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Att göra klimaträtt i vardagen – orkar jag tänka på det? 

För att leva på ett sätt som minimerar ens klimatavtryck kan det kännas som att tiden inte 

räcker till, göra rätt, välja bort och välja till. Det är ibland inte självklart vad som är mest 

klimatförnuftigt och mycket mer kan göras för att guida konsumenter att lätt göra mer 

miljövänliga val, alltifrån i livsmedelsaffären till att välja fonder för pensionssparande. 

Fråga: Jag har en hel del klimatångest och försöker göra vad jag kan när det gäller att äta mer 

vegetariskt, undvika att köra bil, inte flyga på semester mm. Mina vänner däremot blundar helt för 

denna viktiga fråga – trots tillgång till information. Hur kan man förstå det? Svante A 

Svar: Det kan kännas både svårbegripligt och provocerande när ens omgivning inte alls verkar dela 

den oro för klimatet som man själv känner. Hur kan man se så olika på klimatfrågan? Det finns flera 

förklaringar till detta och här kommer några med referens till boken ”Klimatpsykologi” av Kali 

Andersson m fl, 2019. 

All förändring kräver energi. För många av oss pockar vardagens bestyr på och fyller upp vår tid. Det 

kan kännas omöjligt att lyfta blicken och ifrågasätta de vanor och rutiner man skaffat sig och att 

kanske prioritera om. 

Förändringar som går gradvis är svårare att ta på riktigt allvar. Det är inte så synligt för oss här i vår 

trakt att klimatförändringarna sker just nu. Om det var riktigt bråttom med omställningen av 

samhället skulle det väl märkas mycket tydligare? Människan är bra på att anpassa sig till 

förändringar och det gör att när förändringarna går gradvis blir det inte så uppenbart för oss att läget 

är allvarligt. Men vår anpassningsförmåga har också en positiv sida. Tänk på hur det var när det 

infördes rökförbud på krogarna 2005. Beslutet togs trots högljudda protester från många håll. Nu 

känns det mycket främmande för de flesta av oss att vi skulle besöka en rökig restaurang eller gå på 

en konsert i rökig lokal.  

Osund uthållighet. Det är svårt att ge upp något som man investerat mycket tid, engagemang och 

pengar i. Detta fenomen kan kallas osund uthållighet. Hur många av oss har inte stannat kvar alldeles 

för länge i en dålig relation eller på en arbetsplats där vi inte trivts trots att vi egentligen insett att 

den inte gör oss gott? Hellre än att erkänna och ta konsekvenserna av att något gått fel fortsätter vi 

att investera i saker som egentligen är lönlösa. Så borrar vi oss allt längre in i den osunda 

uthålligheten. 

Tidsperspektivet. De förändringar vi behöver göra nu visar inte några påtagliga resultat förrän på 

längre sikt. Samtidigt vill vi unna oss och våra nära allt gott och trevligt just nu. Så vad ska vara 

viktigast, det korta eller långa perspektivet? 

Kognitiv dissonans. Det uppstår ett glapp mellan vad man tidigare trott eller tyckt och vad ny 

information säger. Eller det finns ett glapp mellan vad man vet och tycker är rätt och vad man i 

verkligheten gör. Den här dissonansen är ofta obehaglig att leva med i längden och löses genom att 

man ändrar vad man tycker eller vad man gör.  
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