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Abstract  

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur män förhåller sig till klimatengagemang i 

relation till maskulinitet. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med 

fyra informanter som definierade sig som män. Intervjuerna genomfördes i mars och 

april 2019. Informanterna upplevde att det fanns en spänning mellan maskulinitet och 

klimatengagemang när det kom till traditionella könsroller och bemötande från 

omgivningen. Informanterna upplevde att deras klimatengagemang betraktades som 

feminint av andra män och de upplevde även att deras klimatengagemang ledde till ett 

avståndstagande från andra män. Spänningen förstärktes även genom den avsaknad av 

klimatrelaterade normer som informanterna upplevde. En maskulin aspekt av 

klimatengagemang som informanterna upplevde var att män tenderar att agera 

kunskapsbärare samt att det råder en dissonans mellan klimatrelaterade värderingar och 

maskulint kodade beteenden.  

 

Nyckelord: klimatengagemang, maskulinitet, genus, kvalitativ studie 
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1. Inledning 

 

I oktober 2018 belyste FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) att det krävs en kraftansträngning för att kunna uppfylla Parisavtalets 

målsättning. Syftet med Parisavtalet är att den globala uppvärmningen ska stanna vid 

1,5 grad och att länderna som förbundit sig vid avtalet ska reducera sina växthusgaser 

var femte år. För att nå upp till målen krävs insatser på både samhälls- och individnivå; 

där både män och kvinnor engagerar sig.  

 

Redan år 2009 problematiserades klimathotet ur ett genusperspektiv (Hermansson 

Hässler). Flera rapporter tyder på att män förbrukar mer resurser samtidigt som de är 

mindre förändringsbenägna jämfört med kvinnor. Samtidigt är majoriteten i 

maktpositioner män vilket får konsekvensen att klimathotet sätts åt sidan. År 2018 

genomförde Världsnaturfonden i samarbete med Sifo en enkätundersökning om 

klimatet. Undersökningen visade att medan 42 % procent av de kvinnliga 

respondenterna upplevde att klimathotet var den samhällsföreteelse som oroar dem mest 

var det 28 % procent av männen som svarade samma sak (Sifo 2018). Undersökningen 

visade också att kvinnor också i större utsträckning tog till åtgärder för att minska sin 

klimatpåverkan. Till exempel åt 45 % procent av kvinnorna mindre kött (jämfört med 

25 % procent av männen) och 52 % procent av kvinnorna hade minskat sin konsumtion 

(jämfört med 33 % av männen). Den enda punkt där fler män än kvinnor hade tilltagit 

åtgärder var energieffektiviserat mitt hem där 27 % procent av männen hade tagit till 

åtgärder (jämfört med 26 % procent av kvinnorna) (Sifo 2018).  

 

Den här studien har tagit som utgångspunkt att män engagerar sig mindre för klimatet 

än kvinnor vilket har visat sig i tidigare forskning. För att inledningsvis situera mig själv 

genomfördes studien ur en yngre kvinnas perspektiv. Jag tillhör en generation där 

klimathotet har varit ständigt närvarande under hela min livstid. Med andra ord har ett 

klimatengagemang alltid varit naturligt för mig vilket också kan vara en konsekvens av

min medelklassbakgrund. Genom att undersöka hur män förhåller sig till engagemang 

för klimatet och vilka maskulina aspekter som förknippas med klimatengagemang går 

det förhoppningsvis att utröna vilka svårigheter som är förknippade med ett männens 
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klimatengagemang och på ett sådant sätt fästa avseende vid svårigheterna i kommande 

klimatförebyggande arbete.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur män förhåller sig till 

klimatengagemang i relation till maskulinitet.  

 

Frågeställningarna lyder: 

1) Hur upplever informanterna spänningen mellan klimatengagemang och 

maskulinitet? 

2) Vilka maskulina aspekter av klimatengagemang upplever informanterna 

existerar? 

 

2.  Avgränsning  

 

Studien har fokuserat på spänningsfältet mellan maskulinitet och klimatengagemang. 

Brännpunkten har varit maskuliniteter och studien har därför inte syftat till att 

genomföra en jämförelse mellan maskuliniteter och femininiteter, även om femininitet i 

viss mån har kommit på tal i informanternas utsagor. Studien har inte heller fokuserat på 

klass eller etnicitet, trots att det hade kunnat vara bakgrundsfaktorer som påverkade 

informanternas hållning. En vidare presentation av informanterna sker i avsnitt 5.2.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter  

 

I följande avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter att redovisas. 

Inledningsvis presenteras studiens analytiska begrepp, klimatbarriärer, som ligger till 

grund för intervjuguiden. Därefter följer en presentation av genus- och 

maskulinitetsperspektivet som genomsyrar studien.   

 

3.1 Klimatbarriärer  
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Robert Gifford (2011) har utifrån tidigare forskning inom fältet identifierat sju 

psykologiska klimatbarriärer. En klimatbarriär är ett psykologiskt hinder som begränsar 

individens förändringsbenägenhet. Varje klimatbarriär är ett paraplybegrepp som följs 

av flertalet specifika manifestationer. Medan en klimatbarriär är ett samlingsnamn för 

likartade manifestationer är manifestationer istället själva agerandet, hur en individ 

förhåller sig till en viss barriär. Ett exempel på en klimatbarriär är perceived risks som 

bland annat följs av den specifika manifestationen financial risks. Eftersom individen 

inte kan vara säker på hur lönsamt det är med till exempel solpaneler - som är en 

finansiell kostnad - blir det en finansiell risk för individen som hindrar individen att 

investera. De sju klimatbarriärer som Gifford (2011) har identifierat är limited 

cognition, ideologies, comparisons with others, sunk costs1, discredence, perceived 

risks och limited behavior. Som en avgränsning kommer studien att fokusera på de tre 

klimatbarriärerna limited cognition, comparisons with others och sunk costs eftersom 

aspekter av de utvalda klimatbarriärerna är relevanta att diskutera i relation till 

maskulinitet. De utvalda barriärerna och manifestationerna bedöms vara relevanta 

eftersom de är närvarande i vardagen och är enklare att samtala om än till exempel 

manifestationerna ancient brain (som grundar sig på kognitiva processer som individer 

förmodligen inte har medvetenhet om eller financial risks (som förmodligen inte är 

kopplade till maskulinitet i en så stor utsträckning).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Giffords (2011) användning av begreppet sunk costs bör inte förväxlas med den vedertagna definitionen 

av begreppet som används i ekonomiska sammanhang.  
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Illustration 1. Giffords (2011, s.292, Table 1) klimatbarriärer.  

 

Kommentar: De grönmarkerade barriärerna och manifestationerna är de som kommer 

att användas i den aktuella studien. Färgmarkeringen av begreppen var inte 

ursprungligen med i Giffords (2011) illustration utan har lagts till i efterhand. Tabellen 

ovan är hämtad från originalkällan (Gifford 2011).  

 

Barriären limited cognition (Gifford 2011) innebär att individen tenderar att handla 

irrationellt i olika sammanhang. Den specifika manifestationen av limited cognition, 

perceived behavioral control/self-efficacy, belyser att individen tenderar att bli 

handlingsförlamad i situationer där beteendets förväntade utfall inte är tydligt. Individen 

tvivlar på sin egen förmåga och präglas av en negativ framtidstro som bidrar till att 

individen i en mindre utsträckning upplever att det finns en mening i att förändra sina 

beteenden. Manifestationen perceived behavioral control/self-efficacy riktar sig mot 

individen själv och de förmågor som individen själv besitter, till skillnad från nästa 

barriär, comparisons with other, som har som utgångspunkt att människor är sociala 

varelser som jämför sig med varandra. Manifestationen social comparison handlar om 

att individen jämför sina handlingar med andra utifrån subjektiva normer. En subjektiv 



 

5 

 

norm kan definieras som omgivningens förväntningar och delas in i injunktiva och 

deskriptiva normer (på engelska injunctive och descriptive norms, Ajzen & Fishbein 

2005). När en individ följer en injunktiv norm agerar individen utifrån omgivningens 

uttalade förväntningar medan en deskriptiv norm istället innebär att individen agerar 

utifrån sin uppfattning om vad omgivningen förväntar sig. Till exempel kan en injunktiv 

norm innebära att det är uttalat i bekantskapskretsen att undvika flygresor medan en 

deskriptiv norm kan innebära att individen upplever att omgivningen har en negativ 

inställning till flygresor. Ytterligare en manifestation som inryms under samma barriär 

är social norms and networks. Gifford beskriver att normer både kan främja och 

förhindra en utveckling på individ-, grupp- och samhällsnivå. Individen tenderar att 

anpassa sig efter de existerande normerna. Ur normer kan det som Gifford (2011) 

benämner som “anticlimate behavior patterns” (s.294) och “proclimate patterns” (s.294) 

växa fram. Även perceived inequity är en aspekt av barriären jämförelser med andra. 

Den aspekten syftar till att en individ upplever orättvisa i att själv förändra sina 

beteenden när andra eventuellt inte kommer att förändra sig.  

 

Den sista klimatbarriären som är relevant för uppsatsen är sunk costs som innebär att 

individen önskar ett förhållningssätt där beteenden och attityder är stabila över tid, 

eftersom det är kostsamt för individen att förändras för ofta. Manifestationen conflicting 

values, goals and aspirations utgår från att en individ har olika mål och värderingar som 

inte alltid är kompatibla med individens önskan om ett handlingskraftigt 

klimatbeteende. Till exempel kanske det väger tyngre för individen att komma hem 

snabbt från arbetet genom att åka bil än att åka kollektivtrafik, som är mer hållbart ur en 

klimatsynpunkt, men istället tar längre tid.  Med andra ord råder det ofta en dissonans 

mellan individens värderingar och beteenden eftersom det utifrån klimatbarriären sunk 

costs är mer kostsamt för individen att förändra sina beteenden än att fortsätta i samma 

bana som tidigare.  

 

3.2 Genus 

 

Uppsatsen författas utifrån ett genusperspektiv vilket innebär att utgångspunkten är att 

maskulinitet och feminitet konstrueras utifrån sociala strukturer, det vill säga “[...] 

mönster i våra sociala sammanhang och i de dagliga aktiviteter och praktiker som de 

arrangemangen styr” (s.26, Connell & Pearse 2015). Raewyn Connell och Rebecca 
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Pearsen (2015) betonar att genusordningen är i ständig förändring och verkar i flera 

dimensioner på en och samma gång; individens identitetsskapande, maktförhållanden, 

relationer till andra et cetera. Genom att samhället förhåller sig till dikotomi mellan 

kvinnor och män får det konsekvenser för individens handlingsmöjligheter på både en 

inter-, intra- grupp, organisatorisk- och samhällsnivå. Till exempel existerar det olika 

genusregimer på mans- och kvinnodominerande arbetsplatser vilket innebär att det 

existerar normer för vem som kan arbeta där och hur den individen ska agera. 

Genusregimerna är en följd av den samhälleliga genusordningen. Enligt Candace West 

och Don Zimmerman (1987) producerar vi genus inom den rådande genusordning som 

existerar i samhället. Begreppet könsroll, som används i uppsatsen, syftar till att det 

skapas olika roller i samhället som är anpassade till olika kön. En man förväntas klä sig 

i en maskulin könsroll medan en kvinna förväntas ta en feminin könsroll (Connell & 

Pearse 2015). En möjlig förståelse till att män inte engagerar sig för klimatet lika 

mycket som kvinnor skulle således kunna vara att män i en mindre uträckning, beroende 

av sin könsroll, förväntas agera omhändertagande för omvärlden (till exempel klimatet). 

 

Connell (2006) belyser att omvärlden uppfattar att det existerar en idealisk maskulinitet, 

en hegemonisk maskulinitet, som är överordnad andra maskuliniteter inom samma 

genusordning. Utgångspunkten för den hegemoniska maskuliniteten är att beteenden 

förklaras biologiskt: till exempel anses inte den starka manskroppen vara anpassad för 

att omsorg av barn. Kroppen styr individens ageranden och icke-ageranden utifrån 

föreställningar om maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten är ett genusuttryck 

och är därför, som tidigare beskrivet, dynamisk över tid och kultur. Att leva upp till 

idealen för en idealisk maskulinitet är traditionellt sett eftersträvansvärt (även om den 

hegemoniska maskulinitetens attraktivitet varierar beroende på sociala strukturer) men 

det är långt ifrån alla män som motsvarar de krav som ställs på den manliga hegemonin.  

I dagens samhälle har det manliga idealet förändrats i relation till den traditionella 

hegemoniska maskuliniteten vilket också visar sig i den aktuella studien. Connell 

(2006) belyser att en hegemonisk maskulinitet har visat sig vara problematisk inom 

miljörörelsen eftersom den i grund och botten vilar på en ideologi som uppmuntrar 

jämlikhet, kollektivism, solidaritet och personlig tillväxt; värden som är långt ifrån den 

hegemoniska maskuliniteten. Ideologiskt har miljörörelsen många likheter med 

feminismen och för män har det visat sig vara problematiskt att engagera sig för 

klimatet eftersom miljörörelsen ställer vissa krav på attityd och värden.  
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4. Tidigare forskning inom fältet  

 

Inledningsvis har könsroller visat sig vara en faktor som påverkar individers 

klimatengagemang genom att det existerar en länk mellan femininitet och 

klimatengagemang. Den här tendensen har visat sig i all tidigare forskning (Dahl 2014; 

Brough, Wilkie, Ma, Isaac & Gal 2016; Dietz, Kalof & Stern 2002; Salehi, Pazuki 

Nejad, Mahmoudi & Knierim 2015; Swim, Vescio, Dahl & Zawadzki 2018). 

Gemensamt för dessa studier är att kvinnor har lyfts fram som mer omsorgsfulla än 

män. Brough et. al. (2016) belyser i sin experimentstudie att det existerar en kognitiv 

länk mellan femininitet och klimatengagemang vilket innebär att kvinnors mentala 

processer, såsom minne, perception och problemlösning, är mer formade till att 

engagera sig för klimatet än mäns mentala processer. I sin studie uppmärksammar de att 

klimatengagerade män i en större utsträckning förknippar sig själva som feminina. En 

faktor som påverkade deltagarna i valet av miljövänliga/miljöovänliga val var 

intrycksstyrning, det vill säga att de styrde sina ageranden efter hur andra skulle 

uppfatta dem. Genom att undvika klimatvänliga beteenden upplevde deltagarna att de 

kunde behålla sin maskulinitet. I Dietz et. al:s (2002) enkätstudie visar resultatet att 

kvinnor har en högre grad av altruism vilket kan tänkas ha ett samband med att kvinnan 

generellt sett har en könsroll som förknippas med omhändertagande för familjen, vilket 

också därför leder till ett större klimatengagemang. Även Dahl (2014) belyser att ett 

individuellt miljöansvar är förknippat med femininitet och att den individuella 

miljödiskursen yttrar sig i att kvinnan tar ett större ansvar för klimatet relaterat till 

hushållssysslor. Män tenderar istället i större utsträckning att ta avstånd från diskursen 

om ett individuellt ansvar och hävdar att ansvaret ligger på organisatorisk-, samhälls- 

och global nivå. 

 

Två av studierna (Salehi, Pazuki Nejad, Mahmoudi & Knierim 2015; Swim, Vescio, 

Dahl & Zawadzki 2018) belyser även att män och kvinnor har olika förståelser av 

klimatförändringar. Resultatet i Swim et. al:s (2018) studie visar att män föredrar en 

affärsmässig och vetenskaplig förståelse av klimatet medan kvinnor istället vill förstå 

klimatet utifrån rättvisa och orättvisa. Resultatet visar även att män i större utsträckning 

har svårare att anamma kvinnors synvinkel än tvärtom och att det berodde på att 
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männen förknippade femininitet och homosexualitet med den kvinnliga 

klimatförståelsen i termer av rättvisa och orättvisa. Även Salehi et. al. (2015) belyser att 

män i större utsträckning strävar efter kunskap om klimatet och reflekterar medan 

kvinnor istället har ett större emotionellt och beteendemässigt engagemang. Den här 

tendensen syns bland annat i den undersökning som Sifo (2018) har genomfört och som 

presenteras i uppsatsens inledning.  

 

I Dahls (2014) diskursanalytiska studie uppmärksammas även diskursen om mäns 

relation till bilen. Resultatet visar att det fanns en konflikt mellan de klimatengagerade 

männens värderingar och deras bilanvändande. Männen upplevde att det var 

problematiskt att köra bil men gjorde det i en viss utsträckning eftersom det gav status, 

frihet och bekvämlighet. Bilen var också ett sätt för männen att förstärka sin 

maskulinitet och de män som inte använde bil överhuvudtaget upplevde ett 

avståndstagande från andra män. Eftersom bilen fungerade som en statussymbol ansågs 

det också till viss del vara problematiskt att övergå till en elbil med ett mindre attraktivt 

märke. Enligt männen förknippades en miljövänlig elbil med femininitet.  

 

Sammanfattningsvis råder det en enighet i forskningsresultaten om att 

klimatengagemang förknippas med en femininitet som grundar sig i de generella 

könsroller som reproduceras i samhället. Däremot har majoriteten av den tidigare 

forskningen tagit en kvantitativ ansats (se avsnitt 5.5.1) och därför inte varit så 

djupdykande. Den aktuella studien har därför syftar till att ta ett mer djupgående 

alternativ och har också utgått från en annan teoretisk utgångspunkt än den tidigare 

forskning som har uppmärksammats i det här avsnittet.  

 

5. Metod 

 

I följande avsnitt kommer studiens metodologiska grund att presenteras. Inledningsvis 

följer ett resonemang om den valda metoden för studien som följs av studiens urval. 

Därefter följer studiens etiska överväganden, intervjuguide och presentation av en 

pilotintervju. Sedan presenteras studiens tillvägagångssätt gällande litteratursökning, 

genomförande av intervjuer, transkriberings-, kodning- och analysprocessen. Slutligen 

redovisas studiens tillförlitlighet.  
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5.1 Val av metod 

 

Eftersom det tidigare har genomförts en stor mängd forskning med syfte att kvantitativt 

undersöka maskulina klimatbeteenden (se tidigare forskning) syftar den aktuella studien 

till ett mer djuplodande perspektiv som kommer att uppnås genom ett kvalitativt 

förhållningssätt. Eftersom studiens syfte är att “[...] undersöka hur män förhåller sig till 

klimatengagemang i relation till maskulinitet”, och följaktligen att få en förståelse för 

individers upplevelser, lämpar sig en kvalitativ metod (Runa Patel & Bo Davidson 

2011; Bryman 2011). Bryman betonar att kvalitativ forskning i större utsträckning 

präglas av tolkningar och konstruktivism medan kvantitativ forskning i stora drag 

präglas av objektivism och positivism. Studien har inspirerats av ett fenomenologiskt 

perspektiv vilket har inneburit att informanternas subjektiva upplevelser av maskulinitet 

och klimatengagemang har stått i fokus (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). Ur ett 

fenomenologiskt perspektiv existerar det ingen allmängiltig sanning som gäller för alla 

människor utan det är informanternas upplevelser av fenomen som utgör objektiv 

kunskap.  

 

I och med att det är svårt att få en förståelse av mäns upplevelser genom metoder såsom 

observation har enskilda semi-strukturerade intervjuer ansetts som en lämplig 

forskningsmetod. Att diskutera maskulinitet kan vara ett känsligt ämne och vara svårt 

nog att diskutera med en okänd forskare. Därmed har det inte bedömts som lämpligt att 

genomföra intervjuer i fokusgrupper eftersom det skulle försvåra möjligheten att 

fördjupa samtalen. Eftersom manligt klimatengagemang i tidigare forskning bland annat 

benämns som ett uttryck för femininitet och homosexualitet, ur en negativ bemärkelse, 

kan det innebära en viss tabu och därmed vara känsligt att diskutera i grupp.  

 

Steinar Kvale (2007) beskriver att en semi-strukturerad intervju ska ha fokus på 

upplevelser som ligger nära informanternas vardag, det vill säga ett naturalistiskt 

förhållningssätt. Studien har haft ett naturalistiskt förhållningssätt eftersom fenomenen 

som har studerats har varit vardagsnära och bekanta för informanterna. För att forskning 

ska vara naturalistiskt ska den också ske utanför laboratoriemiljö vilket den aktuella 

studien har gjort. En reflektion från min sida har varit att det borde vara positivt att 

intervjuerna har varit naturalistiska även för intervjuaren eftersom det har givit en annan 
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förförståelse för kontextens förutsättningar och normer. Eftersom klimatengagemang är 

ett område som ligger författaren nära finns en viss förförståelse, även om jag som 

kvinna inte har någon erfarenhet av att vara en man med ett engagemang för klimatet. 

Vidare belyser Kvale (2007) att till skillnad från ett vardagligt samtal utmärks 

intervjusituationen av en asymmetrisk maktrelation där det är intervjuaren som sätter 

agendan. Eftersom studien utgår från existerande teoretiska utgångspunkter har studien 

tagit en deduktiv ansats, det vill säga att teori har undersökts i praktiken (Bryman 2011). 

Därför har semistrukturerade intervjuer lämpat sig väl eftersom det har funnits teorier 

att utgå från. En induktiv ansats skulle kunna vara mindre strukturerad i sitt 

intervjuformat. Intervjuguiden beskrivs i avsnitt 5.4 och analysen beskrivs i 

Tillvägagångssätt.  

 

5.2 Urval 

 

Till att börja med utgick studien från ett målinriktat urval (Bryman 2011). Bryman 

beskriver att ett målinriktat urval syftar till att “[...] skapa överensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urval” (s.434). För att delta i studien fanns det fyra urvalskriterier 

som deltagarna skulle uppfylla. För det första skulle deltagarna definiera sig som män 

vilket var relevant eftersom studien tog sin utgångspunkt i maskulina erfarenheter. För 

det andra skulle deltagarna vara minst 18 år gamla. Anledningen till ålderskravet var att 

vuxna individer förmodligen har djupare och mer stabila reflektioner om klimatet. För 

det tredje behövde informanterna i någon mån definiera sig själva som 

klimatengagerade på ett individuellt plan vilket var en förutsättning eftersom fokus låg 

på maskulina erfarenheter av klimatengagemang. Det fjärde urvalskriteriet berörde att 

informanterna skulle ha möjlighet att delta i en intervju under våren. De deltagande 

informanterna presenteras närmare i slutet av avsnittet.  

 

Studien utgick även från ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsuval är ett icke-

sannolikhetsurval vilket innebär att urvalet inte är slumpmässigt (Bryman 2011). 

Konsekvensen av det icke-slumpmässiga urvalet blir att vissa individer har större 

sannolikhet att bli representerade i studien än andra. Ett bekvämlighetsurval är därför 

inte att rekommendera eftersom det utgår från individer som finns nära till hands. 

Martyn Denscombe (2018) konstaterar dock att bekvämlighetsurval kan fylla en 

funktion i småskaliga studier där tid och budget är begränsad vilket överensstämmer 
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med den aktuella studien. Informanten Joel rekryterades via ett bekvämlighetsurval på 

min privata Facebooksida medan de övriga informanterna rekryterades genom ett 

målinriktat urval i olika Facebookgrupper. Tillvägagångssättet beskrivs tydligare i 

avsnitt 5.5.2.  

 

Informanterna som deltog i studien har en medelklassbakgrund och svensk etnicitet. 

Alla informanterna var bosatta i Västra Götaland. Under intervjuernas gång framkom att 

majoriteten av informanterna definierade sig som vänsterpolitiska och att de upplevde 

en parallell mellan den politiska ideologin och sitt klimatengagemang. Informanternas 

politiska riktning kan vara relevant att ha i åtanke vid en replikering av studien. 

Informanternas klimatengagemang har varierat mellan 3 år till att ha pågått hela livet.  

 

Sammanlagt har fyra informanter deltagit i studien. Den första informanten, Joel, är 24 

år gammal, upplever sig ha haft ett klimatengagemang i 9 år och arbetar som 

gymnasielärare. Den andra informanten, Hannes, är 29 år gammal och upplever sig ha 

varit klimatengagerad i hela livet. Hannes har vuxit upp på landet och berättade att hans 

uppväxt har lett till hans klimatengagemang. Hannes är student på avancerad nivå. 

August är 35 år gammal, har haft ett klimatengagemang i 19 år och arbetar som 

socialsekreterare. Slutligen är William 28 år, anser sig ha varit klimatengagerad i 3 år 

och studerar på grundnivå.  

 

5.3 Etiska överväganden 

 

Studien utgick från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som innefattar 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. För att forskningen 

ska uppfylla informationskravet ska deltagarna upplysas om syftet med studien och vara 

medvetna om att deras deltagande är frivilligt. Deltagarna kan närsomhelst lämna 

studien. Gällande den aktuella studien informerades deltagarna om studiens syfte både i 

skriftlig form (missiv, se bilaga 1) och i muntlig form i samband med intervjutillfället. 

Samtyckeskravet berör att deltagarna måste lämna sitt samtycke för att delta i studien. 

Deltagarna lämnade både skriftligt och muntligt samtycke i samband med att de 

informerats om studiens syfte. Dock samlades inte samtycke in i en formell form genom 

till exempel blanketter utan informellt i privat kommunikation på sociala medier.  

Konfidentialitetskravet innefattar att konfidentiella uppgifter om informanterna ska 
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behandlas med största säkerhet. Konfidentitalitetskravet uppfylldes genom flertalet av 

Brymans (2011) riktlinjer: transkriberingarna innehöll inte informanternas 

konfidentiella uppgifter och transkriberingarna och inspelningarna förvarades på en 

separat hårddisk. Att genomföra intervjuerna var för sig istället för att använda 

fokusgrupper var ytterligare ett sätt att säkerställa informanternas konfidentitalitet. Om 

intervjuerna hade genomförts i fokusgrupp hade det inte gått att garantera att 

uppgifterna som framkom hanterades konfidentiellt av deltagarna i studien.  

Nyttjandekravet syftar till att den insamlade informationen enbart används i den aktuella 

studien och enbart i forskningssyfte. Kravet uppfylldes genom att studien förhöll sig till 

Vetenskapsrådets etiska principer (2002).  

 

5.4 Intervjuguide  

 

Intervjuguiden konstruerades efter Giffords (2011) psykologiska barriärer som 

presenteras närmare i avsnitt 2.1. Intervjuerna inleddes med två bakgrundsfrågor, Hur 

gammal är du? och När började du känna ett engagemang för klimatet? som för det 

första var nödvändiga för att öka replikerbarheten i kommande studier och för det andra 

syftade till att förbereda informanten för kommande frågor. Därefter följde två frågor 

om den första psykologiska barriären, Limited cognition, och den specifika 

manifestationen Perceived behavioral control/self-efficacy. Därefter följde tre 

frågeavsnitt om den psykologiska barriären Comparisons with others. Det första 

avsnittet, Social comparison, innehöll fem frågor som följdes av två frågor om Social 

norms och networks. Därefter följde fyra frågor om Perceived inequity vilket följdes av 

två frågor i avsnittet Conflicting values, goals and aspirations som grundade sig på den 

psykologiska barriären Sunk costs. Avslutningsvis tillfrågades informanten om han har 

något att tillägga. I intervjuguiden finns också förslag på följdfrågor men eftersom 

intervjuerna var semistrukturerade tillkom det följdfrågor som inte fanns i 

intervjuguiden. Intervjuguiden finns i bilaga 2 och operationaliseringen av de 

psykologiska barriärerna och dess specifika manifestationer finns i bilaga 3.  

 

5.4.1 Pilotstudie  
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För att testa intervjuguidens kvalité genomfördes en pilotstudie. Pilotstudie 

genomfördes i mars 2019. Deltagaren uppfyllde studiens urvalskriterier och kontaktades 

via muntlig kommunikation. För att göra intervjusituationen så verklig som möjlig 

följde intervjun samma procedur som genomförandet av de verkliga intervjuerna i 

studien (se 5.5.2) vilket innebar att etiska principer med mera presenterades. Det fanns 

dock ingen anledning att spela in intervjun. Istället fördes anteckningar vid de tillfällen 

intervjuaren upplevde att det fanns oklarheter i intervjufrågor eller att det eventuellt 

skulle behöva adderas en följdfråga i intervjuguiden. Överlag gav pilotintervjun ett 

positivt resultat där alla specifika manifestationer i intervjuguiden uppkom i någon 

utsträckning. Efter pilotintervjun reviderades vissa frågor i intervjuguiden och 

följdfrågor lades till. Det gäller till exempel frågan som ursprungligen löd “ Vilka 

klimatbeteenden upplever du är typiska för män?”. Under pilotstudien blev det oklart 

om frågan syftade på positiva eller negativa klimatbeteenden. Därför omformulerades 

frågan. Den genomförda testintervjun tog 48 minuter.  

 

5.5 Tillvägagångssätt  

I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt gällande sökning av litteratur, 

genomförandet av intervjuer, transkribering, kodning och analys.   

 

5.5.1 Litteratursökning  

 

Litteratursökningen fokuserade på att hitta artiklar med ett samband mellan 

maskulinitet, genus och klimatbeteenden. Eftersom studien har en psykologisk grund, i 

och med att dess utgångspunkt klimatbarriärerna, har det varit relevant att finna likartad 

forskning med en psykologisk grund. Därför användes databasen PsycINFO. Även den 

mer allomfattande databasen ScienceDirect användes. Majoriteten av forskningen inom 

området har en kvantitativ utgångspunkt vilket tyvärr inte har varit optimalt ur en 

jämförelsesynpunkt med den aktuella studien som har genomförts med en kvalitativ 

metodik. Att majoriteten av den tidigare forskningen har varit kvantitativ har dock pekat 

på att forskningsfältet präglas av en bredd snarare än ett djup, vilket visar att det har 

funnits ett behov av kvalitativ djupgående klimatforskning. Artiklarna som användes i 

studien har varit publicerade i Journal of Consumer Research, Global Environmental 

Change, Women’s Studies International Forum, Social Science Quarterly och American 
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Psychological Association mellan år 2002-2018. Sökord som användes (enskilt eller i 

kombination med den booleska operatorn AND) var gender, men, masculinity*, 

climate, climate behavior, climate change och adaptation.   

 

Förutom artiklar har uppsatsen refererat till en avhandling under Tidigare forsknings-

avsnittet. Avhandlingen hittades genom databasen GENA genom att använda klimat 

som sökord. Avhandlingen genomfördes i Sverige (Dahl 2014) till skillnad från de 

resterande studierna, förutom Sadegh et. al:s (2015) studie, som genomfördes i USA. 

Den sistnämnda studien genomfördes i Iran och författarna argumenterar för att den 

kulturella kontexten kan ha betydelse för resultatet. Dock, eftersom Sadegh et. al:s 

(2015) studie inte avviker från västerländska forskningsresultatet har det inte ansetts 

vara någon problematik med att inkludera den, trots att den bidrar till en geografisk 

heterogenitet. Problemet hade kunnat vara att synen på maskulinitet och 

klimatengagemang hade kunnat se annorlunda ut i en iransk kontext.  

 

5.5.2 Genomförande av intervjuer 

 

Kontakt med informanterna etablerades på sociala medier med ett missivbrev (bilaga 1). 

En av informanterna värvades genom en grupp för klimatintresserade (med i nuläget 16 

730 medlemmar), en informant värvades genom ett inlägg på forskarens privata 

Facebook-sida och de andra två i en grupp för studenter (6902 medlemmar). De 

individer som visade intresse kontaktades via privat kommunikation där tid, datum och 

plats för genomförande av intervjuer bestämdes. Intervjuerna skedde under mars och 

april 2019. Två av intervjuerna ägde rum i universitetslokaler, en skedde i intervjuarens 

privata bostad och en via Skype. Att en intervju genomfördes via Skype berodde på 

praktiska omständigheter. Intervjun blev inte av sämre kvalité än de övriga intervjuerna. 

Däremot bidrar Skype alltid till en viss fördröjning som leder till att det blir svårare att 

”känna av” informanten än om en intervjuare och informant befinner sig i samma rum. 

Sammanlagt tog intervjuerna mellan 28-62 minuter. Totalt genomfördes fyra stycken 

intervjuer.  

 

Intervjuerna inleddes med en genomgång av de etiska forskningsprinciperna och 

studiens syfte. Därefter tillfrågades informanterna om samtycke till inspelning av 
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intervjun och sedan inleddes intervjun. Intervjuerna spelades in på programvara på både 

dator och mobiltelefon som en säkerhetsåtgärd mot tekniska problem. Eftersom 

intervjuerna var semi-strukturerade tillkom följdfrågor och rotering av frågorna under 

intervjuernas gång. Efter att intervjuerna var avklarade tillfrågades informanterna om de 

ville få möjlighet att läsa uppsatsen efter att studien avslutats. Om informanterna var 

intresserade gjorde intervjuaren en notering. Informanterna fick ingen ersättning för sin 

medverkan.  

  

5.5.3 Transkriberingsprocessen 

 

Transkriberingen påbörjades efter genomförandet av intervjuerna. Enligt Braun & 

Clarke (2006) bör transkriberingen betraktas som en interpretative act som är ett första 

steg i den kommande analysen. Därför antecknades vissa tankar som uppkom under 

transkriberingsprocessen och som kunde tänkas ha betydelse i ett senare skede av 

analysprocessen.  

 

Braun och Clarke beskriver att en transkribering som ska användas till en tematisk 

analys kräver “[...] a rigorous and thorough ‘ortho-graphic’ transcript/a ‘verbatim’ 

account of all verbal (and sometimes nonverbal/eg, coughs) utterances” (s.88, 2006). 

Med andra ord har ljudinspelningarna transkriberats ordagrant men inte med talspråk. 

Icke-lingvistiska aspekter som längre pauser, skratt och toner av ironi har noterats i 

transkriberingarna eftersom det var av betydelse för analysen.  

 

5.5.4 Kodning och analys 

 

Materialet analyserades med en tematisk metod vilket är en analysform som kan ta 

många olika riktningar (Braun & Clarke 2006). Syftet med en tematisk analys är att 

uppmärksamma mönster i materialet. Vad som räknas som ett tema i materialet är upp 

till forskaren att definiera. Braun och Clarke (2006) betonar att det är av vikt att teman 

inte enbart avgörs av kvantitet, hur många informanter ett tema uppkommer hos, utan 

att det är större betydelse att de teman som uppkommer besvarar forskningsfrågan. I den 

aktuella studien uppkom varje tema hos majoriteten av informanterna (minst 3 stycken) 
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i olika stor utsträckning. Det uppkom också teman som var utanför studiens syfte och 

som därför utelämnades. Till exempel tog politiska reformer stor plats i vissa intervjuer 

vilket inte föll inom ramarna för den aktuella studien.  

 

Materialet analyserades utifrån en latent nivå vilket innebar att analysen syftade till att 

göra tolkningar för att på sådant sätt identifiera bakomliggande motiv (Braun & Clarke 

2006). Att analysen genomfördes utifrån en latent analysnivå berodde på att den 

tematiska analysen genomfördes med fenomenologiska drag vilket innebar att det var av 

vikt att tolka forskningsmaterialet. En tematisk analys är även möjlig att genomföra 

utifrån en semantisk nivå, men eftersom fenomenologin fokuserar på både 

fenomenologi (förståelse av informanternas upplevelser) och hermeneutik (tolkning av 

informanternas upplevelser) har det varit nödvändigt att förhålla sig till en latent 

analysnivå. Analysen syftade till att uppmärksamma vissa delar av materialet, som var 

relevanta i relation till forskningsfrågorna, och gav därför inte någon övergripande 

beskrivning av materialet. Eftersom analysen utgick från teoretiska utgångspunkter 

genomfördes analysen deduktivt (Braun & Clarke 2006).  

 

Analysen genomfördes enligt Braun och Clarkes (2006) instruktioner för en tematisk 

analys, men eftersom analysen antog en fenomenologisk riktning, vilket innebar att 

analysen grundade sig i tolkningar av informanternas subjektiva upplevelser, var det av 

vikt att forskarens förkunskaper identifierades och att det fanns en nyfikenhet under 

analysprocessen. Annars är risken att tolkningarna grundar sig på vad forskaren 

förväntar sig sedan tidigare (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). Jag är själv 

klimatintresserad och har föreställningar om hur män förhåller sig till klimatet, och 

under studiens gång har jag även tagit till mig av forskning om hur män tenderar att bete 

sig i klimatsammanhang. Med andra ord har jag varit färgad av mina föreställningar och 

behövde därför försöka vrida och vända på materialet för att förhålla mig till den 

öppenhet som Dahlberg et. al. beskriver (2008). Inledningsvis skrevs ofokuserade 

anteckningar ned under transkriberingsprocessen och i nästa steg gjordes en textnära 

kodning (Braun & Clarke 2006). Därefter följde en första tematisering, som sedan 

utvärderades i relation till de koder som tidigare genererats. Till exempel ledde koderna 

viktigt med kunskap, män kunnigare än kvinnor, kompetens, debattera och sämre på det 

praktiska till temat Män som kunskapsbärare.  
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I nästa steg utvecklades tematiseringen genom att varje tema fick exempel från 

intervjutranskriptionerna. Slutligen skrevs analysen samman i relation till syfte, 

forskningsfrågor och det teoretiska ramverket. Eftersom den tematiska analysen tog en 

fenomenologisk form var den hermeneutiska cirkeln närvarande under hela 

analysprocessen. Den hermeneutiska cirkeln utgår från att helheten ska överensstämma 

med de enstaka informanternas utsagor och vice versa (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 

2008). Citaten som presenterades i studiens analysdel omarbetades till viss del språkligt 

och förkortades för att essensen tydligare skulle frambringas.  

 

5.6 Tillförlitlighet  

 

Eftersom studien genomfördes utifrån en kvalitativ metodologi utgick studien från 

validitets- och reliabilitetskriteriet tillförlitlighet (Bryman 2011). Tillförlitlighetskriteriet 

innefattar både interna och externa aspekter av validitet och reliabilitet med syfte till 

replikerbarhet, generalisering till andra miljöer samt överensstämmelse mellan teori och 

praktik. 

 

Bryman (2011) beskriver att tillförlitlighetskriteriet innefattar de fyra aspekterna 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Aspekten trovärdighet berör att den sociala verkligheten ska beskrivas som trovärdig. 

För att uppnå kriteriet är det av vikt att följa etiska forskningsprinciper och noggrannhet 

i att beskriva studiens sociala förhållanden. Den aktuella studien förhöll sig till de etiska 

forskningsprinciperna som beskrevs i avsnitt 5.3 och genom att noga beskriva 

informanterna (avsnitt 5.3), forskningsprocessen (avsnitt 5.5) samt citera informanterna 

ordagrant i resultat- och analysdelen uppfylldes trovärdighetsaspekten. Aspekten 

överförbarhet syftar till att studien ska kännetecknas av ett djup snarare än en bredd. 

Eftersom studien utgick från vissa förutbestämda teoretiska aspekter och även har ett 

målinriktat urval lyckades studien med att få förutsättningarna till en djupgående 

undersökning. Pålitlighetsaspekten innebär att forskningsprocessens faser ska beskrivas 

i detalj och även att det finns möjlighet till extern granskning av forskningsprocessen. I 

metodavsnittet både beskrevs och resonerades kring utförandet av forskningen vilket 

uppfyllde pålitlighetsaspekten. Den externa granskningen uppfylldes genom 

handledning, seminarium och opponering. Aspekten möjlighet att styrka och konfirmera 

syftar till att studien ska genomföras med ett objektivt förhållningssätt. Eftersom ens 
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sociala position alltid har en påverkan på forskningsprocessen, utifrån Donna Haraways 

objektivitetskritiska begrepp situerad kunskap (1991), har det varit omöjligt att uppnå 

aspekten möjlighet att styrka och konfirmera utifrån en absolut objektivitet. Däremot 

kan möjlighet att styrka och konfirmera uppfyllas genom att, i enlighet med Haraways 

resonemang, en situering av forskaren sker. Faktorer såsom att studiens forskare var en 

kvinna, yngre än informanterna, har lägre yrkesmässig rang och har ett klimatintresse 

kan försätta forskaren i ett underläge och kan således ha en påverkan på studiens utfall.  

 

5.6.1 Kvalitetskriterier för intervju  

 

Kvale (1997) betonar att det existerar flera faktorer som har påverkan på en intervjus 

kvalitet. Inledningsvis belyser Kvale (1997) att det krävs att intervjuaren är expert på 

ämnet, visar lyhördhet, är flexibel, har erfarenhet, har koll på etikettsregler och fäster 

större vikt vid informanternas välbefinnande än forskningsfrågan. Att jag själv känner 

ett engagemang för klimatet, är påläst inom ämnet och har akademisk kunskap om både 

genusvetenskap och psykologi, som den här tvärvetenskapliga uppsatsen handlar om, 

gör att jag har kunskap om ämnet även om det nödvändigtvis inte uppfyller Kvales 

(1997) expertkriterium. Jag har även erfarenhet av att genomföra semistrukturerade 

intervjuer sedan tidigare och är bekväm inom klimatrörelsens kontext. Jag upplever inte 

att informanterna tyckte att intervjufrågorna var känsliga. Däremot tror jag att frågorna 

hade upplevts som känsligare i en fokusgrupp där informanterna hade behövt diskutera 

sin maskulinitet tillsammans med andra män. Genom att använda semistrukturerade 

intervjuer i studien har det varit möjligt att tillgodose informanternas välbefinnande 

vilket även har uppfyllts genom studiens etiska överväganden, se avsnitt 5.3.  

 

För att uppnå en god kvalité under intervjutillfället värderar Kvale (1997) uttömmande 

svar, korta intervjufrågor, tolkningar under intervjuns gång och att forskaren följer upp 

spår under den pågående intervjun. I efterhand hade intervjufrågorna gått att förenkla 

vilket hade gett intervjuerna en högre kvalité. Till stor del har informanternas svar varit 

uttömmande även om vissa aspekter hade gått att följa upp mer. Under intervjuns gång 

skedde tolkningar genom att jag till exempel frågade informanterna “Så du skulle säga 

att kanske köttätande och bil är lite infekterat för mannen då?” (hämtat ur intervjun med 

Joel) för att verifiera mina tolkningar. Med andra ord uppfylls vissa av Kvales (1997) 
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kvalitetskriterier medan andra aspekter av intervjuerna hade kunnat genomföras på ett 

mer kvalitetssäkrande sätt. 

 

6. Resultat och analys 

 

I följande avsnitt presenteras resultatet och analysen. Resultatet och analysen 

presenteras sammanlöpande, det vill säga att först presenteras resultatet i varje avsnitt. 

Därefter presenteras analysen. Inledningsvis presenteras resultatet på den första 

frågeställningen, Hur upplever informanterna spänningen mellan klimatengagemang 

och maskulinitet? Den första frågeställningen har resulterat i teman vid namn 

Avståndstagande från andra män, Bemötande från omgivningen, Avsaknad av normer 

och Traditionella könsroller. Sedan presenteras resultatet på studiens andra 

frågeställning, Vilka maskulina aspekter av klimatengagemang upplever informanterna 

existerar? Den frågeställningen har resulterat i två teman: Män som kunskapsbärare och 

Dissonans.  

 

 

6.1 Spänningen mellan maskulinitet och klimatengagemang  

6.1.1 Avståndstagande från andra män  

 

Majoriteten av informanterna uttrycker ett avståndstagande från andra män med ett 

mindre klimatengagemang. Joel förklarar att gruppen klimatoengagerade män fungerar 

som en norm i samhället:  

 

Jag skulle väl ändå säga att de är ju någon slags norm, inte bara för att de är 

män, utan för att normen i samhället är väl att inte vara jätteklimatengagerad i 

alla fall. [...] Jag tror inte att det är en grupp som kan komma och säga att de 

blir så utsatta om man säger så. utan jag tror fortfarande att det är en grupp 

som har ganska mycket status [...] (Joel) 

 

William är den informant som i störst utsträckning förhåller sig till gruppen män, 

genom att tala mer positivt om den generella gruppen män än de övriga informanterna. 

Han uttrycker sig på följande sätt:  
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Vi har alla ett ansvar… Det skulle vara lätt att säga att kvinnor är värre men det 

är de inte. Det är bara sätt att skylla från sig… att man inte gör något själv och 

lägger ansvaret på någon annan. Det tycker jag är fegt. (William) 

 

Att majoriteten av informanterna tar avstånd från gruppen män i stort kan tolkas som att 

de inte känner igen sig i den hegemoniska maskuliniteten (Connell 2006). 

Informanterna upplever att andra män förhåller sig till andra ideal och ageranden än de 

själva. Enligt West och Zimmerman (1987) förväntas inte män värna om klimatet på 

grund av den genusordning som existerar i samhället och ur den synpunkten blir 

majoriteten av informanterna uppfattade som avvikande av omgivningen. Att 

informanterna inte identifierar sig med gruppen män diskuteras vidare i avsnitt 7.1.  

 

Ytterligare ett tema som framkommer (se avsnitt 6.1.3) är avsaknaden av normer 

gällande klimatengagemang. Informanterna upplever inte att en man som beter sig 

klimatovänligt får några sanktioner som följd. Detta på grund av att det inte är en norm 

att agera klimatvänligt i samhället. Att informanterna tar avstånd från andra män kan 

tolkas som att de inte känner igen sig i de rådande normerna i samhället och därför 

ställer sig utanför normerna. Informanterna verkar varken uppleva att det existerar 

injunktiva eller deskriptiva normer som stämmer in på klimatengagemang (Ajzen & 

Fishbein 2005) vilket kan bero på deras sociala positioner i samhället. Att informanterna 

jämför sig med andra män och ser sig själva som en separat grupp kan tolkas som 

manifestationen social comparisons vilket innebär att individen jämför sig med en 

annan grupp individer som inte har samma ideal som dem själva (Gifford 2011). Joel 

uttrycker sig om män med mindre klimatmässigt engagemang med ett kyligt tonfall 

vilket kan tolkas som perceived inequity (Gifford 2011), det vill säga Joel upplever att 

det finns en viss orättvisa i att andra män inte tar ett större ansvar för klimatet. Att 

William har en närmare relation till den generella gruppen män än de andra 

informanterna kan bero på att han inte har känt ett engagemang för klimatet lika länge 

som de andra informanterna och i mindre utsträckning engagerar sig öppet genom till 

exempel politiska sammanhang. Flera av informanterna väljer att i förbifarten benämna 

män som ”röthuvuden” (Hannes) och ”idioter” (August) varav William är den informant 

som väljer att uttrycka sig försiktigast kring gruppen män.  

6.1.2 Bemötande från omgivningen 
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Majoriteten av informanterna upplever att deras klimatengagemang bemöts negativt av 

omgivningen. Joel beskriver det negativa bemötandet i relation till köttätande: 

 

[...] Det är inte så att jag upplever något förtryck, men det är ju klart att man har 

märkt… just när jag har i sammanhang pratat om att jag inte äter så mycket kött, 

att det finns en [...] förvåning eller ibland något sådär “höhö”-grejer och i vissa 

fall tror jag att det är allmänt för att jag inte äter kött, men jag tror absolut att det 

finns någon slags genuskodad grej kring det ibland. [...] Jag menar, jag tror i alla 

fall att jag inte hade fått lika många såna synpunkter om jag inte hade varit man 

eller om jag inte hade setts som man liksom.  (Joel) 

 

Hannes beskriver att han har stämplats som homosexuell i samband med sitt 

klimatengagemang:  

 

Det är väl lite ovanligt att tänka på vilket bränsle som är bra för klimatet när man 

ska byta bil… men det gör jag. Och det är väl inte direkt vardag i min krets och 

jag har väl fått höra att jag är lite… gay för att jag gör sådana grejer. Men jag 

tar inte illa upp, jag har ju ryggrad och vågar ju stå rak. Jag argumenterar ju och 

vet ju att det har med stämpling och så att göra… (Hannes) 

 

Informanternas bemötande från omgivningen tydliggör att det existerar en genusordning 

där män och kvinnor har olika förväntningar på sig (Connell & Pearse 2015). Män har 

andra handlingsmöjligheter än kvinnor vilket bland annat visar sig när det kommer till 

kostvanor. Medan en kvinnas vegetarism kan gå obemärkt förbi ifrågasätts istället Joel 

och flera andra av informanterna för sina vegetariska kostvanor eftersom det anses 

maskulint kodat att äta en animalisk kost. Att betraktas som feminin i sina handlingar 

betraktas här som något negativt. Likaså berättar Hannes att han har betraktas som 

homosexuell, i en negativ bemärkelse, för att han som man har reflekterat över 

miljövänliga bränslen. Hannes utsaga tydliggör att det inte överensstämmer med den 

hegemoniska maskuliniteten att reflektera över miljövänlighet (Connell 2006). Hannes 

beskriver att han kan hantera den formen av kritik, men flera av informanterna uppvisar 

en osäkerhet i att bli bemött som feminin eller homosexuell. Eftersom maskulinitet 

anses ha ett högre värde än femininitet i dagens samhälle, på samma sätt som 

heterosexualitet anses värderas högre än femininitet, leder samhällets identifikation av 

informanterna till att de får en lägre status och således mindre handlingsmöjligheter 
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(Connell 2006).  Att det finns olika förväntningar på män och kvinnor grundar sig i att 

det existerar injunktiva och deskriptiva normer i samhället (Ajzen & Fishbein 2005) och 

att informanterna bemöts med att vara feminina/homosexuella är en konsekvens av att 

de inte förhåller sig till de normer som förknippas med den rådande genusordningen i 

samhället. Enligt manifestationen social norms and networks (Gifford 2011) kan normer 

både främja och förhindra en utveckling på individ-, grupp- och samhällsnivå. I 

informanternas fall går det att tolka på olika sätt: å ena sidan upplever inte 

informanterna att de i dagsläget hindras av rådande samhällsnormer i sitt 

klimatengagemang, men å andra sidan uppskattar de inte det bemötande de får av 

samhället. Att de inte uppskattar samhällets bemötande kan tolkas som att de är 

försiktigare i sina ageranden än de annars skulle vara.  

 

6.1.3 Avsaknad av normer  

 

Samtliga informanter upplever att det inte existerar några normer i samhället när det 

kommer till hur individen förväntas agera och inte agera gällande klimatet. August 

beskriver det på följande sätt:  

 

Jag önskar att det skedde mer påtryckningar, mer nudging, att samhället styr oss i 

rätt riktning. Men som jag sa, bensinskatt skulle ju kunna vara en sådan grej, och 

flygskatt. [...] Jag tror att individen skulle må bra av att bli styrd mer, jag menar, 

hallå, det finns ju vetenskap som visar att det här händer på riktigt, och om det 

finns vetenskap borde ju samhället styra oss i rätt riktning… Det är ju typ som 

med resistens för antibiotika, att samhället borde förebygga på olika plan för att 

undvika att det sker. [...] Vi måste prata mer om klimatet. skola, jobb, nyheter, 

politik, överallt… Allt måste anpassas nu. Solceller, vindkraft, elbilar, billigare 

kollektivtrafik, mindre utsläpp, dyrare att konsumera… Samhället vi lever i 

uppmuntrar inte att vi är miljövänliga utan snarare tvärtom, vi dras ju in i att 

vara miljöbovar. (August) 

 

William instämmer i att det inte existerar normer om klimatengagemang: 
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På rak arm… på rak arm kan jag nog inte komma på så många… […] det 

förväntas väl att man ska panta och sånt… men det finns väl inte så många 

normer. […] Om man inte följer normerna… man ses väl som lat bara. (William) 

 

Informanterna upplever varken att klimatengagemang belönas eller att icke-engagemang 

får sanktioner i samhället. De upplever att samhället skulle behöva styra individers 

klimatbeteenden i en större utsträckning. Informanterna upplever en avsaknad av 

deskriptiva och injunktiva normer att förhålla sig till (Ajzen & Fishbein 2011). Att 

informanterna upplever att normerna behöver utvecklas från samhällets håll genom 

skatter och lagliga regleringar kan tolkas som att informanterna inte upplever att 

klimatengagemanget på en gräsrotsnivå har tillräckligt stark kraft. För att göra en 

koppling till manifestationen social norms and networks (Gifford 2011) kan avsaknaden 

av normer tolkas som ett hinder i klimatengagemanget för informanterna.  

 

6.1.4 Traditionella könsroller  

 

Samtliga informanter reflekterar över engagemang för klimatet i relation till 

traditionella könsroller. Joel ger uttryck för att hans familjesituation har präglats av 

traditionella könsroller: 

 

Om jag tänker på ett individuellt plan, om jag tänker min egen familj så min 

pappa kör ju alltid, han tar ju alltid bilen, han har en ganska lång bit till jobbet, 

mamma har nästan alltid åkt kollektivt. och det känns som att det traditionellt 

sätt, i [...] kärnfamiljen [...] så är det kanske oftast så att den som oftast kör bil är 

män och att liksom… har man en familjebil så är det ändå oftast mannen som kör 

bil, bilar överhuvudtaget är ju väldigt liksom manligt kodat intresse. [...] Jag tror 

också att det hänger ihop med att kvinnor, jag tänker framför allt yngre kvinnor, 

har ett annat och kanske större samhällsengagemang överhuvudtaget än män. 

[...] Eftersom klimatfrågan är så stor idag [...] faller det ju in i den grejen. (Joel) 

 

I enlighet med Joel reflekterar Hannes över att klimatrörelsen är mer anpassad till 

kvinnor: 

 

[...] det känns väl inte jätteballt att [...] likea [anm. Att trycka ”like” på sociala 

medier] Greta Thunborgs [anm. Thunberg] bilder liksom. I sådana fall tycker väl 
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många män att det är bättre att engagera sig i Sverigedemokraterna och att 

diskutera invandring på Internet… Jag har inga problem med att öppet visa mitt 

engagemang men jag märker ju att folk inte tycker att det är normalt. Det kräver 

ju en viss ryggrad. [...] Jag tror det är enklare för [...] kvinnor att supporta den 

rörelsen. [...] Alla kanske inte lockas till den… mjuka aktivismen. Män vill väl ha 

lite batonger med i bilden liksom. (Hannes) 

 

Augusts utsaga kan tolkas som att män gör klimatgynnande handlingar för att slippa 

ifrån till exempel hushållsarbete:  

 

Om man tänker vilka som är på återvinningen en vanlig tisdag... så är det väl 

mest män. Men det är väl mest för att de vill köra bil och fly fältet hemma… 

[skratt] så det är väl inte för att de bryr sig ett skit om klimatet. Då hade de ju 

inte tagit bilen för att slänga pappkartonger [...] (August) 

 

Informanterna upplever att, utifrån genusordningen, är det mer naturligt för kvinnor att 

vara klimatvänliga. Både implicit genom att den traditionella uppdelningen tar för givet 

att mannen i ett heterosexuellt förhållande kör familjens enda bil till arbetet medan 

kvinnan åker kollektivtrafik, men också explicit genom att engagera sig i det som 

Hannes beskriver som “mjuk aktivism”. August gör även en koppling till en traditionell 

hushållsfördelning där han menar att kvinnor har ett mer genuint klimatengagemang 

medan män mest använder sitt påstådda klimatengagemang till att slippa undan andra 

hushållssysslor. Informanternas utsagor går att koppla till genusordningen och att män 

och kvinnor har olika handlingsmöjligheter vilket visar sig både implicit och explicit 

(Connell & Pearse 2015; West & Zimmerman 1987). På en implicit nivå möjliggör en 

traditionell uppdelning i kärnfamiljen att kvinnan omedvetet tar rollen som den mer 

klimatvänliga medan feminint kodade egenskaper på en explicit nivå bidrar till att 

kvinnor engagerar sig i organisationer där omsorg för klimatet är i fokus. Hannes 

beskriver att “män vill väl ha lite batonger med i bilden [...]” vilket kan tolkas som att 

miljörörelsen, i enlighet med Connells beskrivningar (2006), inte upplevs vara anpassad 

till män. Den hegemoniska maskuliniteten upplevs med andra ord inte vara lika 

anpassad till ett klimatengagemang som femininiteten. Informanternas utsagor går att 

tolka som att män och kvinnor förhåller sig till manifestationen perceived behavioral 

control/self-efficacy (Gifford 2011) genom sina genus; att en individs genus styr 

individens handlingsförmåga.  
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6.2 Maskulina aspekter av klimatengagemang  

6.2.1 Män som kunskapsbärare  

 

Alla informanterna upplever att män fyller en funktion som kunskapsbärare inom 

klimatrörelsen. August uttrycker sig på följande vis:  

 

[...] Män är ju generellt sett bra på att argumentera, på att läsa på och ha fakta. 

Det märks ju inom politiken framför allt. Män köper väl mindre eko och veg [anm. 

vegetariskt] än kvinnor men jag tror vi är bra på att ta plats och sprida kunskap. 

[...] Det är nog viktigt att män ger klimatrörelsen den kraften. (August) 

 

Hannes beskriver att han gärna sprider kunskap på sociala medier:  

 

Det blir väl mycket diskussioner, på Facebook och Twitter och så. Jag är inte 

rädd för att säga till om någon har fel eller [...] kommer med fake news. Det 

sprids ju mycket skit och är inte så svårt att hitta fakta på nätet liksom. [...] Det är 

väl svårt att generalisera, [...] men generellt hänger det väl fler män i 

diskussionsforum, mig inkluderad, men många är ju såna röthuvuden om du 

ursäktar mig…[...] Män kanske inte är lika källkritiska… [...] att man kanske vill 

stötta varandra i gruppen, att liksom om min kompis skriver något negativt om 

miljön vill jag försvara den trots att det är fel, inte för att jag vill det men… [...] 

Kanske också någon slags… förnekelse… att det är enkelt att gömma sig bakom 

datorskärmen medan jorden går under… (Hannes) 

 

Joel beskriver att det finns en problematik i att män gärna vill agera kunskapsspridare:  

 

Utan att klappa mig själv på axeln så tänker jag ändå… jag upplever väl ändå att 

jag är lite mer… i alla fall på ett tankemässigt plan, kanske inte nödvändigtvis i 

handlingar, men att jag tänker mer på det här med klimatet än i alla fall en del 

andra män i min omgivning sådär. [...] Sedan finns det väl också en risk, jag vet 

inte om jag gör det, men det är väl något att tänka på, även om jag nu tycker att 

jag är någorlunda medveten, att man inte blir för mästrande liksom, att “nu har 

jag faktiskt läst den här forskningsrapporten som säger att det finns miljöproblem 

så nu ska jag berätta om det”. [...] Det är inte så att jag sitter varje vecka och 
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läser om forskningsrapporter om det men jag menar jag tycker att jag tar till mig 

en del av det och det vill man ju. Jag ska ju inte klappa mig på axeln bara för att 

jag har liksom hört om [...] någon forskning om klimatet [...] Det finns ju någon 

manlighetsgrej att kunna råka göra det tror jag. (Joel) 

 

Informanterna är överens om att det är en styrka att män besitter kunskap om klimatet 

och sätter samtidigt inom parentes att kvinnor är mindre kunniga och sämre på 

argumentation. August menar att kvinnor är mer handlingskraftiga medan män istället 

agerar genom att sprida kunskap. Joel belyser att det finns en problematik i härskande 

män vilket går att betrakta som ett avståndstagande från den hegemoniska 

maskuliniteten (Connell 2006) och den genusordning som ger män och kvinnor olika 

handlingsmöjligheter (Connell & Pearse 2015). I den klimatrörelse som beskrivs 

(Connell 2006) krävs en lyhördhet och den lyhördheten fångar Joel upp. Även Hannes 

gör ett avståndstagande från den hegemoniska maskuliniteten (Connell 2006) och 

snuddar samtidigt vid att ett klimatoengagemang går att betrakta som en förnekelse 

vilket är relaterat till manifestationen perceived behavioral control/self-efficacy (Gifford 

2011). Män som sprider felaktig kunskap eller vägrar ta till sig av ny kunskap väljer 

istället att förneka klimatförändringarna och upplever inte att det finns någon mening 

med att förändra sina beteenden. Det kan även betraktas som att de män på Internet som 

Hannes beskriver har conflicting values, goals and aspirations (Gifford 2011) och 

därför inte vill förändra sina beteenden. Hannes berör även att klimatmotståndare är 

allierade som grupp och försvarar varandra vilket går att betrakta som anticlimate 

behavior patterns (Gifford 2011). Den kunskap som informanterna syftar till att sprida 

går istället att betrakta som dess motsats proclimate patterns (Gifford 2011). Att August 

säger att “det är nog viktigt att män ger klimatrörelsen den kraften” går att tolka som att 

August menar att män, som är överordnade i samhället (Connell & Pearse 2015), 

behöver ge klimatrörelsen en kraft som rörelsen hittills inte haft, eftersom rörelsen 

domineras av kvinnor.  

 

6.2.2 Dissonans 

 

Majoriteten av informanterna ger uttryck för att det finns en dissonans mellan maskulint 

förknippade beteenden, såsom bilkörning och köttätande, och deras värderingar: Hannes 

förklarar att han äter kött sällan men behöver det för att uppnå träningsresultat: 
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Nej, sällan, eller ja, ibland… Jag vet ju att det är det bästa man kan göra för 

klimatet men kött är så himla gott…[...] Men jag tränar också och då behöver jag 

kött för att få i mig protein, aminosyror och så… (Hannes) 

 

William upplever att det ligger i människans natur att vara motsägelsefull:  

 

[...] Människor gör väl alltid sådant som är dumt och kanske inte moraliskt 

korrekt… Det ligger i naturen tror jag. [...]  Jag har väl inte dåligt samvete 

direkt. det är väl för att jag redan känner att jag gör så mycket… jag kan inte 

göra allt. [...] Det är väl manligt att köra bil och så… men jag gör ju det inte för 

att jag är man [...] och [...] för att jag behöver… (William) 

 

August är den enda av informanten som inte verkar uppleva en dissonans. Han verkar 

istället uppleva en samstämmighet mellan sina värderingar och sina beteenden:  

 

Det är klart att det finns personer, både män och kvinnor, som är mer insatta än 

vad jag är. Men jag gör mycket, jag formar ju mitt liv efter min politiska 

övertygelse. jag kommer aldrig jobba fulltid, beställa leksaker från Kina…[...]. 

Jag gör medvetna val. men det är ju… priviligierat. [...] Det låter jävligt pk [anm. 

politiskt korrekt] men jag har ju möjligheten att forma mitt liv. Det har ju inte 

alla. [...] Jag är inte perfekt, men bättre än de flesta, men som jag sa innan så har 

jag ju förutsättningarna. Jag har en bra ekonomi och kan styra mitt liv i en bra 

riktning. [...] I och med att jag lever som jag gör så minimerar jag skulden. 

Annars skulle jag känna skuld men nu känner jag mer stolthet över att jag gör 

bättre val än de flesta (August) 

 

En maskulin aspekt av klimatengagemang som har visat sig är dissonans mellan 

beteenden och värderingar. Framför allt har dissonansen visat sig gällande kost och 

bilåkande. I enlighet med William är det naturligt att människans beteenden och värden 

står i konflikt med varandra, men den här tendensen kan ändå tolkas som ett uttryck för 

att manifestationen conflicting values, goals and aspirations (Gifford 2011). Likaså kan 

Hannes ursäkt om att han behöver äta animalier ur en träningssynpunkt tolkas som ett 

sätt att ge hans köttätande ett meningsfullt syfte. Tidigare i uppsatsen har det 

konstaterats att de informanter som äter vegetariskt har bemötts negativt (se avsnitt 

6.1.2) så att det råder en dissonans i Hannes värderingar och beteenden kring kosten kan 
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också bero på att han vill undvika ett negativt bemötande av omgivningen, det vill säga 

att han anpassar sig till samhällets normer (Gifford 2011). Den anpassningen är också 

en anpassning till samhällets genusordning (Connell & Pearse 2015).  

 

Medan de andra informanterna upplever en dissonans upplever istället August en 

samstämmighet i hur hans värderingar och beteenden går samman. August poängterar 

nog att hans levnadsförhållanden är priviligierade och att alla inte har möjligheten att 

uppnå en harmoni. August är den av informanterna som står längst bort från den 

hegemoniska maskuliniteten (Connell 2006) och som verkar mest obrydd om sättet han 

uttrycker sin maskulinitet. Han verkar inte heller ha problem med att anpassa sig till 

miljörörelsens ideal. Med andra ord har August skapat sig goda handlingsmöjligheter 

inom den kontext som han befinner sig vilket är en tänkbar förklaring till den harmoni 

som han tolkats ha uppnått. En anledning till att August har ett annat förhållningssätt än 

de övriga informanterna kan tänkas bero på att August både är äldre än de övriga 

informanterna och har kommit längre när det kommer till arbete. Åldern kan vara en 

faktor som har bidragit till att August har kunnat utveckla den här typen av värderingar.  

 

7. Diskussion 

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur män förhåller sig till klimatengagemang i 

relation till maskulinitet. Den första frågeställningen syftade till att undersöka 

spänningen mellan klimatengagemang och maskulinitet. Inledningsvis går det att 

konstatera att resultatet tydde på en upplevd spänning mellan informanternas 

maskulinitet och deras klimatengagemang. Spänningen visar sig till exempel genom att 

informanterna tar avstånd från andra män vilket går att relatera till Brough et. al:s 

(2016) forskning. Informanterna upplever inte sig själva som stereotypt maskulina 

vilket tyder på att de snarare upplever sig själva åt det mer feminina hållet. Dock väljer 

deltagarna i Brough et. al:s studie (2016) att undvika att engagera sig för klimatet för att 

slippa stämplas som icke-maskulina, vilket inte är fallet i den aktuella studien, där 

deltagarna engagerar sig trots en viss stämpling. Informanterna vittnar även om att de 

har blivit bemötta som feminina och/eller homosexuella av omgivningen på grund av 

sitt klimatengagemang. Föreställningen om femininitet och homosexualitet uppkommer 

också i Swim et. al:s (2015) forskning. Informanterna upplever också en spänning 
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mellan traditionella könsroller och klimatengagemang. Bland annat upplever de att 

klimatrörelsen är mer anpassad till kvinnor och att det är naturligare för kvinnor att 

anamma klimatvänliga handlingar eftersom det ligger närmre kvinnans traditionella 

hushållssysslor. Dietz et. al. (2002) menar att kvinnors klimatengagemang med stor 

sannolikhet beror på att de traditionellt sett visar omsorg. Till exempel visar sig 

kvinnors omsorg ofta i familjen. Även Dahl (2014) delar Dietz et. al:s (2002) synsätt. 

Informanterna upplever också att det finns en avsaknad av normer rörande 

klimatengagemang vilket försvårar deras manliga klimatengagemang. Informanterna 

upplever att det till en stor utsträckning varken existerar normer i deras umgängeskrets 

eller på en samhällsnivå. Att det inte existerar några normer innebär att deras 

klimatengagemang inte betraktas som positivt utan att det istället upplevs som negativt 

av vissa individer. Dahl (2014) beskriver att det är vanligt att män tar avstånd från 

diskursen om ett individuellt ansvar och istället hävdar att ansvaret för klimatet ligger 

på en högre nivå vilket informanterna i den aktuella studien kan tolkas ge uttryck för.   

 

Studiens andra frågeställning undersökte vilka maskulina aspekter av 

klimatengagemang som informanterna upplevde existerade. Till att börja med upplever 

informanterna att en maskulin aspekt av klimatengagemang är mäns sätt att ta del av 

och sprida kunskap. Resultatet överensstämmer med Salehi et. al. (2015) och Swim et. 

al. (2018) som belyser att män ofta föredrar att ta till sig kunskap snarare än att förstå 

klimathotet i termer av rättvisa/orättvisa. Flera av informanterna belyser också att 

kvinnor generellt sett är mer beteendemässigt engagerade medan informanterna istället 

ser sig själva som kunskapsbärare. Slutligen är ett maskulint tema i informanternas 

utsagor dissonans mellan beteenden och värderingar. Dissonansen uppkommer framför 

allt gällande beteenden som bilkörning och köttätande vilket informanterna upplever är 

maskulint kodade beteenden. Informanterna upplever att deras beteenden bryter mot 

deras värderingar i klimatfrågor. Informanterna i Dahls studie (2014) upplever också en 

dissonans i relation till bilkörning vilket precis som i den aktuella studien beror på att 

bilåkandet förknippas med maskulinitet men även på grund av bekvämlighet och frihet. 

Status i relation till bilanvändning är dock inte ett tema som återkom i den aktuella 

studien. I den här studien uppkommer vegetarism som ett exempel på ett feminint kodat 

livsval vilket inte nämns i tidigare forskning. En anledning till att vegetarianism inte 

uppkommer i tidigare forskning kan vara att vegetarianism har fått sin genomslagskraft 
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på senare år, och därför inte har varit av lika stor relevans när den tidigare forskningen 

har författats.  

 

Sammanfattningsvis visar den genomförda studien att män upplever att det existerar ett 

klimatengagemang som förknippas med vissa svårigheter i relation till maskulinitet. En 

åtgärd som krävs för att möjliggöra ett maskulint klimatengagemang är att från 

samhällets roll komma med regleringar som även skapar normer på en gruppnivå. 

Informanterna upplever att det existerar en avsaknad av normer både på en grupp- och 

samhällsnivå vilket gör det svårt för dem att veta hur de förväntas bete sig. Med andra 

ord är manifestationerna social comparison och social norms and networks (Gifford 

2011) återkommande i informanternas utsagor. Fler regleringar, i form av till exempel 

lagar och skatter, skulle också bidra till att bemötandet från omgivningen skulle bli 

bättre eftersom beteenden skulle belönas och bestraffas från ett samhälleligt plan. 

Fortsättningsvis behöver de traditionella könsrollerna luckras upp. Genusordningen är 

en dynamisk process (Connell & Pearse 2015; West & Zimmerman 1987) och det finns 

därför goda förutsättningar för att mäns handlingsmöjligheter kommer att förändras med 

tiden. Både den aktuella studien och tidigare forskning pekar på att det existerar olika 

förväntningar på män och kvinnor, till exempel att kvinnor ska vara mer omsorgsfulla, 

och eftersom det vanligtvis inte förväntas av män har informanterna upplevt ett 

avståndstagande från andra män eftersom klimatomsorg inte hör ihop med de 

traditionella könsrollerna. Eftersom informanterna beskriver sig som kunniga och 

förknippar kunskap med maskulinitet är det också viktigt att de får möjlighet att sprida 

den kunskapen: samtidigt som det också är av betydelse att män omsätter sin kunskap 

om klimatet i handling. Kunskapsspridande kan dock betraktas som ett uttryck för 

mansplaining, det vill säga ett sätt att tysta ner kvinnors erfarenheter och istället bara 

göra sig själva hörda. Eftersom informanterna belyser att kvinnor har ett stort 

engagemang i klimatfrågor är det viktigt att både män och kvinnor får göra sig hörda.  

 

7.1 Metoddiskussion  

 

I föreliggande studie har klimatengagerade mäns upplevelser av klimatengagemang i 

relation till maskulinitet undersökts. Till att börja med har innebörden av begreppet 

klimatengagemang varierat hos informanterna. Vissa av informanterna har haft ett större 

klimatengagemang än andra. Ett sätt att ha förhindrat den skiftande innebörden skulle 
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varit att tydligare ha definierat begreppet som ett urvalskriterium, samtidigt som en 

tydligare definition hade begränsat urvalet ytterligare. För läsaren är det dock viktigt att 

ha i åtanke att nivån av klimatengagemang har varierat hos informanterna i studien.  

 

En svårighet under studiens gång har varit användningen av Giffords (2011) 

psykologiska begrepp. Det problemet har visat sig både i formulering av 

frågeställningar, operationaliseringen av intervjufrågor och under analysen. Braun och 

Clarke (2006) belyser att en svårighet i tematiska analyser är att begreppen som används 

är på en abstrakt nivå som är komplex att relatera till informanternas utsagor. Den 

problematiken har visat sig i den aktuella studien. Det fanns dock inte så många 

alternativ: eftersom majoriteten av den tidigare forskningen har undersökt 

klimatengagemang och genus ur en kvantitativ ansats är också mycket av de teorier som 

existerar anpassade efter den forskningsmetodiken. Därför användes Giffords (2011) 

psykologiska begrepp.  

 

Gällande studiens tillförlitlighet har den i stort uppfyllt Brymans (2011) och Kvales 

(1997) kriterier. Däremot var det, som tidigare beskrivit, omöjligt att uppfylla aspekten 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011) eftersom det är omöjligt att uppnå 

den absoluta objektivitet som Bryman beskriver. En anledning till att Bryman inrymmer 

begreppet möjligheten att styrka och konfirmera är troligen därför att Bryman riktar sig 

mot samhällsvetenskapliga discipliner. Inom samhällsvetenskapliga discipliner är det 

inte lika vanligt att tala om situerad kunskap (Haraway 1991) som inom den 

tvärvetenskapliga disciplinen genusvetenskap. Genusvetenskapliga metodiker har 

troligen en annan syn på objektivitet än Bryman (2011).  

 

Intervjuerna hade även kunnat genomföras på ett mer kvalitetssäkrande sätt, till exempel 

genom att frågorna hade förenklats. En fördel har varit att jag har haft kunskap om 

ämnet och varit van vid att genomföra intervjuer sedan tidigare vilket har bidragit till att 

jag har haft en erfarenhet när det gäller att fånga upp relevanta trådar i 

intervjusammanhangen.  

 

I uppsatsen har jag strävat efter att situera mig själv (Haraway 1991) när det kommer till 

kön, ålder, etnicitet, klasstillhörighet och utbildning. Jag har lyft fram att dessa faktorer 

kan ha en påverkan för hur studien genomförs och säkerligen kan mitt perspektiv att se 
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världen ha påverkat sättet som jag har tolkat intervjuernas utsagor och genomfört 

kodning (och av den anledningen hade det styrkt studien att ha haft någon form av 

intercoder agreement) (Bryman 2011). Dock upplever jag inte att dessa faktorer har haft 

en påverkan i intervjusituationen. För det första har det inte skiljt så mycket i ålder och 

utbildningsnivå mellan mig och informanterna, vi har alla haft samma etnicitet och 

liknande klasstillhörighet. Informanterna som jag har träffat har varit medvetna och det 

har inte förekommit att de har använt exempelvis härskartekniker under 

intervjusituationens gång enbart för att förstärka sitt maktöverläge som man.  

 

Under slutopponeringen uppmärksammades att opponent, handledare och examinator 

inte delade informanternas upplevelse av att ta avstånd från maskuliniteten och istället 

luta sig åt det feminina hållet gällande klimatengagemang. De hävdade istället, utifrån 

egna erfarenheter, att det i dagens samhälle finns en starkt etablerat manligt 

klimatengagemang och att det vore mer naturligt att informanterna identifierade sig med 

den gruppen av män istället. Den tendensen uppfattade jag inte hos informanterna i den 

aktuella studien och efter diskussion kom vi fram till att det kan bero på informanternas 

kontext: i en storstad är förmodligen klimatengagerad män en utbredd grupp medan i 

den kontext den aktuella studien genomfördes i, i mindre orter i Västra Götaland, 

existerar det inte sådana grupper för informanterna att identifiera sig med. Den här 

aspekten är relevant att ta hänsyn till i kommande studier av liknande slag.  

 

7.2 Kommande forskning  

 

I kommande studier med samma tematik vore det lämpligt att ta fasta på de sociala 

aspekterna av maskulint klimatengagemang. Klimatbarriären comparisons with others 

var den barriär som uppkom mest och det skulle med all sannolikhet gå att uttömma mer 

ur den tematiken. Ytterligare en tematik som vore av intresse att undersöka skulle vara 

relationen mellan individualiserat-kollektivistiskt klimatansvar och även skam (till 

exempel det aktuella begreppet flygskam).  
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Bilaga 1  

 

Missiv 

 

Hej! 

 

Du får detta brev eftersom du är en möjlig deltagare till min intervjustudie. Mitt namn 

är Louice Evertsson och jag är student vid Högskolan i Gävle. Under vårterminen 

kommer jag att skriva en C-uppsats i genusvetenskap. Uppsatsen kommer att handla om 

mäns klimatengagemang och studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer. 

Varför väljer jag att skriva om klimatengagemang bland män? FN:s klimatpanel IPCC 

belyste i oktober 2018 att det krävs en kraftansträngning för att förhindra att den globala 

uppvärmningen överträffar 1,5 grader. För att förhindra ökad uppvärmning kräver det 

att alla engagerar sig. Eftersom tidigare forskning visar att män tenderar att engagera sig 

för klimatet i en mindre utsträckning än kvinnor är det just män som studien kommer att 

fokusera på, för att undersöka om det finns en konflikt mellan klimatengagemang och 

maskulinitet.  

 

Därför söker jag nu efter deltagare till studien. Du som deltar ska vara minst 18 år 

gammal, definiera dig som en man, uppleva att du har ett klimatengagemang på ett 

individuellt plan och ha möjlighet att ställa upp på en intervju under våren. Intervjun 

förväntas ta mellan 30-60 minuter och det är önskvärt att jag får din tillåtelse att spela in 

samtalet. Intervjun kan ske på fysisk plats (i Falköping, Skövde eller Göteborg) eller via 

Skype.  

 

Studien kommer att utgå från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (2002). I 

enlighet med informationskravet har du möjlighet att avbryta deltagandet när helst du 

önskar och i enlighet med samtyckeskravet kommer både skriftligt och muntligt 

samtycke inhämtas för ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att vara anonymt, i och 

med konfidentialitetskravet, vilket innebär att uppgifter som går att härleda till din 

identitet kommer att konfidentaliseras. Det gäller till exempel namn och  bostadsort. I 

enlighet med nyttjandekravet kommer de insamlade uppgifterna enbart användas i den 

aktuella studien och inspelningarna/transkriberingarna kommer att förvaras på en 

skyddad hårddisk som obehöriga inte kan få åtkomst till.  



 

 

 

 

Jag vore oerhört tacksam om just du är villig att delta i studien! Är du intresserad av att 

delta i studien eller har du frågor om studien? Kontakta mig senast 7/3 på e-post 

louice96@hotmail.com eller via telefon: 072-3196020  

 

Du är också välkommen att kontakta min handledare Åsa Carlsson: asa.carlsson@hig.se  

 

Tack på förhand! 

Louice Evertsson   
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Bilaga 2  

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. När började du känna ett engagemang för klimatet?  

2a) Vad är den bakomliggande orsaken till ditt klimatengagemang? 

 

Perceived behavioral control/self-efficacy 

3. Berätta om ditt klimatengagemang! 

3a) Vad gör du på ett individuellt plan för att engagera dig för klimatet?) 

4. Anser du att du som man har ett mindre/större ansvar för klimatet än kvinnor?  

4a) Varför ter det sig så? 

5. Hur upplever du att andra män tar ansvar för klimatet på ett individuellt plan? 

 

Social comparisons   

6. Hur upplever du att ditt klimatengagemang ser ut jämfört med andra mäns?  

6a) Bryr du dig mer/mindre/lika mycket? 

7. På vilka områden engagerar du dig mer/mindre än andra män? 

7a) Varför? 

8. Vilka positiva och negativa klimatbeteenden upplever du är typiska för män?  

8a) Varför tror du att det förhåller sig så? 

9. Vilka svårigheter upplever du att det finns i att vara en man som engagerar sig 

för klimatet? 

 

Social norms and networks  

10. Vad upplever du att det finns för normer i samhället när det kommer till 

klimatengagemang?  

11. Hur väl upplever du att du följer de normerna?  

11a) Hur väl upplever du att andra män i din umgängeskrets följer de normerna? 

 

Perceived inequity 

12. Hur upplever du att ditt klimatengagemang, som man, tas emot i din 

umgängeskrets?  



 

 

 

13. Har det hänt att du har blivit ifrågasatt för ditt klimatengagemang?  

13a) Hur har du i sådana fall upplevt situation/erna? Berätta! 

14. Hur upplever du att manlig klimatignorans bemöts i samhället?  

14a) Skiljer det sig från bemötandet som manligt klimatengagemang får? 

 

Conflicting values,  goals and aspirations  

15. Hur väl upplever du att dina värderingar och dina beteenden stämmer överens? 

15a) Kan det ibland hända att du t ex äter kött/kör bil trots att du vet att det inte gynnar klimatet?  

15b) I vilka situationer uppstår en dissonans? 

16. Vad upplever du, i sådana fall, att konflikten mellan dina värderingar och dina 

beteenden beror på?  

16a) Kan maskulinitet vara en orsak? 

 

Avslutning  

17. Har du något som du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

 

Tabell 2. Operationalisering av begrepp till intervjuguide.  

Psykologisk barriär Specifik manifestation  Kodord  Intervjufrågor 

Limited cognition Perceived behavioral 

control/self-efficacy 

Beteenden, handlingar, egen 

förmåga, meningsfullhet  

● Berätta om ditt 

klimatengagemang! (Vad gör 

du på ett individuellt plan för 

att engagera dig för klimatet?) 

● Anser du att du som man har ett 

mindre/större ansvar för 

klimatet än kvinnor? (Varför ter 

det sig så?) 

Comparisons with 

others 

Social comparison 

 

Jämförelser, män, kvinnor,  

skillnader, likheter 

● Hur upplever du att andra män 

tar ansvar för klimatet på ett 

individuellt plan? 

● Hur upplever du att ditt 

klimatengagemang ser ut 

jämfört med andra mäns? Bryr 

du dig mer/mindre/lika mycket? 

● På vilka områden engagerar du 

dig mer/mindre än andra män? 

(Varför?) 

● Vilka positiva och negativa 

klimatbeteenden upplever du är 

typiska för män? (Varför tror 

du att det förhåller sig så?) 

● Vilka svårigheter upplever du 

att det finns i att vara en man 

som engagerar sig för klimatet? 

 Social norms and networks  Normer, socialt nätverk, 

samhället  

● Vad upplever du att det finns 

för normer i samhället när det 

kommer till 

klimatengagemang?  

● Hur väl upplever du att du 

följer de normerna? Hur väl 

upplever du att andra män i din 

umgängeskrets följer de 

normerna? 

 

 Perceived inequity Varför engagera sig, skam, 

vittne  

● Hur upplever du att ditt 

klimatengagemang, som man, 

tas emot i din umgängeskrets? 

● Har det hänt att du har blivit 

ifrågasatt för ditt 

klimatengagemang? (Hur har 



 

 

 

du i sådana fall upplevt 

situation/erna? Berätta!) 

Hur upplever du att 

● manlig klimatignorans bemöts i 

samhället? (Skiljer det sig från 

bemötandet som manligt 

klimatengagemang får?)  

● Varför engagerar du dig för 

klimatet? 

 

Sunk costs Conflicting values, goals and 

aspirations 

Värden, mål, konflikt, 

dissonans, attityder  

● Hur väl upplever du att dina 

värderingar och dina beteenden 

stämmer överens? (Kan det 

ibland hända att du t ex äter 

kött/kör bil trots att du vet att 

det inte gynnar klimatet? I vilka 

situationer uppstår en 

dissonans?)  

● Vad upplever du, i sådana fall, 

att konflikten mellan dina 

värderingar och dina beteenden 

beror på? (Kan maskulinitet 

vara en orsak?) 

 



 

 

 

 


