
KLIMATSNACK 
– INTRODUKTION

Välkommen till klimatsnack – en studiehandledning om klimat, rätt-
visa och normer. 

Klimatsnack bygger på ”Klimatasken – stora förändringar i litet 
 format” (Novellix), som innehåller en kvartett böcker, skrivna av 
 Johanna Nilsson, Maria Soxbo och Emma Sundh. Författartrion ligger 
bakom boken ”Gör skillnad – från klimatångest till handlingskraft” 
och är grundare av Klimatklubben – ett oberoende nätverk med syfte 
att snacka klimat på ett rappt och förståeligt sätt. Och göra skillnad. 

Varför klimatsnack?
Steppa upp klimatgamet och sprinkla glitter över omställningen ge-
nom att alliera dig med andra. Ju mer vi pratar med varandra, desto 
fler infallsvinklar och mer förståelse får vi. Det finns en enorm kraft 
i mötet – att känna att en inte är ensam med sin oro och sina fun-
deringar.

Hur funkar det?
Bjud in vänner till klimatsnack eller dra i gång en studiecirkel tillsam-
mans med ett nytt gäng. Registrera ditt klimatsnack via din  lokala 
ABF-avdelning och utse en person som är ansvarig för att styra upp 
och leda träffarna, en cirkelledare på klassiskt studiecirkelspråk. 
 Bestäm datum för fem möten och kör i gång!
Använd bokkvartetten i Klimatasken och samtalskorten som konver-
sationsstartare. Följ till punkt och pricka eller skissa på eget upplägg 
– ni bestämmer!

Upplägg
Hur en lägger upp sin klimatsnackcirkel är upp till ansvarig, men 
här kommer några beprövade tips att utgå från:

Innan första träffen: Vad förväntar sig deltagarna av klimatsnacks
träffarna? Ställ frågan till deltagarna. 

Första träffen: Ta närvaro och presentera klimatsnackens upp
lägg, vad gruppens förväntningar är och hur ni tillsammans ska få 
ut maximalt av träffarna. Låt deltagarna presentera sig för varan
dra, så att snackmiljön blir trygg.

Inför varje träff: Berätta vad ni kommer ta upp under dagens träff. 
Har några reflektioner dykt upp sedan senast ni sågs?

I slutet av varje träff: Reflektera tillsammans och öppna för  frågor. 
Nya insikter?

Kom-i-håg 
Se till att alla känner sig delaktiga och kommer till tals, så blir klimat
snacken givande och nyanserade. Ge tid för reflektion och kom ihåg 
att människor behöver olika tid att formulera sig. Här har ansvarig 
en viktig roll att fördela ordet och locka in deltagarna i samtalen. 

Stöd & hjälp
Genom ABF kan just er klimatsnackcirkel få tillgång till exempel
vis lokal, studiematerial (tips på böcker, filmer, poddar etc.), gratis 
ledarutbildningar, pedagogik, kontakter, nätverk, råd och kost
nadsersättningar (för till exempel studiematerial). Ta kontakt med 
din lokala ABFavdelning om vad de har möjlighet att stötta just er 
klimatsnackcirkel med! Läs mer om ABF på www.abf.se.



KLIMATSNACK #1

KLIMATKOLL

Läsning inför träffen: 
Men Kina då?! – 25 snabba klimatsvar på tal

I boken ”Men Kina då?! – 25 snabba klimatsvar 
på tal” listas vanliga frågor och klimatskeptiska 
argument, tillsammans med korta och långa 
svar på tal, backade av tydliga källor. En egen 
klimat-wingman att bära med sig i bakfickan. 
 Suverän att hiva fram när klimatsnacket  viner 
kallt om öronen och en greppar i arkiven efter 
argumentet, på pricken-liknelsen eller det 
klockrena svar-på-talet.

DISKUSSIONSFRÅGOR: 

1. Vilka argument och frågor har ni själva mött? Känner ni 
igen några av påståendena? 

2. Hur känns det att prata om klimathotet? Hur bäddar en 
för en bra och nyanserad klimatdiskussion? 

3. Var det någon del i boken som var en ögonöppnare för 
er? Vad i så fall? 

4. ”Vad spelar det för roll vad lilla jag gör” är ett återkom-
mande argument. När känner ni att ni har makt att föränd-
ra?

5. Vem har ansvar för att göra något? Läggs för stort eller 
för litet ansvar på individen? Vilka komponenter – lagar, sub-
ventioner, teknik – tror ni behövs för att sänka utsläppen?  

Tack för att ni gör skillnad – för oss alla!



KLIMATSNACK #2

RÄTT VISA

Läsning inför träffen: 

Rättvisekompassen – 32 sidor om klimat, makt, 
kön och klass

Vilka har rätt att leva som om det inte fanns en 
morgon dag? Och vilka måste tänka på morgondagen 
för att överhuvudtaget ha en chans att kunna överleva? 
Vilka har förutsättningarna, pengarna och  friheten? 
Och vilka har det inte? Klimatkrisen är vår tids största 
rättvisefråga, den drabbar och berör oss olika  beroende 
på parametrar som klass, kön och geografisk plats.

DISKUSSIONSFRÅGOR: 

1. Hur kan vi ge landsbygd och stad samma förutsättningar 
till omställning? Vad krävs? Hur skapas en vi-känsla?

2. Vad har Sverige för ansvar i klimatkrisen? 

3. I boken står det att klimatfrågan generellt vädjar till tradi-
tionellt kvinnliga områden. Håller ni med? Vad krävs för att 
alla ska känna sig berörda? 

4.  I boken pratar författarna om att kombinera modern 
teknik med sådant som fungerat historiskt. Vilka lösningar 
vill ni se i framtiden?

5.  ”Unna oss” är ett vanligt uttryck i vårt samhälle. Är det 
en mänsklig rättighet att unna sig? Hur skulle världen se ut 
om alla levde som vi? 

Tack för att ni gör skillnad – för oss alla!



KLIMATSNACK #3 

NORMER

Läsning inför träffen: 

Vad håller vi på med? – 7 sätt att vända världen  
klimaträtt

En norm är allmänt delade, men många gånger 
underförstådda regler. Förväntningar på beteende 
som gäller inom en mindre social gemenskap eller 
i samhället i stort. En hel del av normerna vi drivs 
av är hutlöst ohållbara. Varför kör vi i gamla fossil
doftande hjulspår? Hur ändrar vi normer? Hur skapar 
vi  hållbara varianter? Vilka vinster kan håvas in?

DISKUSSIONSFRÅGOR: 

1. Vilka normer lever ni efter?

2. Hur skulle det kännas att gå mot normerna, och skapa 
nya, hållbara varianter? 

3. I boken beskriver författarna en vardag där det ohållbara 
premieras. Kött handlas till extrapris och ger extrapoäng, och 
”poängen kan vi omvandla till en solvecka på Zanzibar.” Vil-
ka lagar, restriktioner eller idéer skulle ni vilja se, som gjorde 
det enklare att göra rätt?  

4. Vi människor är flockdjur, vi gör som alla andra gör. 
Hur påverkar ni? Hur kan ni inspirera till ett mer hållbart 
beteende?

5. Hur kommer vi se tillbaka på dagens vanlis-beteenden i 
framtiden tror ni? Vilka normer kommer vi skratta åt?

Tack för att ni gör skillnad – för oss alla!



KLIMATSNACK #4

HEJ FRAMTIDEN

Ha med dig på träffen: 

1-tons-dieten – 12 månader till ett klimatsmartare liv 

Läsning inför träffen: 

Kapitel 1, Bikta beteendet

Säg hej till ett år av förändring! Ägna kommande år 
till att pö om pö sänka dina personliga utsläpp – och 
 inspirera och på verka andra: företag, beslutsfattare, 
vänner och bekanta. Målet? En trygg framtid. 

DISKUSSIONSFRÅGOR: 

1. Nu ska vi kicka i gång ett år av förändring – vad ser ni 
mest fram emot med omställningen? Vad tror ni kommer 
bli den största utmaningen? 

2. I första kapitlet uppmanas läsaren till att testa sina 
utsläpp. Har ni testat era utsläpp tidigare? Någon del som 
överraskade?

3. Klimatbikt! Brukar ni rättfärdiga ohållbara val? Vilka 
val? När uppstår begär?

4.  Planen är att under det kommande året sänka era per-
sonliga utsläpp (och påverka utanför er sfär). Hur hoppas 
ni att livet ser ut efter ett år? Vilken ingrediens önskar ni 
mer av? Mindre av? 

5. Om ni får lista klimatmål för det kommande året – vil-
ka är det? Gemensamma mål inom klimatsnackscirkeln? 
Vilka vill och kan ni påverka? 

Tack för att ni gör skillnad – för oss alla!



KLIMATSNACK #5

ÅTERKOPPLING

Ett år av förändringar har gått (om ni följt boken 
”1-tons-dieten – 12 månader till ett klimatsmartare 
liv”). Heja! Världen kanske ser helt annorlunda ut, 
förutsättningarna likaså och kanske lever vi efter helt 
andra normer än för ett år sedan. Låt oss  återkoppla, 
se vad vi lärt oss och ingjuta hopp om en vettig 
framtid.

DISKUSSIONSFRÅGOR: 

1. Hur ser världen ut nu jämfört med för ett år sedan? Vad 
har förändrats? Vad har skett som verkade omöjligt för ett år 
sedan? Vilka nya innovationer och tankar har dykt upp?  

2. Hur ser livet ut för er? Nya tankar och vanor? Vad har 
varit den största utmaningen? 

3. Den mäktigaste och viktigaste lärdomen? Vad har ni 
vunnit? Överraskande förändringar?

4. Känner ni att ni har makt att förändra? Hur? Vad har ni 
förändrat på högre nivå? Har ni påverkat någon annan?

5. Vilka normer har ni gått emot, och vilka nya normer har 
ni börjat forma. Och hur? 

6. Vad blir nästa steg? Vilka klimatmål har ni framöver? Hur 
kan ni påverka er omgivning?

Tack för att ni gör skillnad – för oss alla!


