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”The time has come to expand our policy horizons to include geoengineering, the direct 

manipulation of the Earth´s climatic feedback system, as a serious alternative to ineffective 

and contentious regulation”  
- Jay Michaelson (1998, s. 76)  

 

 

 

”… we cannot get very far in discussing why global climate change is a problem without 

invoking ethical considerations”  

- Stephen Gardiner (2006, s. 398) 

 

 

 

“The greatest challenges to the successful deployment of geoengineering may be the social, 

ethical, legal and political issues associated with governance, rather than scientific and 

technical issues” 
- The Royal Society (2009, s. xi)  

 

 

 

”Implementation of geoengineering…looks more like the exertion of monopoly power. Since 

this is power over the basic ecological circumstances of the planet, affecting the life prospects 

of all concerned, geoengineering raises very serious, indeed foundational, questions about 

policy legitimacy, justice and humanity´s relationship with the rest of nature”  

- Stephen Gardiner (2013, s. 523)  
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Abstract  
Anthropogenic activities have made a decisive contribution to the climate change that today is 

considered to be our greatest challenge. Disturbingly social, economic and ecological 

consequences will follow unless steps effectively regulate greenhouse gas emissions. As the 

international negotiations in recent time have not managed to achieve effective binding 

agreements, attention has been directed towards geoengineering. Geoengineering is defined as 

the “deliberate large-scale manipulation of the Earth´s climate system”, and thus offers the 

possibility of using various techniques to achieve quick temporary solutions to cool the 

planet. Geoengineering does raise foundational environmental ethical questions about whether 

implementation should take place or not. The purpose of this study is therefore to identify 

how geoengineering is produced in the environmental ethical literature, the arguments that are 

highlighted and its potential to mitigate climate change.  

The study´s methodology consists of a pro et contra analysis, where seven selected articles 

were analyzed and their pro respective contra arguments against the lace formulation 

“geoengineering should be implemented” was highlighted. Arguments discussed in relation to 

each other and by the two selected theories, constructivism and rationalism. The conclusion 

shows that geoengineering has great potential to mitigate climate change with a wide range of 

possible techniques. However, considerable disagreements between environmental ethics are 

whether the implementation should take place, when strong arguments both for and against 

were found of ethical and socio-political character.  

 

 

 

Keywords: Geoengineering, environmental ethics, climate change, constructivism, 

rationalism   
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Sammanfattning 
Antropogena aktiviteter har på ett avgörande sätt bidragit till den klimatförändring som idag 

anses vara vår tids största utmaning. Oroväckande sociala, ekonomiska och ekologiska 

konsekvenser kommer att följa om inte åtgärder på ett effektivt sätt reglerar utsläppen av 

växthusgaser. Då internationella förhandlingar på senare tid inte har lyckats få till stånd 

verkningsfulla bindande avtal, har uppmärksamhet riktats mot geoingenjörskonst. 

Geoingenjörskonst definieras som ”avsiktlig storskalig manipulering av jordens 

klimatsystem” och erbjuder således möjligheten att via olika tekniker nå snabba temporära 

lösningar för att kyla ner planeten. Geoingenjörskonst väcker dock fundamentala miljöetiska 

frågor om huruvida implementering bör ske eller inte. Syftet med studien är således att 

identifiera hur geoingenjörskonst framställs i den miljöetiska litteraturen, vilka argument som 

lyfts fram och dess potential att motverka klimatförändringen.  

Studiens metod utgörs av en pro et contraanalys, där sju utvalda artiklar analyseras och 

deras pro respektive contraargument gentemot spetsformuleringen ”geoingenjörskonst bör 

implementeras” lyfts fram. Argumenten diskuteras i förhållande till varandra och utifrån två 

valda teorier, konstruktivism och rationalism. Slutsatsen visar att geoingenjörskonst har stor 

potential att motverka klimatförändringen med ett stort spann av möjliga tekniker. Dock råder 

stor oenighet mellan miljöetikerna huruvida implementering bör ske, då starka argument både 

för och mot återfinns av etisk och samhällspolitisk karaktär.  

 

 

 

Nyckelord: Geoingenjörskonst, miljöetik, klimatförändring, konstruktivism, rationalism   
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1 Inledning  
”Vi står inför vår största globala utmaning någonsin”. Så beskriver Johan Rockstöm 

tillsammans med Mattias Klum klimatförändringen i Vår Tid på Jorden (2012, s. 303). 

Människans framfart sedan industriella revolutionen med förbränning av fossila bränslen, 

förändrad markanvändning, uttunning av ozonlagret, artutrotning mm. har påverkat och 

förändrat jordens biofysiska och ekologiska processer. Jordens kapacitet att stå emot 

störningar har rubbats och nya trösklar passeras. Feedbackmekanismer slår in, förändringen 

sker snabbare och konsekvenserna blir kraftfullare. Den geologiska tidsepok mänskligheten 

lever i, Holocen, håller på att övergå in i Antropocen, en geologisk tidsepok präglad av 

mänsklig aktivitet. Utmaningen, att vända den negativa trenden, kräver delvis att 

mänskligheten tar sitt ansvar och lever upp till två moraliska skyldigheter. Den första är 

rättvisa. Klimatförändringen är global, men de värst drabbade av dess effekter är redan utsatta 

och fattiga. Det är omänskligt att kräva att de utsattas bidrag och förändring ska vara av 

samma storleksordning som västvärldens, utan utrymme måste tilldelas dessa nationer, så att 

basala behov kan uppnås. Den andra skyldigheten tillvisas kommande generationer. Dagens 

exploatering av jordens resurser är på kommande generationers bekostnad och vilken 

moralisk rätt har vi att äventyra deras levande? Vårt ansvar är att ta itu med problemen vi 

försett oss med, inte förskjuta dem till framtiden (ibid. kap. 1).  

IPCC, FN:s klimatpanel, presenterade 2013 sin femte utvärderingsrapport (AR5), där 

första arbetsgruppens rapport The Physical Science Basis menar med extrem sannolikhet att 

människan har orsakat den globala medeltemperaturhöjningen som skett från 1950-talet tills 

idag. Temperaturen har under denna tidsperiod ökat med 0.7°C och det är extremt sannolikt 

att mer än hälften av temperaturförändringen beror på utsläpp av växthusgaser. Utsläppen av 

koldioxid har under denna tidsperiod ökat med 40 procent och koncentrationen låg år 2011 på 

391 ppm, vilket med väldig hög säkerhet är den högsta koncentrationen koldioxid i 

atmosfären under de senaste 800 000 åren. Utifrån IPCC:s klimatmodelleringar, som visar 

möjliga framtida scenarier, kommer temperaturen att öka med hög sannolikhet mellan 1.5°C 

till 2°C till slutet av 2000-talet. Konsekvenserna av en temperaturhöjning fastslås främst 

påverka väder- och nederbördsmönster, förekomsten av extrema väderförhållanden samt den 

globala vattencykeln, då avsmältning av polaris bidrar till förhöjda ytvattennivåer (ibid. ss. 

11, 17-20). För att undvika en 2°C temperaturhöjning och dess negativa konsekvenser, måste 

koncentrationen av koldioxid stabiliseras kring 450 ppm (Rockström, 2012, ss. 60-61).  

Världens beslutsfattare är eniga, tvågradersmålet måste nås. Dock är förhandlingarna 

utdragna och processen trög. Att få till stånd internationellt bindande avtal för minskade 

utsläpp av växthusgaser kräver rättvisa mål, ansvarstagande, långsiktighet och trovärdighet. 

Faktorer som tenderar att begränsa möjligheterna att nå överenskommelser. I november år 

2013 hölls COP 19 i Warszawa med ringa resultat och besluten som togs ansågs otillräckliga 

för att nå uppsatta mål. Primärt diskuterades den kommande klimatöverenskommelse som 

väntas bli antagen år 2015 i Paris och som ska börja tillämpas år 2020 (Regeringen, 2013). På 

grund av komplexiteten och svårigheterna att få till stånd internationellt bindande avtal som 

på ett snabbt och effektivt sätt kan bemöta klimatproblematiken och de fortlöpande utsläppen 

av växthusgaser, menar Victor (2008, s. 323) att uppmärksamhet har börjat riktas mot 

geoingenjörskonst.  
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Geoingenjörskonst betraktas och definieras som ”avsiktlig storskalig manipulering av 

jordens klimatsystem, i syfte att motverka den antropogent orsakade klimatförändringen” 

(Royal Society, 2009, s. 1). Geoingenjörskonst erbjuder möjligheten att avsiktligt manipulera 

klimatförändringarna med hjälp av diverse tekniker. Dessa tekniker delas vanligen upp i två 

kategorier; koldioxidreducerande tekniker och solinstrålningshanterande tekniker. 

Koldioxidreducerande tekniker har till syfte att minska koncentrationen koldioxid i 

atmosfären, medan solinstrålningshanterande tekniker syftar till att minska solinstrålningen 

genom att öka jordens reflexionsförmåga (Royal Society, 2009).           

Michaelson skrev redan år 1998 att ”tiden har kommit för oss att expandera våra politiska 

horisonter till att inkludera geoingenjörskonst, den direkta manipuleringen av jordens 

klimatsystem, som ett seriöst alternativ till ineffektiv och omtvistad reglering” (Michelson, 

1998, s.76). Fenomenet att modifiera klimatet till människans fördel har funnits på agendan 

sedan mitten på 1950-talet (Keith, 2000, s. 250). Men det är inte förrän på senare år som 

forskare och beslutsfattare har intresserat sig för geoingenjörskonst. Detta då dagens 

internationella avtal inte är tillräckligt kraftfulla, utsläpp av växthusgaser ökar och den 

förändring som måste ske, i form av förändrade konsumtionsmönster och energianvändning, 

är långt borta. Forskare och beslutsfattare har insett, att om tvågradersmålet ska nås och 

koncentrationen koldioxid inte överstiger 450 ppm i atmosfären, måste andra medel tillämpas. 

Geoingenjörskonst erbjuder snabba temporära lösningar på klimatförändringen, med andra 

ord, en ”quick-fix” mot direkta kommande hot i form av översvämningar och kraftiga 

väderomslag, samt ett sätt att köpa mänskligheten tid att implementera andra mer långsiktiga 

medel och metoder för att hantera klimatförändringen (Royal Society, 2009). Dessa tekniker 

medför dock stora osäkerheter och risker, samt kostnader i varierande storleksordning. 

Dessutom krävs enorm precision och skicklighet i utarbetandet av dessa tekniker för att nå 

den önskvärda effekten. Royal Society (2009, s. xi) fastslår dock att ”de största utmaningarna 

för lyckad implementering av geoingenjörskonst må vara de sociala, etiska, juridiska och 

politiska problemen associerade med governance, snarare än de vetenskapliga och tekniska 

problemen”.  

Gardiner (2006, s. 398) betonar den etiska aspekten genom argumentet ”… vi kan inte 

komma långt i diskussionen varför globala klimatförändringar är ett problem utan att åberopa 

etiska överväganden”. Anser vi, enligt Gardiner (2006), att våra handlingar och intressen inte 

är öppna för moraliska bedömningar, varför skulle då klimatförändringen framstå som ett 

problem? Gardiner (2006) menar att när vi når denna insikt, finner vi oss moraliskt ansvariga 

för vårt agerande. Politiskt beslutsfattande grundas därmed i etiska frågeställningar. 

Exempelvis, när fördelningen av utsläpp distribueras mellan nationer måste rättviseaspekter 

tas hänsyn till. Likaså när taket för utsläpp av växthusgaser fastslås, görs avvägningar mellan 

vår generations ansvar att lösa klimatproblematiken och framtida generationers ansvar att lösa 

densamma. Således är etiken ytterst relevant i utformandet av klimatpolitiken (ibid. 2006). 

Preston (2011) drar slutsatsen att miljöetikers deltagande i utformandet av klimatpolitiken, 

samt kring diskussionen om geoingenjörskonst, är av oerhörd vikt. Dels i syfte att bidra med 

expertis rörande människans förhållande och värderingar gentemot naturen för att påverka 

rådande beslutsfattande, och dels för att miljöetikerna tvingas konfrontera de etiska 

utmaningar som geoingenjörskonst bidar till (ibid. 2011).         
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1.1 Problemformulering 

I inledningen understryks den problematik mänskligheten står inför med rådande 

klimatförändringar och geoingenjörskonst framhävs som en användbar och alternativ lösning 

till dagens reguljärt tillämpade metoder. Men när det gäller avsiktlig, storskalig manipulering 

av jordens klimatsystem väcks onekligen frågor, trots att intentionen med implementering av 

geoingenjörskonst är god. Hur miljöetiker resonerar i frågan är därför av intresse. Dels då 

etiska resonemang ofta ligger till grund för utformning av politiska beslut
1
 och dels då 

miljöetiker har en mer kontroversiell syn på naturens värde och hur mänskligheten bör 

handskas med naturen. Följaktligen, hur miljöetiker ställer sig till frågan om 

geoingenjörskonst bör implementeras eller inte, kommer antagligen att påverka framtida 

beslut. Vilka argument som miljöetiker lyfter fram i den vetenskapliga diskursen, för och mot 

geoingenjörskonst och hur dessa argument förhåller sig gentemot varandra är således av värde 

att undersöka.   

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att identifiera om geoingenjörskonst är en tillämpbar metod för att hantera 

och motverka den rådande klimatförändringen. Avsikten är att ta reda på de fördelar och 

nackdelar som geoingenjörskonst kan ge upphov till samt undersöka vilka argument som lyfts 

fram för och mot geoingenjörskonst i den miljöetiska litteraturen. Vidare kommer begreppets 

innebörd definieras och en djupare beskrivning av geoingenjörskonstens tekniker ges i syfte 

att ge läsaren förståelse och bakgrundskunskap.   

1.3 Frågeställningar  

- Vilken potential har geoingenjörskonst att motverka klimatförändringen? 

- Hur framställs geoingenjörskonst i den miljöetiska litteraturen?  

- Under vilka premisser är det miljöetiskt försvarbart/icke-försvarbart att använda 

geoingenjörskonst för att hantera klimatförändringen?    

1.4 Avgränsningar  

Implementering av geoingenjörskonst väcker inte bara etiska reflektioner eller motstånd, utan 

även frågor om ansvarsfördelning, reglering, lagstiftning samt kostnader. Avsikten är att 

avgränsa studien från dessa ”governance” perspektiv, likväl som från estetiska aspekter och 

entreprenörers möjligheter att tjäna pengar på koldioxidreducerande tekniker. Detta för att 

hålla studien inom ramen för vad som är praktiskt genomförbart. Studien kommer i viss mån 

att behandla osäkerheter och risker, eftersom dessa faktorer är frekvent omnämnda i den 

utvalda litteraturen. Studien avgränsas till att behandla sju artiklar, för att hålla den inom 

tidsramen men även för att inte göra pro et contraanalysen oöverskådlig. Geoingenjörskonst 

avser i denna studie endast tekniker för att reducera påverkan av koldioxid och således inte 

andra växthusgaser som har negativ påverkan på jordens klimatsystem.  

                                                             
1 I kontexten bör det tilläggas att etik inte är den uteslutande aspekten vid utformning av politiska beslut.  Andra 

aspekter har likvärdig eller större påverkan vid politiskt beslutsfattande, framför allt ekonomiska och sociala.  
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2 Metod 
Två metoder har valts för genomförandet av studien. Dels genomförs en kvalitativ textanalys 

och dels genomförs en argumentationsanalys. Den kvalitativa textanalysen bygger på att ett 

urval av vetenskapliga artiklar har analyserats, som sedan ligger till grund för 

argumentationsanalysen. Urvalet av artiklarna, så kallade sekundärdata, har hämtats från 

vedertagna sökmotorer på Internet. Bland annat har Web of Science och Scopus använts och 

använda sökord har varit ”geoengineering” ”intentional climate change”, ”environmental 

ethics” samt ”ethics”. Utöver de vetenskapliga artiklarna har Royal Society´s rapport 

Geoengineering the Climate: Science, Governance and Uncertainty (2009) legat till grund för 

studiens empiri. Sökorden är selektivt valda för att avgränsa materialet till vad som är relevant 

för studien och totalt har sju stycken artiklar valts ut för analys, utav 15 stycken behandlade 

artiklar. Följande artiklar kommer att utgöra analysen:  

- Re-Thinking the Unthinkable: Environmental Ethics and the Presumptive Argument 

Against Geoengineering av Preston (2011) 

- Engineering an Artful and Ethical Solution to the Problem of Global Warming av 

Ralston (2009) 

- Researching geoengineering: should not or could not? av Bunzl (2009)  

- Ethics and Intentional Climate Change av Jamieson (1996) 

- The Geoengineering Option av Victor et al. (2009) 

- Twenty reasons why geoengineering may be a bad idea av Robock (2008)  

- Why Geoengineering Is Not A ”Global Public Good”, and Why It is Ethically 

Misleading to Frame it as One av Gardiner (2013)  

För ytterligare kommentarer gällande urvalet av vetenskapliga artiklar, se avsnitt 2.3 

metoddiskussion.  

Argumentationsanalys valdes som metod eftersom studiens syfte är att undersöka vilka 

argument som finns för och mot geoingenjörskonst i den miljöetiska litteraturen. En 

vedertagen analysmodell som bygger på argumentationsanalys är pro et contraanalysen. De 

vetenskapliga artiklarna analyseras för att utkristallisera vilka argument som är för eller mot 

implementering av geoingenjörskonst, för att därefter sätta in för- och motargumenten i en pro 

et contrauppställning. Att använda pro et contra som analysmetod lämpar sig väl för att uppnå 

studiens syfte, då metoden bygger på en spetsformulering och de utvalda argumenten antingen 

stärker eller försvagar spetsformuleringen.  

2.1 Argumentationsanalys 

I dagens mediala samhälle, där aktörer försöker påverka och övertyga individer till handlingar 

eller beslut, präglas innehållet av olika argument. I den kontexten är behovet av 

argumentationsanalys viktigt. Argumentationsanalyser baseras oftast på en logisk och 

rationell grund, den är med andra ord logosinriktad och söker främst att lyfta upp 

innebördsaspekterna i argumenten. Analysen tenderar ha minst tre syften. Första syftet är 

deskriptivt, argumenten rekonstrueras utifrån sitt ursprungliga sammanhang. Detta kräver att 

argumenten identifieras i den utvalda kontexten. Andra syftet är normativt, då analysen syftar 

till att identifiera argumentens förhållande till normer. Normer i denna mening kan vara 



10 
 

saklighet eller rationalitet. Normer om saklighet kan exempelvis innebära att argumenten 

förhåller sig till ämnet och i högsta mån undviker risken att missförstås. Tredje syftet har för 

avsikt att avgöra beviskraften i argumentet. Med andra ord, vilka belägg har argumentet att 

antingen stärka alternativt försvaga ett givet påstående. Beviskraftens avgörande underlättas 

om en deskriptiv analys har genomförts, men även hur argumentet förhåller sig till 

exempelvis saklighet. Ett exempel på analysmodell som använder sig av 

argumentationsanalysens första och tredje syfte, är pro et contraanalysen (Bergström och 

Boréus, 2012, ss. 91-94).    

2.2 Pro et contraanalys   

Den norske filosofen Arne Naess presenterade två schematiska teoriramar i sin bok Empirisk 

Semantik (1959). Dessa teoriramar grundar sig på logisk gruppering av argument för och mot 

olika ståndpunkter, varav den ena teoriramen är pro et contraanalysen. Analysen förmedlar en 

bild över de ”tyngsta” argumenten för (pro) och mot (contra) en ståndpunkt. Målet med en pro 

et contraanalys är inte att nå en slutsats om ett ”vinnande” argument, utan syftar till att ge en 

logisk överblick över argumenten vilket underlättar analys av argumenten och deras innebörd. 

Därav kan samma argument vara för och mot ett påstående och samma argument kan 

förkastas eller accepteras (Vedung, 1977, s. 36).  

Steg ett i utförandet av en pro et contraanalys är att identifiera spetsformuleringen eller 

huvudtesen. Denna spetsformulering är i sig inte ett argument, utan ett påstående. Andra 

påståenden i texten kan fungera som argument för eller mot den utgivna spetsformuleringen. 

Spetsformuleringen kan vara formulerad normativt eller preskriptivt. En normativ formulering 

grundar sig i en värdering och rekommendation till handling, medan en preskriptiv 

formulering grundar sig i ett uppmanande till handling. Spetsformuleringen kan även vara 

faktuell och beskriva ett sakligt påstående där inga värderingar är inbäddade (Bergström och 

Boréus, 2012 s. 95).   

Pro et contraanalysen består således av en spetsformulering samt flertalet argument som är 

för eller mot spetsformuleringen. Dessa argument stärker eller försvagar således antingen ett 

påstående i ett argument eller spetsformuleringen själv. Argument som är för 

spetsformuleringen, ”proargument” betecknas med ”P” och ett motargument eller 

”contraargument” som ämnar försvaga spetsformuleringen betecknas med ”C”. I debatter 

förekommer det flertalet argument som hänvisar direkt till spetsformuleringen, vilka hänvisas 

som ”argument av den första ordningen”, där proargumenten betecknas P1, P2, P3…Pn och 

contraargumenten betecknas C1, C2, C3...Cn. Argument som i sin tur stärker eller försvagar 

argumenten av den första ordningen hänvisas som ”argument av den andra ordningen” 

(Vedung, 1977, ss. 38-40). 

Vedung (1977, s. 40) delar upp argumenten av den andra ordningen i fyra 

underavdelningar och illustrerar strukturen på följande sätt. 1) Ett proargument som används 

för att stärka ett proargument av den första ordningen kan betecknas som P1P1, P2P1, 

P3P1...PnP1, vilket utläses som ”proargument ett av den andra ordningen för proargument ett 

av den första ordningen, proargument två av den andra ordningen för proargument ett av 

första ordningen” osv. 2) Ett contraargument som används mot ett proargument av den första 

ordningen kan betecknas C1P1, C2P1, C3P1…CnP1, vilket utläses som ”contraargument ett 

av den andra ordningen mot proargument ett av den första ordningen, contraargument två av 
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den andra ordningen mot proargument ett” osv. 3) Ett proargument som stärker ett 

contraargument av den första ordningen, vilket kan betecknas som P1C1, P2C1, P3C1...PnC1 

och 4) där ett contraargument mot ett annat contraargument av den första ordningen betecknas 

C1C1, C2C1, C3C1…CnC1.  

När argument eller påståenden stärker eller försvagar argument av den andra ordningen, 

benämns de argument av den tredje ordningen. Enligt Vedung (1977, ss. 40-41) kan dessa 

betecknas utifrån åtta grupperingar, varav endast två kommer att exemplifieras här, då samma 

mönster följs: 1) P1P1P1, P2P1P1, P3P1P1…PnP1P1 och 2) C1P1P1, C2P1P1, 

C3P1P1...CnP1P1. För att förstå mönstret måste dels symbolerna läsas från vänster till höger 

samt förstås att ”en bokstavs position i raden från höger räknat anger vilken ordning 

argumentet tillhör”. Argumenten av tredje ordningen har således tre bokstäver. Siffran efter 

varje bokstav indikerar argumentets ordningsföljd inom respektive ordning, vilket innebär att 

exempelvis, siffrorna 3, 1 och 4, i beteckningen P3P1P4, hänvisar till ”det tredje 

proargumentet av tredje ordningen för första proargumentet av den andra ordningen mot 

fjärde proargumentet av första ordningen” (Ibid. s. 41). Enligt Bergström och Boréus (2012, 

ss. 100-104) fungerar bokstäverna och siffrorna i beteckningssystemet som särskiljare mellan 

de olika argumenten, men andra siffror eller akronymer kan användas.  

För att presentera pro et contraanalysen tar Vedung (1977, ss. 41-47) upp tre olika 

alternativ, vilka kan användas i olika sammanhang beroende på vilken princip för struktur 

som valts och hur principen kombineras med andra. Det är sakfrågemodellen, gruppmodellen 

samt konfrontationsmodellen. Utgångspunkten i sakfrågemodellen är spetsformuleringen, där 

alla pro- och contraargument av första, andra, tredje osv. ordningen presenteras. Fördelen med 

modellen är att argumentens logiska struktur illustreras men samtidigt tas inte hänsyn till dess 

kronologiska ordning eller av vem och när argumenten framfördes. Med gruppmodellen å den 

andra sidan, presenteras vilka olika grupper eller personer som har framfört de olika 

argumenten, viket kan ses som en fördel jämfört med sakfrågemodellen, då modellen ger en 

lättare överblick av gruppernas olika ståndpunkter och dess pro- och contraargument 

gentemot spetsformuleringen. Konfrontationsmodellen är en kombination av sakfråge- och 

gruppmodellen, där uppställningen vidhåller grupperingen, men låter varje enskilt 

proargument, av exempelvis första ordningen, för sig konfrontera en annan grupps 

contraargument av samma ordning, vilket gör argumentationsanalysen mer överskådlig och är 

därför mer fördelaktig i många sammanhang (ibid.). Den modell som används i denna studie 

är sakfrågemodellen och presenteras i tabell 1.   

2.3 Metoddiskussion  

Pro et contraanalysen i denna studie behandlar medvetet endast sju stycken artiklar. Fler 

artiklar som behandlar ämnet finns tillgängliga men givet tidsramen och vad som är praktiskt 

genomförbart gjordes denna avgränsning. De utvalda artiklarna är baserade på tidigare 

nämnda sökkriterier och har selektivt valts ut då författarna till artiklarna uppfattas som 

välkända inom den miljöetiska diskursen med anknytning till geoingenjörskonst. Vidare har 

valda artiklar i hög grad blivit citerade eller refererade till av andra författare inom området.  

Dock utesluter inte detta att andra författares artiklar med miljöetiska argument för eller mot 

geoingenjörskonst har förbisetts. Då geoingenjörskonst blir alltmer omnämnt (som ett 

alternativ för att hantera och motverka klimatförändringen), publiceras kontinuerligt nya 
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vetenskapliga artiklar vilket medför möjligheten att artiklar som publicerats i skrivande stund 

eller som är kommande, inte hinner behandlas i denna studie.  

Argumentationsanalysen som analysverktyg är begränsad. Enligt Bergström och Boréus 

(2012, s. 131) är en begränsning att argumentationsanalysen är logosinriktad och inte 

behandlar texters pathos- och/eller ethosaspekter. Dessutom uppkommer två problem med 

tolkningsmöjligheter. Dels huruvida texten tolkas utifrån olika tolkningsstrategier, vilket 

exempelvis kan leda till att outsagda argument lyfts fram av personen som analyserar texten, 

vilket möjligen inte var textförfattarens intention eller mening. Dels att tolkningen av en 

författares text kan uppfattas som svår, då deskriptiva påståenden eller underförstådda 

premisser måste rekonstrueras till tydliga argument (ibid., s. 132). Björnsson, Kihlbom och 

Ullholm (2009, s. 127) menar även att risken för misstolkningar är stor när textförfattares 

argument ska rekonstrueras och sättas i rätt kontext, vilket medför att argumenten kan tilldelas 

en oavsiktlig innebörd som inte överensstämmer med textförfattarens avsikt. Detta beror på 

att argumenten i författarens text kan vara osammanhängande, outtalade eller otydligt 

formulerade. För att undvika misstolkningar, eller i högsta möjliga mån tolka texten eller 

argumenten i enlighet med författarens mening, bör välvillighetsprincipen tillämpas (ibid., s. 

128).  

Vedung (1977, ss. 48-49) menar att pro et contraanalysen är begränsad, då metoden inte 

besvarar hur argumenten av de olika ordningarna ska rangordnas. Exempelvis, vilket av 

argumenten av den första ordningen ska läggas fram först? Samt vilka argument av den andra 

ordningen ska läggas fram först för att stärka eller försvaga argumenten av den första 

ordningen etc. Metoden ger heller inget svar på hur de olika argumenten av de olika 

ordningarna ska sammanföras och struktureras upp i mindre eller större grupper. I en sakfråga 

kan ett klassifikationsschema avgöra dessa brister, men avsaknaden av en värdering, eller 

argument för en specifik rangordning av argumenten kvarstår. Vedung (ibid.) menar att denna 

begränsning är en avgörande svaghet i Naess Empirisk Semantik, där problematiken inte 

nämns.  

För att säkerställa hög kvalitet i forskning utgör reliabilitet och validitet två viktiga 

kriterier. Reliabilitet åsyftar studiens tillförlitlighet och användbarhet, men även möjligheten 

att genomföra studien i efterhand och uppnå samma resultat. Intern reliabilitet avser hur olika 

indikatorer inom studien är korrelerade till varandra. Validitet åsyftar om studien ”mäter” det 

som studien avser mäta och huruvida det finns ett kausalt samband mellan undersökning och 

resultat. God validitet stärker även studiens generaliserbarhet (Bryman, 2011, ss. 161, 351-

352). Innebörden av begreppen rör främst kvantitativ forskning, där exempelvis mätningar 

utgör merparten av forskarens data och resultat. Bryman (ibid.) menar dock att forskare har 

börjat anpassa begreppen till den kvalitativa forskningen, så att innebörden av begreppen 

likväl kan appliceras på kvalitativ data.  

Min uppfattning är att kriterierna för god reliabilitet och validitet uppfylls i denna studie. 

Gällande reliabiliteten har ett urval av artiklar gjorts efter tidigare nämnda sökord. Artiklarna 

för analys valdes efter att deras argument väl passade in i studiens syfte och utgjorde således 

grunden för argumentationsanalysen. Givet tillgång till samma urval av artiklar kan studien 

replikeras. Även den interna reliabiliteten anses god på grund av den dubbla genomgången av 

argumenten som förs i studien, dels vid analysen av artiklarna och dels vid diskussionen av 

argumenten. Studiens validitet grundas i att artiklar av välkända författare inom 
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forskningsområdet har undersökts och deras argument har rekonstruerats för 

argumentationsanalysen.  Studiens syfte är att identifiera vilka argument som finns för och 

mot geoingenjörskonst, vilket enligt min uppfattning har genomförts då alla argument från 

artiklarna har sammanställts i tabell 1 och sedan diskuteras i diskussionskapitlet 6.1.  

3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket för studien består av konstruktivism och rationalism. Teorierna 

skiljer sig fundamentalt åt när det gäller synen på vad kunskap är och hur kunskap förankras 

hos individer, vilket får effekten att teorierna har olika förklaringar till hur människor 

upplever verkligheten och det samhälle människorna är en del av. Konstruktivism och 

rationalism kommer här att behandlas i varsitt avsnitt och därefter utgöra andra delen av 

diskussionen där utvalda argument från pro et contraanalysen kommer sättas i förhållande till 

båda teorierna.  

3.1 Teoridiskussion  

Begreppet konstruktivism förväxlas lätt med konstruktionism. Båda begreppen har samma 

utgångspunkt och innebörd men tenderar att användas vid olika sammanhang, beroende på 

fakultet eller institution, vilket har skapat mindre skiljeaktligheter mellan begreppen. Utifrån 

behandlad litteratur är min uppfattning att begreppet konstruktionism används inom 

psykologin och begreppet konstruktivism används inom samhällsvetenskapen. Då denna 

studie är skriven i ett tvärvetenskapligt syfte, kommer begreppet konstruktivism att användas 

och ingen djupare distinktion mellan begreppen kommer att genomföras. Vidare kommer 

därför begreppet konstruktivism även att innehålla inslag från både konstruktivism och 

konstruktionism i denna studie.   

3.2 Konstruktivism 

I Internationella relationer av Gustavsson och Tallberg (2009) beskriver Johan Eriksson (kap. 

fem) konstruktivism. Rötterna kommer från filosofin, sociologin och social teori. 

Konstruktivism anser att en fundamental skillnad mellan naturvetenskap och 

samhällsvetenskap finns och samhällsvetenskapens styrka i förhållande till naturvetenskapen, 

som endast söker förklaringar av orsakssamband, utgörs av möjligheten att förstå 

sammanhanget av sociala verkligheter och dess inneboende komplexitet. Konstruktivism 

menar att världen är uppbyggd av både materiella och sociala verkligheter. Materiella 

verkligheter är exempelvis vatten och berg, eller att en dator består av ”x antal komponenter”. 

Således, likt rationalism, anser konstruktivism att det finns en materiell verklighet och teorin 

tar inte avstånd från att kunskap är tillgängligt genom empirisk forskning.  

Konstruktivism framhåller dock att det finns en social verklighet, vilken består av normer, 

identitet, språk, kultur och institutioner. Den sociala verkligheten ses som ”sociala 

konstruktioner”, vilka växter fram när människor interagerar med varandra. Denna interaktion 

ger den sociala verkligheten en innebörd, vilket även gör de sociala konstruktionerna 

föränderliga, då nya interaktioner kan ge upphov till nya innebörder. Konstruktivismen menar 

därför att intressen, identitet och kultur inte bör tas förgivet utan mer betraktas som 

föränderliga processer vilka grundas i människors interaktion med varandra och med 

samhället. Materiella verkligheter är emellertid inte sociala konstruktioner utan människans 
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föreställningar om den materiella verkligheten betecknas social konstruktion. Med denna 

utgångspunkt framhäver konstruktivism att sociala konstruktioner är en samsyn på 

verkligheten skapad av interaktionen mellan människor och kan således inte skapas av 

enskilda individer. I denna mening har språket en avgörande roll (ibid.).  

Burr (2003, ss. 6-8) lyfter fram språkets betydelse, där språket inte bara skapar en identitet 

och kultur, utan även är en förutsättning för människans tänkande. Beskrivningar av 

verkligheten och användningen av begrepp har genom språket format ett ramverk. Ett 

ramverk av innebörder, som via språket uttryckt kan enligt konstruktivism betecknas 

handling. Denna handling formar inte bara människans tänkande, utan indirekt dess 

verklighetsuppfattning och kunskap, konstruerad av beskrivningar och samtal människor 

sinsemellan. Konstruktivism förnekar därför att kunskap är skapad genom direkta 

verklighetsuppfattningar. Den enskildes verklighet konstrueras genom interaktion med andra. 

Eftersom konstruktivismen måste acceptera den historiska och kulturella relativistiska 

uppfattningen om kunskap, blir begreppet ”sanning” problematiskt. Detta eftersom inom 

konstruktivism existerar inte objektiv fakta då all fakta är konstruerade beskrivningar av 

verkligheten, social eller materiell (ibid.).   

3.3 Rationalism 

Rationalism å andra sidan, tar avstånd från idén om den sociala verkligheten. Barkin (2010, 

ss. 50-55) definierar rationalism som: ”människans beslutsfattande härleddes av en strategisk 

logik, vilken grundas på individens uppfattning av vilken handling som maximerar den 

enskildes intressen”. Innebörden av rationalitet kan beskrivas som antingen instrumentell eller 

kommunikativ. Dels genom att människors beslutsfattande grundas på nyttor, kostnader och 

effektivitet och dels grundas på förmågan att övertyga andra människor genom rationellt 

tänkande. Rationalism kan därav vara antingen förutsägande (generellt antagande om allas 

beteende) eller normativ (uppmaning till framtida beteende). En vedertagen rationalistisk 

modell i ekonomiska sammanhang är Rational Choice teorin. Den bygger på människans 

beteende och handlingar, där individens rationella strävan efter maximerandet av 

egenintressen styr. Modellen beskrivs som instrumentell, förutsägande och har deltagandet i 

fokus när det gäller beslutsfattande (ibid.).     

Markie (2013) tydliggör rationalismens ståndpunkter i förhållande till empirism: 

Utgångspunkten är i vilken grad människan är beroende av sinneserfarenhet för att erhålla 

kunskap. Rationalister hävdar att kunskap erhålles helt oberoende av sinneserfarenhet, medan 

empirister anser att kunskap endast grundas på sinneserfarenhet. Rationalister baserar sina 

antaganden på minst en av tre definierade premisser.  Först ut är den intuitiva/deduktiva tesen, 

där intuition ses som en rationell insikt och deduktion är processen som tillåter människor att 

härleda slutsatser från sin intuition genom argument. Slutsatserna är således sanna förutsatt att 

intuitionerna är sanna. I denna mening ger intuition och deduktion människan kunskap a 

priori, med andra ord, kunskap erhålles oberoende av sinneserfarenhet. Tes nummer två är 

den inneboende kunskapstesen vilken, till skillnad från den intuitiva/deduktiva tesen, hävdar 

att kunskap inte erhålls från intuition eller deduktion och inte heller genom sinneserfarenhet, 

utan kunskap är ”en del av vår natur”. Således anses kunskap ”medfödd” eller ”inneboende”. 

Den tredje och sista tesen är den inneboende begreppstesen, vilken innebär att erfarenhet inte 

ger begrepp en inneboende mening. Begrepp anses vara, likt tes nummer två, ”en del av vår 
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natur” vilket följaktligen innebär att genom sinneserfarenhet stimuleras människans 

medvetande och hon/han blir således medveten om begreppen. Ytterligare två teser är vanliga 

bland rationalister, dels att resonerande erhåller människan mer information än erfarenhet och 

dels en mer kontroversiell tes som antyder att människans förmåga att resonera är överlägsen 

erfarenheten, när det gäller människans källa till kunskap. 

4 Empiri och Tidigare forskning 
Nedan avhandlas till en början grundläggande fakta om växthuseffekten och varför 

växthuseffekten kommer att leda till klimatförändringar som bland annat innebär en global 

medeltemperaturhöjning. Därefter definieras begreppet geoingenjörskonst och en historisk 

tillbakablick presenteras rörande hur idéer om klimatmanipulation har växt fram. Till sist ges 

en fördjupad beskrivning av de två kategorier som geoingenjörskonst idag delats upp i.   

4.1 Antropogen aktivitet och växthuseffekten  

Jordens energibalans avgörs av den kortvågiga (ultravioletta) strålningen från solen och den 

långvågiga (infraröda) termiska värmen som jorden avger. Balansen mellan dessa styr och 

reglerar jordens temperatur och därmed klimatet. Men varken den inkommande 

solinstrålningen eller den utgående termiska värmen penetrerar atmosfären obehindrat. 30 

procent av solinstrålningen reflekteras tillbaka ut i rymden av isflak, moln och andra ljusa 

ytor. Jordens reflexionsförmåga benämns albedo och är följaktligen 0.3 (30 procent). 

Resterande solljus som inte reflekteras absorberas och på så vis värmer upp jordytan, 

alternativt reflekteras tillbaka ner på jorden av moln i atmosfären, vilket enkelt benämns som 

växthuseffekten. Av den utgående termiska värmen lämnar endast 60 procent atmosfären, 

varav resterande absorberas av moln, vattenånga och koldioxid och bidrar likaså till 

uppvärmning av atmosfären (Royal Society, 2009, ss. 1-2).  

Solarkonstanten, vilket mäter strålningseffekten från solen per areaenhet, uppgår till cirka 

1.37 kW/m
2
 (kilowatt per kvadratmeter).  Medelvärdet över hela jordklotet beräknas till 342 

kW/m
2
 och med jordens reflexionsförmåga innebär det att 235 kW/m

2
 når atmosfären och 

påverkar klimatsystemet. Samtidigt regleras energibalansen, då samma mängd strålning 

lämnar atmosfären i form av infraröd strålning. Rubbas energibalansen och strålningen 

förändras med 1 procent (2.35 kW/m
2
), antingen ingående eller utgående, orsakar det en 

temperaturförändring på cirka 1.8°C (Royal Society, 2009, ss. 2-3).  

Antropogena aktiviteter, exempelvis avskogning och förbränning av fossila bränslen har 

sedan den industriella revolutionen rubbat energibalansen, då växthusgaser lett till att större 

andel av den termiska värmen stannar kvar i atmosfären. Atmosfären blir således varmare 

vilket leder till att större proportioner termisk värme avges, vilken är en negativ 

feedbackmekanism som kommer fortsätta tills att nya jämviktsförhållanden upprättas (en ny 

energibalans). För att upprätthålla en normal energibalans har koncentrationen av koldioxid i 

atmosfären en avgörande roll. Kolet i sin livscykel växlar mellan atmosfär, hav och land, där 

största delen av kolet finns bundet i haven som bikarbonat joner och fungerar därför som 

”koldioxidsänkor”.  Årligen absorberas 60 till 90 GtK (gigaton kol) från atmosfären och binds 

i markbundna eller hydrologiska system och samma mängd frisätts tillbaka till atmosfären 

(Royal Society, 2009, s. 3).   
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Jordens klimat är beroende av energibalansen. Rubbas balansen förändras den globala 

medeltemperaturen tills nya jämviktslägen har upprättats. Antropogena aktiviteter har 

uppskattningsvis förändrat strålningen till + 1.6 kW/m
2
 sedan industriella revolutionen. Detta 

har orsakat en temperaturökning på cirka + 0.7°C och en motsvarande ökning skulle ske, även 

om koncentrationen av växthusgaser skulle stabiliseras på dagens nivå. Detta beror på havens 

långsamma uppvärmningstakt som skapar ett ”tidsgap” mellan när högre koncentrationer 

koldioxid i atmosfären ger effekten av högre global medeltemperatur (Royal Society, 2009, 

ss. 3-4).  

4.2 Definition av geoingenjörskonst  

Geoingenjörskonst erbjuder möjligheten att genom olika tekniker avsiktligt ingripa i och 

modifiera jordens klimatsystem främst i syfte att hindra den globala uppvärmningen och 

stabilisera den globala medeltemperaturen på en önskvärd nivå. Royal Society presenterade 

2009 rapporten Geoengineering the Climate: Science, Governance and Uncertainty och 

definierade geoingenjörskonst som ”avsiktlig storskalig manipulering av jordens 

klimatsystem, i syfte att motverka den antropogent orsakade klimatförändringen”. Definition 

är den mest vedertagna i dagens litteratur och kommer att användas som utgångspunkt för 

studien. Geoingenjörskonst är inte att förväxla med reguljärt använda metoder för att avskilja 

och lagra koldioxid, så kallade Carbon Capture and Storage (CCS) metoder.  

Enligt Keith (2000) är innebörden av geoingenjörskonst tvetydlig och en distinktion måste 

göras för att urskilja geoingenjörskonst från andra medel att motverka klimatförändringarna. 

Därav fastställs tre kärnvärden vilka används som utgångspunkt. En handling är således 

geoingenjörskonst om den är avsiktlig, utförs på stor skala och i vilken grad den utförda 

handlingen betraktas som en motverkande åtgärd. Keith (2000) menar även att målet med 

manipuleringen inte behöver vara en klimatförändring i sig, utan att målet kan likväl vara att 

manipulera klimatet för att bibehålla ett önskvärt läge mot störningar, oavsett om det 

önskvärda läget är naturligt eller av människan skapat.  

4.3 En historisk tillbakablick 

Redan under 1950- och 1960-talet bedrevs forskning inom den atmosfäriska vetenskapen. 

”Väder och klimatmodifikation” eller ”Väderkontroll” var benämningen på forskningen som 

bedrevs och har flertalet likheter med dagens geoingenjörskonst. Skillnaden är att väder och 

klimatmodifikationens syfte var att förbättra de naturliga tillstånden eller motverka naturliga 

katastrofer, medan dagens geoingenjörskonst ämnar motverka antropogent orsakade 

katastrofer. Keith (2000) menar således att väder och klimatmodifikationen endast uppfyller 

två av de tre utpekade kärnvärdena för geoingenjörskonst, nämligen avsikt och storskalighet.  

Både USA och Sovjetunionen hade visioner för väder och klimatmodifieringen under 

1960-talet. Exempelvis fanns ett intresse att ta bort isen på Arktis för att värma upp 

Sovjetunionen samt att skjuta upp metallaerosoler i omloppsbana runt jorden för att rikta 

solinstrålning och värme till den norra hemisfären. Storskaliga experiment genomfördes, 

exempelvis klargjordes en yta på 20 000 kvadratmeter helt fri från moln i ett sovjetiskt 

experiment och USA använde sig av molnsådd, både för att öka nederbörden inrikes men 

även som krigsföringsmedel i Vietnam. Modifiering av vädret och klimatet var ett politiskt 

instrument för att bevisa makt och människans kontroll över naturen, men försvann från 
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agendan på 1970-talet på grund av starka negativa reaktioner från allmänheten och 

utformandet av ”Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of 

Environmental Modification Techniques” som signerades 1977 (Keith, 2000).   

Den första vedertagna rapporten som behandlar manipulering av klimatet i syfte att minska 

koldioxidutsläppen släpptes 1965, ”Restoring the Quality of Our Environment” av President 

Johnsons vetenskapliga råd. Indirekt avsågs geoingenjörskonst som lösning, då åtgärderna i 

rapporten som tas upp innefattar hur ytors albedo kan modifieras genom reflekterande objekt 

och att plantering av grödor med hög koldioxidupptagningsförmåga borde prioriteras. Vidare 

släpptes flertalet rapporter det kommande decenniet som behandlar olika tekniker för att 

reducera koldioxid från atmosfären, exempelvis genom fosforgödsling på havsytan och 

massiv plantering av skog från olika vetenskapliga kommittéer (Keith, 2000).     

Men på grund av att geoingenjörskonst förknippades med stora osäkerheter, kostnader och 

risker, avtog debatten kring klimatmanipulering under 1980- och 1990-talet och fokus 

flyttades till koldioxidreducerande åtgärder som svar på klimatförändringarna. FN sökte bland 

annat att få till stånd internationella bindande avtal för att minska utsläppen av växthusgaser, 

framförallt genom Kyotoprotokollet år 1997 (Royal Society, 2009, s. 4).  Inte förrän på senare 

tid har diskussionen kring geoingenjörskonst börjat ta fart igen, mycket på grund av att 

koldioxidreducerande åtgärder inte varit tillräckligt verkningsfulla och att internationella 

bindande avtal visat sig svåra att få till stånd och genomföra (Victor, 2008, s. 323).  

Geoingenjörskonst delas ofta in i två olika kategorier (Keith, 2000, Royal Society, 2009), 

där båda ansatserna hänvisar till olika tekniker eller metoder som kan användas för att 

motverka den globala uppvärmningen. Geoingenjörskonsten såsom den är utformad idag ser 

endast till koldioxid som den potentiellt hotande växthusgasen och därav ligger det två olika 

kategoriernas primära mål på koldioxidreducerande åtgärder eller åtgärder som minskar 

effekten av för höga halter koldioxid i vår atmosfär. Dessa två kategorier är 

koldioxidreducerande tekniker (CDR – Carbon Dioxide Removal) och 

solinstrålningshanterande tekniker (SRM – Solar Radiation Management) (Royal Society, 

2009). Teknikerna beskrivs mer djupgående i varsitt avsnitt.  

4.4 Koldioxidreducerande tekniker  

Förbränning av fossila bränslen har lett till en ökad koncentration växthusgaser i atmosfären, 

framförallt koldioxid, vilken är den enskilt största antropogena påverkan på klimatet som 

leder till globala temperaturhöjningar. Förbränningen av fossila bränslen ger upphov till 

koldioxidutsläpp i storleksordningen 8.5 GtK/år. Koldioxid är även en mycket långlivad 

atmosfärisk gas, vilket innebär att koldioxidreducerande tekniker både måste användas i stor 

skala och under en längre tidsperiod för att nå önskvärda effekter (Royal Society, 2009, ss. 9-

10).       

En naturlig process som under årtusenden reglerat och stabiliserat klimatet är vittring av 

mineraler. Vittringsprocesser medför att mineralämnen i jord och mark löses upp och via 

nederbörd tillslut hamnar på oceanbotten. Det vanligaste mineralet i litosfären (jordskorpan) 

är silikat och när silikatmineraler reagerar med koldioxid bildas karbonatmineraler. I 

bildningsprocessen konsumeras koldioxidatomen och binds i karbonatmineralen. Processen är 

väldigt långsam i förhållande med antropogena utsläpp, men reglerar naturligt 

koncentrationen koldioxid i både atmosfär och i oceanerna. Totalt absorberas cirka 0.1 
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GtK/år. Denna process går dock att tekniskt modifiera och förstärka i syfte att öka dess 

koldioxidreducerande effekt. Exempelvis kan rikliga mängder silikatmineraler (olivin) 

tillsättas i jordbruk, där volymer i storleksordningen 7 km
3
 skulle genom vittringsprocessen 

konsumera samma mängd koldioxid som släpps ut i dagsläget. Att förstärka naturliga 

processer, likt vittring, där mineraler genom reaktioner skapar naturligt stabila produkter som 

redan finns i jordens system, är av principen godartad menar Royal Society (2009). 

Reaktionerna medför ett basiskt tillskott till markbundna och marina system, vilket minskar 

den koldioxidframkallade försurningen i systemen. Genomförandet kräver dock att mineraler 

bryts i större kvantiteter från lokala gruvor och transporteras till önskvärda platser, vilket är 

energikrävande. Detta på grund av att mineralerna vid vittring konsumerar en koldioxidatom 

vid bindandet och således krävs ett jämt förhållande mellan kvantiteten av mineraler och 

andelen koldioxidatomer. Samt reses frågor huruvida storleken på mineralerna skall avgöras, i 

vilken takt och hur utspridning och upplösning bör genomföras (Royal Society, 2009, ss. 12-

14).  

Genom industriella luftinfångningsprocesser kan koldioxid avskiljas från omgivande luft, 

vilket skapar en koldioxidström som kan antingen användas eller tas bort. Endast småskaliga 

experiment har genomförts i dagsläget, men tekniken finns för att skala upp 

luftinfångningsprocessen, vilket kan vara lukrativt då metoden kan beläggas i närheten till 

befintliga utsläppskällor (kraftverk) och använda sig av existerande energikällor. För att skala 

upp processen finns idag tre tilltänkta metoder; 1) adsorption av fasta ämnen, 2) adsorption till 

högt basiska lösningar och 3) adsorption till måttligt basiska lösningar genom en katalysator. 

Koldioxiden som infångats kan antingen användas i form av bränsle (genom en kemisk 

process där koldioxid förenas med väte och skapar metanol) eller tas bort genom lagring i 

gamla oljefält, likt CCS-metoder bygger på. Fördelen med luftinfångningsprocesser, jämfört 

med CCS-metoder, är dess mobilitet och möjlighet att använda befintliga energikällor, vilket 

värderas högre än teknikens idag höga ekonomiska kostnad för genomförande (Royal Society, 

2009, ss. 15-16).   

Då jordens oceaner fungerar som en koldioxidsänka, som en del av kolets kretslopp där 

majoriteten av koldioxiden lagras, finns flertalet tekniker som ämnar manipulera och förstärka 

denna process. På havsytan fixerar mikroalger koldioxid genom fotosyntesen, för att sedan 

sjunka ner till havsbotten när de dör. På havsbotten bryts organismerna ner och koldioxiden 

frisätts igen, vilket refereras till den ”biologiska pumpen” vilket starkt påverkar 

koncentrationen koldioxid som finns i haven och i atmosfären.  Ungefär 10 GtK/år binds 

genom denna naturliga process. Men, då denna process är relativt långsam, kan en tillökning 

av näringsämnen öka mikroalgernas koldioxidfixerande vid ytan och på så sätt temporärt 

minska koncentrationen koldioxid i atmosfären. Tillökningen av näringsämnen baseras på det 

”begränsade näringsämnet” som avgör mikroalgernas fixerande, vilket skiftar mellan kväve, 

fosfor eller järn i olika hydrologiska system. Stora tillsatser av dessa ämnen har därav 

möjlighet att förstärka den ”biologiska pumpen” och på så sätt minska koncentrationen 

koldioxid i atmosfären. På grund av mängden koldioxid som binds i havet är manipulering av 

kolcykeln ett fördelaktigt alternativ. Dock innebär det avsiktligt ingripande i stora komplexa 

system, vilket medför stora osäkerheter och risker. Avsiktlig övergödning kan i vissa 

hydrologiska system innebära större utspridning av syrefria bottnar, förändrade näringsvävar 

och risker för att tröskeleffekter passeras. Dessutom så innebär ökad näringstillförsel i 
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hydrologiska system endast en temporär lösning, då den bundna koldioxiden kommer att 

frisättas i havet efter att organismerna vid havsbotten brutits ner (Royal Society, 2009, ss. 16-

19).   

Andra koldioxidreducerande tekniker är bland annat att modifiera den hydrologiska 

uppvällningen respektive nedvällningen, genom att pumpa upp djuphavsvatten till ytan för 

snabbare koldioxidfixering, eller att genom olika metoder öka biomassan i markbundna 

system som binder koldioxid via fotosyntesen (Royal Society, 2009, ss. 10-11,19).  

4.5 Solinstrålningshanterande tekniker  

Solinstrålningshanterande tekniker är den andra kategorin av geoingenjörskonst, vars syfte är 

att reducera den kortvågiga solinstrålningen genom att öka jordens albedo, det vill säga 

jordens reflexionsförmåga. Jordens albedo är 0.3 i genomsnitt, vilket med andra ord innebär 

att 30 procent av inkommande strålning från solen reflekteras ut i rymden. Solinstrålningen 

måste minska med 1.8 procent för att bibehålla den förmodade nettotillförseln till 

energibalansen på + 4 kW/m
2
 om koldioxidkoncentrationen i atmosfären fördubblas på grund 

av antropogena utsläpp. För detta krävs att solinstrålningshanterande tekniker ökar jordens 

albedo från cirka 0.31 till 0.32, vilket skulle innebära att 111 kW/m
2
 av inkommande 

solstrålning reflekteras av jordens yta istället för nuvarande 107 kW/m
2
. Implementerandet av 

solinstrålningshanterande tekniker kan ge upphov till en snabb nedkylning av den globala 

medeltemperaturen och därmed ”köpa” människan tid att hantera koncentrationen koldioxid i 

atmosfären (Royal Society, 2009, ss. 23-24).  

En åtgärd för att öka jordens albedo är att göra jordens yta ljusare. Jordens 

medelreflexionsförmåga är 0.15 och för att uppnå önskvärd minskad solinstrålning behöver 

medelvärdet öka till 0.17. Dock så måste denna ökning ske på land, eftersom merparten av 

jorden täcks av hav som har ett lågt albedovärde. Medelökningen på land måste därför uppgå 

till 0.08. För att uppnå ökningen på land har flertalet förslag presenterats, bland annat genom 

att måla alla byggnader i urbana miljöer vita. Effekten har räknats ut till att urbana miljöers 

albedo ökar med 0.1. Dock utgörs endast 1 procent av jordens yta urbana miljöer och 

kostnaderna för måla byggnaderna vita beräknas som dyra i jämförelse med uppnådd effekt. 

Andra förslag är att enbart odla grödor med hög reflexionsförmåga eller täcka öknar och 

oceaner med reflekterande objekt. Dock tenderar osäkerheterna och riskerna förknippade med 

metoderna, det vill säga dess inverkan på ekologiska system, tala mot en implementering. 

Framförallt då de måste utföras på stor skala för att nå önskvärd effekt (Royal Society, 2009, 

ss. 24-26).  

Diverse partiklar uppskjutna i stratosfären skulle kunna reflektera tillbaka solljus ut i 

rymden. En metod innebär användande av sulfataerosoler eller svaveldioxid, vilket tidigare 

fått en dokumenterad nedkylande effekt av klimatet, nämligen genom vulkanutbrott. De nedre 

lagren av stratosfären innehåller ett naturligt lager av sulfataerosoler, som bidrar till jordens 

albedo. Aerosolerna i stratosfären har även en lång livstid, vilket gynnar möjligheterna att 

konstruerat tillsätta sulfataerosoler för långtidseffekter, även om tillskottet av aerosoler måste 

genomföras under en tioårsperiod. En minskad solinstrålning med 2 procent har möjlighet att 

upprätthålla energibalansen, även om koncentrationen koldioxid i atmosfären dubblas.  

Framtagna modelleringar visar på att en modifiering av sulfataerosoler i stratosfären har 

potential att minska solinstrålningen med 1.84 procent. Dock medföljer utmaningar, dels 
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genom att hitta rätt storlek och densitet på aerosolerna, samt kartläggning över hur ekosystem 

och nederbördsmönster påverkas och eventuellt förändras. Exempelvis finns risken att 

ozonhålet expanderas och att återhämtningen fördröjs, medan risken för ökat surt regn ses 

som minimal, då tillskottet för modifieringen är låg jämfört med dagens industriella utsläpp 

(Royal Society, 2009, ss. 29-32).  

Rymdbaserade reflexionsobjekt har även listats som förslag för att reducera 

solinstrålningen. Olika typer av sköldar, dammpartiklar eller lättvågssatelliter står på listan av 

möjliga alternativ. Dessa skulle skjutas upp i en omloppsbana runt jorden och reflektera det 

inkommande solljuset. Dock måste flertalet faktorer beräknas. Dels måste objekten ha en 

massa som kan hantera själva uppskjutningen, där lättare massa minimerar kostnaden. Dels 

måste objekten vara tunga nog för att inte tvingas ur omloppsbanan av lättryckskraften från 

solljuset. Objekten kan även placeras på olika altituder, för att få olika effekter. Noggranna 

beräkningar måste genomföras för att uppnå den minskade solinstrålningen på 2 procent som 

krävs för att upprätthålla energibalansen. Även kostnader, nederbördsförändringar och 

tidsperspektivet måste beaktas. Fördelen med rymdbaserade reflexionsobjekt är att väl 

utvecklade och implementerade, skulle den globala medeltemperaturen minska relativt snabbt. 

Konsekvensen är dock, skulle reflexionsobjekten efter tids nog gå sönder eller ”stängas av”, 

sker en mycket snabb omställning till ett varmare klimat. Möjligen än varmare än vid 

implementering beroende av dåvarande koncentration växthusgaser i atmosfären. Trots höga 

osäkerheter och risker, ses rymdbaserade reflexionsobjekt som potentiell framtida lösning om 

nya tekniker har utvecklats (Royal Society, 2009, ss. 32-34).  

Ytterligare en solinstrålningshanterande teknik är att modifiera marina molns 

reflexionsförmåga genom att göra dem vitare. Tillsätts fler mindre molnkondenserande kärnor 

och på så sätt öka tätheten av kärnor i molnet, reflekteras ljuset mer effektivt (på grund av att 

fler små kärnor reflekterar mer ljus än vad få större kärnor gör) och molnen kan även få en 

ökad livslängd. Detta skulle kunna genomföras genom att spreja molnen med partiklar av rätt 

storlek från olika fartyg eller från flygplan (Royal Society, 2009, ss. 27-29). 

 

5 Analys och Resultat  
Analysen består av att sju utvalda artiklar beskrivs kort och deras pro (P) respektive contra 

(C) argument gentemot spetsformuleringen kommer att lyftas fram. Beteckningen för 

argumenten, exempelvis P1 - vilket innebär det första argumentet för spetsformuleringen av 

den första ordningen - kommer att sättas inom parentes direkt efter det beskrivna argumentet. 

Efter analysen av artiklarna sammanställs samtliga pro- och contraargument i tabell 1. för att 

ge en överskådlig bild. Sammanställningen av pro- och contraargumenten utgör även studiens 

resultat. Argumenten som lyfts fram ur artiklarna har enligt min uppfattning stark anknytning 

till miljöetik eller etik, vilket är det primära fokuset för studien. Dock kan det upplevas som 

att vissa argument har större anknytning till ett governance eller osäkerhets- och 

riskperspektiv. Motivet varför dessa argument lyfts fram är på grund av att etikiska aspekter 

ofta ligger nära governancediskussioner och/eller utgör grunden för policy och 

beslutsfattande.   

Spetsformuleringen som valts är normativt formulerad och lyder ”geoingenjörskonst bör 

implementeras”. Orsaken till att spetsformuleringen är normativ kommer från ordet bör, vilket 
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ger uttryck för att en handling kan genomföras eller inte genomföras och besvaras således 

antingen positivt (att handlingen bör genomföras) eller negativt (att handlingen inte bör 

genomföras). Att spetsformuleringen uttrycks ”positiv” till geoingenjörskonst och inte 

exempelvis lyder ”geoingenjörskonst bör inte implementeras” är oväsentlig i detta fall, då 

argumenten för eller mot spetsformuleringen i så fall endast skulle ändra beteckning. Således 

innebär det att proargumenten (P) är avsedda att stärka spetsformuleringen och 

contraargumenten (C) att försvaga spetsformuleringen. Som nämnt tidigare kan även ett 

argument både vara för och mot den givna spetsformuleringen.  

I artikeln Re-Thinking the Unthinkable: Environmental Ethics and the Presumptive 

Argument Against Geoengineering lyfter Preston (2011) fram två argument vilka under rätt 

omständigheter kan ogiltigförklara det “förmodade” argumentet gentemot geoingenjörskonst. 

Det ”förmodade” argumentet som betonas, är att geoingenjörskonst är en oetisk handling i sig 

(C1), då storskalig manipulering av jordens biokemiska processer är ”otänkbar” och strider 

mot miljöetikers centrala antagande att naturliga processer bör lämnas orörda (C1C1). De två 

argumenten som har möjlighet att ogiltigförklara det ”förmodade” argumentet, är dels att 

geoingenjörskonst är det ”mindre onda av två ting”, med andra ord, står valet mellan en global 

kris grundad på konsekvenserna av globala temperaturhöjningar eller att använda tekniker för 

klimatmanipulering, är geoingenjörskonst det mindre onda valet (P1). Dels, leder 

klimatförändringarna till katastrofala konsekvenser för mänskligheten och miljöetikerna 

avvisar geoingenjörskonst, innebär det är jordens biokemiska processer tilldelas ett högre 

inneboende värde än människan själv (P2), vilket är moraliskt oförsvarbart (P2P1).  

Ralston (2009) tar i artikeln Engineering an Artful and Ethical Solution to the Problem of 

Global Warming upp sex etiska dilemman som miljöetiker måste ta ställning till, gällande 

frågan om geoingenjörskonst är etiskt motiverbart eller inte. Ett av dessa dilemman är 

huruvida miljöetiker applicerar moralisk status till nutida eller även framtida generationer 

(C2), ett annat är hur miljöetiker förespråkar etisk kontroll (kontroll över naturen) eller en 

etisk återhållsamhet (förvaltar naturen). Ett tredje är debatten mellan ekocentrism och 

antropocentrism och den följande skiljelinjen mellan vad som har moralisk status. Ralston 

(2009), argumenterar i sin slutsats för att forskning om klimatmanipulerande tekniker bör 

fortsätta (P3) och att geoingenjörskonst må betraktas som ett verktyg för att hantera 

klimatförändringarna (P4). Men, dessa tekniker bör användas med ansvar och med respekt för 

naturen, även om användningen av geoingenjörskonst har för avsikt att rädda människan som 

art (P1P1).  

Bunzl (2009) ställer sig frågan i artikeln Researching geoengineering: should not or could 

not? utifall geoingenjörskonst är framtidens svar mot klimatförändringarna och reder ut det 

moraliska argumentet ”vi borde inte ta reda på det” samt det metodologiska argumentet ”om 

vi försöker ta reda på det, så kan vi inte”. Bunzl (2009) invänder mot det moraliska 

argumentet och menar att forskning om geoingenjörskonst bör fortsätta på grund av det kan 

vara en lösning, om än temporär, så är det värt att undersöka (P3P1/C3). Att tillåta forskning 

kommer dock väsentligt öka sannolikheten för att teknikerna utvecklas och implementeras 

och således måste idén behandlas varsamt (C3C1). Dessutom, utveckling av 

geoingenjörskonst innebär att teknikerna måste testas och experiment genomföras, från lokal 

till global skala, samt måste forskare förhålla sig till regelverk och lagstiftning gällande 

utförandet av testerna och experimenten. Bunzl (2009) hävdar att utveckling och experiment 
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av geoingenjörskonst är för omfattande och komplext, förknippat med globala risker och 

osäkerhet gällande dess konsekvenser (C3C1C1). Därav måste det metodologiska argumentet 

accepteras, ”om vi försöker ta reda på det, så kan vi inte”.  

Jamieson (1996) hävdar i artikeln Ethics and Intentional Climate Change att avsiktlig 

manipulering av klimatet inte är att erfordra på grund av dess eventuella irreversibla 

konsekvenser (C4). Dessa konsekvenser riskerar att drabba mänskligheten värre än vad den 

globala uppvärmningen själv gör (C4C1), samt; skulle klimatmanipulerande tekniker skapa en 

ny energibalans som är mänskligheten fördelaktig, finns risken att det kommer att förbli 

lönsamt att släppa ut koldioxid i atmosfären. Människans beteende däremot är lättare att 

förändra, då människan lär sig och anpassar sig efter nya omständigheter, även om det kan 

vara kostsamt och ta tid. En beteendeförändring är därför att föredra. Jamieson (1996) menar 

att en beteendeförändring är ”den bästa responsstrategin” samt den mest etiska lösningen till 

klimatproblematiken (C5).  

I artikeln The Geoengineering Option betonar Victor et al. (2009) internationella 

förhandlingars misslyckanden att nå bindande avtal för att minska koldioxidutsläppen. 

Problematiken kring rättvisa, ansvar och kostnader är faktorer vilka gör processen utdragen 

och långsam och forskare har på sistone lyft geoingenjörskonst som en alternativ åtgärd till 

internationella bindande avtal (P5). Visserligen innebär användandet av geoingenjörskonst 

snabba nedkylningsmöjligheter till den globala medeltemperaturen (P6), men samtidigt är det 

endast temporära lösningar och själva grundproblematiken, det vill säga den höga 

koncentrationen koldioxid i atmosfären, återstår (C6).   

Robock (2008) beskriver ingående geoingenjörskonstens implikationer i artikeln Twenty 

reasons why geoengineering may be a bad idea, där 20 argument mot implementering av 

geoingenjörskonst förs fram. Orsakerna är både av politisk, etisk och moralisk karaktär. Bland 

annat nämns den snabba globala uppvärmningen utifall att de klimatmanipulerande teknikerna 

”går sönder”, till hur mänskliga ”fel” lätt kan uppstå vid utveckling eller implementering och 

vilka enorma konsekvenser sådana ”fel” kan få i termer av kostnader, tid och ansvar. Robock 

(2008) nämner även hur geoingenjörskonst kan missbrukas och användas vid krigsföring men 

att det samtidigt, ur tolkningssynpunkt, strider mot ”Convention on the Prohibition of Military 

or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques”. Dessutom, om 

implementering av geoingenjörskonst är lyckad och människan har möjligheten att reglera 

klimatet med vald teknik, hur ska beslutsfattare eller andra intresseorgan enas om en 

temperatur som är mest önskvärd (C7)? Samt, implementeras geoingenjörskonst med avsikt 

att den globala medeltemperaturen ska minska, men konsekvenserna av implementeringen 

leder till att vissa regioner får stabilt kallare klimat medan andra regioner än varmare eller 

liknande negativa oförutsägbara konsekvenser, uppstår en ny rättviseproblematik (C8). Hur 

skall och av vem, dessa regioner kompenseras?  

I artikeln Why Geoengineering Is Not A ”Global Public Good”, and Why It is Ethically 

Misleading to Frame it as One bryter Gardiner (2013) ner argumentet att geoingenjörskonst är 

en ”global kollektiv allmännytta”. I tidigare beslutsfattande kontext (Barret 2007) har 

geoingenjörskonst beskrivits som en ”global kollektiv allmännytta”, då lyckad 

implementering av geoingenjörskonst gynnar hela mänskligheten (universellt) samt att nyttan 

är icke-exkluderande och icke-rivaliserande, vilket är allmänna kriterier för kollektiva nyttor 

(P7). Gardiner (2013) resonerar dock annorlunda och menar att implementering av 
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geoingenjörskonst inte kommer att gynna hela mänskligheten och således inte är en universell 

nytta (C9). Detta på grund av att ingen garanti finns för att alla människor, nationer eller 

grupper kommer att gynnas lika och inte heller att ingenjörer kan leverera teknik med 

specifikationen att gynna alla människor lika mycket, över en väldigt lång tid. Ur ett etiskt 

synsätt är kravet på universell nytta orimligt, då kravet dels är tämligen restriktivt (för höga 

kravspecifikationer på tekniken) och dels alltför tillåtande, då vilken nation eller organisation 

som helst kan utveckla och implementera geoingenjörskonst i dagsläget, så kallade unilaterala 

projekt (C9C1/P7P1). Inte heller anser Gardiner (2013) att geoingenjörskonst är icke-

exkluderande och icke-rivaliserande och borde därför inte målas upp som den ”globala 

kollektiva allmännyttan” i positiv bemärkelse vilket tidigare har gjorts. 
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Spetsformulering: Geoingenjörskonst bör implementeras  

 

Proargument  

P1: Geoingenjörskonst är det mindre onda alternativet (Preston, 2011)   

P1P1: Även om det är det mindre onda alternativet, bör användningen av 

klimatmanipulerande tekniker användas med ansvar och respekt (Ralston, 2009).  

P2: Människans liv värderas högre än jordens biokemiska processer (Preston, 2011).  

P2P1: Det är moraliskt oförsvarbart att hävda att jordens processer har högre eller lika 

värde som människan själv (Preston, 2011).  

P3: Forskning om geoingenjörskonst bör fortsätta (Ralston, 2009). 

P3P1: Fortsatt forskning är behövlig för att veta om det kan vara en lösning (Bunzl, 

2009).  

P4: Geoingenjörskonst bör betraktas som ett verktyg att hantera klimatförändringarna 

(Ralston, 2009).  

P5: Internationella förhandlingar misslyckas med att etablera bindande avtal (Victor et al., 

2009).    

P6: Geoingenjörskonst ger upphov till snabba nedkylningsprocesser (Victor et al., 2009).  

P7: Geoingenjörskonst är en global kollektiv allmännytta (Gardiner, 2013).  

P7P1: Möjligheten att unilaterala projekt kan genomföras (Gardiner, 2013).  

 

Contraargument  

C1: Geoingenjörskonst är en oetisk handling i sig (Preston, 2011).  

C1C1: Jordens naturliga processer bör lämnas orörda (Preston, 2011).  

C2: Givet moralisk status, kan implementering av geoingenjörskonst negativt påverka 

framtida generationer (Ralston, 2009).  

C3: Forskning om geoingenjörskonst bör inte fortsätta (Bunzl, 2009).  

C3C1: Tillåts forskning ökar sannolikheten för utveckling och implementering (Bunzl, 

2009).  

C3C1C1: Tillåts forskning måste tester och experiment utföras, vilket är för komplext 

och riskfyllt (Bunzl, 2009).  

C4: Geoingenjörskonst kan ge upphov till irreversibla ekologiska konsekvenser (Jamieson, 

1996). 

C4C1: Konsekvenserna kan eventuellt göra klimatproblematiken än värre än vad den 

redan är (Jamieson, 1996).  

C5: Klimatproblemtiken bör lösas genom en beteendeförändring (Jamieson, 1996).  

C6: Höga koncentrationer koldioxid kommer kvarstå (Victor et al., 2009).   

C7: Implementering av geoingenjörskonst medför risken att teknikerna används som 

krigsföringsmedel eller konfliktfrämjande medel (Robock, 2008).  

C8: Implementering kan ge upphov till en ny rättviseproblematik (Robock, 2008).  

C9: Geoingenjörskonst är inte en global kollektiv allmännytta (Gardiner, 2013).  

C9C1: Möjligheten att unilaterala projekt kan genomföras (Gardiner, 2013).  

Tabell 1. Sammanställning av pro- och contraargumenten gentemot spetsformuleringen.  

 



25 
 

6 Diskussion 
Detta diskussionskapitel är uppdelat i två delar, där första delen avhandlar pro et 

contraanalysen. Eftersom pro et contraanalysen inte har för avsikt att nå ett ”vinnande” 

argument, kommer argumenten att diskuteras och resoneras om i förhållande till varandra för 

att urskilja deras olika innebörder och tyngdpunkter. I den andra delen kommer utvalda 

argument från pro et contraanalysen att relateras till teorierna, konstruktivism och rationalism. 

Detta för att se hur de framförda argumenten kan tolkas av konstruktivister och rationalister 

och vid implementering, vilken effekt det kan tänkas få, beroende av hur beslutfattares 

värderingar, syn på kunskap och samhällets uppbyggnad avspeglas.  

6.1 Pro et contraanalysens utfall  

Pro et contraanalysen visar tydligt att miljöetikerna är oense i debatten om huruvida 

geoingenjörskonst bör implementeras eller inte. Skiljelinjerna illustrerar således att den 

nuvarande miljöetiska debatten är av oerhörd vikt, då och som Preston (2011) betonar, den 

tvingar miljöetikerna att konfrontera dilemman som geoingenjörskonst för med sig. 

Fundamentala etiska frågor som exempelvis: Vad bör vi göra eller inte göra? Vad är rätt eller 

fel? Vilka ting tilldelas moralisk status? Vilket värde har naturen i förhållande till människan? 

Vilka är våra skyldigheter respektive rättigheter? splittrar således forskarna inom området och 

ingen entydig ståndpunkt kan utkristalliseras. Sju argument av den första ordningen och fyra 

argument av den andra ordningen för implementering och nio argument av den första 

ordningen samt fem argument av den andra eller tredje ordningen mot implementering blev 

resultatet av pro et contraanalysen.  

Nedanstående diskussion kommer att inledas med argument P3 (Ralston, 2009) som 

antyder att forskning om geoingenjörskonst bör fortsätta.  Detta på grund av hur miljöetikerna 

ser på forskning och den argumentation som finns kring forskning är relevant för huruvida 

miljöetikerna i senare skede kan argumentera för en eventuell implementering av 

geoingenjörskonst. Med andra ord, skulle miljöetikerna entydigt avvisa fortsatt forskning helt, 

finns det inga belägg för att fortsätta en argumentation kring huruvida en implementering bör 

genomföras eller inte.  

Argumentet P3 (Ralston, 2009) antyder att forskning om geoingenjörskonst bör fortsätta. 

Argumentet stärks av P3P1 (Bunzl, 2009) som menar att, bedrivs inte forskning så vet vi inte 

huruvida geoingenjörskonst kan vara en lösning eller inte. Med andra ord, en strävan efter 

kunskap och vetande genomsyrar argumentet. Mänskligheten vill veta om geoingenjörskonst 

kan vara en lösning, vilket kan härledas till P6 (Victor et al., 2009), att inga andra metoder 

möjliggör den snabba nerkylningsprocess som geoingenjörskonst gör och som mänskligheten 

behöver för att bemöta klimatförändringen. Att forskning bör bedrivas stärks även indirekt av 

P4 (Ralston, 2009), då geoingenjörskonst bör betraktas som ett verktyg i verktygslådan för att 

hantera klimatförändringen. Enligt dessa argument bör forskningen fortsätta. Mot detta står 

C3 (Bunzl, 2009), som antyder att forskning inte bör fortsätta, vilket stärks av C3C1 (Bunzl, 

2009) som implicerar att sannolikheten av utveckling och implementering ökar väsentligt om 

forskning tillåts. Vidare stärks detta argument av C3C1C1 (Bunzl, 2009), där argumentet är 

att, om forskning tillåts, kommer förmodligen tester och olika typer av experiment att 

genomföras, vilket ses som förenligt med stora risker och ingripanden i komplexa system som 

människan inte har heltäckande kunskap om. Skiljelinjen mellan dessa argument kan som jag 
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ser det tolkas som ”teknikoptimister” kontra ”teknikpessimister”, eftersom författarna till 

ovanstående argument är väl medvetna om geoingenjörskonstens fördelar och nackdelar.  

Vidare så kan argumentet P1 (Preston, 2011), att geoingenjörskonst är det mindre onda 

alternativet, ställas mot C1 (Preston, 2011) som antyder att manipulerande tekniker av jordens 

naturliga processer är en oetisk handling i sig. Argumentet stärks av C1C1 (Preston, 2011) 

som hävdar att naturliga storskaliga processer bör lämnas orörda, vilket grundas i den strikta 

miljöetiska uppfattningen om jordens naturliga system. P1P1 (Ralston, 2009) stärker P1 

(Preston, 2011) som menar att om så vore fallet, att geoingenjörskonst är den mindre onda 

handlingen i jämförelse med att inte agera och låta människan ”utplånas” till följd av 

klimatförändringen, bör geoingenjörskonst användas på ett ansvarsfullt och mot naturen 

respektfullt sätt. Meningsskiljeaktligheterna har således nära anknytning till P2 (Preston, 

2011) som hävdar att människans liv värderas högre än jordens naturliga processer. 

Argumentet stärks av P2P1 (Preston, 2011) som anser att hävda annorlunda vore djupt 

omoraliskt. Argumenten är tämligen kontroversiella och bemöts inte i de andra utvalda 

artiklarna utan jag återkommer till dem nedan med egen reflektion.  

C4 (Jamieson, 1996) menar att implementering av geoingenjörskonst kan ge upphov till 

irreversibla ekologiska konsekvenser och stärks av C4C1 (Jamieson, 1996) som antyder at 

dessa konsekvenser medför risken att göra klimatförändringen värre än vad den redan är idag, 

i alla fall för enskilda nationer. Här återfinns en viss koppling till C3C1C1 (Bunzl, 2009) som 

menar att osäkerheterna är för stora och riskerna likaså. Risk i denna kontext är inte heller 

endast sammanlänkat med de tekniska risker som eventuell implementering innebär, utan 

även som C8 (Robock, 2008) påstår, risk för att en ny rättviseproblematik uppstår. Denna 

rättviseproblematik anknyter till möjligheten att implementering av geoingenjörskonst leder 

till ”orättvisa” konsekvenser, där vissa nationer eller regioner får önskvärda stabila klimat, 

medan andra regioner inte påverkas av teknikerna och får således värre förutsättningar, vilket 

återanknyter argumentet till C4C1 (Jamieson, 1996). Argumentet C8 (Robock, 2008) kan 

även sammankopplas med C2 (Ralston, 2009). Tilldelar vi framtida generationer moralisk 

status, innebär det att vi har ett ansvar inför dem. Detta är likt det Rockström (2012) antydde, 

att vår exploatering av jordens resurser och annan antropogen aktivitet är på kommande 

generationers bekostnad. Det är vår moraliska skyldighet att låta framtida generationer göra 

sina egna val och ha möjlighet till uppfyllelse av de behov, standard och lycka som vi har 

idag, vilket begränsas om vi implementerar geoingenjörskonst och får oönskvärda effekter. 

Denna rättvisa mellan generationer är dock inte problemfri, dels därför att oavsett vad vi gör 

med god intention, vet vi inte framtidens preferenser och dels, oavsett vad vi gör eller vilka 

metoder vi tillämpar, finns risken för att framtida generationer får värre förutsättningar än vad 

vi har idag. Som exempel så finns det inga vetenskapliga belägg för vilket val av metod som 

gynnar framtiden mest, om vi väljer mellan att implementera geoingenjörskonst, använda 

CCS-metoder eller inte göra någonting alls.      

I kontrast påpekar P5 (Victor et al., 2009) att internationella förhandlingar har misslyckats 

med att etablera bindande avtal för reducering av koldioxidutsläpp och såldes börjar tiden 

rinna ut för mänskligheten att anamma andra metoder. Vilket återigen stärks av P6 (Victor et 

al., 2009), att geoingenjörskonst faktiskt möjliggör de snabba nerkylningsprocesser som vi 

behöver för att inte exempelvis överstiga tvågradersmålet. C6 (Victor et al., 2009) bemöter 

argumentet med att själva huvudproblemet kvarstår, det vill säga den höga koncentrationen 
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koldioxid i atmosfären, vilket vi måste hantera oavsett om geoingenjörskonst implementeras 

eller inte, på grund av andra negativa effekter än temperaturhöjningen som ökade 

koncentrationer koldioxid i atmosfären ger upphov till. Dessutom erbjuder geoingenjörskonst 

endast temporära lösningar och i den händelse tekniken mot förmodan skulle ”gå sönder” 

väntar en snabb omställning till ett mycket varmare klimat. C5 (Jamieson, 1996) menar att rätt 

tillvägagångssätt för att lösa klimatproblematiken inte är dessa temporära lösningar utan en 

beteendeförändring. Detta eftersom människan är anpassningsbar och har kapacitet att 

genomföra en beteendeförändring som ger en långsiktigt stabil lösning. Därutöver, 

implementeras geoingenjörskonst medföljer en riska att problematiken skjuts upp till 

framtiden och framtida generationer att hantera och incitament för en beteendeförändring 

minskar på grund av att ”tekniken” finns där, på plats, och kommer att fortsätta finnas där för 

att hantera och reglera klimatet utan att mänskligheten behöver genomföra omständliga och 

krävande förändringar. Detta implicerar att våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser 

kan fortgå utan tillämpning av andra koldioxidreducerande metoder. I anknytning till detta, 

påvisar C7 (Robock, 2008) att skulle ett sådant scenario inträffa, ökar möjligheten för att 

geoingenjörskonst används i andra syften, precis som väder och klimatmodifikation användes 

under kalla kriget. Det finns alltså en risk att teknikerna används i krigsföringssyfte och precis 

som C8 (Robock, 2008) antyder, ge upphov till nya konflikter utifall orättvisa utfall blir 

konsekvensen. Exempelvis, vems skyldighet och moraliska plikt är det att kompensera 

nationer eller regioner som inte fick ” dra nytta” av implementeringen? Samt, vem bestämmer 

hur teknikerna ska regleras, om olika nationer önskar olika temperaturer grundat i vad som 

gynnar deras egna intressen?  

Argumenten leder oss osökt in på P7P1 (Gardiner, 2013) och C9C1 (Gardiner, 2013), vilka 

menar att det både finns fördelar och nackdelar med att geoingenjörskonst kan implementeras 

av enskilda nationer eller organisationer, i så kallade unilaterala projekt. Fördelen är att 

problematiken kring samtycke och bindande överenskommelser eller gemensamma 

finansieringar förbises, men nackdelen blir likt C7 och C8 (Robock, 2008) påvisar. Det kan 

med andra ord skapa värre problem än det som det var tänkt att lösa, både ur sociala och 

ekonomiska aspekter, men även som C4 (Jamieson, 1996) menar, negativa ekologiska 

konsekvenser. Möjligheten till unilaterala projekt både stärker och försvagar P7 (Gardiner, 

2013) och C9 (Gardiner, 2013) som antyder att geoingenjörskonst är en global kollektiv 

allmännytta. I frågan råder en stor oenighet, varav argumentet både är för och mot 

spetsformuleringen. Geoingenjörskonst kan enligt vissa forskare betraktas som en global 

kollektiv allmännytta, på grund av att det är ett verktyg som vid implementering ger alla nytta, 

det vill säga ett stabilare önskvärt klimat. Nyttan är universell, kan utföras av enskilda 

nationer eller organisationer och definieras som icke-rivaliserande och icke-exkluderande. 

Detta innebär att ingen kan ta ifrån en annan persons nytta av effekten och inte heller 

exkluderas från nyttan. Men motargumentet som Gardiner (2013) lyfter upp, är att det inte 

finns en garanti på att en implementering kommer gynna alla och inte heller att ingenjörer kan 

uppnå specifikationerna som krävs för att tekniken ska leverera denna globala nytta. Ur ett 

etiskt perspektiv är nyttan således inte universell, på grund av att kraven är både för restriktiva 

och för tillåtande. Nyttan anses inte heller vara icke-rivaliserande och icke-exkluderande. 

Sammanfattningsvis, argumenten för och mot implementering av geoingenjörskonst skiljer 

sig på många punkter. Eftersom pro et contraanalysen inte har för avsikt att urskilja ett 
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”vinnande” argument, ger det utrymme för var och en av oss att ta ställning till de enskilda 

argumenten och värdera dem utifrån sin kontext.   

Min uppfattning är att vissa argument är mer tilltalande och att vissa viktiga argument inte 

återfinns bland de utvalda artiklarna. Till en början anser jag att P1 (Preston, 2011) följt av P2 

(Preston, 2011) inte går att kritisera. Står mänskligheten inför vägvalet mellan människans 

överlevnad och jordens naturliga processers överlevnad, kommer valet alltid att landa på 

mänskligheten. Vi kommer alltid att värdera våra egna liv högre än andra arters eller de sjöar 

och skogar som vi trots allt är beroende av. Men argumentet att geoingenjörskonst är det 

mindre onda alternativet måste granskas mer noggrant. Geoingenjörskonst är det mindre onda 

alternativet när vi inte har något annat alternativ och kan sägas vara ”den sista utvägen”. Men, 

andra metoder för att exempelvis reducera koldioxid i atmosfären kommer att bedrivas 

samtidigt och under utveckling och implementering av geoingenjörskonst. Med andra ord 

känns det orimligt att vi kommer till den punkt där P1 (Preston, 2011) verkligen är fallet och 

kan i viss mån tolkas som mindre verklighetstroget jämfört med de andra argumenten.  

Den stora kontrasten står mellan P5 och P6 (Victor et al., 2009) och C5 (Jamieson, 1996) 

och C6 (Victor el al., 2009). Geoingenjörskonst erbjuder snabba nerkylningsmöjligheter, 

vilket vi är nästan beroende av på grund av att internationella förhandlingar misslyckats 

etablera bindande avtal. Men samtidigt, en sådan handling löser inte det fundamentala 

problemet med växthusgaserna i vår atmosfär och det bästa sättet att nå en långsiktig hållbar 

lösning vore genom en beteendeförändring. Insikten som nås i samband med dessa argument, 

är tidsperspektivet. Vilken väg vi väljer att ta beror på vår inställning. Vill eller ”behöver” vi 

snabba lösningar, eller kan vi eller ”har råd” med att gå en längre, mer omfattande väg till 

långsiktiga lösningar? Vad som avgör utfallet är tämligen svårt att förutse, men enkelt sagt, så 

faller det sig tillbaka på hur beslutsfattare tar beslut. Oftast ligger forskning till grund för 

beslutfattares beslut, vilket innebär att huruvida forskare kan nå övergripande konsensus i 

frågan om geoingenjörskonst, kommer att påverka vår framtid. Som vi sett i pro et 

contraanalysen är forskarna långt ifrån överens, vilket innebär att den framtida debatten 

kommer att bli otroligt intressant att följa. 

I sammanhanget saknar jag två aspekter som artiklarna inte behandlar. Det första är 

försiktighetsprincipen. De flesta artiklar uttrycker att geoingenjörskonst är förknippat med 

osäkerheter och risker, men ingen uttrycker direkt motstånd gentemot geoingenjörskonst 

utifrån försiktighetsprincipen. Enligt min bedömning bör försiktighetsprincipen efterlevas och 

huruvida forskarna når resultat som kan säkerställa implementeringens faktiska osäkerheter 

eller risker tror jag kommer att få en avgörande betydelse. Det andra är definitionen av vad 

som är naturligt. Människan har påverkat och påverkar kontinuerligt naturen och dess 

processer. Det innefattar allt från jordbruk till avskogning och vattendammar till stora 

infrastrukturprojekt. Människan förändrar och förvaltar naturen efter sitt eget intresse och har 

så gjort sedan de första bönderna satte spaden i marken. Vad är då naturligt? Vad skiljer 

geoingenjörskonst, som bland annat föreslår att sulfataerosoler skjuts upp i stratosfären, till 

stora kolgruvor eller oljeutvinning? C1 (Preston, 2011) antyder att geoingenjörskonst är en 

oetisk handling i sig, på grund av manipulerandet av jordens naturliga processer. För mig 

faller detta argument, då människan redan bedriver den typen av verksamhet. Bryter vi upp 

argumentet och ställer oss frågan; vad är det oetiska? Själva handlingen i sig eller att vi utför 

handlingen med en intention, en avsikt att förändra? Personligen tror jag det oetiska är själva 
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avsikten. Manipulering av klimatet känns onekligen oetiskt, men själva handlingen i sig, att 

förändra exempelvis koncentrationen sulfataerosoler i stratosfären, är inte värre än vad vi 

redan gör idag. Ett motargument är att miljöetiker förkastar de handlingar vi utför idag också, 

men i detta fall anser jag att syftet måste betraktas. Är det en handling med syfte att ”rädda 

världen” eller i alla fall, minimera negativa konsekvenser för många miljoner människor 

(översvämningar etc.) eller en handling med syfte att tjäna pengar, genom utvinning av olja? 

Beaktas handlingens underliggande syfte anser jag att implementering av geoingenjörskonst 

inte är en oetisk handling och på så sätt kan rättfärdigas. Vi människor är naturliga och 

debatten om våra påföljande handlingar är naturliga eller inte, ryms inte i denna studie, men 

frågan är ytterst relevant för hur miljöetiker och andra ser på geoingenjörskonst och 

implementering av den.  

6.2 Pro et contraanalysens argument i förhållande till det teoretiska ramverket 

De utvalda argumenten från pro et contraanalysen som kommer sättas i förhållande till 

teorierna är följaktligen de argument som jag ovanstående ansåg vara mer intressanta och 

utgöra den stora kontrasten mellan förespråkarna och motståndarna. Dessa är P1 (Preston, 

2011), P5, P6 och C6 (Victor et al., 2009) samt C5 (Jamieson, 1996).  

För att förstå hur en konstruktivist resonerar kring argumentet P1 (Preston, 2011), att 

geoingenjörskonst är det mindre onda alternativet, måste argumentet brytas ner. Det onda 

alternativet är som tidigare nämnt att mänskligheten inte gör någonting åt 

klimatförändringarna. Förhållandet mellan det mindre och det mer onda alternativet är en 

social konstruktion, utifrån den sociala verkligheten vi lever i. Med andra ord, jämförelsen 

mellan det mindre och det mer onda finns på grund av människans sociala interagerande. 

Därutav är problematiken reell och huruvida en konstruktivist skulle hävda att 

implementering av geoingenjörskonst i fallet vore de facto det mindre onda alternativet, beror 

på denna insikt. Dock, eftersom inget enligt konstruktivister bör tas förgivet, utan som 

föränderliga processer, kan likväl denna ståndpunkt förändras, utifall interaktionen mellan 

människor leder till en annan världsuppfattning. För en rationalist är valet tämligen mer 

självklart. Utifrån logiskt tänkande och handlande efter vad som maximerar den enskildes 

nytta, är det självklart att geoingenjörskonst är det mindre onda alternativet och således bör 

implementeras för att undvika risken för det mer onda alternativet. Kunskapen om vad som är 

det ”rätta valet” i detta fall, som ligger till grund för ens handling, utgörs inte av 

sinneserfarenheten, utan a priori genom intuition och strategisk logik. Alternativt att 

sinneserfarenheten stimulerar till medvetenhet om vilka handlingar som maximerar ens nytta, 

beroende på vilken av de tre definierade premisserna som en rationalist identifierar sig med.  

Utifrån P5, P6 och C6 (Victor et al., 2009) och C5 (Jamieson, 1996) följer ett liknande 

resonemang mellan de två teorierna. P5 och P6 (Victor et al., 2009), antyder att snabba 

nerkylningsprocesser är ett lukrativt alternativ som internationella förhandlingar inte har 

lyckats åstadkomma, kan ur ett konstruktivistiskt synsätt beskrivas som en konsekvens av den 

sociala konstruktionen. Samspelet och interaktionen mellan beslutsfattare som förhandlar är 

grundläggande för deras verklighetsuppfattning. Ett sätt att betrakta dessa förhandlingar och 

varför de misslyckas, är att avspeglingen mellan olika normer, språk, kulturer och institutioner 

försvårar det interaktiva samtalet. Verklighetsuppfattningen blir således begränsad, vilket kan 

vara en orsak till att bindande avtal är svåra att få till stånd. Konstruktivister hävdar 
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förmodligen att på grund av förändringskriteriet, kommer dilemman likt detta att lösas inom 

sinom tid. Men problemet återstår och hur ser då konstruktivister på geoingenjörskonst som 

en snabb, temporär metod i jämförelse med andra tänkbara metoder? Antagligen likt beskrivit 

ovan, problematiken med klimatförändringarna är en social konstruktion och därav har vi 

incitament att lösa klimatförändringarna, på grund av att den sociala konstruktion som målas 

upp om mänskligheten inte agerar, uppfattas som mindre önskvärd. Den rationalistiska 

ståndpunkten skulle kunna uttryckas enligt följande; internationella förhandlingar har 

misslyckats på grund av att beslutsfattare inte handlar i enlighet med vad som maximerar 

deras nytta, vilket härleds till kunskap och hur kunskap ligger till grund för beslutsfattarnas 

handlingar. Utifrån denna synvinkel har beslutsfattarna inte använt sig av sina intuitioner och 

sin rationella insikt och således inte dragit ”rätt” slutsatser som ligger till grund för 

kunskapen. Emellertid, i frågan om att geoingenjörskonst erbjuder möjligheter till snabba 

lösningar på klimatförändringen, är rationalisternas ståndpunkt mer rättfram likt beskrivit 

ovan och anser att geoingenjörskonst bör implementeras.  

C5 (Jamieson, 1996) och C6 (Victor et al., 2009) menar att klimatförändringen bör lösas 

genom en beteendeförändring och att geoingenjörskonst inte löser själva huvudproblematiken 

med höga koncentrationer koldioxid i atmosfären. En konstruktivist skulle återigen anse att 

klimatförändringen är en social konstruktion. Huruvida lösningen utgörs av geoingenjörskonst 

eller en beteendeförändring, beror fundamentalt av hur interaktionen mellan människor ger 

upphov till den ena verklighetsuppfattningen eller den andra. Dock kan en beteendeförändring 

ligga närmare tillhands och således anses vara rätt alternativ, på grund av de normer och den 

kultur som samhället är präglat av. Med andra ord, eftersom normer och kulturer finns i större 

utsträckning i samhället och påverkar samhället därefter, och språket är ramverket för 

handling, torde det vara enklare att genomföra en beteendeförändring än att använda sig av 

riskfylld teknik. Att geoingenjörskonst inte löser grundbulten i klimatproblematiken 

återkopplar konstruktivister till förändringskriteriet. Framtida klimatmanipulerande tekniker 

må väl erbjuda lösningar för koncentrationen koldioxid i atmosfären och blir så fallet, 

kommer diskursen och den sociala konstruktionen att förändras. En rationalist skulle hävda att 

en beteendeförändring var rätt alternativ istället för geoingenjörskonst om det skulle 

maximera nyttan. I dagsläget är detta ställningstagande svårt, på grund av okunskap om 

geoingenjörskonstens kostnader och konsekvenser kontra en beteendeförändrings. När det 

gäller geoingenjörskonstens brister, det vill säga oförmåga att hantera koncentrationen 

koldioxid i atmosfären, kommer rationalister grunda sina antaganden i deras kunskapssyn. 

Eftersom kunskapen erhålles oberoende av sinneserfarenhet, skulle en rationalist utifrån den 

intuitiva/deduktiva tesen påstå att dagens oförmåga att implementera andra kraftfulla 

koldioxidreducerande metoder gör geoingenjörskonst fördelaktigt trots dess brister. Detta på 

grund av att de snabba nerkylningsmöjligheterna som i alla fall på kort sikt ger den största och 

mest önskvärda nyttan.  

Sammanfattningsvis är min uppfattning att båda teorierna instämmer i att 

geoingenjörskonst bör implementeras. Enligt konstruktivister är klimatförändringen en social 

konstruktion och eftersom denna verklighetsuppfattning är entydig bör geoingenjörskonst 

implementeras under förutsättning att den sociala konstruktionen inte förändras, och 

exempelvis en beteendeförändring uppstår som ett mer attraktivt alternativ. Detta 

förhållningssätt medför dock en problematik. Om inget bör tas för givet, då diskursen ständigt 
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kan förändras, ger det uttryck för att passivitet förespråkas, vilket mänskligheten enligt min 

uppfattning inte har råd med. För rationalister är geoingenjörskonst det bästa alternativet så 

länge som det maximerar nyttan i jämförelse med andra metoder, trots dess brister att 

exempelvis inte hantera grundproblematiken. Min tolkning är att rationalister således baserar 

sina beslut utifrån ett korttids-perspektiv, med andra ord vad som är fördelaktigt här och nu, 

vilket kan betraktas som en nackdel då långsiktiga lösningar förespråkas. Men samtidigt som 

en fördel, framförallt i jämförelse med den passivitet som konstruktivister uttrycker, då 

handlingen med större sannolikhet kommer att genomföras.   

7 Slutsatser  
Utifrån studiens syfte och frågeställningar kan följande slutsatser dras: 

- Vilken potential har geoingenjörskonst att motverka klimatförändringen? 

Geoingenjörskonst erbjuder ett stort urval av metoder för att motverka klimatförändringen, 

allt från att måla hustak vita till att modifiera den naturliga vittringsprocessen till att skjuta 

upp sulfataerosoler i stratosfären och rymdbaserade reflexionsobjekt i omloppsbana runt 

jorden. Med andra ord anses potentialen stor, vilket jag tror är en orsak till varför 

geoingenjörskonst har börjat diskuteras inom vetenskapliga sammanhang. Dessutom 

framställs många av teknikerna som väl genomförbara, tekniken finns redan tillgänglig. 

Osäkerheterna och riskerna är den stora frågan som hindrar en implementering. Kostnader, 

regleringar, ekologiska negativa konsekvenser och den etiska rättviseproblematiken är 

exempel på bromsklossar. Således måste dessa hinder bemötas på vetenskapliga grunder 

innan vi kan se en verklig implementering av de klimatmanipulerande teknikerna.  

- Hur framställs geoingenjörskonst i den miljöetiska litteraturen?  

Geoingenjörskonst har under de senaste åren fått ett stort inflytande inom den vetenskapliga 

debatten. Förmågan att manipulera klimatet börjar betraktas som ett seriöst och behövligt 

alternativ till reguljärt använda metoder och utdragna internationella förhandlingar. I den 

undersökta miljöetiska litteraturen framställs geoingenjörskonst dels väldigt optimistiskt, både 

genom att klimatmanipulerande tekniker erbjuder snabba lösningar på ett globalt hot och i ett 

etiskt perspektiv utgör geoingenjörskonst det mindre onda alternativet. Men dels som djupt 

oetiskt och pessimistiskt, då geoingenjörskonst betraktas som en oetisk handling i sig, inte 

löser grundproblematiken samt lämnar över ansvaret för att hitta de långsiktiga lösningarna 

till framtida generationer. Resultatet av pro et contraanalysen visar skiljelinjerna tydligt och 

argumenten som lyfts fram av förespråkare och motståndare är starka och svåra att 

konfrontera.  

- Under vilka premisser är det miljöetiskt försvarbart/icke- försvarbart att använda 

geoingenjörskonst för att hantera klimatförändringen? 

Utifrån pro et contraanalysen är det entydigt att geoingenjörskonst endast är etiskt försvarbart 

som medel att hantera klimatförändringen på grund av P1, P2 och P2P1 (Preston, 2011). När 

alternativen ställs på sin spets framgår det tydligt att människans liv värderas högre än jordens 

biofysiska processer, samt står valet mellan att rädda mänskligheten genom geoingenjörskonst 
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eller att inte manipulera jordens biokemiska processer, kommer miljöetiker välja människans 

överlevnad. C2 (Ralston, 2009), C4 (Jamieson, 1996) och C8 (Robock, 2008) framhäver de 

starka miljöetiska argumenten som gör geoingenjörskonst icke-försvarbart. Vid 

implementering av geoingenjörskonst finns risken att trösklar passeras och irreversibla 

ekologiska konsekvenser blir effekten, vilket leder in på att en ny rättviseproblematik kan 

uppstå. Orättviseproblematiken åsyftar även framtida generationer, som kommer att få ta del 

av konsekvenserna av vårt agerande, vilket vore vår moraliska skyldighet att undvika således 

framtida generationer tilldelas moralisk status.    

 

7.1 Avslutande kommentar  

Det är en tidsfråga innan geoingenjörskonst kommer att diskuteras bland beslutsfattare som 

ett seriöst alternativ till andra klimathanterade metoder och huruvida implementering bör ske 

eller inte. Förespråkare och motståndare kommer alltid att ha olika uppfattning och den 

fundamentala frågan är vilken uppfattning beslutsfattare har, för just den aspekten är 

avgörande om framtiden kommer att bestå av att vi manipulerar klimatet eller använder oss av 

andra lösningar. Den miljöetiska debatten som är presenterad i denna studie, tror jag kommer 

att ha en stor inverkan och ligga till grund för vilka beslut som tas. Vad som är rätt eller fel, 

vad vi bör eller inte bör göra är en fråga för etiker, huruvida tillämpning sker eller inte, är en 

fråga för beslutsfattare. Likväl är beslutfattarnas beslut grundade i en världsuppfattning, där 

en rationalistiskt eller konstruktivistisk utgångspunkt kan få avgörande följder för de beslut 

som tas.  

Till sist, för att visa på geoingenjörskonstens framtoning och problematiska karaktär 

huruvida det är en rättfärdigad metod eller inte, citerar jag Victor (2008, s. 324) som säger 

”Bondfilmer i framtiden kanske kämpar med dilemmat av unilateral planetär teknik” och 

Gardiner (2013, s. 523) som menar att ”Implementering av geoingenjörskonst… ser mer ut 

som utövande av monopolmakt. Eftersom detta är makt över de grundläggande ekologiska 

förhållandena på planeten som påverkar livsmöjligheterna för alla berörda, väcker 

geoingenjörskonst mycket allvarliga, fundamentala frågor om politisk legitimitet, rättvisa och 

människans förhållande med resten av naturen”.  

 

7.2 Vidare forskning  

I denna studie lyfts miljöetiska argument fram för och mot en implementering av 

geoingenjörskonst. Men geoingenjörskonst väcker inte endast etiska eller miljöetiska frågor, 

utan det vore intressant att i framtida studier undersöka hur geoingenjörskonst lyfts fram och 

betraktas ur ett ekonomiskt perspektiv, likväl som ur ett samhällspolitiskt perspektiv. Detta då 

dessa perspektiv grundas i andra värderingar. Även en jämförande studie mellan olika 

vetenskaper vore intressant att genomföra för att få en mer heltäckande uppfattning om 

argumenten som finns för och mot en implementering av geoingenjörskonst. 
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