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intervju pär hoLMgren

teXt gabrIElla FälDT bilD MIchaEla holMgrEN

De flesta känner Pär HolMgreN som TV-meteorologen med den 
karaktäristiska frisyren. Men nu är det några år sedan han lämnade sin 
tjänst på SVT och han saknar faktiskt inte väderkartorna. Däremot ägnar 
han fortfarande största delen av sin tid åt kliMaT ocH Miljö. 

»Redan på
DROG JAG NER PÅ

MITT KÖTTÄTANDE«

90talet
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ens assur är sveriges främsta samtidsskildrare. Aktuell med 

senaste filmen om det politiska livet i Kina – Killing the Chickens to Scare the 

Monkeys – vill han få oss att tänka till. Nästa projekt handlar om svenskarnas 

Thailandsresande. Genom att fånga ämnen i tiden vågar Jens ställa frågan vart 

är vi på väg egentligen?

Jens bilder på 90-talet från Afrika och Jugoslavien gav starka intryck, det gör 

också senaste filmen som bygger på verkliga händelser om avrättning i dagens 

Kina. Killing the Chickens to Scare the Monkeys är helt på mandarin men har 

spelats in i Thailand – av förklarliga skäl omöjligt att få tillåtelse att spela in den 

i Kina. Flera av de medverkande har bett att deras namn inte ska stå med i efter-

texten. Avrättning i avskräckande syfte är en del av vardagen i Kina. 

Född: 1964 
BOr: I Uppsala
Mest känd som meteorolog i SVT men aktuell med 
flertalet olika projekt. Sitter i SMHI:s insynsråd och 
Naturskyddsföreningens styrelse, föreläser och 
är på deltid lärare på Uppsala Universitet, spelar 
i rockband och skriver böcker. Har bland annat 
skrivit Meteorologernas Väderbok, Svenska himlar, 
Mat och Klimat och Torstens resa ut i vida världen. 

FAKtA Pär HOLMGren
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är pär holmgren kom in på svt i slutet av åttiotalet var han, som han själv uttrycker det, naturvetare till hundra procent. 

– Mina kollegor där hade först gjort karriär inom SMHI och sedan hamnat på TV men jag kom direkt dit och insåg redan då att 

jag inte kunde vara kvar där till pensionen, berättar han. 

– Jag trivdes verkligen på SVT men under de sista åren insåg jag att det fanns annat som jag brann för. 

Vid årsskiftet 2008-2009 lämnade Pär Holmgren jobbet som TV-meteorolog för att ägna sig åt egna kreativa projekt. De är inte få, för 

tillfället skissar han på att sätta upp en barnmusikal, arbetar med ett omfattande rockmusikprojekt (Crime of the century tillsammans 

med Tomas Bodin och Hasse Fröberg) och formulerar historier om sjuåriga Torsten.  

– Jag skrev barnboken Torstens resa ut i vida världen för ungefär ett år sedan och nu håller jag på med en uppföljare. Planen är att den 

även ska bli musikal, säger Pär Holmgren som ser massor av möjligheter att knyta ihop miljöfrågor med kulturellt arbetet.

– Musikalen är ett sätt, det som vi i övrigt har lagt verkligt mycket tid på är att få fart på ett nätverk som heter ”Artister för miljön” 

som gör kopplingen mellan mer eller mindre kända artister och miljöfrågor. När vi naturvetare pratar om miljön blir det mycket mer 

faktabaserat men många artister är duktiga på att kommunicera något som går rätt in i hjärtat. 

2011 höjer få på ögonbrynen när det talas om att äta närpro-

ducerade grönsaker eller att minska köttkonsumtionen. Knappt någon 

ifrågasätter växthuseffekten och dess effekter. Annorlunda var det när 

Pär Holmgren och hans kollegor började diskutera klimatfrågan på 

1990-talet. 

– Det hände ju någonting när vi skrev Meteorologernas väderbok 

(tillsammans med Claes Bernes år 2007). Jag säger inte att det var vi som 

startade hela debatten men det var väldigt bra tajmning på den boken. 

Jag som var ute och föreläste mycket redan på den tiden fick plötsligt 

helt nya frågor. Tidigare var den vanligaste frågan, ”Är ni verkligen helt 

säkra på det?”. Nu blev det ”Men vad ska vi göra åt det då?”

vad kan vi göra åt det?

– Jag brukar säga att det finns tre olika bitar som man kan tänka på, 

hur man reser, hur man bor och hur man äter. När det gäller transporter 

och husbyggen kan man hoppas på teknikutvecklingen men när det gäl-

ler maten krävs en personlig beteendeförändring. 

det går inte att förändra sin livsstil över en natt och Pär ger 

rådet att ta det successivt. Börja med en liten miljöinsats och göra en 

större nästa gång. Många bäckar små…

– Det är viktigt att få göra saker i sin takt, jag kan ibland uppleva att 

samhället, såväl politiker som media ofta får det att låta som om det är 

den enskilda individens fel. Självklart ska alla bidra genom att ta ett ökat 

ansvar men det kan ofta räcka med att börja med det enkla, man kanske 

redan har tänkt på att äta mindre kött och kan ta det ett steg längre. 

– Många undrar om det är bäst att köpa tomater som är kravodlade 

men som har transporterats långt eller tomater som odlats närmre 

men inte är kravmärkta. Jag svarar alltid detsamma; 

köp morötter istället. Tänk både närproducerat och 

säsongsanpassat.

Frågan om han själv är klimatsmart har han fått 

flertalet gånger. Som tur är har han svar på tal:

– Jag drog ner mitt köttätande till minimum 

redan på nittiotalet, jag var även vegetarian under 

några år och det var delvis av miljöskäl. Jag och min 

familj köpte andelar i vindkraft för tio år sedan och 

har sedan länge slutat att flyga inrikes. 99 procent av 

alla resor inom Sverige gör jag med tåg. Ja, de flesta 

resor inom Europa också faktiskt. Det går utmärkt 

att ta tåget till Paris eller Berlin.

naturvetaren som började som inhoppare i 

regionala nyheterna 1988 har hunnit fylla 47 år, bli-

vit vis av både kunskap och erfarenhet. Och numera 

trivs han fint i rampljuset, oavsett om det handlar 

om att spå väder i TV, stå på en scen och föreläsa 

om klimatförändringar eller skriva böcker om mat 

och miljö.

– Jag blev väldigt trygg i att vara en offentlig 

person under mina år på TV vilket jag har stor 

användning för, som att jag känner att det är okej att 

göra den här intervjun. En ren akademiker kanske 

inte alltid har de kommunikationserfarenheterna jag 

fått. Det finns ett enormt värde i att kombinera fakta 

med underhållning.

» jag drog ner mItt köttätande tIll mInImum 
redan på nIttIotalet, jag var även vegetarIan 
under några år och det var delvIs av mIljöskäl.«

intervju pär hoLMgren

”Även om till och med vi i södra Sverige har fått ordentliga vintrar nu de två senaste 
åren så är det en tydlig trend att vintrarna blir kortare, mildare och snöfattigare. 
Hur vädret blir under resten av vintern är lite för tidigt att säga. Men dagar med 
minusgrader och snö kommer att bli ovanligare i framtiden, så gillar du snöväder 
är det bäst att passa på att njuta de dagar då vintern hälsar på.”

Pär OM vIntervädret




