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Planetär överlevnadskris 2020. Ekologiskt- och 
politiskt nödläge. 

• Om 2 grader ska hållas måste användningen av 
fossil energi (olja, kol, gas) minska dramatiskt (ca. 
10% per år) från och med igår (McGlade & Ekins 
2015; Steffen, et al. 2018). 

• Ca. 80% av den globala ekonomin baseras fossil 
energi (IEA, 2019).

• Fossilindustrin subventioneras mer än kostnader
för all sjukvård enligt Världsbanken (Coady et. al, 
2015, 2019).

• Förnybart ersätter hittills INTE fossilt globalt. 
Frånvarande Powershift. Istället ökar fossilt
globalt, förutom 2009 och 2020.

• Partipolitisk/ideologisk klimatförnekelse i toppen
av den politiska makten (Trump, Bolsonaro, 
Morrisson, Putin, Kaczynski m.fl.)



Koldioxidutsläpp IEA ca - 8%,  
i linje med Parisavtalet… 
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• 5 minuter till delning i break-out room. 

• En minut vardera

• En som delar med sig av sina svar på frågan. De andra lyssnar. Sen 
byter ni tills alla gjort en gång var. 

• När och hur kände du klimatkrisen i din kropp?





Det fanns en tid…
”Det finns förmodligen inget enskilt miljöproblem av samma 

globala dignitet som växthuseffekten. Internationell forskning 
och vetenskap säger oss att utsläppen av framför allt 

koldioxid kan ge en höjning av den globala 
medeltemperaturen på mellan 1.5 och 4.5 grader redan efter 

de närmaste 30-50 åren. För Sverige kan det röra sig om 
temperaturförändringar på uppemot 8-10 grader. (…) Vissa 

länder kan helt enkelt komma att försvinna, som Maldiverna”

Gunnar Hökmark, (M), DN Debatt 25 augusti 1989 

• Forskning inom fossilbolag såsom ExxonMobile
konfronterade bolagens egna affärsmodell 

• IPCC 1988 (Thatcher, Gorbatjov och Reagan)

• Nathaniel Rich’s ‘Losing Earth’, Hultman, ´Den inställda 
omställningen’

• Koldioxidskatt antogs av riksdagen i Sverige
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Redan på 1980-talet fanns demokratiska förslag för att hantera klimatkrisen  

1. Använd lagstiftning

2. Arbeta med jämställdhet –

förändra dominerande manliga 

normer

3. Satsa på ekologiskt hållbar, 

energieffektiv & bioregional 

livsmedelsförsörjning





90-talet

• ExxonMobile och andra 
fossilbolag i USA finansierade på 
90-talet på tankesmedjor, t.ex. 
Heartland Institute, som 
kritiserade klimatforskningen 
istället för att hantera 
konsekvenserna av sin 
affärsmodell. 

• #ExxonKnew #merchantsofdoubt

• SVT-Play ”Den stora 
klimatskandalen”





ExxonMobile avslöjas att haft klimatvetenskaplig 
kunskap men undanhållit den för allmänheten

Photo: John Duffy´, Seattle, 2015

From: Geoffrey Supran
https://twitter.com/GeoffreySupran/status/1187056649959
301121



From: Cook et.al. America
Mislead 2019 
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… från och med 2008 sprids tvivel 
kring klimatvetenskap även i Sverige.

• Metaforen “green fatwā,” planterades av 

inflytelserika aktörer (Hans Bergström, 2009; 

Marian Radetzki and Nils Lundgren, 2009) som ett

sätt att avfärda klimatvetenskap som ett religiöst

påbud från FN.

• ” (…) apokalyptiska framtidsscenario (…) inte kommer 

att slå ut med den kraft som många gånger gjorts 

gällande. (…) glada nyheter såvida man inte är en av 

alla dem som byggt upp en lukrativ karriär kring att 

varna mänskligheten för jordens undergång (Josef 

Fransson, SD, Riksdagen, 2013).
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• Idag – synligt bland annat i högernationell partipolitisk klimatförnekelse 

men också i etablerade tidningar

• Sverigedemokraterna – nej klimatlag, nej 

Parisavtal, vill dra ner på SMHI:s budget m.m

• Jag har aldrig ”(…) sett någon forskare som sagt att 

sommarens torka och värme är kopplat till 

klimatförändringar” (Åkesson, Sveriges Radio, 2018).

• ”IPCC tidvis överdriver hoten i sina sammanfattningar 

(…) Några exempel är ”Hockeyklubban” 1998, 

”Himalaya-skandalen” 2007 och ”Climategate” 2009 (…) 

Organisationen är politiskt styrd (…). Det anses 

olämpligt att föra fram slutsatser som talar emot 

’klimathotet’, enligt flera kontakter jag haft med 

klimatforskare i nordiska länder” (Värmby, 7/2 2020).”
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• När och på vilket vis hörde du för första gången 
talas om resultat från klimatvetenskaplig 
forskning?

• 5 minuter till delning i break-out room. 

• En minut vardera

• En som delar med sig av sina svar på frågan. De andra lyssnar. Sen 
byter ni tills alla gjort en gång var. 
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• Hultman, M., et.al. “Far-right and climate change denial. Denouncing 

environmental challenges via anti-establishment rhetoric, marketing of 

doubts, industrial/breadwinner masculinities enactments and ethno-

nationalism.”. In Contemporary Environmental Communication by the Far 

Right in Europe ed. Forchtner, Kølvraa & Wodak London: Routledge

• Texter från SD 2013-2016 (ex. riksdagstal, 

debattartiklar, medlemstidningen Samtiden)

• Thoralf Alfsson fd.SD-riksdagsman säljer skyltar med 

“Fuck you Greta”
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Sprida tvivel om forskning

• I en debattartikel innan Parismötet hösten 2015 hävdade

Josef Franson att högre nivåer av koldioxid i atmosfären var 

en välsignelse då “marken blir grönare och växter blir större. 

Vi kommer att titta tillbaka på nutidens klimathysteri med 

förvåning” (Josef Fransson, 2015).

• ”– Vi kommer att se att det här är en stor klimatbluff det 

handlar om. För hade det varit så att det här klimathotet

hade varit vetenskapligt korrekt och riktigt så hade ju 

inte den här debatten drivits av politiker, den hade 

drivits av vetenskapsmän” (Björn Söder, Kristianstads 

kommunfullmäktige, Oktober 2019)

•



Högernationella digitala medier

• Ny studie: 721 artiklar 2018-2019 på Samhällsnytt, Nyheter Idag, Fria Tider och 
Nya Tider sprider tvivel om klimatvetenskap.

• 6 och 12 procent av Sveriges online-befolkning, hög andel män (Newman, 2020)  

• Fyra av mest lästa på Samhällsnytt 2019 gör narr av Thunberg och/eller sprider 
desinformation t.ex konspirationen om hur Soros skapat och styr Greta. 



Fossilbolag, tankesmedjor, högernationella media 
skapat ökad splittring i USA under lång tid, nu i 
Sverige också



Genus och klimatkris

• Män tar, i genomsnitt, klimatkrisen 
mindre på allvar än kvinnor (t.ex. 
Konsumentverket, 2018; Axfood 
2018).

• Äldre män skiljer, i genomsnitt, ut 
sig i opinionsundersökningar 
genom att mer än andra grupper 
avfärda klimatvetenskapliga 
resultat (t.ex. 
Klimatbarometern/SIFO, 2020)

• Framför allt män organiserar sig i 
grupper som sprider tvivel om 
klimatvetenskap (t.ex. Anshelm & 
Hultman, 2014; Newman, 2020)





Global massrörelse kämpar för överlevnad –
ledd av unga vuxna
• Jamie Margolin, Zero Hour

• Xiuhtezcatl Martinez, Earth Guardians

• Sara Blazevic, Varshini Prakash, The Sunrise
Movement

• De unga födda runt millenniumskiftet –
”Generationen Z” – uttrycker attityder som 
starkt skiljer sig från äldre väljare och det 
styrande politiska etablissemanget. Tar 
klimatvetenskap på allvar, mer progressiva 
när det kommer till frågor som jämställdhet, 
HBTQ och mångfald.

• Black Lives Matter, Occupy Wall Street, 
Standing Rock, Gallók, Ojnareskogen, Folk 
mot Preem, Extinction Rebellion och Ende 
Gelände

• Greta Thunberg, Fridays For Futures





Ojämlikhet

• 10 rikaste procent=50% av 
utsläpp

• Rika män styr fossilindustri och 
leder de institutioner och 
företag som finansierar 
klimatkrisen 



Kraft att förändra= energi+makt

• Abolotionismen (masspetitioner, 
demonstrationer, konsumentbojkotter, 
domstolsmål, civil olydnad, uppror)

• Vind- och solkraft  decentraliserad karaktär 

• Lagstiftning – ekocidlagstiftning

• Fötterna på jorden

• Divestering – Stopp för klimatskadliga 
investeringar (ex. Fossilgasterminal, 
Arlandautbyggnad, Preem i Lysekil, E6)

• Levande landsbygd – Lokalekonomiska 
analyser 

• Leva som vi lär – Myndigheter, universitet  
m.m tar ansvar för sin kunskap. 
Klimatramverket





Responsförnekelse

• Ny flygplats i Sälen tillför samma mängd utsläpp 
som tas bort med flygskatten

• Västra Götaland Regionens infrastrukturplan 
2019; ’Klimatplan’ 1 sida=Parisavtalet avfärdas 
som orealistisk 

• Ogrundad teknikoptimism såsom biobränsle i 
flyg, vätgas och CCS (läs ex. Hultmans 
avhandling, Anders Hansson) 

• Fossilgasterminal i Göteborg

• Preem raffinaderi ?



Vardagsförnekelse

• Kari Marie Norgaard studerade stad i Norge 2001

• Norske kungen, alla tidningar, politiker och allmänhet 
vet om och pratar om klimatkrisen (men ändå inte)

• I skolor, på arbetsplatser och inom politiken hävdas att 
tillväxt, utveckling och teknik löser klimatkrisen

• Problem någon gång i framtiden

• Problem någon annanstans

• Inte så stort problem och vi är ju ett litet land

• Tekniklösningar på klimatförändringarna (ex. 
snökanoner)

• Vi lever som om vi inte visste om klimatförändringarna
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• Hur tar du klimatvetenskaplig forskning på 
allvar i din vardag?

• 5 minuter till delning i break-out room. 

• En minut vardera

• En som delar med sig av sina svar på frågan. De andra lyssnar. Sen 
byter ni tills alla gjort en gång var. 



1. Pedagogik som tar vår överlevnadskris på 
allvar  
• Min 14 årige son, inte en enda lektion om 

klimatkrisen på sju år (jmf. Ojala, Kramming)

• Inte bara text, ta med eleverna och låt dom se 
torka, förändrade vanor för djuren 
m.m=ekopedagogik 
(http://medskaparna.se/ekopedagogiska-
utbildningar/ekopedagogik/)

• Var ärlig med utmaningarna (rättvisa, jämlikhet, 
energi, mat, desinformation, grönmålning) 
(Norgaard)  

• Ta elevernas kunskap på allvar (ex. Kali Andersson)

• Överdriv inte elevernas enskilda ansvar som 
konsumenter (ex. Gyberg)

• Påvisa hur människor kan göra skillnad som 
medborgare (Stoknes) 

• Konkretisera genom att till exempel skriva 
insändare, göra namninsamling, ställa 
politiker/företagsledare till svars (Ojala)



2. Pedagogik som tar vår överlevnadskris på allvar 

• Källkritik av digitala medier

• Sprid upplysning om olje- och kolindustrins 
kunskap; lobbyism för att sprida tvivel om 
klimatforskning 
(https://www.svtplay.se/video/19862354/de
n-stora-klimatskandalen)

• Göra plats för det existentiella (vilket jag låtit 
er testa på idag i break-out rooms) och 
skapa utrymme för äkta samtal om kriserna 
– inte minst för män, killar och pojkar

• Välj relevant litteratur – inte minst behövs 
mer av samhällsvetenskap och humaniora. 
Vår överlevnadskris går inte att förstå med 
enbart naturvetenskap.




