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Inledning
Att problemen med klimatförändringar är en av vår tids störst frågor är ingen nyhet (se t.ex.
Bogren et al, 1998, Carlén, 2000). Klimatfrågorna har stark internationell karaktär och måste
lösas på internationell nivå. I motsats till många andra miljöproblem så har utsläpp av en
enhet växthusgas samma effekt på det globala klimatet oavsett var den släpps ut (Carlén,
2000). Därför krävs ett globalt samarbete, detta förutsätter dock att varje land har en egen
klimatpolicy som utgångspunkt för förhandlingar. Länder som har möjlighet måste gå i
spetsen och visa att det går att göra insatser och låta andra länder ta del av erfarenheterna.
Detta anser bland annat Klimatkommittén som föreslår att Sverige aktivt medverkar i det
internationella samarbetet genom att förmedla svenska erfarenheter av åtgärder och resultat
för att minska utsläppen av växthusgaser och för att driva de frågor som Sverige bedömer är
viktigast (Klimatkommittén, 2000). Klimatkommittén är den kommitté som i maj 1998 från
regeringen genom miljödepartementet fick i uppgift att presentera ett förslag till en svensk
klimatpolicy. Uppdraget slutfördes i april år 2000. I uppdraget ingick även att göra än
utvärdering av de samhällsekonomiska följderna av sina förslag (Klimatkommittén, 2000).

Då klimatförändringar är en mycket komplex fråga som omgärdas av många olika slags
osäkerheter är det viktigt att en klimatpolicy, när den formuleras, förhåller sig till aktuell
forskning. Klimatförändringarna är alltså ett globalt problem som kräver strategier med
vetenskaplig förankring, klimatförändringarna berör såväl samhällsstrukturen över bred front
som natursystemen och fältet bör därför studeras utifrån många olika vetenskapsperspektiv.
Det är lätt att se att vi behöver en förståelse för klimatsystemet och hur det kan komma att
reagera på höjda halter av växthusgaser i atmosfären. Det finns också en tydlig koppling till
teknologin och utveckling av ny teknik. Eftersom problemen måste hanteras i samhället borde
det vara lika självklart att även samhällsvetenskap är av stor väsentlighet för klimatfrågornas
hantering. Samhällsvetenskaperna möjliggör också ett bredare perspektiv av vad som
innefattas i begreppet klimatförändringar. Samhällsvetenskaperna kan inte bara hjälpa oss
beskriva och förstå frågor om orsaker, processer och möjliga effekter i samhället. Dessutom
bistår samhällsvetenskaperna med verktyg som hjälper oss lyfta upp frågan på en nivå som
också innefattar människors uppfattning och beteende baserat på hot om förändring. Detta
kräver dock att olika typer av samhällsvetenskap tas i beaktande. Att samhällsvetenskaperna
är viktiga för klimatfrågorna är således självklart. Det är samhället som skapat
klimatproblematiken och det är samhället som måste lösa den. Det verkar emellertid som om
samhällsvetenskaperna ofta tvingas rättfärdiga varför den bör beaktas med onödigt ingående
förklaringar som t.ex. när Rayner och Malone lyfter fram varför beslutsfattare bör beakta
klimatförändringarna ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv:

1. Sociala system och naturliga system går in i och påverkar varandra och har ett ömsesidigt
beroende. Mänsklig aktivitet representerar ett gränsöverskridande system som kopplar
ihop naturliga cykler och system med varandra. Därav har förändringar av ett sådant
system potential att påverka andra system.

2. Storleken och hastigheten i förändringar av de sociala systemen kan mycket väl komma
att överskugga de av klimatförändringarna i den närmaste framtiden. Även känsliga
populationer  och naturresurser kan tänkas bli mer påverkade av ekonomiska tillstånd än
av klimatförändringar under de närmaste 100 åren (Rayner & Malone, 1998b, författarens
översättning).

Detta kan också vara ett uttryck för problematikens komplexitet och ett sätt att åskådliggöra
att fenomenet faktiskt går att studera från flera samhällsvetenskapliga perspektiv.



Daniel Stenman Vetenskaplig förankring i svensk klimatpolicy 2002-06-17

5

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang framstår det som centralt att analysera
vilken typ av kunskap som använts vid bildandet av en svensk klimatpolicy och hur det
påverkat det slutliga resultatet.

Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken typ av forskning som beslutsfattare
använt sig av vid bildandet av en svensk klimatpolicy och om vetenskapliga resultat av viss
karaktär använts i större utsträckning än andra.

Uppsaten tar sin utgångspunkt i tesen att tolkande samhällsvetenskap inte beaktats i samma
utsträckning som annan vetenskap vid bildandet av en svensk klimatpolicy. Tesen är ett
antagande gjort av författaren efter en genomläsning av klimatkommitténs
slutbetänkande(Klimatkommittén, 2000). Fokus kommer därför i uppsatsen att vara att
analysera varför den nämnda typen av vetenskap inte lyfts fram och nyttjats under processen
och vad som kan göras för att i framtiden bereda den typen av forskning mer utrymme.

För att kunna studera om samhällsvetenskaperna har bidragit till klimatpolicyn behövs en
insikt i samhällsvetenskapernas mångfacetterade karaktär. Enligt Rayner och Malone finns det
två tydliga inriktningar inom samhällsvetenskaperna. Den ena har anammat terminologi och
uppfattningar från naturvetenskapen medan den andra använt och utvecklat angreppssätt från
historia, filosofi, teologi och andra fält inom humaniora (Rayner & Malone, 1998b). De båda
inriktningarna är mycket användbara var för sig men det är när de får komplettera varandra
som det bredare perspektivet som nämndes ovan erhålls. Det är först då hanteringen av
klimatförändringarna kan utvecklas. Den inriktning som analyserar sociala system i
naturvetenskapliga termer och metaforer kallas av Rayner och Malone för det deskriptiva
angreppssättet. I motsats finns det tolkande angreppssättet som analyserar värderingar och
motivation i samhällen.

En annan vanlig uppdelning är den mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Dessa begrepp
kan också vara fruktsamma som beskrivning på angreppssätt, dock kan det vara svårt att se
distinktionen mellan dem. Den tolkande samhällsvetenskapen behöver inte alltid vara
kvalitativ. På samma sätt kan det ofta vara så att den deskriptiva analysen är en numerisk
presentation av kvalitativa bedömningar. Sårigheten att hålla isär kvalitativt och kvantitativt
kan illustreras med hjälp av olika storleksskalor som kläder kan säljas i t.ex. kan kläder säljas
som small, medium och large eller som stolek 46-58 (Rayner & Malone, 1998b).

Metod
I studien har valts att ta utgångspunkt i klimatkommitténs arbete då det har haft avgörande
betydelse för hur svensk klimatpolitik utformats. Det är rimligt att anta att de som satt med i
kommittén är väl insatta i hur det resonerades under processen. Som metod har den kvalitativa
intervjun valts. Den kvalitativa metoden kännetecknas av en närhet till forskningssubjektet.
Det särskiljande är att det finns en direkt subjekt – subjekt relation  mellan forskare och
undersökningsenhet. De kvalitativa metoderna innebär alltså ett försök att överskrida det
subjekt – objekt förhållande som utmärker naturvetenskaperna (Holme & Solvang, 1991).
Den vanligaste kvalitativa metoden är otvivelaktigt den löst strukturerade intervjun. Många
ser intervjun som en besvärlig men högst användbar metod att skaffa sig värdefull information
och synpunkter från människor som lever i den verklighet man är intresserad av (Alvesson &
Deetz, 2000). I den här uppsatsen har metoden setts som ett effektivt och tämligen snabbt sätt
att få fram informationen som krävs. Intervjuer där personer med direkt anknytning till den
företeelse som studeras, i det här fallet framtagandet av en svensk klimatpolicy, intervjuas
kallas för respondentintervjuer (Holme & Solvang, 1991).
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Intervjun är också en ypperlig metod som ger intervjuaren chansen att uppleva intryck på ett
sätt som inte är möjligt i många andra metoder (Lantz, 1993). Vid direktkontakt finns också
möjligheten att förtydliga frågor som missförstås, något som är omöjligt exempelvis vid en
mer kvantitativ enkätstudie. Intervjuerna har därför haft karaktären av ett enskilt samtal
mellan intervjuaren och respondenten.

Val av respondenter
För att få ett urval av personer med direkta erfarenheter av frågor relevanta för att besvara
syftet söktes kontakt med medlemmar ur Klimatkommittén. Klimatkommittén bestod av 13
ledamöter med olika partipolitisk hemmahörighet, två av dessa avgick av okänd anledning
under kommitténs arbete och ersattes av andra, varför totalt sett 15 ledamöter varit delaktiga i
arbetet. Vidare fanns sex sakkunniga i kommittén, även av dessa skedde vissa byten så totalt
sett har 11 personer varit inblandade som sakkunniga. Slutligen deltog även sju experter
(Klimatkommittén, 2000). Sakkunniga och experter sitter med i kommittéer för att bidra med
sin kunskap och expertis, de har ingen beslutanderätt och deltar inte direkt till författandet av
en policy. Deras roll är trots detta mycket viktig och de påverkar självklart processen. När
beslutsfattare används som benämning i texten avses den grupp av människor som påverkar
hur den nationella klimatpolicyn i slutändan formuleras, inte bara de personer som
undertecknar dokumentet. Alltså innefattas även sakkunniga och experter i den kategorin.

Fyra personer valdes ut för intervju, en expert, en sakkunnig, en ledamot samt kommitténs
ordförande, tyvärr kunde bara tre genomföras i och med att kontakt inte kunde etableras med
den fjärde. Antalet ses som lämpligt med hänsyn till studiens tidsramar och tillräckligt för att
göra en rättvis bedömning och få en bredare förståelse av den verklighet som studeras. Ålder
och könsfördelningen har blivit lite lidande av det knappa antalet och det är en svaghet i
studien. De tre respondenterna var:

1. Olof Johansson – Tidigare partiledare för Centerpartiet och ordförande i klimatkommittén.
Energiminister 1976-1978.

2. Bert Bolin – Ordförande i Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1988-
1997. Professor i meteorologi. Sakkunnig i klimatkommittén.

3. Bo Kjellén – Ordförande i Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas). Expert i klimatkommittén.

Respondenterna har stor erfarenhet av området och har varit aktiva under lång tid. Att de varit
så väl insatta i ämnet har varit till stor fördel för hur intressant uppsatsen blivit.

Relationen till respondenterna har sett lite olika ut. Intervjuaren och två av respondenterna
hade redan innan tidpunkten för intervjun träffats i samband med en work-shop under mars
2002 och diskuterat frågor med viss anknytning till ämnet aktuellt för uppsatsen. Eventuellt
har det inneburit att respondenterna erhållit visst förtroende för intervjuaren. Den tredje
respondenten och intervjuaren har aldrig tidigare mötts. Den här skillnaden kan givetvis
innebära att svaren på frågorna får olika djup så att lika mycket information inte går att utläsa
från de olika intervjuerna. En sådan variation uppstår dock alltid och eftersom intervjuerna
inte ska jämföras med, utan snarare komplettera, varandra så ses detta inte som något
problem.

Intervjutillfället
Intervjuerna har varit löst strukturerade för att inte bli så tidskrävande som de helt
ostrukturerade ofta blir både vid genomförande och analys. Genom att ge intervjun en
begränsad struktur kunde samtalet fokuseras på de ämnen som var viktiga i den föreliggande
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studien. Strukturen bestod av ett skelett av frågor som ställdes till samtliga respondenter och
avsåg täcka in eller komma åt de erfarenheter och tankar som var av intresse. Dock har
intervjuerna varit så pass öppna att en eller två följdfrågor tillåtits när så behövts för att få kött
på benen. Ordningsföljden i vilken frågorna ställts har också varierat från intervju till intervju.

Vid tillfället för intervjun presenterades uppsatsens ämne för respondenten. Vidare
förklarades urvalsprocessen och varför just respondenten tillfrågats. På detta följde också en
kortare beskrivning av miljövetarprogrammet då respondenterna var nyfikna på intervjuarens
bakgrund. En kort beskrivning av intervjun som forskningsmetod hölls för att respondenten
skulle förstå att det var personens subjektiva uppfattning som var av intresse. Uppsatsens
syfte presenterades ungefär halvvägs in i intervjun. Anledningen till detta var att först försöka
fånga respondentens bild av verkligheten utan att han skulle ha uppsatsens frågeställning i
tankarna. Intervjuns senare halva innehöll dock mera konkreta frågor som förutsatte
kännedom om syftet. Avslutningsvis fick respondenten fritt spelrum att lägga till saker som
inte täckts in av frågorna och komplettera med frågor han saknat.

Databearbetning
Att kvalitativa data alltid är relaterade till ett sammanhang och att det subjektivistiska alltid
har en framträdande placering gör att det inte finns några i förväg bestämda modeller och
metoder som i detalj föreskriver hur databearbetning ska ske. En datareducering sker
emellertid alltid för att materialet ska få hanterbar storlek och för att rensa bort sådant som
inte är väsentligt för ämnet (Lantz, 1993).

Det fanns ingen avsikt att skriva ned intervjuerna ord för ord, därför gjordes datareduceringen
under intervjuns gång genom att anteckningar fördes. Under intervjuerna gjordes även
bandinspelningar för att garantera att ingenting av vikt föll bort och för att möjliggöra
användandet av citat. Direkt efter intervjuerna renskrevs anteckningarna och kompletterades
ur minnet, för att inte förlora intrycken från själva intervjuögonblicket.

Det är viktigt att hela tiden ha en återkoppling till det ursprungliga datamaterialet(Lantz,
1993). Efter att bandet lyssnats igenom och anteckningarna renskrivits och kompletterats
gicks bandinspelningen igenom ännu än gång för att se att ingenting intolkats i materialet utan
att det speglar vad respondenten faktiskt berättade under intervjun.

Materialet analyserades därefter och bearbetades till en form lämplig för presentation i denna
uppsats. Resultatet illustreras med citat för att läsaren ska få en tydlig bild av intervjuerna och
själva kunna bilda sig en uppfattning av den verklighet de speglar. Citaten är direkt
transskriberade från bandinspelningen och eftersom ingen av respondenterna önskat vara
anonym så anges vem som sagt vad, vilket underlättar läsarens förståelse.  Därefter gjordes
återigen en återkoppling till det ursprungliga materialet, bandinspelningen.

Resultat
Analysen av intervjuerna presenteras under flera rubriker för att göra resultaten mer
lättillgängliga. I det sista avsnittet sammanfattas resultaten för att ge en klarare bild inför
diskussionen.

Respondenternas informationsinhämtning
En tidig fråga i intervjun var hur respondenterna inhämtade information om aktuell forskning.
Det framgick att samtliga läser mycket böcker, avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Olof
Johansson förklarade också att personliga kontakter betyder mycket för honom eftersom hans
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arbetssituation gör att det varierar hur mycket tid det blir över för läsning. Bo Kjellén ville
framhålla IPCC:s vikt  i sammanhanget och säger:

”För oss som förhandlade förenklades läget hela tiden av att man hade IPCC som
ett koordinerande organ i dom här sammanhangen som representerar  huvudfåran
i klimatforskningen.”

Han menar att IPCC sätter en slags kvalitetsstämpel på forskning men påpekar också att
forskning som inte följer IPCC:s linje inte är dålig. Kjellén menar att han ser på problemet
som en ”praktiker”, att IPCC säger att det finns en mänsklig påverkan på klimatet räcker
enligt hans sätt att se på saken för att föra klimatfrågan framåt. Av samtalen med Olof
Johansson och Bo Kjellén framgick att Bert Bolin haft en viktig roll för utformningen av den
svenska klimatpolitiken när det handlat om koppling till vetenskapen. Detta genom Bolins roll
som ordförande i IPCC och hans långa erfarenhet av forskning på området.

Behov av vetenskap för klimatförändringarnas hantering
En annan fråga som diskuterades i ett tidigt skede av intervjuerna var vilken typ av
vetenskapliga resultat som behövs för att hantera klimatförändringarna. Bert Bolin svarade
här ingående och förklarade bland annat att det inte räcker med att ha tillgång till
vetenskapliga resultat.

”Problemet är att sila fram det som är viktigt och det kan man bara göra om man
dels har en överblick av ämnet ifråga, men också förstår det politiska systemets
sätt att fungera, samhällssystemet sätt att fungera överhuvudtaget, hur näringslivet
resonerar. Det är minsann inte bara vetenskaplig information som spelar någon
roll. Dels spelar det roll hur den presenteras, men dels spelar det roll hur den
uppfattas från olika intressenter i samhället.”

Bert Bolin lyfter även fram IPCC:s arbete som användbart i det här fallet särskilt ”Summary
for policymakers”. Det är ett dokument som ska sammanfatta IPCC:s rapport med ett språk
som är lätt att förstå även utan förkunskaper (IPCC, 2001). IPCC har, enligt Bolin, ibland
kritiserats för att vara politiskt. Det är den inte menar Bolin utan hävdar att det är en
”acceptans” som finns mellan politiker och IPCC. Bolin kom sedan in på vilka vetenskapliga
resultat som får människor att acceptera problematiken och att något behöver göras.

”Saker som är direkt gripbara för gemene man, att det blir varmare, hur mycket?
var? när? Hur är karaktären? En halv grad under ett århundrade, det är inte
mycket. Vad är det förknippat med i övrigt i fråga om regionala eller lokala
temperaturförändringar? Vad betyder det när det gäller nederbörden och stormar
och torka och ökenbildningar och översvämningar? Det är alltså hela det där
samspelet och effekterna. Det är det som övertygar mer eller mindre, politiker och
andra, att någonting behöver göras.”

En delvis annan åsikt kom från Bo Kjellén som ville lägga fokus i en annan riktning. Han
pratade om hanteringen av de här frågorna som en:

”…ny diplomati för hållbar utveckling /…/ den drivs av naturvetenskapen och det
är väldigt typiskt för klimatfrågan.”

Han ser dock inte att naturvetenskapen kan lösa klimatproblematiken utan fortsätter:

”IPCC:s rapporter har påverkat förhandlingarna väldigt mycket, men samtidigt är
min fasta övertygelse att om man ska kunna genomföra dom samhällsförändringar
som vi ser framför oss här, då behöver vi samhällsvetenskapen.”
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Olof Johansson har förtroende för naturvetenskapen och lyfter fram LUSTRA(Land Use
Strategies to Reduse Greenhouse Gas Emissions) som exempel på forskning för att i
framtiden kunna hantera klimatproblematiken. LUSTRA syftar till att ta fram en strategi för
hur Sverige i framtiden ska kunna använda skog och mark för att reducera koldioxidhalten i
atmosfären (www.sml.slu.se/lustra/index.phtml.). LUSTRA bedriver en naturvetenskaplig och
socio-ekonomisk, kvantitativ forskning. Genom att lyfta fram LUSTRA tydliggör Johansson
att naturvetenskap och socio-ekonomisk forskning är viktig för framtiden. Även Bert Bolin
knöt an till vikten av den ekonomiska forskningen och antyder också att den vägde tungt i
förhandlingarna. Efter att ha redogjort för att det finns två möjliga vägar att hantera
klimatförändringarna, anpassa sig till dem eller försöka motverka dem alternativt en
kombination av båda, avslutar han med:

”…och i båda fallen så är det övergripande, vad kostar det? Då är det är det
traditionella nationalekonomer. Hur stora är skadorna jämfört med vad det kostar
att åtgärda dem?”

Det är alltså tre skilda åsikter, som dock har flera gemensamma nämnare, med Olof Johansson
på ena sidan som förespråkar en naturvetenskaplig forskning för att hantera klimatfrågan och
på andra sidan Bo Kjellén som säger att vi behöver samhällsvetenskaperna. Någonstans
däremellan kan Bert Bolin placeras som mycket väl understryker vikten av
samhällsvetenskaperna, även om han inte tycks se dem som vetenskap, vilket framgår av
citatet på s. 8, men som hävdar att det är kvantifierbara naturvetenskapliga fakta som
övertygar tillsammans med ekonomiska. Bo Kjellén pratar även om behovet av tvärvetenskap
och anser att det är viktigt för att kunna binda ihop alla de komponenter som tillsammans
bildar hållbarhet.

Tolkande samhällsvetenskap i svensk klimatpolicy
Sammantaget ger intervjuerna intrycket av att samhällsvetenskap av tolkande karaktär inte
använts överhuvudtaget av klimatkommittén. Varför har då inte sådan vetenskap tagits in i
arbetet med framtagandet av en svensk klimatpolicy? Samtliga respondenter instämmer mer
eller mindre i att så är fallet. Här är det dock viktigt att klargöra att det inte hölls någon
diskussion under intervjuerna kring det tolkande och det deskriptiva angreppssättet. Det
klargjordes däremot, i frågan om varför sådan vetenskap inte tagits med, att det som avsågs
var mestadels kvalitativ forskning med mer fokus på värderingar. Bo Kjellén påpekade i
sammanhanget att det var en parlamentarisk utredning och därför ingick tillämpad
samhällsvetenskap, inte genom vetenskaplig forskning i egentlig mening men väl praktiskt
genom den politiska processen. Bert Bolin ser snarare att anledningen har att göra med den
reglerande tradition som finns i landet och menar att:

”Sverige är ett väldigt tekniskt reglerande typ av samhälle, vi är ingenjörer lite
grann. Vi vill veta varför det blir så, om vi vet varför så kan vi göra någonting åt
det, tekniskt.”

Det gäller även på politisk nivå säger han. Den politiska processens funktion är naturvetarna
ointresserade av och de har ofta svårt att ta till sig forskning på området, den är mer ”diffus,
kvalitativ, mer psykologi och värderingar”. Politiker resonerar ofta så, anser han, att:

”…det tekniska, vetenskapliga och i någon mån den institutionella verkligheten den
kan vi få beskrivet för oss. När det sen gäller värderingar, bedömningar och
politiska ställningstagande då är det ju vi som bestämmer, då behöver man inte
någon forskning.”
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Han får medhåll av Olof Johansson som också anser att samhällsvetenskaplig forskning av
typen som handlar om värderingar är svårare att ta till sig. Olof Johansson och Bo Kjellén har
också åsikten att det ibland kan anses olämpligt att politiska instanser, inklusive statsmakter
som regering och riksdag, överhuvudtaget trycker på medborgare information. För, menar
Johansson, i information kan ligga ett urval och i urvalet kan ligga en värdering. I det här
fallet ansågs från kommitténs sida att det var absolut nödvändigt med informationsåtgärder.
Kjellén förklarade att det går ur demokratisk synvinkel inte att tvinga folk att ändra livsstil,
det krävs istället forskning och utbildning. Bo Kjellén tycker inte att det är anmärkningsvärt
att de tolkande samhällsvetenskaperna inte kommit fram i kommitténs arbete utan säger att
det finns en slags sekvens, klimatfrågan har drivits av naturvetenskaperna men
naturvetenskapen måste också driva samhällsvetenskaperna. Han konstaterade sedan att:

”När det sen gäller hur man utnyttjar samhällsvetenskapen så måste väl det bli i
ljuset av någon slags analys som man bedriver om framtida samhällsförändringar.
Ska man uppnå långsiktig hållbarhet då behövs det väldigt djupgående
förändringar.”

Olof Johansson lyfte fram att det är viktigt hur ett samhälle byggs för framtiden då det ger
signaler för hur vi bör leva i framtiden. Han påpekade också i sammanhanget att.

”Man kan skriva en hel bok om vad, men den säger ingenting om hur.”

Johansson menar att vad som ska göras är det som uppfyller klimatkommitténs slutdokument,
det är bara ena sidan av den politiska processen som handlar om hur upptar stor del av
Johanssons arbete. Den delen syns inte i slutdokumentet. Johansson avslutade intervjun med
detta utan att knyta an till diskussionen om vetenskaplig förankring. Det gjorde däremot Bo
Kjellén som förklarade att politiker under processen om ”hur” kan kräva mer hjälp av experter
inte bara inom ekonomi och statsvetenskap utan också inom sociologi och psykologi.

Bert Bolin och Olof Johansson ser alltså den tolkande samhällsvetenskapen som mer diffus
och att den därför inte kommer in i policyprocessen på samma sätt som naturvetenskapen och
den deskriptiva samhällsvetenskapen. Bo Kjellén tror emellertid att även den tolkande
samhällsvetenskapen och också tvärvetenskapen kommer att vara och måste vara verktyg för
framtiden och bildandet av en hållbar utveckling där hantering av klimatförändringar är en
del.

Respondenternas tillägg
Hittills har redovisningen enbart berört punkter där respondenterna åtminstone tangerat
varandra i ämne och åsikter, följande del kommer att ta upp saker som de var ensamma om att
gå djupare in på.

Bert Bolin förde diskussionen djupare in på orsakerna till att ekonomin fick så betydande
position i kommitténs arbete. En starkt bidragande orsak, menar han, var de olika
departementens intressen. Miljödepartementet drev starkt på att åtgärder var nödvändiga även
inom en snar framtid medan näringsdepartementet var mer tveksamma och ville avvakta. Det
här ledde i sin tur till att de politiska intressena blev framträdande. Enligt Bert Bolin var tre
fraktioner tydligt synbara:

1. Socialdemokraterna, vänstern, miljöpartiet och centern var alla överens om att åtgärder
behövde sättas in.

2. Moderaterna som värnade om den ekonomiska utvecklingen i första hand

3. Kristdemokraterna och folkpartiet hade lite högre acceptans än moderaterna för
klimatfrågan men hade också synpunkter på hur marknaden skulle påverkas.
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Han menar att det är nödvändigt att acceptera att samhället idag drivs av ekonomiska
intressen och ekonomiska maktkonstellationer. Åtgärder måste utformas på ett sådant sett att
de tar hjälp av samhällets sätt att fungera:

”Det är därför de ekonomiska styrmedlen kommer in, måste komma in på något
sätt. För när företagen inser att det här kan vi tjäna pengar på då gör de det av sig
självt.”

Till skillnad från de två andra respondenterna, diskuterar Bo Kjellén hela tiden problemet ur
ett bredare perspektiv av hållbar utveckling. Han menar att klimatfrågan på många sätt
konkretiserar många av de mer allmänna begreppen som finns i begreppet hållbar utveckling.
Han menar att det i det mera långsiktiga hållbarhetsperspektivet kommer de miljömässiga
aspekterna på global basis kunna få stor betydelse i det politiska livet de närmaste 10-20 åren.
De här åren kommer att vara betydelsefulla när det gäller att vrida utvecklingen i världen som,
han anser, inte är hållbar för tillfället. Inte bara när det gäller miljö utan även sociala frågor.
Bo Kjellén avslutade med att konstatera att:

”Klimatfrågan är inte bara en miljöfråga det är en samhällsfråga, hur organiserar
vi våra samhällen?”

Sammanfattande bild av den studerade verkligheten
Genom intervjuerna framkom att IPCC och Bert Bolin har haft stor betydelse för vilken
vetenskaplig information som beaktats i kommitténs arbete. Hos beslutsfattarna finns
övervägande en tilltro till naturvetenskaperna och även där stor tilltro sätts till
samhällsvetenskap så anses att dess roll följer naturvetenskapens som en naturlig sekvens,
därför kom den inte fram i kommitténs slutbetänkande. Resultat från tolkande forskning
uppfattas också som diffusare och därför svårare att ta till sig. Konkreta och kvantitativa fakta
övertygar bättre och kan användas för att få politiker att acceptera att åtgärder behöver sättas
in. Politiska ideal påverkar en policy i alla högsta grad och påverkar också vilken vetenskap
som används.

Diskussion
Diskussionen inleds med en reflektion om hur väl metoden har lämpat sig för att uppnå syftet,
samt om hur begrepp har tolkats. Därefter följer en diskussion om resultatet uppdelat i avsnitt
efter teman för att underlätta för läsaren.

Metodens lämplighet
Att en tolkande kvalitativ metod använts ses som positivt, det har bidragit till att ge en bra
bild av verkligheten som undersökts. Om en analys istället baserats på bara skriftliga källor
hade det varit tämligen omöjligt att avgöra om tolkande samhällsvetenskaper beaktats eller ej.
Det är inte nödvändigtvis så att information inte använts bara för att den inte syns i den
slutliga policyn (Skodvin, 2000). Antalet intervjuer hade kunnat utökas för en rättvisare bild
av verkligheten. Dock har respondenternas svar på de väsentliga punkterna pekat åt samma
håll varför flera intervjuer nödvändigtvis inte skulle innebära ett annat resultat, det skulle
däremot öka trovärdigheten. Att respondenterna är så pass namnkunniga och erfarna höjer
värdet på studien avsevärt.

Under intervjuerna har begreppet samhällsvetenskap använts av respondenterna utan att
någon distinktion gjorts mellan de olika angreppssätten. Enda undantaget är intervjun med
Bert Bolin där begreppen kvantitativ och kvalitativ forskning berördes.  Dock har det i texten
tolkats som att respondenterna i huvudsak avsett vetenskap av tolkande karaktär. Detta syns
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tydligt i vissa citatet (se t.ex. s. 9) där det specificeras att det är värderingar som står i fokus
för forskningen. I övrigt stöds påståendet med att de avser forskning som inte upptagits i
policyprocessen vilket den deskriptiva forskningen har. Att den uppfattas som diffus stöder
också antagandet eftersom resultat av den deskriptiva karaktären inte borde uppfattas som
diffusa då de ofta liknar naturvetenskapliga resultat som inte kritiserats som svårtillgängliga.

Diskussion kring resultatet
Det blir av resultatet tydligt att det finns en växelverkan mellan politik och vetenskap som är
synlig under policyprocessen. Naturvetenskaperna har här identifierat ett problem som förts
upp på den politiska agendan. Processen har sedan medfört en fokusering på ekonomiska
frågor. Detta kommer av att den vetenskapliga informationen oftast inte finns tillgänglig i en
sådan form att den direkt går att applicera i en policy. Därav används sammanslagningar som
exempelvis klimatkommittén där experter kan se till att kunskapsbasen är representativ och
politiker som ser till att kunskapen är relevant och går att applicera i en policy (Skodvin,
2000). Trots detta har de tolkande samhällsvetenskaperna inte uppmärksammats. Följande
diskussion kommer utifrån resultatet kommentera tänkbara orsaker till detta.

Enskilda faktorers inverkan på den svenska klimatpolicyn
Det är intressant att se att IPCC har så stort inflytande över den svenska klimatpolicyn, det
innebär att en ingående analys av vilken forskning som ingår i deras arbete skulle vara
intressant som komplement till denna studie. Då detta inte ryms inom arbetets ramar sätts här
tilltro till andra studier som syftat till att analysera IPCC:s arbete (t.ex. Skodvin, 2000). Även
om IPCC skulle bygga på mycket tolkande samhällsvetenskaplig forskning så är det de
svenska beslutsfattarna som plockar ut de bitar som intresserar dem vid bildandet av den
svenska policyn, så det blir ändå deras subjektiva uppfattning av vad som är av vikt som blir
avgörande. I det perspektivet är det intressant att se att Bert Bolin, som av både Bo Kjellén
och Olof Johansson anses ha betytt mycket för den svenska strategin, på s. 8 nämner det
politiska systemets sätt att fungera som ett exempel på områden som inte är vetenskaplig
information, det är ett lysande exempel på ett sådant område där det tolkande angreppssättet
verkligen kan vidga vår förståelse och det finns åtskilliga arbeten som på olika sätt berör just
detta (se t.ex. Jasanoff 1990, Hajer 1995 och Hedrén 1994). Även hur vetenskaplig
information uppfattas från olika intressenter, som nämns i samma citat, kan studeras inom den
tolkande samhällsvetenskapen och öka förståelsen för exempelvis hur människor bestämmer
att klimatförändringarna är värd deras uppmärksamhet (Rayner & Malone, 1998b). När de
övriga respondenterna påpekar att Bert Bolin haft stor betydelse vad det gäller på vad som
fokuserats i klimatfrågornas hantering så tangerar de vad även andra studier kommit fram till
(se t.ex. Elzinga & Nolin, 1998). Inverkan av historiskt viktiga vetenskapliga personligheters
närvaro har haft stor betydelse för hur klimatförändringarnas hantering utformats. Enligt
Elzinga och Nolin är det tre personer som här har haft en betydande roll, dessa är Svante
Arrhenius, Carl-Gustaf Rossby och Bert Bolin (Elzinga & Nolin, 1998). Alla dessa är skolade
naturvetare som ägnat sig åt forskning med starkt deskriptiv karaktär. Även om en person som
Bert Bolin har ett intresse för de frågor som den tolkande samhällsvetenskapen sprider ljus
över är det osannolikt att han skulle lyfta fram dem i en policyprocess. Detta stöds av hans
uttalande om vad som får politiker att agera (citat på s. 8), nämligen konkreta kvantitativa
data. Det antyder att det är sådana data som han främst lyfter fram. Sakkunniga och experter
drivs ju också av värderingar och en önskan att uppfylla något.
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Diskussion kring frånvaron av de tolkande samhällsvetenskaperna i policyn
Formuleringar och riktlinjer i dokumentet ”Förslag till svensk klimatstrategi” visar också
tydligt att vetenskap av den tolkande karaktären inte beaktats. Som exempel kan nämnas att
trots att det i förslaget framgår att alla myndigheter bör se över sin verksamhet med
klimatförändringar i tanken rekommenderas som samarbetespartner enbart
SWECLIM(Swedish Regional Climate Modelling Programme) (Klimatkommittén, 2000).
SWECLIM är det svenska regionala klimatmodelleringsprogrammet som arbetar för att öka
kunskaperna och medvetenheten om klimatförändringar på 50-100 års sikt. Det huvudsakliga
verktyget är regional klimatmodellering (www.smhi.se/sweclim/). Hade kommittén låtit sig
influeras av tolkande samhällsvetenskap borde de rimligen även föreslagit samarbete med
andra institutioner eftersom flera myndigheter med största sannolikhet skulle ha stor
behållning av att samarbeta med institutioner som bedriver forskning med mer tolkande
inslag. Detta bör givetvis inte utesluta att sådana myndigheter också samarbetar med
SWECLIM.

Av resultatet framgår att det främst är två saker som gör att vetenskapliga resultat av den
tolkande karaktären inte nyttjas i policyprocessen. Dels menar respondenterna att det har att
göra med en tradition inom landet att vara väldigt tekniskt inriktad i sökandet efter lösningar
(se citat på s. 9) och dels menar de att det beror på att den tolkande vetenskapen uppfattas som
mer diffus (se s. 9). En tredje anledning skulle kunna vara tidsfaktorn. Olof Johansson
påpekar att det skiftar hur mycket tid som han kan lägga på att inhämta information om
aktuell forskning (se s. 7), om tolkande forskning uppfattas som diffus är det troligt att den
väljs bort vid tidsbrist. Det följer naturligt att ett resultat som uppfattas som diffust inte gärna
används när en beslutsfattare ska försöka övertyga andra om att en åsikt är korrekt.

Om Bert Bolins uttalande på s. 9, om att beslutsfattare anser att de inte behöver forskning till
att bedöma hur människors värderingar är av vikt för beslutsprocessen, speglar verkligheten
pekar det på en kunskapslucka som behöver fyllas. Om beslutsfattare var medvetna om hur
mycket just värderingar och syfte påverkade, inte bara människors sätt att agera utan även den
politiska processen, borde det bli mer uppenbart för dem att det finns ett stort behov av
samhällsvetenskaplig forskning av det tolkande angreppssättet på den politiska spelplanen.
Detta stöds också av Bo Kjellén som påpekade att politiker kan kräva mer av samhällsvetare
inom olika discipliner (se s. 10).

Vetenskaplig sekvens
När det gäller åsikten om en sekvens, som framkommer i Bo Kjelléns resonemang på s. 10,
som innebär att naturvetenskapen måste gå före samhällsvetenskapen så går den att stödja till
viss del. Naturvetenskapen hjälper till att sätta upp ramar till samhällsforskare genom att
identifiera mänskliga aktiviteter som är stora bidragande faktorer till miljöförändringar. Å
andra sidan hjälper samhällsvetenskapen naturvetarna att ringa in de områden av
miljöförändringar som skull kunna påverka den mänskliga välfärden (Young & Stern, 1992).
Alltså visar Bo Kjelléns uttalande bara halva sanningen och visar snarare på att det hos
beslutsfattare finns anledning att öka kunskapen om samhällsvetenskapernas roll.
Samhällsvetenskaperna har också mycket att säga om hur problem formas inom forskning,
hur vetenskaplig kunskap formas och verifieras och hur den upptas i policyprocessen
(Jasanoff & Wynne, 1998).

Inför framtiden
I det här arbetet framhålls att de tolkande samhällsvetenskaperna inte beaktats och att den
svenska klimatstrategin därför förlorar ett bredare perspektiv den annars kunnat ha. Det är
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därför viktigt att här även ta upp distinktionen mellan det deskriptiva och det tolkande
angreppssättet. Det har tidigare klargjorts att uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ
forskning inte är riktigt tillfredsställande i den här diskussionen på grund av en otydlig
distinktion. Distinktionen mellan deskriptiv och tolkande är inte heller alldeles skarp varför
det kan förekomma olika uppfattningar om till vilken grad det tolkande angreppssättet varit
representerat i den vetenskap som beaktats i arbetet med den svenska klimatstrategin. Klart
bör det dock vara att den inte använts i önskvärd utsträckning. Detta stöds av respondenternas
uttalanden. Att klimatkommittén påpekar att man bör överväga en ökad satsning av resurser
även till samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning på klimatområdet pekar åt samma
håll (Klimatkommittén, 2000).

Trots att kommittén rekommenderar en större satsning på samhällsvetenskaplig och
humanistisk forskning är detta tyvärr ingen garanti för att mer av den tolkande forskningen får
större resurser och en ökad möjlighet att uppmärksammas. Tidigare i uppsatsen har
distinktionen mellan det tolkande och deskriptiva angreppssättet berörts. Det är dock inte bara
så att det finns en distinktion, det finns också en klyfta mellan dessa två grenar inom
samhällsvetenskapen. Detta beror på att de två stilarna under lång tid glidit ifrån varandra
istället för att förse varandra med nya angreppsvinklar. Inom klimatförändringsdebatten  har
gapet mellan de två stilarna inneburit att relevant forskning har förbisetts och att forskare
avfärdat resultat från den ena eller den andra stilen med argumentet att den inte har något med
klimatförändringar att göra (Rayner & Malone, 1998b). Det skulle kunna betyda att, om det
inte uppmärksammas vad resurserna används till, endast en av de två inriktningarna får större
resurser.

Bo Kjellén efterlyser mer tvärvetenskap på området. Ett tvärvetenskapligt angreppssätt skulle
kunna vara ett sätt att göra tolkande forskningsresultat mer lättillgängliga för beslutsfattare.
Det kan kanske också bidra till att det tolkande angreppssättet blir mer accepterat hos de som
uteslutande använder sig av det deskriptiva angreppssättet. En självkritisk granskning av den
tolkande forskningens traditionella presentationsformer är berättigad då det verkar vara en
vanlig åsikt att den är svårare att ta till sig. Att öka acceptansen och ge mer utrymme åt den
tolkande vetenskapen är av största vikt i ljuset av Bo Kjelléns uttalande att
samhällsvetenskapen behövs för att kunna hantera klimatförändringarna. Kjellén klargör
också tydligt att det inte bara är deskriptiv samhällsvetenskap som behövs (se s. 10).

Slutsatser
Samhällsvetenskap som använder det tolkande angreppssättet har inte i någon större
utsträckning beaktats vid bildandet av svensk klimatpolicy trots att den hade kunnat innebära
en bredare förståelse för problematiken och påverka utformningen av en handlingsplan.
Anledning till detta är dels att de enskilda personer som betytt mest för hur klimatförändringar
hanteras och studeras i Sverige varit naturvetare. En annan viktig orsak är att den uppfattas
som diffus och inte tillräckligt konkret för att vara effektiv att stödja sig på vid förhandlingar.
I viss mån kan det även ha påverkat att personer som har stor tilltro till samhällsvetenskap
också av den tolkande karaktären anser att naturvetenskaperna visar vägen för
samhällsvetenskaperna. Ett sätt att öka acceptansen och tillgänglighet av all form av
samhällsvetenskap kan vara projekt av tvärvetenskaplig karaktär.
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