Klimatböcker
Den som vill sätta sig in i klimatfrågan har idag en uppsjö av böcker att välja på. I den här
listan finns förslag på läsvärda, klimatrelaterade böcker inom olika områden, från forskning,
ekonomi och samhälle till skönlitteratur och böcker som försöker visa på en väg framåt.

Bakgrund
Den obeboeliga jorden, David WallaceWells
Det är värre än du trott, mycket värre. Så
inleds denna nyktra berättelse om vilka
följder vi kan vänta oss av klimatförändringarna. På slutet har dock
Wallace-Wells några hoppfulla punkter.

Det minsta vi kan göra är så mycket
som möjligt och lite till, Pär Holmgren
Den före detta TV-meteorologen går
igenom klimatfrågan på ett resonerande
sätt och försöker förstå varför det händer
så lite när det är så bråttom.

Omställningen, Jens Ergon
Det krävs en stor omställning av våra
samhällen. Ergon beskriver problemet med
de ändliga resurserna och kravet på
ständig tillväxt, men talar också om det
hopp han kan se för framtiden.

Cykla – två hjul som förändrar världen,
Johansson-Lagercranz
Cykeln är definitivt en del av ett hållbart
samhälle och här ges en rad exempel på
allt från cykelns historia till dess plats i
olika samhällen och dess framtid.

Alla behöver närhet, Alexander Ståhle
Stadsplanering är ett ämne som är för
viktigt för att överlåta åt trafikplanerare.
En välplanerad stad är kompakt och alla
har relativt nära till allt, så nära att de kan
gå och cykla för att uträtta nästa alla
ärenden. I slutet av boken ges en
användbar lista på femton punkter som
man kan driva lokalt för att få en mer
människovänlig och levande stad.

Konkreta tips
Ett hållbart liv, Naturskyddsföreningens årsbok 2018

Lösningar

Boken ger 365 praktiska tips för en mer
hållbar vardag, till exempel på jobbet, i
skolan, på semestern och på festen.

En strimma av hopp, Staffan
Laestadius

Gör skillnad! Från klimatångest till
handlingskraft Nilsson-Soxbo-Sundh

I denna tredje bok om klimatet kommer
Laestadius med ett antal analyser av hur
mänskligheten har hamnat i klimatkrisen
samt möjliga utvägar. Laestadius lösningar
handlar långt mer om mänskligt beteende
än om teknik.

Boken utgår från individens perspektiv.
Här finns bland annat kapitel om mat,
boende, transporter, kläder, jobb och barn,
och varje läsare kan hitta sin startposition
och se vilka steg som gör störst skillnad.
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Ekonomi
Donutekonomi, Kate Raworth
Nationalekonomer vill mäta välmåendet i
samhället men fastnar i att mäta vårt
materiella välstånd bara för att det är
lättast att mäta. Det blir absurt när stora
katastrofer räknas som ökat välstånd när
det i stället borde vara andra faktorer. Kate
Raworth är en ekonom med ett annorlunda
tänkande som väckt mycket uppmärksamhet.

Nerväxt, Giorgos Kallis
En evig ekonomisk tillväxt är inte möjlig,
då kommer mänskligheten att utarma
jordens resurser så att den blir obeboelig.
Hur kan samhällena ställa om till att
använda mindre resurser och fortfarande
erbjuda en god livskvalitet? Kallis menar
att ”grön tillväxt” inte fungerar för att lösa
världens problem.

Acceleration, modernitet och identitet,
Hartmut Rosa
Vad är det för faktorer som driver våra
moderna samhällen? Rosa är sociologen
som försöker få oss att förstå att begrepp
som tillväxt, acceleration och innovation
både är en orsak till det moderna
samhällets sociala problem och en följd av
dem. Ska vi kunna undvika de värsta
följderna av klimatförändringarna så
behövs en stor mental omställning om vad
vi tror är det goda livet menar Rosa.

Skönlitteratur
The Ministry for the Future, Kim
Stanley Robinson

Samhälle

Om man bara ska läsa en enda bok om
klimatfrågan så är det kanske denna, om
de framtida katastrofer som kan väntas
innan världen når en ny balans. OBS:
boken är på engelska. Förf. har dock skrivit
flera andra böcker med liknande teman,
som finns på svenska, t ex New York 2140.

Klimatpsykologi, Andersson-HylanderNylén

Oryx och Crake, Syndaflodens år,
MaddAddam, Margaret Atwood

Varför handlar inte människor efter de
kunskaper och insikter de har? Varför
tycks mänskligheten vara på väg att köra
huvudet i väggen? Miljörörelsen har
mycket att lära av psykologin när vi
behöver förändra människors beteenden
och värderingar på så kort tid som behövs.

MaddAddam-trilogin är en av de tidigaste
exemplen på området klimatfiktion.
Böckerna utspelar sig i en klimathärjad
värld, men tar också upp andra nutida
samhällsproblem (genteknik, storföretagsdominans etc) och vad de kan medföra.

Jordad, David Jonstad

Laura är tonåring när England, efter stora
klimatkatastrofer, infört koldioxid- och
vattenransoneringar. Boken berättar
humoristiskt om hur hon försöker att ha
ett så normalt liv som möjligt fast elen
försvinner, man får duscha ur en hink och
det är svinkallt i huset.

En bred översikt över civilisationens
historia, problem och möjligheter. Jonstad
jämför bland annat med det romerska
rikets nedgång och fall som var en process
över flera hundra år. Kollapsen kommer,
menar författaren, men den tar tid.

Mitt klimatkatastrofala liv, Saci Lloyd

