global uppvärmning. De lyckas dock inte att reflektera vad 
de själva kan göra, och de som väl reflekterade vad som kan göras hamnar relativt lågt på de 
tre sätten vi hanterar vår kognitiva dissonans. Att sopsortera, köpa grönare är visserligen saker
som påverkar, men det var enbart ett exempel som nådde upp till det vi kallar 
meningsfokuserad coping, och det var en som nämnde flygresor. Resterande svar stannade på 
problemfokuserad Coping. Studenternas känslor gällande deras personliga framtid och global 
uppvärmning visade också samma känslor som Ojala (2012) lägger fram att vara vanliga 
känslor kopplat till kognitiv dissonans, specifikt känslorna rädsla och ilska. I den 
australiensiska studien så diskuteras också argumentet att det finns en isärhållning om en 
faktisk vilja och de faktiska försöken att bromsa global uppvärmning. Pfautsch och Gray 
(2017) argumenterar att bristen av kunskap eller bristen på vilja att förändra effekten av global
uppvärmning har samma konsekvens och bromsar förändringar gällande bekämpandet av 
ökande global uppvärmning. Man kan alltså inte enbart fokusera på kunskap eller viljan att 
förändra, båda variablerna måste räknas med. Lazo (2000) för fram att ökade kunskaper runt 
global uppvärmning leder till större offentligt stöd till politiska agerande mot global 
uppvärmning. Många studenter i denna uppsats hade känslan att de inte personligen kunde 
agera och att deras personliga påverkan var väldigt minimal. Men de som ansåg att man inte 
som individ kunde påverka lyfte också väldigt ofta fram behovet av kollektiva lösningar, 
politiska reformer, och behov av förändringar av samhällets strukturer. Ökad kunskap och 
positivistiska inställningar för politiska lösningar gällande global uppvärmning bör vara ett 
underförstått mål enligt den australiensiska studien som de anser varje universitet behöver 
jobba med. (Pfautsch och Gray, 2017).

Detta visar på att många studenter inte inser att deras livsstil påverkar förloppet mot global 
uppvärmning, som Ojala (2007) skrev i sin doktorsavhandling är den yngre generationen 
väldigt påläst om global uppvärmning men lyckas inte se att deras livsstil är kopplat till det 
globala problemet vilket man kan se bland Karlstads studenter. Att personer har ett personligt 
fotavtryck som faktiskt påverkar miljön verkar inte många resonera om. Universitetsplaner att
engagera den personliga påverkan på klimatet kan vara något studenter på flera olika program
måste få jobba extra med. Exempel så har det visat sig att beräkna sina egna 
koldioxidutsläppsbudgetar och sitt eget ekologiska fotavtryck har lett till ökad självkännedom 
(Cordero, Todd, och Abellera 2008). Andra försök har också visat att hitta lösningar med 
verklighetsscenarion har ökat studenters hållbarhetskompetens. Hunter och Röös (2016) testar
också detta på flera personer med att informera hur mycket exempelvis kött påverkar klimatet 
och visar alternativ på hur man kan sänka sitt personliga ekologiska fotavtryck. De Hunter 
och Röös (2016) upptäckte var att många av deltagarna förändrade sitt beteende med att 
minska sin köttkonsumtion. Men det kan också finnas en förklaring att studenter vet vad som 
måste göras men inte vill erkänna det för sig själv. Kramming (2017) menar att de vanor 
studenterna måste förändra är saker de själva kan associerar sin identitet med.
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Valen av pålitlighet verkar vara en bild som stämmer överens med den större bilden i världen 
just nu.  Medias övervakning på de olika klimatmötena de senaste åren har varit väldigt höga. 
Enligt Keinonen m.fl (2016) så anser flera studenter i norden att media har överdrivit sina 
reportage gällande klimatet, vilket skulle kunna vara en logisk förklaring varför klassiskt 
tryckt media rangordnas så lågt bland många studenter. Däremot så verkar många vara mer 
ute efter direkta källor. Det kan handla om att man anser forskare som mindre politisk vinklad 
och att den personliga livsstilen man själv har inte blir hånad. Kramming (2017) diskuterar 
just detta att om livsstilar och åsikter blir ifrågasatta kan det lätt leda till många starka känslor.
Pfautsch och Gray (2017) menar att om studenter har tappat tilliten på klassisk media och 
sociala medier så måste experterna i det valda området föra fram samhällsdebatten.  
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6. Utblickar
De program som deltagit på enkäten (se metod) har alla någon typ av hållbar utvecklingskurs 
med i sitt program i Karlstad universitet. Turismprogrammet har exempelvis en obligatorisk 
kurs på 7,5 högskolepoäng kallat planering och hållbar turism, samt Turism och 
samhällsutveckling som kommer in i att föra programmet fram till ett mer hållbart samhälle i 
helheten. Samhällsplanerarprogrammet har också liknande struktur, i termin två har de något 
som kallas Hållbar utveckling-individ, samhälle och miljö på 15 Högskolepoäng, men har 
även i termin sex kulturgeografi kurs på 30 högskolepoäng. Som nämnt tidigare i uppsatsen 
uppmanar Cortes (2003) att tanken om hållbar utveckling ska vara sammanvävt i 
undervisningen genom hela utbildningens gång. Detta gör att den högre utbildningen tar 
ansvar för att få individer att lösa stora strukturella problem gällande vår planet. Cortes (2003)
menar att ett liknande sätt USA använde universitetsutbildning att vinna i rymdkapplöpningen
ska man göra liknande för att lösa klimatkrisen.

Andra studier visar också liknande resultat att speciellt skandinaviska länder har bra förståelse
om de grunder som leder till global uppvärmning och vad global uppvärmning är och hur det 
fungerar vilket visades i ”Discourse and Communication for Sustainable Education (2016). 
Den skillnad som kan ses i den studien var att de upplevde att universitetsstudenter såg behov 
av individers förändringar vilket Karlstads studenter inte ansåg i lika hög grad. Även här 
diskuteras behovet av högre utbildnings roll att lösa global uppvärmning samt medias roll att 
informera korrekt runt global uppvärmning inte bara skrämma och överblåsa vissa problem. 
Något som lyfts fram är aktiviteter som stödjer kritiskt tänkande vid konsumtion av media och
spridning av kunskap om miljöfrågor anser de också behövas i högre utbildning. Anledningen 
de lyfter fram media i denna diskussionen är: 

“Students receive knowledge through media but based on this study it can be 
concluded that media in some extend also influences studentsí perceptions, 
attitudes and concerns which are precursors for behaviour and decision-making. 
Therefore, it is strongly recommended that the role of media should be included 
in the models concerning the complex relationships between perceptions, 
attitudes, concerns and behaviour and participation.”  (Keinonen m.fl. 2016)

Det diskuteras i denna studie hur media påverkar allmänheten och hur de upplever 
klimatförändringarna. Gentemot att det är hur vi upplever något som också påverkar hur vi 
agerar gör media rätt viktigt. Karlstad studenter känner rätt negativt till hur global 
uppvärmning kommer att förändra framtiden och litar inte mycket på klassisk media. Denna 
negativa känsla av global uppvärmning och media skapar ett behov av högre utbildning att 
bearbeta dessa känslor och bör då som citatet nämnde efter en stark rekommendation att 
medias roll ska inkluderas i modellerna om de komplexa förhållandena mellan uppfattningar, 

attityder, oro och beteende och deltagande i den högre utbildningen.
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