
Johan Rockström vill inte 
bli kallad domedagsprofet, 
men vidhåller att miljöpro-
blemen troligen är större  
än vad vi anar.
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Johan RockstRöm

”DET GÅR INTE
ATT FÖRHANDLA
MED NATUREN”

Miljöforskaren Johan Rockström har telefonnumren till världens alla ledare. 
Hans strategi är att genom dialog, diplomati och samarbete försöka rädda  

planeten Jorden. Och han tror att det går.
 TexT JOHAN TELL  FoTo PETER JÖNSSON

➤

 Första gången jag träffade Johan 
Rockström försökte han förgäves 
virka ner sin miljövänliga, hopfäll-
bara cykel i min miljövänliga bils ba-
gageutrymme som till största delen 
upptogs av en tank för biogas.  

”Det här är ju en parodi på ett 
möte mellan två miljömuppar”, 
minns jag att jag tänkte.

Då var denne professor i natur-
resurshushållning på Stockholms 

universitet, chef för Stockholm Resilience Centre och Stock-
holm Environment Institute, inte särskilt känd utanför den 
akademiska sfären. Men ont om tid hade han likväl, varför vårt 
möte avhandlades i bilen på väg till skärgårdsfärjan.

Ett par år senare hinner jag växla några ord med Johan innan 
han ska äntra scenen i Stockholms stadshus för en paneldis-
kussion om klimatkrisen. De andra deltagarna i debatten, 
som leddes av Margot Wallström, är USA:s förre president Bill 
Clinton, Storbritanniens förre premiärminister Tony Blair, 

Fredrik Reinfeldt och kenyanskan Wangari Maathai som för 
sitt trädplanteringsprojekt blev den första afrikanska kvinna 
som erhållit Nobels fredspris. 

På bara fem år hade Johan Rockström gått från att leda ett 
anonymt vattenprojekt i Zimbabwe till att ha numret till all 
världens ledare. Då hade hans fokus legat på jordbruksutveck-
ling och vardagsproblemen i ett land med en ekonomi i fritt 
fall: som att köpa bröd med en trunk pengar; som att utbetalda 
löner på fredagen var värdelösa på måndagen; som att hantera 
vaktens frus kusiners barns skolavgift. 

Nu ledde han 300 forskare, fokuserade på globala frågor 
och på att forskningsresultaten översattes så att komplicerade 
orsakssammanhang blev begripliga för allmänhet och besluts-
fattare. 

Johan RockstRöm föddes i Finspång men tillbringade sin 
tidiga barndom i Brasilien. Redan här, med inblick i de fattigas 
liv i São Paulo och med mormoderns skickade ”Håll Sverige 
rent”-klistermärken föddes tanken på att vilja rädda världen. 
Efter ytterligare några år i Milano och Karlskrona, sökte han 
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sig till lantbruksuniversitetet i Ultuna. Trots att Johan inte 
kom från en lantbrukarfamilj – pappan arbetade med asfalt – 
visste han tidigt att det var miljö, matproduktion och vatten-
försörjning i fattiga länder han ville koncentrera sig på. Det var 
på Ultuna han också insåg vikten av att inte enbart syssla med 
forskning varför han engagerade sig inom studentpolitiken. 
Under året som vice ordförande i Sveriges förenade studentkå-
rer lärde han sig allt om kompromiss-
andets konst, bland annat i debatter 
med de lika kårengagerade blivande 
ministrarna Anders Borg och Fredrik 
Reinfeldt. Men han lärde sig även att 
forskning skiljer sig från politik på den 
punkten att den inte går att kompro-
missa med. 

– Det går inte att förhandla med 
naturen. En kompromiss får inte 
Grönlandsisarna att sluta smälta, 
säger Johan Rockström när jag lyckas 
få en lunch med honom.

Johan är avslappnad och vänlig, 
tycks ha all den tid hans hela tiden sur-
rande och plingande mobil påminner 
honom om att han saknar.

– Jag har faktiskt stängt av ett par 
dagar. Varit med mina söner på seglar-
läger. Optimistjolle.

Här avhåller jag mig från att säga 
något plumpt om att segla optimist 
i ett hav av pessimister, eftersom jag 
förstått att han starkt ogillar att bli 
betraktad som en domedagsprofet. 
Att han själv egentligen är något av en 
optimist och bara misströstar när politiker inte använder sitt 
ledarskap för att skapa förutsättningar för en hållbarare fram-
tid och när internationella förhandlingar misslyckas.

I somRas höll Rockström inledningsanförandet på Täll-
berg forums årligen återkommande konferens om global 
samverkan. Temat var ”How on Earth can we live together?”, 
delegaterna från jordens alla hörn satt placerade kring små 
runda bord med något slags ekologisk kryddväxt som dekora-
tion – i stället för influgna, besprutade snittblommor får man 
förmoda. Rockströms budskap var inte en direkt munter start 
på dagen. Under rubriken ”Några ord från planeten Jorden” 
slog han fast att problemen troligen var större än vad vi åhörare 
tidigare trott. Sedan visade han en bild på planeten Jorden och 
redogjorde för de fyra stora problem som människan utsätter 
klotet för:

1. Befolkningen (vi är för många och fördelar resurserna för 
ojämnt). 

2. Klimatet (åtgärderna för att hejda temperaturhöjningen 
vid två grader är otillräckliga). 

3. Ekosystemet (aldrig har förändringarna varit lika stora 
nu). 

4. Överraskningen (vi vet inget om vad som händer efter det 
att något av naturens system kollapsat).

Rockström sa sammanfattningsvis att vi för första gången 
i planetens historia möjligen trätt in i en antroposen tidsål-
der, alltså i en tid där människan är den dominerande kraf-
ten bakom de förändringar som sker. Hans poäng är att allt 
hänger ihop likt de tre musketörerna; en för alla, alla för en. 

När kurvorna för klimatet visar sig vara 
alarmerande är de det även för exempel-
vis den biologiska mångfalden, tillgången 
till dricksvatten, kemikalieutsläppen och 
bruket av åkerarealerna. Den enda goda 
nyheten han bjöd på var att vi, tack vare 
vetenskapen, vet vad som håller på att ske 
och därför också kan vända utvecklingen.

Efter Rockström satte France Muzam-
mel Huq, ordförande i mikrofinansie-
ringsorganisation Grameen Bank (Nobels 
fredspris 2006) bokstavligen ribban för 
resten av dagens diskussion.

– Jag kommer från Bangladesh, ett land 
som bara höjer sig tre fot över havet. Vi 
kan inte acceptera något som riskerar att 
höja havsnivåerna.

med denna bIld av ett hotat land 
inleder jag med att fråga hur hög Johan 
Rockströms egen ö egentligen är.

– Det är väl som Bangladesh ungefär, 
fast vi bor på en höjd. Men jag har faktiskt 
undrat över det faktum att klimatdebat-
ten inte slagit igenom på huspriserna på 
de mest attraktiva husen i skärgården 

som ligger farligt nära vattnet.
Vår lunch består av räkmackor, vilket känns bra eftersom 

Johan berättat att en måltid med kött på tallriken konsumerat 
två och ett halvt ton vatten. Fast om inte räkorna förbrukat 
sötvatten har det gått åt 75 liter för att producera min öl. Johan 
dricker mangojuice.

Just som jag sätter på min bandspelare häver sig en äldre 
man över min högra axel, sträcker sig över våra mackor, tar 
Rockström i hand och säger:

– Tack för allt du gör. Jag är präst, arbetar med eko-teologi. 
– Vad spännande, säger Rockström och menar det.
– Får jag överlämna en bok jag skrivit, fortsätter prästen.
– Gärna.
Varpå prästen langar över Skapelsens frälsning. ekoteologi i 

miljö- och klimathotens tid och berättar att han haft förbön för 
Rockström tidigare i veckan och talat inför sin församling om 
honom som en av vår tids profeter. 

– Den ser jag fram emot att läsa, det är spännande med bryg-
gan mellan ekologi och teologi.

Just sådana bryggor återkommer Johan till flera gånger. 
Det gäller att inte bara sjunga för de redan frälsta. Därför är 
det inte heller etablerade miljöforskare som skrivit förordet 
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JOHAN ROCKSTRÖM

             Det bästa 
             får aldrig bli 
det godas fiende.

Johan Rock-
ström har  
precis utsetts 
till Årets 
svensk och 
hojar hemåt 
på sin hopfäll-
bara cykel.
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till hans senaste bok Den stora förnekelsen som han författat 
tillsammans med den tidigare europaparlamentarikern Anders 
Wijkman, utan i stället bland andra ärkebiskopen Anders 
Wejryd och LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson. 
På samma vis har han inget emot att sitta i en panel tillsammans 
med företrädare för exempelvis Vattenfall, SKF eller Volvo.

– Det är en medveten strategi, att genom dialog, diplomati 
och samarbete försöka knuffa utvecklingen i rätt riktning.

men Ibland kRockaR den diplomatiska viljan med forsk-
ningens integritet. Tydligaste exemplet på detta var när EU:s 
miljöministrar samlades i Åre 2009. Samtidigt som en leende 
Andreas Carlgren på presskonferensen betonade att alla länder 
stod eniga bakom löftet att sänka EU:s utsläpp med 30 procent 
publicerade Rockström tillsammans med Jacqueline McGlade, 
generalsekreterare på EU:s miljöbyrå, en DN-debattartikel 
med rubriken ”EU:s klimatpolitik är ovetenskaplig och farlig”. 
Kontenten i den var densamma som Rockströms kritik i dag 
mot FN:s klimatpanel, att alla de föreslaga åtgärderna inte är 
tillräckliga för att åstadkomma målet de satt upp.

– Jag fick kritik från många håll. Trodde ett tag att jag skulle 
tvingas att avgå. Men i efterhand har artikeln snarare blivit 
ett bra exempel på hur vetenskapsmän alltid bör agera. Med 
integritet. 

Johan Rockström verkar vara omtyckt av alla. Han har blivit 
korad till Årets svensk av tidskriften Fokus och Årets sociala 
kapitalist av Veckans affärer. Även mera militanta miljövänner, 
som kanske hellre tycker att han borde sabotera tyska kolkraft-
verk än att föra dialog med dess ägare, verkar gilla honom. I 
varje fall har han av Greenpeace utsetts till ”Almedalens finest”.

Ett exempel på Rockströms vilja till dialog var vårens Nobel-
pristagarsymposium där flera av världens mest namnkunniga 
tänkare och främsta experter inom hållbar utveckling deltog. 
Det är så han vill arbeta, genom att försöka lägga fram veten-
skaplig fakta för världens beslutsfattare. Man ser honom därför 
aldrig skriva ett öppet brev till Andreas Carlgren och kräva att 
Sverige ska följa Tysklands satsning på solceller, underteckna 
ett upprop om att EU inte böra lägga hälften av sin budget på 
subventioner av jordbruket eller sitta i en tv-soffa med en lista 
över vad vanligt folk ska tänka på för att leva ett hållbarare liv.

– När jag får frågan om vad jag tycker att man som privatper-
son ska göra för en bättre miljö svarar jag ”sök kunskap”. Det är 
bara kunskap som kan driva en opinionsbildning mot föränd-
ring. 

sJälv haR Johan sin hopfällbara cykel som han släpar med sig 
ombord på diverse allmänna transportmedel. Familjen seglar 
om somrarna och tar om vintern tåget till skidorter i fjällen eller 
alperna. Varje år energitrimmas det gamla huset för att inte dra 
mer än 10 000 kilowattimmar om året och planer finns på att 
installera en urin- och fekalieseparerande toalett.

– Men vi är inga änglar. Vi källsorterar och komposterar men 
vi äter kött, har platteve, hund och tre hästar. Och vi har tre 
barn.

Det sista säger Rockström med en suck som sett ur det stora 

perspektivet kan tolkas som att hans familj därmed bidrar till 
jordens ökande befolkning men som ur det lilla perspektivet 
bara handlar om att  familjens vardag genererar mycket skräp 
som måste fraktas till återvinningsstationen.
kompenserar du för familjens flygresor?

– Ja, det gör jag även om det inte är en optimal lösning. Men, 
men, det bästa får aldrig bli det godas fiende. Det är bättre att 
kompensera och bidra till investeringar av förnybar energi än 
att inte göra någonting alls som en annan besserwisser.

en kaJakPaddlaRe RundaR tyst udden där vi sitter, två gräs-
änder tigger mat och i väst tornar mörka moln upp sig som en 
fientlig här. Det är regn på gång. 

Efter Ultuna, via studier i Paris, hamnade Johan Rockström 
i Niger och Sahel, den halvtorra gränszonen söder om Sahara, 
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”Vi källsorterar och 
komposterar, men vi 
är inga änglar”, säger 
Johan Rockström om 
den egna familjen.

född: 1965.
boR: I en gammal handels-
trädgård på Rindö utanför 
Vaxholm .
famIlJ: Fru Ulrika, som är 
veterinär, och barnen Isak, 
Alex och Vera.
aktuell: I våras kom boken 
Den stora förnekelsen som han 
skrev tillsammans med politi-
kern och samhällsdebattören 

Anders Wijkman. Samtidigt 
ledde han ett Nobelpristagar-
symposium med diskussioner 
om hur vi bäst tar hand om 
såväl sociala som ekologiska 
system i framtiden. 
fRItId: Seglar, joggar och åker 
vartannat år Vasaloppet – första 
gången för Niger, utklädd till 
tuareg för att uppmärksamma 
landets prekära vattensituation.

Johan fRedRIk RockstRöm
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för att skriva sin avhandling om vattenbalansen i småskaligt 
lantbruk. Där vandrade han omkring mellan byarna under fyra 
långa, varma sommarhalvår och pratade med bönderna om 
regn: när kommer regnet, hur regnar det, när sår ni, hur sår ni? 
Allt för att finna metoder för att öka vatteneffektiviteten.

– Allra bäst, säger Johan och sneglar mot det annalkande 
ovädret, var att få sitta och studera regnet. Se hur dropparna 
föll, syna hur vattnet till en början togs emot av jorden för att 
sedan plötsligt, när jorden var mättad, ge sig iväg över mark-

ytan. Något som ingen bonde ville vara med om. Min studie 
kom att visa att bara mellan fem och tio procent av regnvattnet 
somhamnade på åkrarna kom dem tillgodo. Resten rann bort 
eller avdunstade.

Bland mycket annat är det detta Johan haft med sig hem från 
sina tolv år i Afrika, att innan vi satsar på ny teknik i tron att den 
ska lösa alla miljöproblem måste vi se över de system vi omger 
oss med för att effektivisera dem.

ett stIlla ReGn faller när vi lämnar strandkaféet. Som för att 
understryka Johan Rockströms tes om att världen misshushål-
ler med jordens resurser passerar vi en kommunal gräsmatta 
där den automatiska bevattningen står på för fullt och konkur-
rerar med regnet om att väta marken. 

Då ringer Johans mobil och Bobby McFerrin hörs sjunga ur 
byxfickan:

”In your life expect some trouble 
But when you worry 
You make it double 
Don’t worry, be happy …”  u 

Johan tell är journalist och författare till bland annat 
100 sätt att rädda världen och Träd kan rädda världen.

Johan Rockström debatterar klimat krisen 
med wangari Maathai, Bill Clinton, Fredrik 
Reinfeldt och Tony Blair.
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