Ett förändrat klimat?
Politik, extremväder och väljarnas syn på klimatfrågan
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Medborgarna och miljön
• Förklaringar till medborgarnas engagemang i miljöoch klimatfrågor
• Inställning till politiska åtgärder
• Skatter, subventioner, förbud

• Beteendeförändring
• Konsumtion, resor, matvanor, återvinning

• Offentliga/privata sfären

"Fridays for Future 25.01.2018 Berlin" by fridaysforfuture

• Betydelsen av två huvudsakliga faktorer:

• Det politiska klimatet: de politiska partiernas
ställningstaganden och kommunikation
• Det faktiska klimatet: förändringar i ex. temperaturoch nederbördsmängd och förekomsten av
extremväder
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"Public Transport" by Mahin
Fayaz

"Recycle Bottles and Cans AD
(HDR)" by kingdesmond1337

Utgångspunkter
• Betydelsen av medborgerligt deltagande

• (O)Hållbarhet bygger på medborgarnas beteenden

• Vikten av demokratisk förankring

• Medborgerligt stöd: effektivitet, legitimitet, beständighet
• Normativt eftersträvansvärt – undvika ”den gröna Leviatan”

• Svårigheterna med kollektivt handlande

• ”That which is common to the greatest number has the
least care bestowed upon it. Everyone thinks chiefly on his
own, hardly at all at the common interest” - Aristoteles

• Problemet med att observera klimatförändringarna
• Abstrakt, geografisk/tidsmässig/social osäkerhet
• Avsaknaden av information
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Det politiska klimatet
• Svårigheten med att skapa politiska åsikter

• Sammankoppla värderingar/identitet med
specifika åsikter
• Intresse och kunskap (politisk medvetenhet)
ofta lågt
• Kognitivt betungande – särskilt för abstrakta
och komplexa frågor

• De politiska partiernas roll

• Representerar sociala grupper och värderingar,
framställer/ramar in policy, äger sakfrågor
• Förenklar och strukturerar en kaotisk politisk
verklighet – erbjuder tydliga alternativ
• Informerar, mobiliserar och övertygar väljare
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"Gustav Fridolin i partiledardebatt" by Miljöpartiet de gröna

Politisk kommunikation
• Politiska partier som ideologiska referenspunkter
• Avsändareffekter
•
•
•
•

Vem står som avsändare till ett visst budskap?
Utvärdering av politisk kommunikation
Erbjuder förenklat beslutsfattande
Betydelsen av tillit

• Framställning av politiska åtgärder
• Allmänhetens utvärderingar av politiska frågor påverkas
av hur dessa frågor framställs i den offentliga debatten
• Klimatfrågan som nära förestående eller ej; som globalt
eller lokalt problem; som ett problem som det råder
politisk/vetenskaplig konsensus kring eller ej
• Klimatfrågan som en fråga om hälsa, miljö, ekonomi,
moral, eller säkerhet
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"Regeringen" by Miljöpartiet de gröna

Det politiska klimatet kring det faktiska klimatet
• Tydligt samband mellan partiers positionering
och väljarnas syn på klimat- och miljöfrågor

• Oro, tro på vetenskap, stöd för politiska
styrmedel, (tillit till det politiska systemet)
• Betydelsen av politiskt intresse och engagemang
• Skillnad mellan länder
• Grad av politisering: skillnader mellan olika typer
av åsikter och beteenden

• Effekter av politisk polarisering

• Drar isär väljare i motstående block (särskilt
politiskt intresserade)
• Minskar oron och stödet för politiska satsningar
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"Boris Johnson launch of COP26" by UK Prime Minister

Det naturliga/faktiska klimatet
• Klimatfrågan som ett avlägset problem

• Klimatförändringarna som ett abstrakt problem, med
både geografiskt och tidsmässigt avlägsna effekter
• Psykologiskt avstånd - påverkar ”andra människor”, i
”andra länder”, eller i framtiden

• Extremväder som en möjlig ’trigger’

• Extrema väderhändelser blir allt vanligare
• Göra klimatförändringarna mer närvarande
• Göra potentiella risker mer konkreta och skapar en
känsla av utsatthet och oro
• Minska det psykologiska avståndet
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Flloding New Orleans, Louisiana. AP
Photo/U.S. Coast Guard

Extrema väderhändelser
• Blandade effekter av extremväder

• Ibland positivt samband med ex. klimatåsikter, villighet att
engagera sig och stöd för styrmedel
• Ibland inget samband
• Osäkerhet kring styrkan i sambanden och mekanismer
• Få studier av policystöd

• Andra faktorer ofta viktigare

• Värderingar, parti-ID, ideologi: används för att tolka upplevelser

• Kommunikation av extremväder
•
•
•
•

Extremväder inte alltid upplevda personligen
Kommunikation via media och vänner/kollegor etc.
Betydelsen av framställning och avsändareffekter
Politisering av vetenskapen: tilliten till vetenskap
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"Tanker drop on Washington wildfire" by BLM Oregon & Washington

Diskussionsfrågor
• Vilka förutsättningar finns för att klimat- och miljöproblemen ska kunna lösas på politisk
väg? Vilka möjligheter och svårigheter finns här?
• Vilken roll kan andra samhällsaktörer, så som civilsamhället och industrin/näringslivet,
spela?
• Vilken roll kan/bör skolan spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle? Vilka
svårigheter och möjligheter finns?
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