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Abstract  

The extraction and usage of energy give rise to immense environmental problems which helps 

to accelerate climate change. Energy is an important resource for the community and there are 

a variety of different types of energy sources available, that are either classified as renewable 

or non-renewable energy sources. The usage of renewable energy sources cause less 

environmental impact than the usage of non-renewable energy, which in turn means that the 

energy’s strain on the environment is strongly affected by the type of energy source used. 

The aim of the study is to describe to what extent attitudes towards renewable energy are 

affected by whether the individual is male or female, by examining the hypothesis regarding 

how women have a closer connection to nature and to a larger extent shows on an pro-

environmentally friendly behavior than men, and if it also can be detected on issues related to 

renewable energy and thus imply that women have a friendlier approach towards renewable 

energy than men. A number of ecofeminist believe that women have a stronger bond with the 

nature through her embodiment as a woman and by her maternal role, which according to 

previous research also leads to the fact that women shows on a more extensive environmental 

behavior. 

Through a qualitative research method in the form of semi-structured interviews has three 

female and three male respondents been asked questions with regards to the environment, 

individual responsibility and energy. All of the respondents have an understanding of the 

environmental problems that exist and what they are caused by, and that individual 

responsibility is of great significance for a reduced environmental impact, which enabled 

further evaluation of all respondents' views on renewable energy. Differences and similarities 

can be seen between women's and men's attitude towards renewable energy, but in the end, 

the similarities are too great and the differences too vague in order to be able to verify that 

women’s closer connection to the nature and their pro-environmental behavior means that 

they have a more positive attitude towards renewable energy than men. There is therefore no 

basis in my study to claim that attitudes towards renewable energy are affected by whether the 

individual is female or male. 

Keywords: renewable energy, attitude, female, male, ecofeminism, pro-environmental 

behaviour  
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Sammanfattning 

Utvinningen och användningen av energi ger upphov till stora miljöproblem och bidrar till att 

påskynda klimatförändringen. Energi är en viktig resurs för samhället och det finns en mängd 

olika typer av energikällor att tillgå, som antingen kategoriseras som förnybara eller icke-

förnybara energikällor. Förnybara energikällor ger upphov till mindre miljöpåverkan än icke 

förnybara energikällor, vilket i sin tur innebär att energins belastning på miljön starkt 

påverkas av vilken typ av energikällas om används.  

Syftet med undersökningen är att redogöra för i vilken utsträckning attityden gentemot 

förnybar energi påverkas av om individen är kvinna eller man, genom att undersöka om 

hypotesen som handlar om att kvinnor har en närmare koppling till naturen och visar på ett 

miljövänligare beteende än män också kan påvisas vid frågor som rör förnybar energi och 

således innebära att kvinnor är mer vänligt inställda till förnybar energi än män. En rad 

ekofeminister menar att kvinnor har ett starkare band till naturen genom sitt förkroppsligande 

som kvinna och genom sin modersroll, vilket enligt tidigare forskning också leder till att 

kvinnor visar på ett mer omfattande miljövänligt beteende.  

Genom en kvalitativ forskningsmetod i form av semi-strukturerade intervjuer med tre 

kvinnliga respektive tre manliga respondenter har frågor kring miljö, individuellt ansvar och 

energi ställts. Samtliga respondenter har en förståelse för vilka miljöproblem som finns och 

vad de orsakas av samt att ett individuellt ansvarstagande får stor betydelse för en minskad 

miljöpåverkan, vilket möjliggjort för en fortsatt utvärdering av samtliga respondenters syn på 

förnybar energi. Skillnader och likheter kan utläsas mellan kvinnornas och männens attityd 

gentemot förnybar energi, men i slutändan är likheterna alltför stora och skillnaderna alltför 

vaga för att kunna verifiera att kvinnors närmare koppling till naturen och att deras 

miljövänliga beteende medför att de har en positivare attityd gentemot förnybar energi än 

män. Därmed finns det inte någon grund i min undersökning för att hävda att attityden 

gentemot förnybar energi påverkas av om individen är kvinna eller man.     

 

Nyckelord: förnybar energi, attityd, kvinna, man, ekofeminism, miljövänligt beteende  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Jordens klimat håller på att förändras, en förändring som föranleds av en rad olika 

miljöpåverkande aktiviteter som tillsammans bildar ett komplext orsaksnät. Miljöproblemen i 

vår tid blir fler och fler samtidigt som de medför allvarliga konsekvenser för människor, djur 

och natur. Energisektorn är en stor del i detta komplexa nät av orsaker, då utvinningen och 

användningen av energi ger upphov till stora miljöproblem. Miljöpåverkan som uppstår vid 

användningen av energi beror på vilken energikälla vi väljer att använda, i vilken kvantitet vi 

använder energi och hur vi väljer att omvandla energi (Naturvårdsverket 2013a). Energi är en 

viktig komponent för en fungerande vardag och för ett fungerande samhälle – med hjälp av 

energi får vi tillgång till belysning och värme i våra hus, vi kan producera varor och gör det 

möjligt för oss att transportera oss nästinintill vart som helst (Withgott & Brennan 2011:531).  

Energi utvinns ur en mängd olika typer av bränslen och oftast görs en distinktion genom att 

kategorisera dem antingen som förnybara eller icke-förnybara energikällor (Withgott, & 

Brennan 2011:531). Fossila bränslen, såsom kol, olja och naturgas, räknas som icke förnybara 

energikällor och medför en mängd miljöpåverkande konsekvenser. När fossila bränslen 

nyttjas för energiutvinning följer stora utsläpp av framförallt koldioxid, kväveoxider och 

svaveldioxider, skog och mark försuras och människors hälsa påverkas negativt. Sist men inte 

minst påverkar användningen av fossila bränslen klimatet genom att bidra till en ökad 

växthuseffekt. Utvinningen av energi från kärnkraft medför skadliga konsekvenser för miljön, 

där strålningsrisken anses utgöra den största miljöpåverkan. Kärnkraften påverkar även miljön 

vid markutvinningen av uran samt vid slutförvaringen av uttjänat kärnbränsle i berggrunden 

(Naturvårdsverket 2013b).  

Energi kan också utvinnas med hjälp av exempelvis solenergi, bioenergi, vattenkraft och 

vindkraft. Dessa fyra typer av energikällor är några exempel på förnybara bränslen. 

Nyttjandet av förnybara bränslen som energikällor medför en viss miljöpåverkan, främst vid 

användning av marken där kraftverken anläggs (Naturvårdsverket 2013b). I dagsläget 

härstammar endast en bråkdel av den globala energikonsumtionen från förnybara energikällor, 

trots att fördelarna med att utvinna energi från förnybara energikällor är många. Konvertering 

från icke förnybara energikällor till förnybara energikällor har en positiv inverkan på klimatet 

genom att halten av förekommande växthusgaser och andra typer av luftföroreningar minskar 
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som en följd av en minskning i antal utsläppskällor, vilket i sin tur medför att 

klimatförändringen möjligtvis kan bromsas (Withgott & Brennan 2011). 

Energi är en viktig resurs för samhället och idag finns bevisligen olika sorters energikällor att 

tillgå, dels fossila bränslen och kärnkraft som medför en stor miljöpåverkan, dels förnybara 

bränslen som medför en liten miljöpåverkan. En intressant aspekt att undersöka närmare är 

vilken roll individen får när det kommer till denna valmöjlighet och vad som bestämmer 

vilken sorts energikälla vi föredrar, genom att ta reda på om män och kvinnor har olika 

preferenser när det kommer till att välja energikälla. Etablerad forskning visar på att kvinnor 

generellt sett visar på ett mer miljövänligt tänk och en mer miljövänlig inställning till olika 

valmöjligheter och handlingar än män (Zelezny, Chua & Aldrich 2000), vilket därmed också 

möjligtvis kan avspeglas i attityden gentemot energi hos kvinnor och män.      

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning det finns ett samband mellan kön och 

attityden till förnybar energi, det vill säga om det är män eller kvinnor som i en högre grad har 

en mer positiv inställning till att använda förnybar energi som energikälla.  

1.3 Forskningsfråga 

 

– I vilken utsträckning påverkas individens attityd gentemot förnybar energi beroende på om 

de är kvinna eller man?    

1.4 Hypotes  

 

I min studie ska jag pröva den tes som finns inom delar av den ekofeministiska teorin och 

inom tidigare forskning som handlar om att kvinnor har en närmare koppling till naturen och 

generellt sett oftast visar på ett miljövänligare beteende än män, genom att undersöka om den 

även kan påvisas när det kommer till området energi och i förlängningen innebär att attityden 

gentemot förnybar energi påverkas av om individen är kvinna eller man. 

1.5 Metod   

 

Min undersökning baseras på en kvalitativ forskningsmetod i form av semi-strukturerade 

intervjuer. Valet av semi-strukturerade intervjuer grundas på att målsättningen med studien är 

att undersöka om attityden gentemot förnybar energi skiljer sig mellan män och kvinnor och 

om det därmed går att säga att skillnaden beror på kön, då syftet med semi-strukturerade 
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intervjuer är att fokusera på respondentens åsikt och uppfattning. Valet av metod baseras 

också på den flexibilitet som denna form av intervjuer tillåter, då man kan avvika från 

intervjuguiden om nya frågor uppkommer under intervjuens gång. Denna anpassbarhet har 

varit gynnsam för min studie, där många aspekter skulle vägas in och bedömas i syfte att nå 

målsättningen med undersökningen. Det flexibla tillvägagångsättet öppnar upp för en mer 

djupgående och närmare intervju, då viktiga tankar eller aspekter som uppkommer kan 

undersökas ytterligare under intervjuens gång (Bryman 2007). 

1.5.1 Insamling av data, avgränsning och urval  

 

Insamlingen av data har skett genom intervjuer utifrån en fastställd intervjuguide innehållande 

relativt specifika frågor eller ämnesområden som skulle beröras. Intervjuguiden har fungerat 

som en grundläggande stomme för varje intervju, men frågornas ordning har ändrats och nya 

frågor har lagts till beroende på respondenternas olika förutsättningar, tankar och åsikter. I 

min studie har tre kvinnor och tre män intervjuats. 

Avgränsning till sex respondenter har gjorts då jag vid beslutet om antal respondenter fann att 

sex respondenter ger ett tillfredställande underlag till undersökningen samtidigt som jag tagit 

hänsyn till den tid det tar att intervjua samt att transkribera intervjun från talat till skriftligt 

språk. Respondenterna har varierande åldrar med två stycken av vardera kön i 20-, 30 

respektive 40-årsåldern, vilket har varit ett strategiskt urval då ett brett ålderspann minskat 

risken för att resultatet jag erhåller är åldersbaserat istället för könsbaserat (Bryman 2007).  

1.5.2 Analysering av data 

 

Analysering av insamlad data har gjorts genom en innehållsanalys, där forskaren utifrån i 

förväg fastställda kategorier kvantifierar innehållet på ett replikerbart och systematiskt sätt 

(Bryman 2007). Min intervjuguide har delats upp utifrån tre olika teman – miljö, individuellt 

ansvar och energi. Varje tema har i sin tur bestått av en mängd olika frågor. För att analysera 

mitt resultat på ett systematiskt sätt har varje temat fått egna kategorier och därmed 

analyserats var för sig. Kodningsmanualen har främst bestått av specifika kategorier (som 

exempelvis ´förnybar energi’, ´icke förnybar energi`, ´mänsklig påverkan’, ´naturlig 

påverkan’) och som tilldelats olika färger/symboler som sedan använts för att markera 

referenser till dessa kategorier i den transkriberade texten, och därmed gjort analyseringen 

kvantifierbar hos varje enskild respondent.  Vid enstaka tillfällen har kategorier utformats 

utefter svar som inneburit ja/nej eller kvinna/man, som tillämpats på de frågor som gett 
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upphov till dessa typer av svar (exempelvis vid frågor såsom ´är det kvinnor eller män som tar 

störst individuellt ansvar?’) och har på så sätt fungerat som en komplettering till 

huvudkategorierna.  

1.6 Upplägg och presentation 

 

I kapitel två redovisas ett urval av den teori och den tidigare forskning som finns inom 

området, där fokus ligger på kön och några av de skillnader som sägs finnas mellan könen. 

Det teoretiska underlaget baseras främst på ekofeminismen, men förstärks ytterligare av det 

resultat som tidigare forskning erhållit gällande miljövänligt beteende.      

I kapitel tre redovisas mitt insamlade och analyserade resultat genom en uppdelning mellan 

tre olika teman. För att kunna avgöra om attityden gentemot förnybar energi skiljer sig mellan 

kvinnor och män är det viktigt att se till vilken grundläggande attityd respondenterna har på 

miljö och individuellt ansvar, för att senare kunna koppla detta till energi. Detta görs genom 

en ingående granskning av deras uppfattning kring generella miljöfrågor och kring vilket 

ansvar en individ ska ta, för att sedan avsluta med att redogöra för deras tankar kring energi. 

Jag har gjort valet att redovisa resultatet genom en kombination av individernas perspektiv 

och deras sammanvägda perspektiv, för att lättare kunna urskilja attityden hos de separata 

individerna.  

Genom kartläggningen av deras kunskap och förståelse ur ett individuellt/gemensamt 

perspektiv går det att urskilja om någon av respondenterna är likgiltig inför miljö och de 

problem som kopplas till miljö samt inför individens ansvar, något som sedermera måste tas 

med i den slutgiltiga bedömningen av könsfaktorns betydelse. Detta specifika angreppssätt 

gör att jag på en mer tillförlitlig nivå kan avgöra om kön är en påverkande faktor och därmed 

få ett tydligare svar på min forskningsfråga.  

I kapitel fyra diskuteras det presenterade resultatet, där diskussionen kommer att binda ihop 

resultatet med tidigare beskriven teori och tidigare forskning, vilket sedermera tillsammans 

ska ge svar på undersökningens forskningsfråga. 

Slutligen, i kaptitel fem presenteras mina ståndpunkter utifrån det diskuterade resultatet.  

 



5 
 

2.  Teori och tidigare forskning  

2.1 Ekofeminism 

 

Den första teorin av relevans för studien bygger på ekofeminismen och de tankegångar som 

genomsyrar den ekofeministiska rörelsen. Ekologi och feminism, närmare bestämt kopplingen 

mellan dessa, är ekofeminismens ledstjärna och dess grundläggande fokus. Ekofeminister 

anser att förtrycket mot kvinnor och kvinnors underkastelse kan kopplas samman med hur 

naturen försämrats och exploaterats av människan. Ekofeminister menar att övriga ”gröna” 

rörelser bortser från hur den ekologiska krisen delvis skapats av den ojämlikhet som råder 

mellan män och kvinnor. Fortsatt pekar rörelsen på att det finns en biologisk könsbestämning 

i samhället, vilket i sin tur medför att förhållandet till naturen skiljer sig beroende på om man 

är man eller kvinna (Mellor 1997). 

2.1.1 Kvinnans närhet till naturen  

 

Ekofeminister tar utgångspunkt i olika perspektiv, men den värdegrund som enar 

ekofeminismen grundas på de könsbaserade skillnader som finns i samhället (Mellor 1997). 

Alla människor, män som kvinnor, påverkas av de konsekvenser som uppkommer i kölvattnet 

av miljöförstörelsen, konsekvenser som bland annat leder till hälsoproblem eller tidig död. 

Ekofeminister menar dock att kvinnor i en högre grad berörs av dessa konsekvenser, främst 

genom att deras kroppar påverkas i en större utsträckning. Missfall och kemikalier i 

bröstmjölken är bara några exempel på hur den mänskliga miljöpåverkan slår tillbaka på 

människan, och då främst på den kvinnliga kroppen. En rad ekofeminister menar att kvinnor, i 

egenskap av sitt förkroppsligande som kvinna, uppskattar och är mer medvetna om 

människans koppling till naturen. Kvinnor anses vara närmare naturen på grund av att de är 

kvinnor (ibid.), att de har ett större omsorgstagande och fyller rollen som beskyddare av liv på 

grund av det faktum att de kan föda barn (Rydhagen 2013).  

Sherry Ortner, som personligen anser att detta antagande är felaktigt, att kvinnor inte alls är 

närmare naturen, pekar dock också på att detta antagande baseras på kvinnans fysiska 

förutsättningar, som i jämförelse med mannens innebär ett större åtagande och en större 

involvering vid fortplantningen, då kvinnans kroppsliga funktioner gjort det möjligt för att 

skapa och bära på ett barn. Ortner menar också att kvinnans roll vid barnuppfostran är mer 

omfattande än mannens och att kvinnan i större utsträckning förknippas med hushållsarbete, 

en typ av arbete som ytterligare förstärker hennes underkastelse, vilket i sin tur har förstärkt 
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antagandet om att kvinnan är närmare naturen. Viktigt är dock att komma ihåg att kvinnan 

betraktas som en symbol för naturen och inte som naturen i sig (Ortner 1974; Mellor 1997; 

Roach 1991).  

2.1.2 Dualism 

  

Ekofeminister världen över är kritiska mot hur en stor del av samhället bygger på 

patriarkatiska tankegångar, en kritik som främst riktas mot västvärlden och de hierarkiska 

dualismer som separerar och ställer saker i motsats till varandra såsom exempelvis 

kvinna/man, kropp/själ, privat/offentlig etcetera. Dessa dualismer förekommer ofta i 

västvärlden och anses utgöra roten till miljöförstörelsen (Mellor 1997). Dualism är ett vanligt 

förekommande tema inom den ekofeministiska debatten, i synnerhet motsatsförhållandet 

mellan kvinna/natur och man/kultur. Precis som kvinnor anses vara närmare naturen, så anses 

män vara närmare kulturen. En mängd ekofeminister, däribland tidigare nämnd Sherry Ortner, 

riktar kritik mot detta antagande och menar att kopplingen kvinna/natur påverkat synen på 

kvinnan negativt och att det inte finns någon grund för att påstå att kvinnan är närmare 

naturen än män (Roach 1991).  

Precis som det finns motståndare till denna koppling så finns det också förespråkare. 

Ekofeminister som säger sig tillhöra den gren inom rörelsen som kallas ”natur feminism” 

menar att vi ska upprätthålla tron om att kvinnan är närmare naturen än män, och att detta 

nödvändigtvis inte behöver innebära en nedvärdering av kvinnor (ibid.). Ynestra King menar 

också att det är viktigt att fortsatt vidhålla att kvinnan är närmare naturen, då ett 

avståndstagande från denna associering skulle innebära att vi accepterar det hat som samhället 

ibland riktar mot både kvinnor och naturen (King 1983, refererad i Mellor 1997). Vandana 

Shiva är ytterligare en ekofeminist som står fast vid påståendet om kvinnans djupare koppling 

till naturen. Även hon hänvisar detta till det faktum att kvinnan kan skapa nytt liv, samtidigt 

som hon också tror att det beror på sättet som kvinnor interagerar med naturen och hur 

kvinnor samarbetar med naturen utan att dominera den (Mies 1986, refererad i Mellor 1997).         

 2.2 Miljövänligt beteende  

 

Den andra delen av mitt teoritiska underlag bygger på ett urval av det vetenskapliga 

resonemang som förts kring miljövänligt beteende, som i denna studie kan ses som en hybrid 

mellan teori och renodlad forskning. Termen ´miljövänligt beteende’ används för att beskriva 

ett förhållningssätt gentemot miljön, där människor aktivt försöker minimera sin 



7 
 

miljöpåverkan genom att vidta olika åtgärder. Dessa åtgärder kan innefatta alltifrån en 

reducerad energikonsumtion till att avstå från att använda miljöfarliga substanser (Kollmuss 

& Agyeman 2002).  

2.2.1 Miljövänligt beteende är kvinnligt? 

 

Svensson (2012) skriver att det finns en benägenhet hos kvinnor att, i en större utsträckning 

än män, vilja göra bra saker för miljön. Detta tar sig uttryck genom specifika val och genom 

ett agerande som grundas på ett hänsynstagande till vad som är bäst ur miljömässig synpunkt. 

Könsfaktorns betydelse och inverkan på miljövänligt beteende och omsorg för miljön är en 

aspekt som forskare ägnat sig åt, där man funnit tecken som tyder på att kvinnor agerar och 

tänker miljövänligt i en högre grad än män (Nordlund, Eriksson & Garvill 2012). En 

förklaring till detta sägs bland annat bero på män och kvinnors olika könsroller och hur vi 

utvecklas socialt, något som i sin tur gjort att kvinnor i en större omfattning utvärderar hur 

andra människor påverkas av ens handlingar (Eagly 1987, refererad i Nordlund et.al 2010). 

En annan förklaring till att kvinnor oftast visar på ett mer omfattande miljövänligt beteende 

hänvisas till det faktum att kvinnor generellt sett är mer benägna att göra förändringar och att 

de inte ser tekniken som en lösning på problemet (Kollmuss & Agyeman 2002). I 

Naturvårdsverkets undersökning från 2009 redogörs det för skillnader i mäns och kvinnors 

beteende, vilka anpassningar som kan göras för att minska sin klimatpåverkan, där det bland 

annat framkommer att män anser att tekniken är lösningen på problemet (Rydhagen 2012). 

Män har också oftast en större kunskap kring miljö och miljöproblemen, medan kvinnor visar 

på en större oro inför miljöförstöringen då deras engagemang för miljön tar sig uttryck genom 

ett känslomässigt engagemang (Kollmuss & Agyeman 2002).    

Micheletti (2007) beskriver hur en större andel kvinnor än män engagerar sig som politiska 

konsumenter, vilket bland annat tar sig uttryck via olika ställningstagande, genom exempelvis 

bojkotter eller inköp av mat som är ekologisk eller på andra sätt miljömärkt. Detta kan delvis 

förklaras av att kvinnor oftast tar på sig ansvaret för inköpen i hushållet och att deras roll som 

mödrar och fruar ger dem ett speciellt ansvar, men kan också förklaras av att kvinnor 

uppfattar risker på ett helt annat sätt än män. Forskning visar att kvinnor ”… är mer benägna 

att uppmärksamma miljörisker som hot mot människor de personligen bryr sig om” 

(Micheletti 2007: 256).  
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MacGregor (2010) beskriver också hur kvinnor uppfattar miljörisker annorlunda än män, 

vilket bland annat sägs bero på de skillnader som uppkommer av våra olika könsroller. 

Kvinnor drabbas hårdare av klimatförändringen, då en stor andel av världens kvinnor ansvarar 

för matförsörjningen i hushållet och att de i en större utstäckning bär rollen som 

omsorgstagare i familjen. Detta gör i sin tur att kvinnor ser betydelsen av en välmående miljö 

på ett helt annat sätt, och därmed i förlängningen tar ett större ansvar för miljön. Även om en 

mängd av forskningen kring kön i relation till miljövänligt beteende ser att det finns ett 

samband, och där delar av forskningen anser att kvinnor har ett mer omfattande miljövänligt 

beteende än män, så är undersökningarna kring könsfaktorns betydelse för individers beteende 

inom miljöområdet långt ifrån att nå en konsensus – vissa forskare ser ett tydligt samband 

mellan kön och beteende, medan andra forskare inte alls hittar något stöd för att påstå att 

människors kön påverkar deras beteende gentemot miljön (Straughan & Roberts 1999). 
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3. Resultat 

 

Följande kapitel består av en redogörelse av analyserat resultat gällande respondenternas 

grundläggande åsikt och tankar med avseende på miljö, individuellt ansvar och energi. Varje 

tema behandlas separat och är indelat i två underkategorier, som delats in i manligt och 

kvinnlig perspektiv. 

De specifika frågor som ligger till grund för nedanstående resultat går att finna i sin helhet i 

bilaga 1. 

 

 
 
Namn 

 
 
Ålder 

  
 
Civilstatus 

 
 
Barn                

           
 
              Boende                    

-Yrke  
-Antal år på 
eftergymnasial 
utbildning 

Anders
1
 40-årsåldern  Gift  Ja              Parhus Bilförsäljare 

3 år 

Fredrik
2
  30-årsåldern Sambo  Ja               Villa Byggnadsantikvarie 

5 år 

Joakim
3
 20-årsåldern Förhållande  Nej               Lägenhet Tillfälligt arbetslös 

0 år 

Lisa
4
  40-årsåldern Sambo   Ja               Villa Konservator  

3 år 

Sara
5
 30-årsåldern Gift   Ja               Radhus Webbredaktör på 

bilfirma 

3 år 

Nina
6
 20-årsåldern Sambo   Ja               Lägenhet Studerande 

Tabell 1. Bakgrundsfakta  

                                                           
1
 Intervju den 26/3-2013  

2
 Intervju den 3/4-2013 

3
 Intervju den 4/4-2013 

4
 Intervju den 27/3-2013 

5
 Intervju den 25/3-2013 

6
 Intervju den 28/3-2013 



10 
 

3.1  Miljö och manligt perspektiv 

 

När frågan kring associationer till ordet miljö ställs uppger alla tre manliga respondenter att 

de tänker på negativ miljöpåverkan och miljöproblem. Anders förklarar att han förknippar 

ordet miljö till ”att vi håller på att förstöra den… sen tänker jag på hur vi tar vara på den, eller 

rättare sagt hur vi våldför oss på naturen när det gäller fiskeuttag”.  

Två av respondenterna förknippar också ordet miljö till den naturliga miljön och det som hör 

därtill genom associationer till djur, växter och naturtillgångar. När ordet ´miljöproblem` 

nämns pratar Joakim och Fredrik om konkreta miljöproblem som exempelvis avverkning av 

regnskog, avgaser och utsläpp, medan Anders pratar om människans leverne. Mänsklig 

påverkan framhåller alla tre som en orsak till miljöpåverkan, där människans strävan att 

utvecklas, hur vi lever och hur de ekonomiska intressena går före miljön pekas ut som 

grundorsakerna till problemen. Anders exemplifierar sitt resonemang genom att hänvisa till 

att miljöproblemen skapats av ”vårt sätt att leva och det får ju vi stå för, men det är ju normer, 

och normerna styrs ju av ekonomiska intressen som vill få oss att konsumera”.  

På frågan om vilka specifika mänskliga aktiviteter som påverkar miljön negativt framhåller 

Fredrik att den industriella produktionen står för den värsta miljöpåverkan, medan Joakim 

menar att industrin inte alls är den största boven utan att generell miljöförstörelse såsom 

avverkning av regnskog bidrar mest, genom att hänvisa till att ”jag tror inte att industrin är 

den största, att de släpper ut… utan det största är att vi förstör naturen”. Anders pekar på 

konsumtion och tillverkning av mat samt transport som den mänskliga aktivitet som ger 

upphov till störst miljöpåverkan.  

Vid frågan om vilka åtgärder som ska vidtas för att minska miljöpåverkan nämner Anders att 

det är viktigt att tänka på uppvärmning av sitt hus, val av transportmedel och att subventioner 

kan vara ett bra sätt för att få människor att köpa en miljöklassad bil eller att se över sin 

elförbrukning. Joakim anser att han är för dåligt insatt i problematiken för att kunna nämna 

konkreta åtgärder, men tror ändå att en viktig åtgärd är att ta vara på och utveckla solenergin. 

Fredrik menar att det är viktigt att se över sina transportvanor genom att undvika att ta bilen 

för att istället åka kollektivt eller gå, och att världens länder måste skriva under och följa de 

miljöavtal som finns även om det innebär en bromsad utveckling.  

När de blir ombedda att nämna associationer till ordet ´klimat` hänvisar alla tre till väder och 

väderrelaterade processer, samtidigt som de också nämner negativ inverkan på miljön. Joakim 

poängterar att han endast förknippar klimat till något negativt för att vi tidigare pratat om 
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miljöproblem. Klimatförändringar ser alla tre som ett stort problem för miljön, där Anders 

pratar om höjd medeltemperatur och förflyttning av zoner medan Fredrik pratar om jordens 

undergång. Joakim tänker på global uppvärmning, vilket han tror sker på grund av naturlig 

påverkan men att människan bidrar till att skynda på den.   

Anders och Fredrik uppger att de känner oro och/eller rädsla inför klimatförändringen, medan 

Joakim uppger att han lever här och nu och att det antagligen inte kommer att hända något 

under hans livstid, vilket gör att han inte känner någon oro eller rädsla inför 

klimatförändringen för tillfället, men att detta kan komma att ändras när han blir äldre.           

3.1.1 Miljö och kvinnligt perspektiv 

 

Vid frågan om associationer till ordet ´miljö` uppger alla tre kvinnliga respondenter problem 

kopplat till miljön. Nina refererar till mänsklig påverkan, att vi måste förändra vårt 

förhållningssätt gentemot naturen, medan Lisa resonerar vidare genom associationer till 

arbets- och boendemiljö samt att vi måste tänka på miljön. På frågan om vad de förknippar till 

ordet miljöproblem nämner alla tre specifika miljöproblem, där Nina och Sara hänvisar till 

den mänskliga inverkan på problemen. Nina preciserar sitt resonemang genom att konstatera 

att ”på en mansålder har ju människan förstört så otroligt mycket med alla utsläpp /../ vi tar 

bort regnskog som ska ge oss syre, större och större fabriker som spyr ut mer och mer gaser”. 

Alla tre ser mänsklig påverkan som bidragande orsak till miljöproblemen och pekar på 

faktorer som pengar, levnadsstandard och bekvämlighet. Sara anser att roten till det onda 

ligger i ”att vi lever i en värld som är egoistisk och alla vill tjäna så mycket pengar som 

möjlig”.  

Vid frågan om specifika mänskliga aktiviteter som bidrar till miljöpåverkan samt vilka 

åtgärder som bör lyfta fram för att minska miljöpåverkan nämner Sara konsumtion och 

transportvanor, där de viktigaste åtgärdena är att handla närproducerat, minska 

köttkonsumtionen samt att ändra sina transportvanor. Lisa ser jordbruket som det största 

problemet och lyfter fram eftertanke i beteende mot miljön som den viktigaste åtgärden. Nina 

anser att industrin påverkar miljön allra mest och därmed måste göras mer miljövänlig och att 

det är viktigt att regelbundet uppmuntra till informationskampanjer som exempelvis Earth 

Hour.  

Ordet ´klimat’ associerar Sara till väder och väderförändring, som i slutändan leder till att 

djurlivet påverkas negativt, medan Lisa är osäker på om klimatet faktiskt påverkas av 
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människans aktiviteter i någon större utstäckning genom att uppge att ”vi påverkar säkert en 

liten promille, men jag tror att jordens klimat... det är som det är liksom”. Nina associerar 

klimat till miljöproblem, där människas aktiviteter bidrar till att förändra jordens klimat. När 

de blir ombedda att ange associationer till ordet ´klimatförändring’ ser Sara och Nina främst 

en koppling till problem för jordens alla djurarter, medan Lisa associerar till konsekvenser för 

människor - men gemensamt för alla tre är att de konstaterar vilka stora effekter 

klimatförändringen innebär.  

När det kommer till människans påverkan på klimatet anser Sara och Nina att industri- och 

transportsektorerna bidrar mest, medan Lisa vidhåller att hon tror att människans påverkan på 

klimatet är av ringa betydelse. Sara och Nina uppger att de känner oro inför 

klimatförändringen, mest för sina nästkommande då de inte tror att det kommer att hända 

något stort under deras livstid. Lisa känner varken oro eller rädsla, genom att hänvisa till att 

”bollen är redan satt i rullning liksom, även om det är så att det är mänsklighetens fel så har vi 

ju redan skapat det problemet, det kan vi ju liksom inte vända på”.   

3.2 Individuellt ansvar och manligt perspektiv 

  

På första frågan som ställs med avseende på individuellt ansvar, gällande vad en individ kan 

göra för att minska sin miljöpåverkan, uppger respondenterna olika sorters åtgärder. Fredrik 

nämner åtgärder både inom och utanför hemmet (t.ex. att sopsortera eller att undvika bilen), 

medan Anders enbart resonerar kring åtgärder som görs utanför hemmet, där han bland annat 

efterfrågar produktinformation på varor som visar hur mycket som förbrukats vid transporten 

av varan. Joakim anser att individen bör försöka ta reda på mer om problemet, för att på så 

sätt få en förståelse för hur man kan hjälpa till.  

Fredrik och Anders anser att de som individer kan minska sin miljöpåverkan, där det 

viktigaste enligt Anders är att skaffa sig mer kunskap om vilken påverkan ens handlingar får 

och där det viktigaste enligt Fredrik är att köra mindre bil och att ändra sitt slösaktiga 

beteende. Joakim anser att länder och dess ledare inte tar sitt ansvar vilket gör att hans egen 

insats inte spelar någon roll i det stora hela, men framhåller att det viktigaste individer 

generellt sätt kan göra är att sätta sig in i problemen.  

Alla tre anser att individens ansvar är lika stort som det offentliga ansvaret när det kommer till 

minska miljöpåverkan, men Joakim poängterar att denna uppdelning endast gäller om det 

offentliga tar sitt ansvar genom att poängtera att ”skulle de ta mycket ansvar så skulle ansvaret 
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på individen också öka”. När det kommer till ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor 

tror alla tre att kvinnor tar mest ansvar, då kvinnor är mer omhändertagande och mindre 

fixerade vid prylar.      

3.2.1 Individuellt ansvar och kvinnligt perspektiv 

 

Vid frågan om vad en individ kan göra för att minska sin miljöpåverkan nämner både Nina 

och Sara åtgärder som kan göras i hemmet (t.ex. att sopsortera) och åtgärder som kan göras 

utanför hemmet (t.ex. åka mindre bil), vilket de också ser som de viktigaste åtgärderna en 

individ kan göra. Några av de specifika exempel som Sara nämner är åtgärder som kopplas till 

energi (t.ex. val av energikälla, uppvärmning av hus). Vidare framhåller Sara vikten av att 

vara medveten och aktivt göra val, ett resonemang kring kunskap som också Lisa lyfter fram 

då hon ser betydelsen av att vara medveten och klimatsmart. Eftertanke ser Lisa som den 

viktigaste åtgärden som kan göras på individnivå.  

Alla tre svarar ja på frågan om de känner att de som individ kan göra något för att minska sin 

miljöpåverkan, vilket de uppger att de kan göra genom att källsortera, att undvika att ta bilen 

och genom att välja produkter med smartare förpackning. Sara och Nina anser att individens 

ansvar gentemot miljön är lika stort som det offentliga ansvaret, men där Sara också menar på 

att statens skyldighet är att informera och föregå med gott exempel genom att hänvisa till att 

”gör inte den offentliga delen vad de kan så kan du aldrig få individen att göra de heller tror 

jag”. Nina hänvisar till att ansvaret måste komma från båda håll, att man ”bara är lika stark 

som den svagaste länken”. Lisa anser att båda har ett ansvar, men att det offentliga ansvaret 

ligger på en högre nivå i jämförelse med individens. På frågan om de tror att det är män eller 

kvinnor tar störst individuellt ansvar så svarar alla tre kvinnor, genom att hänvisa till att 

kvinnors moderskänslor även kan omfatta naturen och att samhället format oss och på så sätt 

gjort kvinnor mer ansvarsfulla än män. 

3.3 Energi och manligt perspektiv 

  

Ordet ´energi` får de manliga respondenterna att göra associationer till olika energikällor, där 

två av respondenterna uttryckligen refererar till förnybara energikällor, vad energi används till 

och vilken inverkan energi har på människor. När de blir ombedda att nämna olika källor som 

används för att utvinna och tillämpa energi nämner alla tre förnybara och icke förnybara 

energikällor, där flest referenser görs till förnybar energi. På frågan om vilken miljöpåverkan 

de tror att utvinning och tillämpning av energi har tar respondenterna olika utgångspunkt i 



14 
 

sina diskussioner. Anders resonerar kring den miljöpåverkan som både icke förnybara och 

förnybara energikällor har, där han slår fast att kolkraften släpper ut farliga ämnen men att 

förnybara energikällor också medför skadliga konsekvenser i form av förstörd natur eller 

energiförluster vid framställning av det material som krävs till kraftverken. Joakim tror 

överlag inte att energins miljöpåverkan är så stor, förutom vid kolkraftverken som var vanligt 

förekommande förr samt att kärnkraften kan ge stor påverkan vid en olycka, som på ett 

känsligt område skulle kunna påverka naturen under en lång tid. Fredrik ser negativ 

miljöpåverkan vid användning av både förnybara och icke förnybara energikällor, men tror 

inte att energiproduktionen är den största miljöboven.  

Alla tre respondenter anger förnybara energikällor på frågan om det finns någon energikälla 

de föredrar framför den andra, men Anders nämner också kärnkraft genom att hänvisa till dess 

effektivitet, men att han är medveten om problematiken med det uttjänade uranet som måste 

förvaras efter användning. Joakim föredrar solenergi, med förbehållet att den utvecklas, 

genom att poängtera att den inte är ett alternativ i dagens läge då den är alltför 

underutvecklad. Kärnkraften ser han som det för nuvarande bästa alternativet samt att 

vattenkraftens nytta med avseende på energivinning är liten om man ser till de skador det har 

på vattendrag och djurlivet. 

När det kommer till kunskapen om vilken sorts energikälla som används i hushållet för 

uppvärmning och el varierar medvetenheten hos respondenterna. Fredrik anger att 

uppvärmningen av hans hus kommer från jordvärme och att elen antagligen är en mix av olika 

källor, där han konstaterar att de inte använder sig av ”grön el”. Joakim tror att 

uppvärmningen i hans lägenhet kommer ifrån fjärrvärme och Anders vet att hans hushåll 

köper el ifrån bolaget Karlstad Energi, men vet inte hur elen produceras eller vart den 

härstammar ifrån. Alla tre respondenter använder bensin eller diesel som energikälla för 

transport.  

Vid frågan om vem som har ansvaret för energifrågor i deras hushåll anser Anders och 

Fredrik att det är svårt att ge ett definitivt svar, där Fredrik refererar till att ”det vore förmätet 

av mig och säga att det är jag, så det är ju ett delat ansvar. Jag tycker ju att det är jag som 

möjligtvis tänker på det oftast, men det kanske är i stunder av snålhet framförallt”. Anders 

menar på att han betalar energiräkningen, men att han är osäker på om det innebär att det är 

han som bär ansvaret. Joakim kan utan svårighet ange sig själv som ansvarig då han bor 

ensam. När de blir ombedda att svara på om det är män eller kvinnor som generellt sett tar 
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ansvar för energifrågor i hemmet svarar alla tre att de tror att det är män, genom att ange att 

detta beror på omedvetna könsroller, att män generellt sett har en större inkomst än kvinnor 

och därmed kanske är den som betalar räkningar samt att män har ett större intresse av 

uppvärmningssystem och energiförbrukning än kvinnor.  

När det kommer till frågan hur man som individ kan påverka användningen av energi och 

därmed den miljöpåverkan som energin ger upphov till nämner alla tre respondenter konkreta 

åtgärder såsom att släcka lampor, använda mindre vatten och dra ner på onödigt användande. 

Vidare pekar Anders på att det är viktigt att skaffa sig kunskap, att vilja veta varifrån elen och 

energin härstammar ifrån. Fredrik är noga på att poängtera att det är viktigt att göra val – ”vi 

kan göra de förändringar som vi kan inom rimlighetens ramar”, för även om de är små så har 

de i slutändan en inverkan på användningen av energi och den miljöpåverkan som den 

medför. Han menar också på att vi som individer kan välja exempelvis grön el eller vilja 

betala lite mer för en bättre energikälla.  

Alla tre säger också att det är viktigt att som individ ta sitt ansvar för att minska sin 

miljöpåverkan när det kommer till energi, något som enligt Joakim kan göras genom att 

försöka bli mindre beroende av energi. Fredrik anser att åtgärder för att minska 

energiförbrukningen i många fall gått för långt, att det får motsatt effekt då enorma resurser 

lagts på dessa åtgärder. Han anser att man måste fokusera på rätt saker och se till helheten, att 

”alla måste ta sitt ansvar, alla måste dra sitt strå till stacken”. Fredrik tror att människor 

generellt sett är beredda att ta sitt ansvar, medan Joakim tror det motsatta genom att påpeka att 

”man är inte beredd att slänga ut en massa tusenlappar för att vara mer skonsam mot klimat 

och natur”. Anders tror att det beror på ens förutsättningar, att människor med bra ekonomi 

och bra levnadsstandard är villiga att ta sitt ansvar medan folk som kämpar för sin existens 

inte ser detta ansvar som första prioritet.  

Fredrik och Joakim anger att pengar är den viktigaste faktorn för dem personligen när det 

kommer till val av energikälla, vilket enligt Fredrik beror på att han inte är beredd att betala 

extra för att elen ska vara ”grön” och som Joakim hänvisar till att människor generellt väljer 

pengar över miljön, vilket också gäller för honom. Anders anger att pengar i kombination med 

miljöpåverkan styr hans val.  Fredrik och Joakim tror att den viktigaste faktorn för människor 

generellt sett är pengar, medan Anders tror att det är en kombination av pengar och 

miljöpåverkan. På frågan om associationer till ordet förnybar energi uppger Fredrik att han 

tänker på olika typer av energikällor och hållbarhet, medan Joakim tänker på energi som inte 
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drivs med hjälp av fossila bränslen. Anders tänker på att det är något vi ska använda oss utav, 

men att användningen fortfarande kan innebära negativa konsekvenser för mark och natur, att 

vi inte får stirra oss blinda enbart på grund av att det är förnybar energi. Alla tre anser att vi 

ska tillämpa förnybara energikällor, att det är något som ska eftersträvas och som skulle 

kunna vara den enda typ av energikälla som används för utvinning och användning av energi.         

3.3.1 Energi och kvinnligt perspektiv 

 

Vid frågan om associationer till ordet ´energi` uppger Lisa och Sara att de tänker på värme, 

främst i form av uppvärmning av hus. Fortsatt tänker Lisa på ”att världen ska fungera, att allt 

snurrar runt med energi”. Nina ser sig själv som dåligt insatt i allt som rör energi, men nämner 

associationer till pengar och att vi borde satsa mer på vindkraft, att vi borde ta tillvara på mer 

utav jordens resurser såsom vind och vatten. Alla tre kvinnliga respondenter nämner både 

förnybara och icke förnybara energikällor på frågan om vilka energikällor de kan ange, där 

flest referenser görs till förnybara energikällor.  

Lisa och Sara tror att utvinningen och användningen av energi ger upphov till stor 

miljöpåverkan, vilket Lisa tror beror på att det fortfarande finns många smutsiga energi-

industrier kvar i drift, t.ex. kolkraftverk. Sara uppger att hon är dåligt påläst, men att hon 

hoppas att miljöpåverkan är olika stor beroende på vilken typ av energikälla som används och 

att ”vindkraft och vattenkraft är bättre källor till energi och inte ger så stor miljöpåverkan som 

olja och kol”. Nina tror att miljöpåverkan beror på vilken typ av energikälla som används och 

att det vore bättre om så många som möjligt skulle kunna välja elbolag som använder sig utav 

förnybara energibränslen.  

Vid frågan om det finns någon energikälla de föredrar framför den andra så uppger Sara och 

Nina förnybara energikällor. Sara resonerar allmänt kring förnybara energikällor såsom vind- 

och vattenkraft, vilket hon tror är ett bättre alternativ än olja och kärnkraft. Nina föredrar 

vindkraft även om hon inte använder sig utav det för tillfället, men uppger att hon vill få sin 

energi från vindkraft och att hon därför ska konvertera till vindkraft nästa gång hon byter 

el/energi-abonnemang. Lisa föredrar kärnkraft som energikälla, vilket hon hänvisar till att den 

är ren och effektiv under förutsättning att det görs på rätt sätt.   

Kunskapen om vilken energikälla som används inom hushållet varierar hos de kvinnliga 

respondenterna. Nina vet att hennes hushåll är kund hos Karlstad Energi, men är osäker på 

vilken typ av bränsle de använder sig av. Sara vet att värmen och elen i hennes hushåll 
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kommer ifrån en kombination av direktverkande el, luftvärmepump och vedeldad kamin, och 

att de hade hoppats på att få fjärrvärme men blev nekade. Lisa uppger att uppvärmningen 

baseras på oljeeldning i huset, och att hon tror att elen produceras genom vattenkraft. För 

transport använder alla tre respondenter bensin- eller dieseldrivna bilar.  

När det kommer till frågan om vem som har ansvaret för energifrågor i hushållet uppger Nina 

och Lisa att det är deras sambo som har ansvaret och Sara uppger att både hon och hennes 

sambo har ett likartat ansvar, en ansvarsuppdelning som enligt alla tre omedvetet fallit sig så. 

Nina tror att det är män som generellt sett ansvarar för energifrågor i hushållet, vilket bottnar i 

att män oftast har den största inkomsten i ett hushåll och således blir ansvariga, men att det 

bästa vore om det var ett gemensamt ansvar. Lisa tror också att män generellt sett ansvarar för 

energifrågor, men att detta kan vara helt beroende av vilken typ av energikälla man har. Hon 

vidareutvecklar sitt resonemang genom att hänvisa till att hon tror att kvinnor blir mer 

involverade om energin härstammar från ett ”renare” bränsle, såsom pellets istället för olja, 

och att hon försökt att övertala sin man om att de ska byta till pellets. Sara har svårt att säga 

om det är den ena eller andra, och tror därför att det är ett gemensamt ansvar.  

På frågan om hur enskilda individer kan påverka användningen av energi och således den 

miljöpåverkan som uppstår nämner alla tre respondenter konkreta åtgärder såsom att släcka 

lampor, att inte använda onödigt mycket energi eller att gå med i en förening där enskilda 

individer tillsamman kan påverka en elleverantör. Sara resonerar också kring att individer 

kan” välja vad man har för typ av uppvärmning hemma, i den mån det går. Går gör det väl 

alltid, men ibland kanske det inte är ekonomiskt försvarbart”. Alla tre refererar till förnybara 

energikällor i sina resonemang kring individens påverkan, antingen genom att hänvisa till 

specifika energikällor eller genom att påpeka att det är viktigt att välja rätt energikälla. Lisa 

tror inte att pellets är så mycket mer miljövänlig än vad olja är, då det är en sämre 

förbränning, men poängterar att det får en stor inverkan om fler väljer att använda 

miljövänliga energialternativ.  

Alla tre svarar ja på frågan om individer bör ta ett individuellt ansvar för att minska sin 

miljöpåverkan, genom att hänvisa till att alla åtminstone kan göra små energibesparande 

åtgärder. Lisa anser att ”alla borde ta sitt ansvar därför att det är ingen annan som gör det åt 

en. Vi måste hjälpas åt”.  Sara och Lisa tror att människor generellt sett blir mer och mer 

benägna att ta ett individuellt ansvar, även om Sara tror att andelen fortfarande är alldeles för 

liten. Nina tror inte att folk tänker på att det är viktigt att ta ett individuellt ansvar, att det helt 
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enkelt glöms bort vilket hon tror beror på att ”många lever i sin lilla vardagsbubbla och då 

glömmer man bort viktiga frågor som energi, miljö och sådana saker”.  

Sara anger att pengar är den viktigaste faktorn för henne personligen när det kommer till val 

av energikälla, även om hon önskar att det inte vore så. Lisa anger att en kombination av 

pengar och miljöpåverkan är viktigaste för henne, medan Nina ser miljöpåverkan som den 

viktigaste faktorn. Alla tre svarar att de tror att pengar är den faktor som generellt styr valet av 

energikälla när de blir ombedda att ange vilken faktor som människor överlag tycker är 

viktigast, att det är den faktor som i slutändan väger tyngst. Sara hänvisar till att det generellt 

är så, men att ”det finns alltid undantag och jag hoppas att de blir fler och fler”.  

Ordet ´förnybar energi` associerar Nina och Sara till återanvändning, där Nina tänker på att vi 

återvinner gamla saker som sedan omvandlas till energi och där Sara tänker på energi som kan 

återanvändas och hur sopor förbränns för att skapa energi. Lisa associerar förnybar energi till 

konkreta energikällor såsom vind- och vattenkraft.  På frågan om vad de anser om förnybar 

energi anger Nina och Sara att de ser positivt på förnybar energi, att världen borde drivas runt 

enbart på denna typ av energi och att så många som möjligt borde använda sig av förnybara 

energikällor. Sara är noga med att poängtera att hon föredrar förnybar energi och att hon 

gärna skulle betala extra för det om hon kunde, men att det är viktigt att inte bortse från de 

negativa konsekvenser som dessa energikällor kan medföra för djur och människor. Lisa 

anger att hon ser vattenkraft som en energikälla som alltid fungerat, som både är bra och 

pålitlig, men att det däremot är svårt att få lönsamhet i vindkraft då den är oerhört 

oekonomisk, och att det ”nog är få människor som är villiga att betala mer för att få 

miljövänlig el”.               
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4. Diskussion 

 

I detta kapitel ges först en översiktlig sammanfattning och diskussion kring erhållet resultat 

gällande respondenternas attityd till miljö och individuellt ansvar. Därefter följer en 

diskussion gällande deras attityd till förnybar energi och hur detta kan betraktas utifrån det 

teoretiska underlaget, som är undersökningen huvudsyfte. 

4.1 Respondenternas attityd till miljö och individuellt ansvar 

 

Tanken med att ställa frågor kring generell miljö och individuellt ansvar var för att kartlägga 

vad varje enskild individ hade för personliga åsikter och få en grundläggande plattform att stå 

på innan en slutgiltig utvärdering av könsfaktorns betydelse för attityden gentemot förnybar 

energi kan göras. Målet med detta har främst varit att se om någon av respondenterna 

utmärker sig, särskilt genom att visa på likgiltighet eller ointresse för miljöfrågor och ansvar. 

Ett ointresse för miljön och miljömässigt ansvar generellt sett kan vara tecken på ett 

personligt ointresse, som inte grundar sig på om respondenten är man eller kvinna, och som i 

förlängningen även skulle kunna påverka attityden mot förnybar energi. Detta skulle därmed 

kunna innebära en felkälla i undersökningen, som i slutändan möjligtvis skulle kunna bidragit 

till ett missvisande svar på forskningsfrågan.  

Det första som går att utläsa av resultatet gällande miljö är att samtliga respondenter, både de 

manliga och de kvinnliga, har en stor medvetenhet när det kommer till miljö och den 

kopplade problematiken med miljöproblem och miljöpåverkan. Det finns en grundläggande 

förståelse hos samtliga, bland annat för vilka utmaningar vi står inför och varför 

miljöproblemen existerar. Denna förståelse finns även om respondenterna ibland ger olika 

förklaringar till vad som är orsaken, vilket bland annat tydliggörs när de manliga 

respondenterna pekar på vilka mänskliga aktiviteter som påverkar miljön negativt, där Fredrik 

och Joakim har helt skilda perspektiv på den industriella produktionens påverkan eller där de 

kvinnliga respondenterna väljer att framhålla olika åtgärder som ska lyftas fram för att minska 

miljöpåverkan. 

Alla respondenter är olika, med olika bakgrund och olika förutsättningar, vilket därmed gör 

att de självfallet ser på miljö på olika sätt och väljer att framhålla olika saker, något som kan 

exemplifieras genom Anders och Sara som i stor utsträckning resonerar kring olika aspekter 

av transport, vilket skulle kunna härledas till att båda jobbar inom bilbranschen. I något fall 
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kan det anas en viss skepticism mot vissa konkreta miljöaspekter, bland annat där Lisa anser 

att människan påverkar miljön negativt, samtidigt som hon är osäker på om människan 

påverkar klimatet i någon större utsträckning eller där Joakim tror att den globala 

uppvärmningen sker naturligt (även om människan bidrar till att skynda på den) eller där han 

inte ser att hans individuella ansvar gör någon skillnad i det långa loppet.  Det är också 

intressant att det är dessa två som anger att de inte känner oro eller rädsla inför 

klimatförändringen, medan de andra uppger att de upplever klimatets förändring som ett hot. 

Men detta måste tas med i helhetsbedömningen, och dessa enskilda fall betyder inte att de två 

respondenterna ska betraktas som ointresserade av miljö. Av resultatet att döma visar ingen av 

respondenterna på likgiltighet inför miljö, utan det finns en medvetenhet och en förståelse hos 

alla, även om den såklart varierar i omfattning. Alla respondenter kan ange specifika 

miljöproblem, ge sin förklaring vad det beror på och vilka åtgärder som kan tas till, vilket 

resultatet gett stark bevisning för.  

Nära kopplat till miljö är också frågan om individens ansvar till miljöfrågor, och även här kan 

vi se att samtliga respondenter har en förståelse för individens roll när det kommer till 

miljöpåverkan. Det är tydligt att alla anser att våra aktiviteter påverkar vår natur och vår 

miljö, att de mänskliga aktiviteterna är en grundläggande faktor till varför det pågår 

miljömässig försämring och att människor i egenskap av individer har en inverkan på 

tillståndet i miljön och kan ta till åtgärder för en minskad miljöpåverkan. Samtliga 

respondenter anser att individer ska ta sitt ansvar, precis som de offentliga institutionerna ska, 

även om synen på utsträckningen av vilket ansvar individen ska ta varierar något bland de 

tillfrågade, där speciellt Joakim ser att de offentliga institutionerna måste ta ett ansvar för att 

säkerställa att individen tar ett ansvar. Som helhet förstärker detta min uppfattning om att det 

finns en medvetenhet och insikt gällande miljöns tillstånd hos respondenterna och möjliggör 

för en diskussion om hur attityden gentemot förnybar energi påverkas av att en individ är man 

eller kvinna.  

4.2 Respondenternas attityd till förnybar energi ur ett teoretiskt perspektiv   

 

Det första av intresse är att både männen och kvinnorna ger flest referenser till förnybara 

energikällor när de ska ange olika energikällor, och att det därmed i just denna aspekt inte går 

att hitta någon markant skillnad mellan könen. Samtidigt är det en större andel män som först 

gör en association till förnybar energi när det diskuteras allmänt kring energi, vilket är 

intressant om det sätts i det teoretiska perspektivet då detta specifika fall väger emot 
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premissen som ekofeminister gett uttryck för att kvinnor är närmare naturen, och att detta 

också medför en positivare attityd gentemot förnybar energi hos kvinnor och att könsfaktorn 

har en noterbar påverkan på attityden. Men detta i sig räcker självfallet inte som bevis, utan 

måste vägas in i en helhetsbedömning innan ett slutligt svar kan ges.  

Likheter tydliggörs när männen och kvinnorna diskuterar kring miljöpåverkan från energin, 

där lika stor andel män som kvinnor både resonerar kring både förnybara och icke förnybara 

energikällor eller lika stor andel resonerar enbart kring icke förnybara energikällor. Om vi 

återkopplar till ekoferministernas tanke om skillnaden mellan männens och kvinnornas 

relation till naturen finns en skillnad som kan ses som ett belägg för att kvinnorna har en mer 

positiv attityd gentemot förnybar energi och att könsfaktorn har en påverkan på attityden, då 

kvinnorna framhåller att miljöpåverkan är mindre vid tillämpning av förnybar energi medan 

männen också pekar på att denna typ av energi också kan innebära negativa konsekvenser för 

miljön. Just i detta fall framkommer en attitydsskillnad mellan könen, där kvinnorna är något 

mer positiva till förnybar energi än männen. Men detta i sig kan vara missvisande om det inte 

knyts samman med det resonemang som senare förs kring vad respondenterna anser om 

förnybar energi där även kvinnorna, och männen återigen, påpekar att förnybar energi medför 

negativa konsekvenser, där speciellt en av de kvinnliga respondenterna talar positivt om 

vattenkraft men negativt om vindkraft. Här framkommer det att även kvinnorna ser till den 

negativa aspekten av förnybar energi. Sammantaget om båda delarna av resonemanget vägs in 

visar kvinnorna på en något mer positiv attityd mot förnybara energikällor då det är männen 

som i en större utsträckning vill lyfta fram den negativa påverkan som dessa energikällor 

medför. Detta kan därmed i en liten utsträckning ses som ett belägg för att ekofeminister har 

rätt i sina tankegångar om att kvinnor är närmare naturen, och att kvinnor är mer positivt 

inställda till förnybar energi och att könsfaktorn påverkar på attityden gentemot förnybar 

energi.  

Att Lisa är den enda som tydligt uppger att hon föredrar en icke förnybar energikälla 

(kärnkraft) är en intressant infallsvinkel. Följer vi ekofeministernas utgångspunkt att kvinnor 

är närmare naturen, och därmed uppskattar förnybar energi mer än män borde det rimligtvis 

vara en man som istället föredrar en icke förnybar energikälla. Samtidigt uppger Joakim att 

föredrar solkraft med förbehållet att den utvecklas, men att han i dagens läge faktiskt föredrar 

kärnkraft. Eftersom min undersökning undersöker attityder, med fokus på respondenternas 

nutida attityder och inte framtida attityder, läggs tonvikten på att han i dagens läge faktiskt 

föredrar en icke förnybar energikälla. Alltså finns det en likhet mellan dessa två respondenter, 
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samtidigt som det finns en likhet mellan de två övriga männen och kvinnorna som uppger att 

de föredrar en förnybar energikälla. Sett utifrån den ekofeministiska teorin ger detta därmed 

inte något stöd för att kvinnor är närmare naturen när det kommer till förnybar energi eller att 

kön påverkar attityden till förnybar energi.  Däremot finns det ett visst stöd för detta i 

resonemangen kring hur individen kan minska sin miljöpåverkan, där både de kvinnliga och 

manliga respondenterna refererar till förnybara energikällor, men där kvinnorna drar sitt 

resonemang längre genom att, till skillnad från männen, peka på konkreta förnybara 

energikällor eller framhålla betydelsen av att välja rätt energikälla. 

Tidigare utförd forskning kring miljövänligt beteende har funnit bevis för att kvinnor i en 

större omfattning än män agerar och gör val som baseras på miljöhänsyn, att de helt enkelt 

visar på ett mer omfattande miljövänligt beteende.  Detta borde därmed också gälla för 

energifrågor och rimligtvis även påverka kvinnor och mäns attityd gentemot förnybara 

energikällor. Först och främst är det viktigt att redogöra om det finns någon grund i min studie 

för att stödja det argument som Kollmus och Agyemans forskning lagt fram som hävdar att 

kvinnors engagemang för miljön baseras på ett känslomässigt engagemang och att män har en 

större kunskap om miljö/miljöproblem (vilket i förlängningen också bör innefatta kunskap 

kring energiproblematiken). Ytterligare en aspekt att redogöra för är om det finns något i min 

undersökning som tyder på att män tar sin tillit till att tekniken löser problemen, något som 

uppmärksammats i undersökningen som genomförts av Naturvårdsverket. 

Både de kvinnliga och manliga respondenterna tror att kvinnor tar störst individuellt ansvar 

för miljön, något som de bland annat hänvisar till att kvinnor är mer omhändertagande, att 

samhället format kvinnor till att ta ett större ansvar och att en kvinnas moderskänslor även kan 

omfatta naturen. Här ser man tydligt att respondenterna, oavsett kön, ser kvinnor som mer 

känslomässigt kopplade till naturen, framförallt genom att nämna omhändertagande (vilket 

oftast grundas på känslor) eller moderskänslor som uttryckligen hänvisar till känslor. Därmed 

finns det en grund i min undersökning att anta att premissen gällande kvinnors känslomässiga 

koppling till naturen kan stämma och att detta medför att kvinnor har ett miljövänligare 

beteende än män. Detta är också intressant om vi återkopplar till ekofeministernas tanke om 

att kvinnans närhet till naturen delvis baseras på deras roll som mödrar, vilket i sig utgör en 

tydlig koppling mellan teori, tidigare forskning och respondenternas uppfattning.  

Om vi gör antagandet att detta också innebär att kvinnor visar på ett miljövänligare beteende 

när det kommer till energi, så borde kvinnor därmed även visa på en positivare attityd till 
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förnybar energi. Men när respondenterna svarar på om det är män eller kvinnor som tar ansvar 

för energifrågor i hushållet blir tidigare antagande inte lika självklart. Här svarar nämligen de 

manliga respondenterna att det är män som tar störst ansvar, då männen oftast har större 

inkomst än kvinnorna och att de har ett större intresse av energisystem och energiförbrukning. 

Kvinnorna däremot skiljer sig åt i sina tankar, där den ena tror att det är kvinnor och den 

andre tror att det är män (med förbehållet att detta kan ändras beroende på vilket energibränsle 

som används) medan den tredje tror att det är ett gemensamt ansvar. 

Detta ger delvis grund för att anta att män oftast ser tekniken som lösning, baserat på 

ovanstående angivelse att män har större intresse av tekniska aspekter inom energi såsom 

energisystem, och att Naturvårdsverkets undersökning stämmer sett till denna aspekt. Men det 

ger också upphov till frågetecken hur detta i sin tur påverkar mäns och kvinnors beteende och 

i förlängningen deras attityd gentemot förnybar energi. Att män intresserar sig för 

energibesparing och energisystem i större omfattning än kvinnor betyder inte att detta 

nödvändigtvis kopplas till förnybar energi, genom att exempelvis konvertera till energisystem 

som drivs av förnybart bränsle, vilket inte heller respondenterna som uppgett denna skillnad 

mellan män och kvinnor refererat till. Samtidigt uppger ingen av respondenterna att ansvaret 

för energifrågor, vare sig det tas av kvinnor eller män, grundas på hänsyn till miljön genom ett 

aktivt val att använda sig av förnybar energi, förutom när en av de kvinnliga respondenterna 

uppger att hon tror att kvinnor tar större ansvar om ett miljövänligare bränsle används inom 

hushållet. När det kommer till mäns och kvinnors kunskapsnivå kring miljö och därmed kring 

energi, där Kollmus och Agyeman pekat på att män innehar en större miljömässig kunskap, 

finns det inga tydliga bevis i min studie för att styrka detta. Dock är de respondenter som i 

förbifarten nämnt att de anser sig ha dålig koll på energifrågor kvinnor. Sammantaget är det 

således svårt att ge ett definitivt svar om kvinnornas känslomässiga engagemang för miljön 

påverkar deras beteende till miljön och medför en positivare attityd till förnybar energi hos 

kvinnor eller om männens intresse av tekniska lösningar och energibesparing och kunskap 

kring miljöproblematiken istället gör att det är män som ser positivare på förnybar energi, och 

sett till dessa aspekter är det svårt att tydligt se om attityden faktiskt påverkas av om individen 

är kvinna eller man. 

Beteende är starkt knutet till att göra aktiva val, och ett val som samtliga respondenter gjort är 

att driva sina bilar med icke förnybara energialternativ. Här finns det ingen grund för att säga 

att kvinnor är närmare naturen såsom ekofeminister hävdar eller att de visar på ett 

miljövänligare beteende genom att i en större omfattning än män ta ställningstagande i olika 
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frågor, vilket Micheletti angett som orsak till varför kvinnor visar på ett miljövänligare 

beteende, och utgör därmed inget bevis för att könsfaktorn har en betydande påverkan på 

attityden. När det kommer till energin som används i hemmet för uppvärmningen eller av 

vilken energikälla som utnyttjas för att producera elen uppger respondenterna olika sorters 

energikällor. Det som jag valt att fokusera på i deras svar är inte vad de använder sig av för 

energikälla, utan om de gjort ett aktivt val av energikälla. De enda tydliga ställningstagande 

som kan hittas är att en av de manliga respondenterna uppgett att han inte använder sig av 

grön el vilket han hänvisar till att han vill spara in de örena samt att en av de kvinnliga 

respondenterna försökt att få tillstånd att använda en miljövänligare energikälla för 

uppvärmning men blivit nekad. Utöver detta verkar respondenterna använda sig av den 

energikälla som erbjuds och som är närmast till hands. Det finns alltså sammanfattningsvis 

inget tydligt bevis för respondenterna gjort ett aktivt val i denna fråga, men det finns en 

tendens till skillnad då en man aktivt valt att inte tillämpa ett miljövänligt alternativ samtidigt 

som en kvinna gjort ett aktivt försök till att tillämpa ett miljövänligare alternativ. Trots detta 

utgör det i sig inget starkt stöd till att anta att kvinnor i en större omfattning än man tar ett 

konkret ställningstagande när det kommer till energifrågor, och därmed inte heller att kvinnor 

och mäns attityd till förnybar energi beror på eller påverkas av vilket kön de har.  

Av allt att döma är pengar en i princip ständigt närvarande faktor när det kommer till val av 

energikälla hos respondenterna, då fem av dem antingen angav pengar som den helt 

avgörande faktorn eller som del i en kombination av faktorer. Ska skillnader utpekas så är det 

två av de manliga och en av de kvinnliga respondenterna som angav pengar som den enda 

faktorn, samtidigt som en av de manliga och en av de kvinnliga respondenterna angav en 

kombination av pengar och miljöpåverkan som den slutgiltigt avgörande faktorn. Den enda 

som inte såg pengar som en viktig faktor var Nina, som uppgav att miljöpåverkan vägde 

tyngst. Sett till helheten är kvinnorna mer benägna att sätta miljöaspekten före pengar än 

männen, vilket kan betraktas som att de anser att det är viktigare att använda en miljövänlig 

energikälla än att spara pengar. Detta skulle kunna utgöra ett bevis för att kvinnor har en 

positivare attityd gentemot att använda förnybar energi och attityden påverkas av vilket kön 

individen har. Men beviset blir inte lika starkt då ingen av respondenterna, varken männen 

eller kvinnorna, uttalat angav att vilken typ av energikälla som används är det viktigaste 

faktorn, en faktor som fanns som svarsalternativ på frågan. Baserat på denna aspekt ger min 

undersökning inget tydligt belägg för att kvinnor visar på ett mer omfattande miljövänligt 
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beteende än män och därmed inte heller för att kvinnor och mäns attityd påverkas av att de är 

just kvinna eller man. 

Slutligen är det viktigt att redogöra för det metodiska tillvägagångssättets inverkan på 

undersökningen. Ekofeminister har gjort kopplingen att kvinnans närhet till naturen delvis 

beror på deras roll som mödrar. De kvinnliga respondenterna i min undersökning har barn, 

vilket försvårat bedömningen av hur detta påverkar deras attityd. Hade någon av kvinnorna 

inte haft barn hade det funnits en referens att jämföra med. Ett annat urval eller ett större urval 

genom en annan metod hade möjligvis underlättat bedömningen av denna aspekt, men en 

alternativ metod hade samtidigt inte tillåtit för en lika omfattande analys av respondenternas 

perspektiv såsom vald metod har gett tillåtelse för. Den ingående analyseringen av individers 

tankar som möjliggjorts av semi-strukturerade intervjuer är svår att uppnå med hjälp av en 

annan metod, då denna intervjumetod gett lov till att ytterligare undersöka intressanta 

perspektiv hos respondenterna genom att ställa följdfrågor. På så sätt har metoden gjort det 

möjligt för att undersöka i vilken grad attityden gentemot förnybar energi påverkas av om 

individen är kvinna eller man.        
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5. Slutsats 

 

Både männen och kvinnorna bedöms ha en grundläggande förståelse för vilka miljöproblem 

som finns och vad som gett upphov till dem, precis som de har en gemensam uppfattning om 

vilken roll individen har när det kommer till att minska sin miljöpåverkan. Detta fungerar som 

en grundläggande stomme och möjliggör för en fortsatt utvärdering av i vilken grad attityden 

gentemot förnybar energi påverkas av om individen är kvinna eller man. 

Det metodiska underlaget i form av djupgående semi-strukturerade intervjuer har avslöjat 

likheter och skillnader i männens och kvinnornas åsikter kring förnybar energi, som vid andra 

metodformer möjligtvis skulle ha förblivit oupptäckta. Utifrån det teoretiska underlagets 

premiss där en rad ekofeminister gett uttryck för att kvinnor i egenskap av sitt 

förkroppsligande som kvinna och mor har en närmare koppling till naturen än män och utifrån 

den premiss som tidigare forskning redogjort för att kvinnor visar på ett miljövänligare 

beteende än män bör ett antagande kunna göras som innebär att kvinnor har en positivare 

attityd till förnybar energi än män och såldes även att attityden gentemot förnybar energi 

påverkas av om individen är kvinna eller man.    

Men det framkommer inga tydliga bevis i min undersökning för att styrka antagandet om att 

kvinnor är närmare naturen eller visar på ett miljövänligare beteende, och att detta i sin tur 

medför att kvinnor har en positivare attityd gentemot förnybar energi än män. Likheterna i 

männens och kvinnornas perspektiv gällande förnybar energi är allt för omfattande, samtidigt 

som de skillnader som faktiskt går att utläsa mellan männen och kvinnorna är alltför vaga för 

att kunna ses som konkreta bevis. Skillnaderna kan betraktas som små tendenser till att 

kvinnorna är mer vänligt inställda till förnybar energi än männen, men återigen är dessa alltför 

vaga och utan ytterligare undersökningar går det inte att verifiera att detta innebär att attityden 

påverkas av om individen är kvinna eller man. 

Till syvende och sist finns det inte några starka bevis i min undersökning för att hävda att 

individens attityd gentemot förnybar energi överhuvudtaget påverkas av om de är kvinna eller 

man.  
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Bilagor   

 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

 

Miljö 

- Vad tänker du på när du hör ordet miljö? 

- Vad tänker du på när du hör ordet miljöproblem? 

- Vad anser du bidrar till att skapa miljöproblem? 

- Vilka mänskliga aktiviteter tror du ger upphov till flest miljöproblem/miljöpåverkan?  

- Vilka åtgärder anser du att man bör lyfta fram för att minska  

miljöproblemen/miljöpåverkan? 

- Vad tänker du på när du hör ordet klimat?  

- Vad tänker du på när du hör ordet klimatförändring? 

- Vilka mänskliga aktiviteter tror du främst bidrar till klimatförändringen? 

- Känner du oro/rädsla inför klimatförändringen? 

 

Individuellt ansvar 

 

- Vad anser du att man som individ kan göra för att minska sin miljöpåverkan? 

- Känner du att du som individ kan göra något för att minska din miljöpåverkan? 

- Vad anser du att ditt individuella ansvar för att minska miljöpåverkan är i förhållande 

till det offentliga ansvaret? 

- Vad är viktigast som individ att göra för att minska sin miljöpåverkan? 

- Vilka tror du tar störst individuellt ansvar för att minska sin miljöpåverkan, män eller 

kvinnor? 

 

Energi 

 

- Vad tänker du på när du hör ordet energi? 

- Kan du ange olika källor som används för att utvinning och tillämpning av energi? 

- Vilken miljöpåverkan skulle du säga att utvinningen och användningen av energi ger 

upphov till? 

-  Finns det någon energikälla du föredrar framför den andra? 

- Vet du vilken energikälla som används inom ditt hushåll för t.ex. el, uppvärmning och 

transport? 

- Vem i hushållet ansvarar för energifrågor? 

- Vilka tror du generellt sett ansvarar för energifrågor inom hushållet, män eller 

kvinnor? 

- Hur kan man som individ påverka användningen av energi och den miljöpåverkan som 

energin ger upphov till? 
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- Anser du att man som individ bör ta ett individuellt ansvar för att minska sin 

miljöpåverkan genom att se över sin energiförbrukning och sitt val av energikälla? 

- Tror du att människor generellt sett är villiga att ta detta ansvar? 

- Vilken faktor anser du är viktigast vid valet av energikälla – pengar, typ av 

energikälla, miljöpåverkan eller annan faktor? 

- Vilken faktor tror du att människor generellt sett anser är viktigast vid valet 

energikälla pengar, typ av energikälla, miljöpåverkan eller annan faktor? 

- Vad tänker du på när jag säger ordet förnybar energi? 

- Vad anser du om förnybara energikällor? 



 

 

 


