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Abstract  
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  15 Higher Education Credits 
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Term:  University West 

Supervisor:  Charlotta Isaksson 

The purpose of this study is to exam how two environmental organizations reason about the loss 

of biodiversity. The research questions are; what is the view in these organizations regarding 

biodiversity? What are the underlying environmental discourses behind their reasoning, and how 

do they reason about the risks associated with the loss of biodiversity? As a first part of this 

thesis a thorough review of existing literature and online resources about the actions of 

environmental organizations was conducted.  Two organizations were interviewed, World 

Wildlife Fund (WWF) and Naturskyddsforeningen. The questions for the study were analyzed in 

light of Dryzek´s (1997) reasoning about environmental discourses and using the concept of risk 

by Beck (1998). The results show that the environmental discourses reveal how organizations 

relate to the environment. WWF and Naturskyddsföreningen are working to change people's 

attitudes towards nature. The most dominant view in society is, however, that technology will 

solve environmental problems. Environmental organizations want’s a structural change in the 

society, in regards to exploitation of natural resources rather than technical solutions, as they 

believe the problem is caused by people in general believe that they are superiority to nature. 

Furthermore, the results show how the organizations reason about the loss of biodiversity and the 

human role in this. The organizations want to prevent man's superiority of and sovereignty over 

nature by showing nature's intrinsic value, but they also want to highlight nature’s benefits for 

human’s   to get more people engaged in environmental issues. 

 

Keywords: Loss of biodiversity, change attitudes, sovereignty, risks of modernization, 

consequences   

 



 
 

Sammanfattning  

Titel:  Människans suveränitet över andra arter 

Författare:  Elin Werner 

Nivå/arbetes art: Kandidat/examensarbete, 15 hp 

Ämne:  Sociologi 

  Högskolan Väst 

Termin:  Hösttermin 2011 

Handledare:   Charlotta Isaksson 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två miljöorganisationer resonerar om förlusten av 

biologisk mångfald. Frågeställningarna omfattar; Vilken uppfattning har organisationerna om 

biologisk mångfald?  Vilka underliggande miljödiskurser kan skönjas i deras resonemang om 

förlusten av biologisk mångfald? Hur resonerar organisationerna kring riskerna med förlusten av 

biologisk mångfald? Det empiriska materialet baseras på dokument som främst är hämtade ifrån 

organisationernas hemsidor, samt e-postintervju med en representant från respektive 

organisation. Studiens frågeställningar har analyserats genom Becks teorier kring 

moderniseringsrisker samt genom Dryzeks miljödiskurser (olika sätt att förhålla sig till 

miljöfrågan). Resultatet visar att Dryzeks miljödiskurser synliggör hur organisationerna förhåller 

sig till miljön och vad de tar avstånd ifrån. WWF och Naturskyddsförenigen arbetar för att 

förändra människors attityder till naturen och på sikt deras livsstil. Det mest dominerande 

synsättet i samhället är däremot att tekniken skall lösa miljöproblemen och på så sätt behöver 

inte människan ändra sin livsstil. Miljöorganisationerna efterfrågar en strukturförändring vad 

gäller konsumtionen av naturresurser framför tekniska lösningar då de anser att problemet ligger 

i människans mentalitet och överlägsenhet till naturen.  Resultatet visar hur organisationerna 

resonerar kring förlusten av biologisk mångfald och människans roll i detta. Organisationerna 

vill motverka människans överlägsenhet och suveränitet över naturen genom att visa på naturens 

egenvärde, men de belyser även naturens nytta för människan för att på så sätt engagera fler 

människor i miljöfrågan.  
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1. Inledning.    

Det har under jordens historia skett en rad fall av omfattande artdöd, då många arter har 

försvunnit från ekosystemen under kort tid. Arter dör då ut fortare än vad evolutionen skapar 

och omformar nya. Sammanlagt har det skett sex omfattande fall av artdöd varav fem har 

inträffat på naturlig väg, bland annat genom klimatförändring eller meteornedslag. Den artdöd 

och utrotningskris som människan har skapat kallas den sjätte artdöden och skiljer sig från 

tidigare perioder av artdöd i jordens historia eftersom den inte är naturlig utan är ett resultat 

av människans utnyttjande av naturen (Öckerman & Friman, 2003). När arter dör ut benämns 

det ofta som förlust av biologisk mångfald. Biologisk mångfald och biodiversitet betyder 

samma sak och kan förklaras som jordens mångfald av olika växt- och djurarter. En definition 

av begreppet är; ”Begreppet betecknar alla arter som finns på jorden eller inom ett område, 

en slags biologisk totalitet. När en art dör ut minskar alltså denna mångfald” (Öckerman & 

Friman s. 72, 2003).  

Med en utgångspunkt i människans suveränitet mot andra arter blir förlusten av biologisk 

mångfald intressant att studera utifrån ett sociologiskt perspektiv. Människan i västvärlden 

lever idag isolerad från naturen. Naturen är inte längre människans hem utan snarare en 

resursdepå. Förr i tiden betraktade människan naturen som ett hem då hon levde och jagade i 

naturen för sin egen överlevnad. Den moderna människan lever istället separerad från naturen 

i städer. Människan mister närheten till naturen och därmed riskerar hon att mista respekten 

för ekosystemens arter. Naturens resurser eftertraktas högre än att värna om arterna som lever 

där.    

Människans makt att utrota arter innebär även att hon kan besluta vilka arter som skall räddas 

ifrån mänsklig exploatering. Miljöorganisationer är en typ av aktör som försöker bevara 

biologisk mångfald genom att bland annat förändra människors attityd till miljön och 

överutnyttjandet av jordens resurser och djurliv. Min studie belyser två miljöorganisationers 

resonemang angående förlusten av biologisk mångfald. Organisationerna är ett resultat av 

människans suveränitet mot naturen då de bland annat belyser konsekvenserna av människans 

överutnyttjande av andra arter. Miljöorganisationernas vapen i kampen om att rädda hotade 

arter ligger dels i att engagera allmänheten i miljöarbetet men även att nå fram till politiker. 

Engagemang skapas bland annat genom att lyfta fram fina/söta hotade arter som väcker 
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känslor hos allmänheten men även genom att belysa vad artdöden innebär för 

livsmedelsframställningen.  

1.1 Syfte/frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur två miljöorganisationer resonerar om förlusten av 

biologisk mångfald. 

1. Vilken uppfattning har organisationerna om biologisk mångfald?   

2. Vilka underliggande miljödiskurser kan skönjas i deras resonemang om förlusten av 

biologisk mångfald?  

3. Hur resonerar organisationerna kring riskerna med förlusten av biologisk mångfald? 

Frågeställningarna kommer att besvaras i resultatdelen under var sin huvudrubrik.  

Två begrepp som återkommer kontinuerligt i den här uppsatsen är förlusten av biologisk 

mångfald och arter. Betydelsen av förlusten av biologisk mångfald innebär i den här 

uppsatsen att det sker en massutrotning av arter i dag, det då människan hänsynslöst förstör 

naturen. När jag talar om arter handlar det givetvis om biologiska skillnader i djurriket men 

även om mänskliga värderingar av olika arter det vill säga nyttoaspekterna av dem, deras 

utseende och föreställningar om att arter har ett egenvärde.  

Förlusten av den biologiska mångfalden är ett viktigt ämne att belysa med tanke på de risker 

som en minskad mångfald innebär, inte minst med tanke på människans livsmedelsförsörjning 

men också för ekosystemens rikedom och egenvärde. Jag hoppas att uppsatsen kan belysa 

biologisk mångfald ur WWF och Naturskyddsföreningens perspektiv. Jag har valt att belysa 

dessa två organisationers resonemang eftersom de båda är stora organisationer som arbetar för 

att förhindra att arter dör ut. Jag vill belysa organisationernas förhållningssätt angående den 

biologiska mångfalden samt förhållandet mellan människan och andra arter. Detta genom att 

beskriva hur organisationerna resonerar kring arter, etiska värdegrunder och tillvägagångssätt 

och så vidare, därmed visa på hur de försöker påverka samhället. Ytterligare en tanke med 

uppsatsen är att ge en överblick över miljöorganisationernas förhållningssätt till relationen 

mellan människa och miljö för så väl enskilda individer, företag samt övriga aktörer i 

samhället. Samtidigt vill jag utifrån mina frågeställningar belysa människans suveränitet och 

de effekter det får på naturen och andra arter, vilket jag hoppas påverkar läsarens 

förhållningssätt till naturen. 
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Jag har valt ett syfte som behandlar två miljöorganisationers resonemang om förlusten av 

biologisk mångfald. Dessa aktörer är exempel på aktörer som försöker hindra den ökade 

trenden av utdöende arter och som arbetar för att bevara naturen. Organisationerna kan ses 

som en reaktion mot att människan ser sig som den dominerande arten på jorden. Människan 

kan överkonsumera naturens resurser obehindrat och på så sätt trycka undan andra arter. Då 

människan skapat sig en livsstil separerad från naturen blir naturens värde som resurs större 

än värdet naturen har i sig själv. Organisationernas resonemang kring den mänskliga 

suveräniteten är inte helt okomplicerad då även räddningsinsatser och prioritering av hotade 

arter innebär en suveränitet över andra arter.  

Den första av mina tre frågeställningar är; Vilken uppfattning har organisationerna om 

biologisk mångfald? Forskningsfrågan syftar till att visa på hur WWF och 

Naturskyddsföreningens ser på förlusten av biologisk mångfald och människans roll i detta. 

Den andra frågeställnigen är; Vilka underliggande miljödiskurser kan skönjas i deras 

resonemang om förlusten av biologisk mångfald? Denna frågeställning har till syfte att visa 

hur organisationernas resonemang om förlusten av biologisk mångfald stämmer överens 

med olika samhälleliga förhållningssätt till naturen (miljödiskurser). Den tredje och sista 

frågeställningen är; Hur resonerar organisationerna kring riskerna med förlusten av biologisk 

mångfald? Genom Becks (1998) riskbegrepp vill jag belysa hur organisationerna ställer sig 

till riskerna som förlusten av biologisk mångfald innebär för naturen och människan.  

För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av empiriskt material från WWF och 

Naturskyddsföreningens hemsidor (artiklar och informationssidor), boken ”Vem ska bort?” 

(2010) av Naturskyddsföreningen, ”I pandans tecken” av WWF och en e-postintervju med 

respektive organisation.  I resultatet sammanställer jag empirin och de teoretiska perspektiven.  

De teoretiska perspektiven är miljödiskurser (olika förhållningssätt till naturen) av Dryzek 

(1997) och riskbegreppet av Beck (1998). Jag kommer att visa på olika miljödiskurser och hur 

miljöorganisationernas resonemang ställer sig till dem. Genom Beck och riskbegreppet 

kommer jag visa på hur miljöorganisationerna resonerar kring det moderna samhället och 

miljöriskerna som skapats därav.  
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2. Bakgrund  

I bakgrundskapitlet beskrivs vad begreppet biologisk mångfald betyder samt vad som har 

skapat den omfattande artdöd vi ser idag.  Jag vill även belysa på vilka grunder människan 

försöker rädda djur och växtarter.  Jag kommer även kort att nämna olika synsätt på naturen. 

Jag har valt att belysa två synsätt antropocentrism samt ekocentrism. De är motsatser då 

antropocentrismen ser utifrån människans vinning och perspektiv och ekocentrismen ser 

utifrån naturens perspektiv (naturen har ett egenvärde). Sist i detta avsnitt beskrivs 

organisationernas bakgrund.  

2.1 Introduktion av begreppet biologisk mångfald  

I det här stycket vill jag belysa och introducera begreppet biologisk mångfald (dvs. 

mångfalden av arter på vår planet). 

Under jordens historia har det skett sammanlagt sex omfattande fall av artdöd. Bortsett från 

den sjätte artdöden som sker idag har alla fall av artdöd berott på exempelvis naturlig 

klimatförändring eller meteornedslag. Det som karaktäriserar den sjätte artdöden ifrån de 

tidigare fem är hastigheten som arter utrotas. Flertalet arter försvinner snabbt, främst för att 

många växtarter utrotas i allt större omfattning än tidigare det genom exempelvis 

skogsavverkning eller markexploatering. Många arter dör ut eftersom växterna omvandlar 

solenergi till energi, de är en bas med näring som resterande arter i ekosystemen lever av, 

försvinner många växtarter hotas även många djurarter av utrotning (Öckerman & Friman, 

2003).  

För att få en mer detaljerad bild av vad biologisk mångfald innebär har Öckerman och Friman 

valt att dela in begreppet i tre delar. De talar då om gen, art och ekosystem. Generna är 

byggstenarna till varje djur eller växt och varje art har sin specifika genuppbyggnad. En art 

kan definieras som en art genom att individerna i gruppen kan få en fertil avkomma 

tillsammans eller om individerna har en genetisk tillhörighet historiskt vilket skiljer dem ifrån 

andra arter. Inom arter kan det finnas en hög eller låg grad av gener (gendiversitet), vilket inte 

är förenligt med antalet individer av en viss art. Det kan förekomma populationer av arter som 

har låg gendiviersitet trots att arten har ett stort antal individer. En av förklaringarna till det är 

inavel då flera individer härstammar från ett fåtal individer. En art med hög gendiversitet är 

mer motståndskraftig mot sjukdomar än en art med låg gendiversitet. Arterna lever i system 
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det vill säga ekosystem som hyser hem åt olika arter och exempel på ekosystem är en äng, 

skog eller sjö.  

Eftersom biodiversitet är förenat med evolutionen av arter, sedan jordens födelse har arter 

under lång tid funnit vägar att anpassa sig till förändringar. Problemet idag är att vi människor 

under kort tid har påverkat ekosystemen och exploaterat naturmiljöer runt om på jorden. Detta 

innebär att ekosystemens invånare inte hinner med den evolutionära anpassningen som krävs 

för att kunna överleva. Det kanske tydligaste exemplet på detta är skövlingen av skogar då 

hemmiljön för många arter förändras mer eller mindre från en dag till en annan (Öckerman & 

Friman, 2003). Dock varierar känsligheten i naturen beroende på hur rikt ekosystemet är på 

arter.  Arternas känslighet beror bland annat på deras gendiversitet och tillgång till föda. 

Ekosystem som har en hög biologisk mångfald tenderar att binda solens energi mer effektiv 

än ett ekosystem med låg biologisk mångfald. Anledningen är att om det finns många arter av 

producenter (ofta växter) finns det utrymme för fler djurarter att leva där. Ett ekosystem med 

hög biologisk mångfald är mer motståndskraftigt mot yttre påverkan än där det är en låg 

biologisk mångfald. Ett exempel som tas upp i Öckerman och Frimans bok Hela Världen, 

(2003) är att en näringsväv (väv av arter som producerar eller tar föda) med många arter ofta 

klarar sig bättre än en näringskedja (en art är ofta beroende av en annan för att bland annat få 

föda). Skillnaden blir att om arter försvinner ur näringsväven blir konsekvenserna för 

resterande arter i ekosystemet inte lika stor som om en art dör ut från en näringskedja. Kort 

sagt är arterna inom näringskedjan mer beroende av varandras överlevnad än arterna inom 

näringsväven. Värt att notera är att inom näringsvävarna och näringskedjorna finns även 

symbiosförhållanden där olika arter lever i en ömsesidig beroenderelation (Castro & Huber, 

2010). Castro och Huber skriver följande (i boken Marin Biology, 2010 på sidan 215); ”It also 

appears that having  lot of different species is a good thing in and out itself. A diverse 

community, one with a lot of species, uses resources more efficiently, produces more food and 

oxygen, and breaks down waste faster, than one that is less diverse” Detta innebär att 

ekosystem med hög biodiversitet motstår prövningar som till exempel miljökatastrofer bättre 

än ekosystem med låg biodiversitet. Utrotning av för många arter i ekosystemen bidrar 

därmed till att det finns en större risk för även arter som inte mött människans antropogena 

aktiviteter utrotas. Detta eftersom arterna i naturen hänger samman i en balans (Castro & 

Huber, 2010). 
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2.2 Bevarande av arter 

I följande stycke skall jag kortfattat nämna hur hotade arter kan rankas och på så sätt 

prioriteras framför andra hotade arter. På grund av artdödens omfattning görs en del 

räddningsinsatser. Generellt har de flesta räddningsinsatser gjorts på däggdjur och 

landlevande ryggradsdjur och i ganska lite utsträckning av växtarter (Öckerman & Friman, 

2003). Som jag nämnde tidigare är artdöden inom växtriket omfattande och påverkar många 

djurarter. Det är en oerhört komplex situation och det kan vara svårt att se vilka arter som ska 

prioriteras inom räddningsarbetet. För att lättare kunna se vilka arter som bör räddas finns två 

utvecklade synsätt. Öckerman och Friman, (2003) talar dels om nyckelartsteorin men även om 

vad de kallar nitteorin. Nyckelartteorin utgår ifrån att vissa specifika arter har större betydelse 

än andra arter i ekosystemen. De arter som anses viktiga att bevara tros ha en stor inverkan på 

ekosystemen och försvinner de riskerar resten av ekosystemet att bli allvarligt skadat. Inom 

nitteorin dras paralleller till nitarna på en flygplansvinge. Om några nitar faller bort går det 

fortfarande att flyga men det föredras att ha alla nitarna på plats. Arterna inom nitteorin 

bettraktas likvärdigt av människan till skillnad från nyckelartsteorin där arter värderas olika.  

2.3 Etik och värderingar 

I det här stycket kommer jag att belysa värderingar och etik kring arter och natur. Den 

ekocentriska miljöetiken, betonar att alla arter och naturmiljöer har ett värde i sig som är värt 

att bevara för dess egen skull och inte för människans. Enligt detta synsätt har alla arter lika 

stor rätt till räddningsinsatser från oss människor. Inriktningen gör ingen skillnad mellan 

insekter, däggdjur, visrus och växter med mera. Målet är att inom ekocentrismen är att bevara 

så många arter som det går oavsett deras relation till människan. Det skiljer sig från den 

antropocentrika etiken där miljöarbetet sker inom mänsklighetens behov, människan värderar 

arter och bevarar dem som hon ser nytta i. I detta fall skulle till exempel virus och 

smittbärande djur inte ha rätt till fortsatt existens (Öckerman & Friman, 2003). 

Bevarandearbetet av hotade arter har ofta kretsat kring värderingar om artens estetiska yttre 

och deras sätt att attrahera oss människor känslomässigt. Exempel på detta är 

havssköldpaddan och valarna som har blivigt kraftfulla symboler för bevarandeåtgärder. 

Exempel på arter som inte framkallar samma emotionella välbehag hos oss människor men 

som samtidigt behöver vår uppmärksamhet för att kunna räddas är bland annat ormar. Oavsett 

om arterna är positivt eller negativt värderade av oss människor blir det komplicerat att lägga 

in positiva eller negativa värderingar i räddningsarbetet av arter. Det finns för lite kunskap om 
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hur ekosystem kommer fungera om allt för många arter försvinner permanent. Dessutom kan 

utdöende av arter som människan inte anser vara värda att rädda påverka ekosystemen så att 

de arter vi vill rädda drabbas negativt (Castro & Huber, 2010).   

2.4. Miljöorganisationernas bakgrund och arbetssätt 

I det här avsnittet vill jag kort ge en beskrivning om Svenska Naturskyddsföreningens och 

WWFs historia, arbetssätt och värdegrund.  

Svenska naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen (SNF) är en ideell miljöorganisation som bildades år 1909. Till en 

början var målet med organisationen att skydda unika naturminnesmärken i Sverige.  Efter 

1950-talet kom organisationen allt mer att syssla med frågor rörande miljögifter, hållbarhet 

och livsstilsfrågor. Denna övergång hade sin grund i de samhällstrukturella förändringarna 

(ökad industrialism och utsläpp av gifter) som i regel resulterade i att miljön skadades. Denna 

upptakt av industrialism och kommersialism (1950 tal och framåt) har genom sin 

miljöpåverkan bidragit till att Naturskyddsföreningen idag har cirka 192 000 medlemmar runt 

om i Sverige. Naturskyddsföreningens arbete innefattar att ge allmänheten information om 

miljöläget via böcker, tidningar, pressmaterial, föreläsningar och debatter. Genom folkligt 

stöd får organisationen större kraft att påverka politiker och därmed lagstiftningen 

(Naturskyddsförenigen, verksamhetsriktlinjer, 2011). Naturskyddsföreningen har tre arbetssätt 

för att försöka nå ett miljömässigt hållbart samhälle 1. Att uppmuntra människor till att vistas 

mer i naturen. På så vis skall kärleken för naturen väckas hos allmänheten. Om människan 

tycker om naturen kommer hon också att värna om den. 2. Försöka påverka politiker och 

politiska beslut genom att visa på människans miljöpåverkan på naturen och hur den kan 

åtgärdas. Organisationen anser det viktigt att nå ut till politiker eftersom de politiska besluten 

påvekar aktörer och individer i samhället (Naturskyddsföreningen, så arbetar vi, 2012). 

Genom politiska beslut kan samhället genomgå strukturförändringar som bland annat innebär 

skatteväxling som resulterar i att miljöskadliga aktiviteter beskattas (det blir då ekonomiskt 

fördelaktigt att värna om miljön). (Olsson, Neiman, 2009) 3. Organisationen vill visa på hur 

konsumentmakt kan förändra miljöläget och utbudet på den kommersiella marknaden. 

Naturskyddsföreningen har skapat ett miljömärke (Falken) som hjälper konsumenterna att 

köpa miljövänligare hushållsprodukter som exempelvis tvättmedel (Naturskyddsföreningen, 

så arbetar vi, 2012).  
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World wide fund for nature (WWF) 

World wide fund for nature (WWF) bildades år 1961och är idag verksam i 101 länder och har 

cirka fem miljoner anhängare runt om i världen. WWF är en ideell organisation som får den 

största delen av sina intäkter från privatpersoner och företag (WWF, om WWF, 2012). 

Anledningen till att WWF till en början var inriktade på att bevara hotade arter och inte hela 

ekosystem som idag var för att organisationen uppkom i samband med att viltbestånden i 

Afrika minskade under 50-60 talen.  Biologerna på 60-talet trodde att flertalet av de stora 

djurarterna på den afrikanska slätten skulle vara utrotade inom en 20 år om inte drastiska 

åtgärder vidtogs. Denna indikator på hur djurlivet egentligen mådde banade väg för uppstarten 

av WWF 1961.  I och med att WWF från start strävat efter att bevara arter togs jättepandan 

som symbol för organisationen. Detta eftersom att den var/är hotad och att det under 60-talet 

fanns en panda vid namn Chi-Chi på ett zoo i London som väckte allmänhetens engagemang 

och intresse för hotade arter. Dels genom en lyckad känsloväckande symbol men även genom 

en rad artiklar i Daily Mirror fick WWF 1961 in nog med kapital för att kunna starta projekt 

för att rädda arter. År 1973 startade organisationen ”Operation Tiger” vilket kom att bli ett av 

de största projekten hittills i WWFs historia, projektet handlade om att försöka rädda tigern i 

sitt naturliga habitat (Denton, 1999).  

Idag arbetar WWF med att bevara så mycket biologisk mångfald som möjligt, stödjer 

verksamheter som har som mål att minska utsläpp och överkonsumtion och att konsumtion av 

naturtillgångar sker med försiktighet. WWF vill uppnå sitt mål med att människan och 

naturen skall leva i harmoni med varandra. För att uppnå sina mål prioriterar WWF sina 

insatser till tropiska skogar, vårmarker, sötvattensekosystem och havsområden genom olika 

strategier. Dessa strategier handlar om att restaurera naturområden, förena naturvård med 

människors behov, artbevaring, minska utsläpp av bland annat gifter och stoppa 

överkonsumtionen, stödja förslag om ändrad miljölagstiftning samt ge lokalbefolkningar 

möjligheter att själva förvalta sitt närområde på ett miljövänligt sätt. WWF vill även lägga 

upp planer för hur skogarna skall skötas på bästa miljövänliga sätt vad gäller reproduktion, 

skydda marina arter mot utfiskning samt motverka klimatförändringarna( Wahlstedt, 1996).  
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3. Tidigare forskning om orsaker bakom förlusten av biologisk mångfald.  

Nedan har jag valt att redogöra för en del av den nutida forskningen angående biologisk 

mångfald och olika synsätt på situationen angående förlust av arter. Jag hoppas i resultatdelen 

kunna belysa om WWFs och Naturskyddsförebingens resonemang om biologisk mångfald 

stämmer överens med den beskrivna forskningen. Jag har medvetet valt artiklar som skiljer 

sig en del ifrån varandra för att ge en ökad och vid förståelse för ämnet. Samtliga artiklarna 

lägger fram argument för att bevara en hög biologisk mångfald men genom olika synvinklar. 

Gemensamt för texterna är att de kräver restaurering av miljön och naturens ekosystem för att 

på så sätt stoppa artdöden. Dessa strömningar inom forskningen symboliserar även det 

budskap som WWF och Naturskyddsföreningen förmedlar.  

3.1 Artdöd - ett resultat av människans markomvandling. 

Nedan beskriver jag forskning som menar att naturmiljöer måste bevaras samt att 

markomvandlingen måste upphöra då vi inte kommer att se konsekvenserna av dagens 

markförstörelse förrän om flera år. Detta är relevant att belysa i relation till min studie 

eftersom miljöorganisationer ofta arbetar för att bevara natur samt att de försöker minska 

människans markomvandling.  

Idag pågår en omfattande markomvandling som vi först i framtiden kommer att se det 

egentliga resultatet av . Dagens antropogena aktiviteter kommer i framtiden att skapa 

omfattande artdöd och förlust av biologisk mångfald (Harding, 1998). Detta resultat är 

intressant eftersom det bekräftar att vi måste upphöra med markomvandlingen omgående för 

att inte utrota ännu fler arter i framtiden. Detta motsvarar en linje i dagens forskning som även 

strävar efter att försöka bevara eller återskapa naturmiljöer för att minska artdöden. Att 

vattendragens ekosystem påverkats negativt av bland annat jordbruksutsläpp, utsläpp från 

städer, kanalbyggen samt dammprojekt är ett känt faktum (Harding, 1998). Ett resultat av 

detta blir ett minskat antal arter som klarar av att leva i den förändrade miljön. Exploateringen 

av bland annat vattendrag som skedde under 1950-talet fortsätter idag att vara en anledning 

till att arter försvinner (Harding, 1998). Då människan fortsätter att omvandla naturmiljöer 

kommer vi i framtiden se omfattande förändringar i den biologiska mångfalden. Resultatet av 

den markomvandlingen som sker idag kommer alltså inte att bli tydlig för oss förrän om flera 

år. Människans sätt att leva är alltså orsaken till att miljön förstörs, följden av att naturen 

trängs undan blir att arter dör ut. Detta innebär att människan måste upphöra med att 

exploatera nya naturmiljöer. Däremot poängteras att det är ovisst huruvida ekosystem kan 
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återhämta sig helt eller inte vilket visar på att människan bör inta en försiktighet inför att 

omvandla naturmiljöer (Harding, 1998) . 

3.2 Kunskap om naturen 

En linje inom forskningen idag är att västvärldens människor har en brist på kunskap om 

naturen och därmed försvinner även respekten för naturen. Jag har valt att lyfta fram denna 

forskning för att klargöra vad miljöorganisationerna (i resultatdelen) menar när de vill 

förmedla en ökad respekt och kunskap för andra varelser i naturen.  

Den praktiska kunskapen om naturen återfinns främst hos lokal/urbefolkningar där den lärs 

vidare från generation till generation. En praktisk kunskap om naturen är således vanlig hos 

befolkningar där människor snarare lever tillsammans med naturen än enbart av den. De har 

en respekt för naturen som den moderna människan har gått miste om. Lever människan nära 

naturen måste hon respektera den och inte ta för mycket föda/material ur ekosystemen, 

eftersom en överkonsumtion av naturens resurser kan innebära att människan måste flytta 

ifrån området då resurserna är slut. För att framtida generationer skall kunna leva kvar i 

samma område krävs därmed också en respekt för den biologiska mångfalden (Tunón, 2006). 

Den moderna människans bristande respekt för naturen är påtaglig och därför måste vi lära 

oss av naturfolken där praktisk kunskap om naturen som återfinns inom till exempel jakt, 

fiske och skogsbruk (Tunón, 2006). Det är därför praktisk kunskap av detta slag finns med i 

konventionen om biologisk mångfald som syftar till att bevara så många arter som möjligt. En 

tanke i artikeln är att denna traditionella kunskap inte bör ställas under den akademiska. 

Lokalbefolkningarnas kunskaper om naturen är inte att underskatta då den ofta innebär 

sympati och samförstånd till naturen och dess arter. Genom att värna om det lokala gynnas 

även helheten då ekosystemen i världen hänger samman i ett kretslopp (Tunón, 2006). Den 

moderna människan måste få tillbaka respekten och förståelsen för naturens kretslopp för att 

få bukt med den överkonsumtion av jordens resurser som råder idag.  

3.3 Biologisk mångfald och kulturlandskapen  

Forskningen nedan beskriver hur viktigt det är att värna om mindre arter som exempelvis 

insekter. Jag vill belysa denna forskning då den lägger fokus på insekter och bevaring av 

gamla kulturlandskap.  Detta ger en extra kunskap om arters funktion när jag sedan skall ta 

upp hur miljöorganisationer prioriterar räddningsinsatser av hotade arter.  
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Björn Cederberg har genomfört en studie som handlar om rödlistade arter i vårt 

jordbrukslandskap. Cederberg menar att denna artrika miljö allt mer trängs undan av oss 

människor och att mycket av miljöerna måste restaureras (Cederberg, 2011). Cederberg syftar 

till att visa på att viktiga nyckelarter, främst insekter av olika slag är hotade. Mest 

oroväckande är det för pollinerare, som bin, men det ser även illa ut för många typer av 

skalbaggar. Dessa arter trivs bäst i äldre kulturlandkap (äldre jord- eller betesmarker). 2013 

arter beräknas idag vara hotade inom jordbrukslandkapet. Av dessa 380 är arter skalbaggar 

(Cederberg, 2001). Det är allvarligt eftersom skalbaggarna har en viktig nedbrytande funktion 

i ekosystemen då de bryter ner andra djurs avfall vilket också medför att de tillför marken 

näring. På grund av att kemikalier använts flitigt inom jordbruket har vissa arter av skalbaggar 

därför blivit sällsynta. Ett exempel är tordyveln som tar sig an djuravfall (t. ex kodynga). Om 

de nedbrytande skalbaggarna försvinner kan det ha konsekvenser för våra hagmarker.  

Som jag nämnde tidigare ser det även illa ut för pollinerande djur såsom olika typer av bin 

och humlor. Deras uppgift i ekosystemen är omfattande och viktig både för vilda växter men 

också för vårt jordbruk. Tillbakagången av pollinerande arter antas vara att det finns färre 

idealiska platser att bygga bo på, samt att ogräsdödande medel tros påverka de pollinerande 

arterna negativt. Slutsatsen i artikeln är att det krävs en stor insats inom restaurering av 

kulturlandskap för att bevara viktiga nyckelarter inom jordbruket (Cederberg, 2001). För att 

lyckas återskapa ängsmarker, betesmarker med träd och gamla träd men även döda träd som 

hyser hem åt en rad arter, krävs stora insatser av kommuner och markägare. Insatserna krävs 

för att kunna förändra trenden att många arter försvinner ifrån våra marker för gott.  

Konsekvenserna om för många nyckelarter dör ut blir stora både för ekosystemen men även 

för jordbruket menar Cederberg. Odlingen av baljväxter är ett exempel eftersom det kräver 

korspollinering för att kunna ge skörd. Ett annat exempel som Cederberg nämner är om 

dyngbaggarna försvinner då blir det problem med nedbrytningen av dynga från våra betesdjur 

(Cederberg, 2001).  

3.4 Biologisk mångfald och urbanisering  

Vi lämnar den svenska landsbygden för att istället fokusera på stadsmiljöer. Den 

tvärvetenskapliga kopplingen med biologisk mångfald och sociala aspekter i stadsmiljön är 

mycket intressant med tanke på att landsbygden runt om i världen allt mer avfolkas och att 

människor i allt större utsträckning väljer att isolera sig från naturen genom att bo i städerna. I 

relation till min uppsats blir den här studien berikande då samhället går emot den trend som 
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miljöorganisationerna eftersträvar. Med andra ord separerar urbaniseringen människan 

ytterligare från naturen, vilket gör att människans förståelse för andra arter minskar.  

Vissa forskare menar att storstäder utplånar flertalet arter. Endast ett fåtal arter som lyckas 

specialisera sig klarar av att leva kvar i stadsmiljön (Müller & Werner, 2010). Müller och 

Werners resultat visar på att markomvandling är den tydligaste anledningen till att arter 

försvinner idag. De menar att arters existens på jorden hotas både lokalt och globalt på grund 

av detta. Jordbruket ställs även här ut som en av de mest förstörande aktiviteterna men även 

urbanisering tros vara en starkt bidragande orsak till att arter idag försvinner. Författarna till 

artikeln poängterar att år 2007 bodde hälften av planetens befolkning i städer och att fler 

människor även i framtiden kommer att flytta in till städerna. Många av de arterna som 

faktiskt kan leva i våra stadsmiljöer är så kallade främmande arter som har kommit dit på 

grund av oss människor ifrån andra ekosystem från andra delar av världen, till exempel via 

trädgårdsbranschen, importvaror samt arter som blivit inplanterade av oss människor. Dessa 

arter kan sprida sig utanför städerna och på så sätt konkurrera ut inhemska arter. På så vis dör 

många inhemska arter ut. På så vis specialiserar sig och utplånar ny arterna andra viktiga 

inhemska arter. Dessa nya specialiserade arterna kallas ibland för aggressiva arter på grund av 

detta (Müller & Werner, 2010). Evolutionära skillnader mellan städer och landsbygdsområden 

har visat sig tydliga då arterna i städer, främst då introducerade arter, i vissa fall utvecklat nya 

raser inom loppet av bara 50 år. Detta tros vara möjligt på grund av att införda och lokala arter 

som kan skaffa avkomma skapar hybrider. Livsförhållandena i städerna skiljer sig ifrån 

naturliga livsmiljöer vilket gör arter i städerna till stadsspecialister.  

I städerna finns idag möjligheten att förändra situationen kring bortfallet av biologisk 

mångfald. Det på beror på att många människor är samlade på samma ställe men även för att 

den ekonomiska, kulturella samt politiska makten finns representerad där. Städerna verkar 

således vara en stor anledning till att biomassa försvinner, men städerna kan även möjliggöra 

lösningar på problemet. Exempel på detta är Curitibadeklarationen som samlat ledande 

politiker över hela världen för att gemensamt sätta in åtgärder som till exempel utbildning mot 

bortfallet av den biologiska mångfalden. Utbildning ger kunskap som kan hjälpa lokala 

myndigheter att integrera miljötänk i sitt arbete. Ökade ytor med grönområden samt social 

jämlikhet skall öka antalet arter i städerna. I fattiga stadsdelar tenderar antalet arter vara färre 

än i ekonomsikt rikare områden. Det beror troligen på att det är generellt mer tätbebott i 

fattiga områden vilket innebär att antalet grönområden minskar (Müller & Werner, 2010).  
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 Müller och Werner framhåller att det är viktigt att belysa sociala lösningar på problemet. 

Lösningar som presenteras om problematiken kring artdöden är bland annat utbildning av 

städernas invånare att lägga resurser på forskning och att beakta miljötänk inom 

stadsplanering. Ökad kunskap hos stadsbor angående mångfalden i staden främjar även 

ekosystemen utanför samhället. Eftersom många människor bara lever i staden och inte 

upplever naturen utanför blir det extra viktigt att befolkningen har en kunskap om hur andra 

arter fungerar. Ökat engagemang hos befolkningen kan nås genom engagerade organisationer, 

nätverk, institutioner och regeringar. Detta kan skapa förändring på både lokal, regional och 

global nivå (Müller & Werner, 2010).  
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4. Teoretiska perspektiv 

I avsnittet redogörs för John S. Dryzeks (1997) beskrivning av olika miljödiskurser. Med 

hjälp av Dryzek vill jag visa på vilka bestämda sätt att se på naturen som WWF och 

Naturskyddsföreningens resonemang utgår ifrån. Därefter visas effekterna av människans 

överkonsumtion av naturresurser genom Ulrich Becks (1998) riskbegreppet. Med hjälp av 

Becks resnonemang vill jag visa på hur WWF och Naturskyddsföreningen ställer sig till 

riskerna kring förlusten av biologisk mångfald.  

4.1. Miljödiskurser  

Nedan kommer jag att visa på de olika miljödiskurser som John S. Dryzek (1997) lyfter fram. 

Genom ett diskursivt perspektiv skapas en förståelse av resonemang i hela eller delar av den 

värld vi lever i, vilket inte bara gäller miljöfrågan. Jörgensen och Phillips, (2010) menar att 

diskurser hjälper människan att förstå sin omvärld och definierar det som då. ”en diskurs är 

ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. (Jörgensen & 

Phillips, 2010, s.7). Även Dryzek (1997) menar att diskurser kan betraktas som ett redskap för 

att hjälpa människan att förstå sin omvärld och den kunskapen som vi använder oss av i vår 

livsvärld. Dryzek fokuserar dock på olika bestämda sätt att se på miljön så kallade 

miljödiskurser. Han menar att miljöfrågan är invecklad då både ekosystem i naturen och 

sociala konstruktioner är komplexa och ju mer komplext ett ämne är desto fler olika synsätt 

och perspektiv finns det för att lösa problemet. Dryzek menar därför att ett samhälle inte 

enbart intar en diskurs åt gången utan att samhället snarare är en blandning mellan olika 

diskurser. 

Nedan har jag grupperat diskurserna efter hur Dryzek (1997) systematiserat dem det vill säga; 

”moderna” diskurser, radikala diskurser och problemlösande diskurser. Genom att redogöra 

för dessa tre grupper av diskurser som Dryzek belyser, vill jag visa på en helhet av 

förhållningssätt till miljön som finns i samhället och senare i resultatdelen vilka sätt att se på 

miljön som kan skönjas utifrån miljöorganisationerna resonemang om biologisk mångfald. 

4.1.1 ”Moderna” diskurser  

I detta avsnitt kommer jag att lyfta fram de två diskurserna ekologisk modernisering och 

hållbar utveckling. Jag har valt att belysa dem eftersom att de står för de mest dominerande 

synsätten vad gäller miljöarbete i dagens samhälle. Eftersom de är dominerande måste 

miljöorganisationerna på något sätt förhålla sig till resonemangen i diskurserna.  
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Ekologisk modernisering och hållbar utveckling 

 Enligt den miljödiskurs som Dryzek benämner ekologisk modernisering beror 

miljöproblematiken främst på att energiframställningen är/varit ineffektiv. 

Miljöproblematiken skall lösas genom tekniska lösningar det vill säga genom en 

energieffektivisering. Inom ekologisk modernisering skall miljöarbete ske förebyggande, 

eftersom att det sparar kapital. Miljöarbete som sker som panikåtgärder är mer kostsamma. 

Detta på grund av att det är billigare att lösa problemen innan de uppstått än att behöva lägga 

stort kapital på att rena marken efteråt från utsläpp. Enligt den ekologiska modernismen 

förespråkas ”grön” kapitalism, vilket kort sagt innebär att det finns pengar att hämta inom till 

exempel miljövänliga livsmedel då konsumenter efterfrågar dessa varor. Dryzek menar att 

ekologisk modernisering handlar om att människan skall kunna fortsätta att producera 

varor/livsmedel, fast mer energieffektivt än tidigare. På så sätt kan mänskligheten fortsätta att 

ta ut ekonomiska vinster genom att producera varor. Genom tekniska lösningar kan enligt den 

ekologiska modernismen människans moderna livsstil upprätthållas samtidigt som utsläppen 

minskar jämfört med tidigare. Ett hållbart ekologiskt samhälle skall förutom tekniska 

lösningar även nås genom samverkan mellan regeringar, företag, forskare och organisationer 

(Dryzek 1997). 

Hållbar utveckling är en diskurs som betonar det att miljöproblematiken är global, vilket har 

som effekt att den politiska makten centraliseras då miljöproblematiken drabbar alla länder. 

Politiska riktlinjer angående miljön kommer därmed att gälla alla länder. Viktiga aspekter för 

att nå ett hållbart ekologiskt samhälle är ekonomisk tillväxt och social förändring/rättvisa.  

Det innebär att gränserna mellan fattiga och rika länder skall suddas ut (Dryzek, 1997). 

Människan antas ha möjligheten och kunskapen att skapa ett rättvist och ekologiskt hållbart 

samhälle världen över. I Bruntlandsrapporten (beställd av FN) från 1987 fick begreppet 

hållbar utveckling det första egentliga uppsvinget. I rapportern står att människan skall 

tillgodose sig sina behov men utan att äventyra kommande generationers livskvalité och 

behov (Dryzek, 1997). År 1992 hölls ett möte i Rio de Janeiro av UNCED (United Nations 

Conference on Environment and Development) då hållbar utveckling diskuterades. Hela 172 

länder godkände begreppet hållbar utveckling som en metod att arbeta mot ett ekologiskt 

hållbart samhälle (Dryzek, 1997). Därmed är hållbarutveckling en väl anammad diskurs inom 

den politiska världen.  
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4.1.2 Radikala diskurser 

Under följande avsnitt beskrivs de diskurser som av Dryzek nämns som radikala. Diskurserna 

förespråkar strukturförändringar i samhället samt ett ökat folkligt engagemang. I relation till 

miljöorganisationer är dessa diskurser relevanta då organisationerna syftar till att inspirera till 

ett ökat miljöengagemang hos samhällets invånare.  

Grön medvetenhet 

Först att nämna bland de radikala diskurserna är grön medvetenhet. Den gröna medvetenheten 

är en diskurs som innehåller en rad olika grupper till exempel djupekologer och 

ekofeminister. De centrala dragen inom grön medvetenhet är attitydförändring och att 

människor skall få ett större medvetande om naturen, Diskursen grön medvetenhet menar att 

sättet människan betraktar sig och sin omgivning bär nyckeln till förändring, vilket kan leda 

till att människan når en grön livsstil. Att människan skall nå grön medvetenhet är en central 

del inom den gröna radikalismen och utgör grunden för förändring. Dryzek menar att det är 

svårt att nå grön medvetenhet hos alla människor då alla individer inte delar samma 

föreställningsvärld, är det inte möjligt att övertyga alla människor. Vidare menar Dryzek att 

människans kunskap om naturen inte alltid är fullständig. Felaktig kunskap om naturen kan ha 

negativ inverkan på miljön. Exempel som Dryzek talar om är när människan i Nord Amerika 

släckte skogsbränder i stor skala för att bevara skogarna. Senare upptäcktes att många av 

skogens arter var beroende av bränderna för sin överlevnad (Dryzek 1997).   

Det väsentliga inom den gröna medvetenheten är att människan skall känna samhörighet med 

naturen och för att därmed både vilja och kunna rädda den. Människan måste förstå att allt på 

jorden hänger samman och att alla arter har sin plats i helheten, alltså en typ av holism. Enligt 

den gröna medvetenheten är dagens miljöproblematik ett symtom på mänsklighetens andliga 

förfall (Dryzek 1997). Inom detta synsätt finner vi gaia-hypotesen som innebär att allt i 

naturen har en själ och att jorden har en själ. För att lösas miljöproblematiken krävs ändrad 

uppfattning hos världens människor, det vill säga problematiken skall lösas genom att 

människan når ett medvetande om naturen och tar sitt förnuft till fånga.  

Här vill jag kort nämna djupekologerna eftersom mycket av deras resonemang återfinns inom 

miljöorganisationers förhållningssätt till naturbevaring. Djupekologerna är exempel på en 

grupp inom den gröna medvetenheten vars förhållningssätt till naturen är att minska 

arrogansen hos världens människor vad gäller miljöfrågan. Det är frågan om en strävan efter 

att förändra människors förhållningssätt till miljön. Människan skall bli mindre 
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antropocentrisk i sitt levnadssätt (Dryzek 1997). Djupekologerna vill bevara naturområden i 

form av reservat och beskydda naturen från mänskliga aktiviteter. Naturområden är viktiga att 

bevara för den biologiska mångfaldens skull men även för inspiration och naturupplevelser 

för oss människor (Dryzek 1997).  

Grön politik 

Grön politik är en annan radikal diskursers som Dryzek (1997) lyfter fram. Inom den gröna 

politiken är solidariteten till naturen viktig men även till andra människor då det anses vara en 

central aspekt för att kunna skapa ett grönt samhälle. Detta synsätt anser att lösningen på 

miljöproblemen ligger i politiska och samhällsstrukturella förändringar. I Europa finns grön 

radikalism inom de gröna partierna. Dessa partier strävar ofta efter ökat folkigt medvetande 

även om störst fokus ligger på att förändra institutioner och företag.  Inom den gröna politiken 

eftersträvas en strukturförändring i samhället vad gäller miljöskaldiga aktiviteter såsom till 

exempel transporter och exploatering av naturmiljöer. Detta skall främst ske genom politiska 

beslut. Inom den gröna politiken anses även ett ökat medvetande hos befolkningen kunna 

bana väg för strukturella förändringar. Det eftersom politiska beslut är beroende av ett visst 

folkligt stöd för att kunna genomföras. Ett ökat folkligt stöd och medvetande ger de gröna 

partierna fler möjligheter att genomföra sina reformer (Dryzek 1997).   

4.1.3 Problemlösande diskurser 

I det här avsnittet belyser jag de problemlösande miljödiskurserna. Gemensamma drag för 

dessa diskurser är att de menar att människans interaktion med miljön ger upphov till en rad 

miljörelaterade problem som människan måste lösa.  Den administrativa rationalismen strävar 

efter att lösa miljöproblemen genom att förlita sig på samhällets experter. Den demokratiska 

pragmatismens vill lösa miljöproblemen genom dialog mellan samhällets aktörer. Slutligen 

ekonomisk rationalism som genom den fri marknad och privatisering av naturen vill rädda 

miljön.  

Administrativ rationalism  

Den första av de problemlösande diskurserna som jag vill nämna är den administrativa 

rationalismen som menar att miljöproblematiken skall lösas av experterna inom disciplinen 

snarare än genom folkligt engagemang. Den här diskursen betonar att människans kunskap 

står över naturen och människan kan därmed styra den. Det är även tal om en hierarkiordning 

mellan människor då allmänheten står under de lärda, dock är demokratin viktig då politiker 
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tillsätts genom folkval. Samhället präglas av byråkrati där varje institution har en uppgift. 

Alltså finns det inom den administrativa rationalismen en rad institutioner som syftar till att 

lösa och åtgärda dagens miljöproblem. När det gäller vetenskapen syftar forskningen till att 

ligga som grund för politiska beslut (Dryzek 1997). Forskningen står bland annat för 

riskanalyser som beräknar hur människans ageranden kan skapa kostnader eller ge vinster. Av 

forskningens resultat kan politikerna skapa lagar som skall lösa miljöproblemen. 

Miljöproblemen betraktas som oroväckande inom den administrativa rationalismen.  

Demokratisk pragmatism  

Den andra problemlösnings diskursen är den demokratiska pragmatismen som syftar till att 

genom folkstyre övervinna miljöproblemen. Dialog, diskussion och kunskap mellan 

samhällets aktörer skall leda till en förbättrad miljösituation. Miljöproblemen i dagens 

samhälle bör lösas genom att se till flera olika perspektiv, pluralism som det även kallas 

(Dryzek 1997). Exempel på detta är att både se till naturvetenskaplig forskning men även till 

forskning som rör attityder kring miljön bland samhällets invånare. Inom den demokratiska 

pragmatismen är demokratiska val centrala. Viktigt att belysa är dock att miljöpolitiken är en 

form av kompromiss mellan en rad olika inblandade intressenter som till exempel medborgare 

och makthavare. Dialog och samtal är viktigare än att låta opinionsundersökningar styra 

besluten och därmed blir kompromisser ofta lösningen (Dryzek 1997). 

Ekonomisk rationalism  

Slutligen den tredje problemlösningsdiskursen som Dryzek lyfter fram är den ekonomiska 

rationalismen. Inom den ekonomiska rationalismen ska miljöproblematiken lösas genom den 

fria marknaden. I detta fall måste allt i naturen få ett ekonomiskt pris. Miljöproblemen är 

enligt detta synsätt ett resultat av att marknaden misskötts det vill säga att om marknaden hade 

fått vara fri och oreglerad hade miljöskadliga produkter konkurrerats ut från marknaden 

(Dryzek 1997). Miljöstörande effekter av vårt sätt att leva bör inkluderas i prisbildningen så 

att miljövänliga varor på så sätt blir billigare än de som belastar miljön (Dryzek 1997). En 

stark influens är att naturen skall privatiseras. Om marken och djuren har en ägare har de även 

en förvaltare som månar om att det ekonomiska värdet marken och arten besitter skall 

bevaras. Tankesättet är att individer som är miljöaktiva kan köpa mark och ägna sig åt 

miljöarbete. Problemet här är att luft och vatten är svåra delar i ekosystemen att privatisera 

(Dryzek 1997).  
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4.2 Risk  

I detta avsnitt har jag valt att lyfta fram Ulrich Becks (1998) resonemang kring det moderna 

samhällets sätt att se och konstruera miljörisker. De teman som jag valt att belysa är risk en 

moderniseringseffekt, risk en social konstruktion, vetenskapens roll, allmänhetens 

medvetenhet om risk, marknaden och riskblindhet, generell ansvarslöshet och 

bumerangeffekten.  

Risk en moderniseringseffekt 

I detta avsnitt vill jag belysa Becks resonemang kring hur det moderna samhället har skapat 

miljörisker. För Beck innebär moderniseringen av samhället att produktion rationaliserats för 

att ge större ekonomisk avkastning. Samhällsstrukturer och politik har i och med detta 

förändrats då människors arbete och kunskap förändrats. Med moderniseringen följer ett ökat 

välstånd även många risker exempelvis miljörisker menar Beck (Beck, 1998).  

Beck nämner risker som en bieffekt av moderniseringen. Oftast ses produktion och 

modernism som övergripande positivt då det skapar välfärd, samtidigt som miljörisker 

värderas i andra hand. Moderniseringsrisker uppstår enligt Beck då de ekonomiska vinsterna 

går till ytterligare investeringar i produktion och välståndsunderhåll, vilket skapar ytterligare 

exploatering av naturen. Miljöriskerna som skapats av produktion och välståndssamhället har 

blivit större än som Beck menar att vårt sinne klarar av att förstå. Beck menar att människan 

kan förstå en eller ett fåtal risker, men blir det för många risker kan hon inte hantera dess 

omfattning. Han menar även att Moderniseringseffekterna (riskerna) antigen kan åtgärdas 

eller förnekas av människan. (Beck, 1998).  

Risk en social konstruktion 

Här vill jag visa på hur synen på risk förändrats genom tiderna. Historiskt sett har människans 

sätt att betrakta risk förändrats. Ett exempel är att katastrofala händelser som inträffade i 

förindustriell tid ofta betraktades vara en slump eller skapat av gudar/demoner. Dagens hot 

mot människan och naturen anses istället skapat av människan själv. Dagens risker kan 

uppfattas som en effekt av hur människan agerat inom ekonomi, teknik och beslutsfattning 

enligt Beck (Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, 1997). Den moderna människan skyddar sig 

själv emot risker genom att teckna försäkringar och kalkylera risker. Försäkringar blir ett sätt 

för människan att kompensera ekonomsikt för de risker hon skapat (Lidskog, Sandstedt & 

Sundqvist, 1997). Beck belyser marknadens sätt att skapa vägar för att köpa sig fri från risker; 
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”Parallellt med att risksituationerna intensifieras minskar de privata flyktvägarna och 

kompensationsmöjligheterna, och samtidigt propagerar man för dem.” (Beck, 1998, s. 51). 

Beck menar att det inte går att skydda sig mot miljögifter och miljökatastrofer i längden. Han 

menar istället att ”Det enda som verkligen skulle skydda oss i det här läget vore att inte äta, 

inte dricka, inte andas” (Beck, 1998, s. 51) 

Vetenskapens roll 

Det här avsnittet handlar om Becks resonemang angående vetenskapen. Enligt Beck har 

vetenskapen och forskningen som uppgift att lokalisera risker samt finna vägar att minimera 

riskernas eventuella skada. Beck menar att om vetenskapen inte upptäcker riskerna finns de 

heller inte i vårt medvetande. Risker som blivit upptäckta av vetenskapen sprids socialt bland 

annat genom media. Riskerna är således socialt konstruerade och skapade av vetenskapen. 

(Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, 1997).  

Beck sätter högt värde på vetenskapen men han är även kritisk till den. Då forskare ser till sin 

egen karriär istället för helheten. Alltså kan det betyda att specialiseringen till viss del gör att 

en del risker bortses. Ett annat exempel är eftersträvan av en renhet inom vetenskapen som 

innebär att den del risker tenderar att hamna utanför analysen: 

Det är emellertid också så att riskerna växer sig desto större bakom 

erkännandets murar. Att insistera på >>giltighet>> är alltså en 

mycket effektiv och omsorgsfullt legitimerad konstruktion för att hejda 

och kanalisera floden av moderniseringsrisker, dock med inbyggda 

skygglappar som omvänt proportionellt mot det framgångsrika 

>>avvisandet>> av riskerna själva bidrar till att öka dem (Beck, 

1998, s.89). 

Samtidigt som Beck menar att vetenskapen sätter begränsningar på sig själv menar han även 

att en mjukare syn på vetenskaplig renhet (mindre krav på forskare) skulle bidra till att vi 

skulle överösas med olika risker. Det skulle drabba oss både politiskt och socialt. Detta kan 

förklaras med att om kraven på vad som anses vara vetenskap minskar så bidrar det till att fler 

risker av moderniseringen visar sig. Beck liknar den situationen med en dammfördämning 

som brister och vatten översvämmar landområden. Vårt samhälle skulle alltså enligt Beck inte 

klara av ett för stort informationsflöde av risker, samtidigt som han menar att för få risker 

behandlas i dagsläget (Beck, 1998).  
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Allmänhetens medvetenhet om risk 

I det här avsnittet vill jag visa på att människan inte vet hur hon ska förhålla sig eller förstå 

alla risker hon konstruerat, därmed förstår hon inte alltid att sambandet mellan sitt eget 

agerande och uppkomsten av miljörisker.  

Beck menar att människors ökade medvetande angående risk hänger samman med dagens 

teknik. De elektroniska medierna sprider kunskap och medvetenhet och därmed engageras fler 

människor i frågor kring risk. Om vetenskapens roll är att definiera kunskap om 

moderniseringsrisker är medias roll att sprida dessa kunskaper till allmänheten (Beck, 1998). 

Vissa risker kan människan inte helt förstå enligt Beck, exempelvis kan det handla kunskap 

om strålning (då strålning inte syns kan vår medvetenhet inte förstå farligheten den innebär). 

Vi kan få en bild av hur farligt det är genom forskningsresultat men aldrig helt förstå det. 

Samma sak gäller skövlingarna av regnskogarna. För oss i väst är det svårt att sätta i samband 

att kaffet jag köper medverkar till att skogen skövlas och att många arter är på väg att dö ut i 

dessa skogsområden (Beck, 1998). Trots att människan i dagens samhälle har tillgång till 

information angående miljökrisen är hon förblindad. Därmed ser hon inte sambanden mellan 

sitt agerande och att naturen förstörs (Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, 1997).  

Marknaden och riskblindhet 

I detta avsnitt vill jag belysa hur Beck resonerar angående marknaden i det moderna 

samhället. Beck menar att vetenskapen har fått stå tillbaka en aning för marknadens krafter. 

Det på grund av att aktörer/företag i viss mån spelar på samhällets risker och hot genom att 

lansera ”problemlösningar”. Marknaden kan i vissa fall lansera idéer som undanröjer risk till 

exempel försäkringar av olika slag (Beck, 1998).  Problematiken i riskbegreppet och 

marknaden ligger i att marknadens aktörer (ofta företag) ser till sin egna ekonomiska vinning. 

Det skapar en strävan efter en så hög produktion som möjligt. I detta sammanhang uppstår 

vad Beck kallar riskblindhet. Riskblindhet innebär att en kortsiktig vinst där konsekvenserna 

och riskerna som kommer i kölvattnet av produktionen skjuts på framtiden. I och med att 

risker ignoreras menar Beck att samhälle intar ett stadium där risker och hot blir normaliserat.  

Beck menar att samhällets aktörer måste samverka för att motverka riskblindheten, där aktörer 

tvingas samarbeta för att värna helheten istället för att enbart se till egna intressen. Detta blir 

extra viktigt då Beck menar att riskerna och dess konsekvenser ibland inte visar sig förrän i 

framtiden. Samhällets aktörer har därmed inte råd med att ignorera och bortse risker som inte 

gynnar deras verksamhet (Beck, 1998). 
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Generell ansvarslöshet  

I det här avsnittet vill jag visa på att människan skyddar sig emot risker genom att ignorera 

dem. Ansvarskänslan för miljön försvinner då samhällets individer och aktörer strävar efter 

egna vinster istället för att lösa exempelvis globala miljöproblem.  

Specialiseringen som fortlöper inom det moderna samhället skapar en generell okunskap då 

varje individ eller aktör har ansvar för sig själv och inte för andra. Beck (1998) menar att den 

typen av differentiering ger en befolkning som inte tar ansvar för moderniseringens bieffekter. 

Beck benämner det som en generell ansvarslöshet (Beck, 1998). Detta medför att till exempel 

miljöförstöring kan fortgå då ansvarskänslan för de egna handlingarna inte finns (Beck, 

1998). Detta bidrar till att det blir svårt att lokalisera vem/vilka som bär ansvaret till att 

hotet/riskerna uppstått. Därmed blir det svårt att utsätta straff till enskilda aktörer (Lidskog, 

Sandstedt & Sundqvist, 1997). Samtidigt som det råder en generell okunskap i samhället 

menar Beck att det finns en tendens till generell medbrottslighet då ”Man kan göra en sak och 

fortsätta med det utan att behöva ta personligt ansvar.” (Beck, 1998, s. 47). Individer och 

aktörer är enligt Beck alla delaktiga till att skapa miljöriskerna. I längden leder den här typen 

av ignorans av miljöproblematiken till vad Beck benämner som ekologisk katastrof (Beck, 

1998).  

Bumerangeffekten  

Beck belyser att det moderna samhället inte är hållbart i längden. Bumerangeffekten är enligt 

Beck ett sätt att uttrycka hur exploatering av naturen ökar människans välfärd men även att 

det skapar miljöproblem som slutligen drabbar oss människor. Det effektiviserade jordbruket 

är ett exempel där gödningsmedel och kemikalier visserligen ökar produktiviteten på fälten 

men även bidrar till markförstörelse och artdöd. Artdöden kan drabba bönderna på så vis att 

pollinerande insekter försvinner och därmed minskar pollineringen på fälten. 

Skogsavverkningen är ytterligare ett exempel då skogen efter avverkning tappar ekonomsikt 

värde då marken blir obrukbar. Enligt Beck (1998) blir konsekvenserna av bumerangeffekten 

att marker eroderar, arter försvinner samt att jordbruksmarkens bördighet minskar. Detta 

bidrar även till att marken faller i ekonomiskt värde.  
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5.Metod 

I detta avsnitt kommer jag bland annat redogöra för metodval, urval av empiri, hur 

bearbetningen av materialet skett, reliabilitet, validitet och etiska aspekter.  

Jag valde att göra en textanalys av angående en rad publikationer skrivna av 

Naturskyddsförenigen och WWF angående förlusten av biologisk mångfald.  Jag gjorde även  

e-post-intervjuer med en representant från WWF och en representant från 

Naturskyddsföreningen.  

Med textanalys menas att texter tolkas genom att forskaren letar efter specifika resonemang, 

det handlar även om att identifiera texternas olika teman. Viktiga aspekter i en textanalys är 

att beakta vem som är författaren och vilken position han/hon har, samt textens källor, textens 

syfte och vem som förväntas läsa texten. (Bergström & Boréus, 2010). Textanalys i relation 

till min uppsats innebär att jag letade efter resonemang angående biologisk mångfald på 

WWF och Naturskyddsföreningen hemsidor, en bok samt e-postintervjuer. Resonemang jag 

letade efter berörde synen på arter, orsaker till artdöden, organisationernas generella 

värdegrund till naturen och så vidare. Det jag ville veta var organisationernas värderingar och 

resonemang angående förlusten av biologisk mångfald. Jag antog att organisationerna ville 

engagera alla människor med sina texter oavsett klass, kön eller ålder. Vissa av 

organisationernas texter hade publicerat författarens namn men oftast stod bara 

organisationsnamnet angivet istället för författare. Däremot belyste organisationerna att de 

utgick ifrån forskningsresultat i sina texter. Jag valde textanalys till min uppsats eftersom jag 

antog att organisationerna skriftligt sammanställt sina ståndpunkter och riktlinjer. Jag letade 

efter organisationernas officiella värdegrund. För att komplettera empirin valde jag att 

genomföra intervjuer via e-post. Jag valde att utföra intervjuerna via e-post för att spara tid då 

informantens svar förmedlades i textform via e-post. Informationen ifrån informanterna var 

därför mer eller mindre klar för analys när jag fick den (Kvale, 2007). 

5.1. Urval och val av material 

I det här avsnittet vill jag visa hur jag gjorde urvalet av material till uppsatsen. Jag kommer 

även visa på hur jag resonerat kring val av teorier.  

Urval empiri 

Mitt empiriska material kommer ifrån WWF och Svenska Naturskyddsföreningens hemsidor 

(informationssidor och artiklar), två dokument angående handlingsplaner och åsikter kring 
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förlusten av biologisk mångfald, ett dokument från respektive organisation. Böckerna ”Vem 

ska bort?” utgiven av Naturskyddsföreningen, 2010 och I pandans tecken av WWF, 1996. Jag 

har även gjort e-post-intervjuer med en informatör från varje organisation. Jag gjorde ett 

strategiskt urval av empiriskt material. Detta urval gjorde jag då jag antog att organisationerna 

ville på sina hemsidor visa upp sina visioner, mål och inriktningar för besökaren. Jag letade 

efter resonemang som belyste hur organisationerna resonerade angående förlusten av 

biologisk mångfald och den moderna människans delaktighet i detta. Jag letade efter 

argument berörande orsaker till artdöden, lösningar på problemet och olika sätt att värdera 

arter och områden. Anledningen till att jag använde Naturskyddsföreningens bok ”Vem ska 

bort?” till min empiri var för att den till stor grad belyste föreningens åsikter vad gäller 

artdöden. Bokens centrala teman var att visa på att alla arter har en plats i ekosystemet och att 

alla arter bör bevaras utifrån naturens egen skull. Även i detta fall letade jag efter föreningens 

resonemang vad gällde vad som orsakat artdöden, orsaker till att arter försvinner samt hur 

arter och områden värderas av människan. I WWFs skrift I pandans tecken lägger 

organisationen fram en rad aspekter till varför arter är hotade och varför de bör räddas, de 

talar om att engagera människor genom bland annat symboler (pandan) och WWFs olika 

projekt för att rädda hotade arter. Anledningen till att jag lyfte fram denna bok i uppsatsen var 

att den gav en helhetsbild över resonemang som funnits i organisationen sedan den startades. 

Slutligen ville jag med e-postintervjuer bekräfta mina tolkningar av mitt valda textmaterial. 

Intervjuerna gjordes med informanter från respektive organisation. Det är en person per e-post 

som svarat på frågorna, en informant ifrån respektive organisation. Jag kom i kontakt med 

informanterna via organisationernas hemsidor. Båda organisationerna hade en allmän inkorg 

för e-post, när e-posten nådde organisationerna sorterades den ut till den informant som var 

specialiserad på svara på frågor inom området.  

Val av teori 

Mitt val av teori baserade jag på miljöorganisationernas förhållningssätt till risk, det vill säga 

att de existerar som en reaktion mot det moderna samhällets miljörisker. Därmed var Becks 

riskbegrepp en självklarhet i min studie. Jag har inte tagit upp alla de teman som Beck 

redogör för i sin bok Risksamhället (1998). Jag valde teman som speglar människans 

överkonsumtion av naturresurser vilket skapar en artdöd, dessa teman kan också direkt sättas i 

relation till miljöorganisationernas sätt att resonera. Jag baserade även mitt teorival efter 

miljöorganisationernas relation till miljödebatten i samhället. Dryzeks The Politics of the 

Earth (1997) visar upp en samlad bild över miljödiskurser i samhället. Jag lånade Dryzeks 
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tematisering då ville jag belysa radikala diskurser, moderna diskurser och problemlösande 

diskurser. Jag valde den tematiseringen eftersom den enligt min mening ger en bred bild av 

samhällets förhållningssätt till miljöfrågan. Tanken var att belysa diskurser som både 

överensstämmer och inte stämmer in med miljöorganisationernas resonemang. Oavsett om 

WWF och naturskyddsförenigen håller med om diskurserna eller inte så måste de förhålla sig 

till dem på något sätt.  

5.2 Tematisering av material   

I det här avsnittet vill jag belysa hur jag sammanställde och tematiserade min empiri, dels vad 

gäller textmaterialet men även e-postintervjuerna. 

Sammanställning av textmaterial  

Idet här stycket vill jag redogöra för hur jag tematiserade och utförde min studie. För att 

kunna lokalisera hur WWF och Naturskyddsförenigens resonerar angående förlusten av 

biologisk mångfald valde jag att begränsa mig till resonemang rörande arter som är hotade på 

grund av människans antropogena livsstil. Då jag letade efter organisationernas resonemang 

angående hotade arter och förlusten av biologisk mångfald fann jag att det särskilt handlade 

om ett antal olika teman dvs. människans syn på naturen, etik och nyttoaspekter, social 

förändring, politikens roll, flaggskeppsarter/ambassadörer, arternas funktion eller människans 

värdering och, Hot spots eller rödlistan. Jag tittade på hur organisationerna formulerade sig 

och hur de framställde den moderna människan och hennes förhållningssätt till naturen.  

Sammanställning e-postintervjuer 

Efter sammanställningen av materialet och artiklarna från hemsidorna samt boken Vem ska 

bort? och I pandans tecken gjorde jag e-postintervjuerna. Utgångspunkten för e-

postintervjuerna var att få ett djup i min uppsats tillsammans med textmaterialet. Eftersom 

intervjuerna gjordes efter sammanställnigen av textmaterialet skickades inte samma 

intervjufrågor till WWF och Naturskyddsföreningen. Detta eftersom det är två olika 

organisationer som resonerar lika på många sätt men olika på andra sätt. Jag ville fördjupa 

mig i varje organisation var för sig för att kunna beskriva deras resonemang så rättvist som 

möjligt oberoende av varandra. De ämnen som mina intervjuer bland annat tog upp var hur 

organisationerna resonerar kring prioritering av räddningsinsatser av hotade arter, vilka 

tillvägagångssätt organisationerna hade för att få nå resultat samt resonemang kring 

människans skuld angående artdöden (se bilaga). Informanternas svar på intervjufrågorna 
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berikade min uppsats genom att ge ett djupare perspektiv på organisationernas resonemang 

kring arter och naturbevaring. Via intervjuerna fick jag även chans att ställa frågor kring 

materialet på organisationernas hemsidor.   

För att genomföra intervjuerna kontaktade jag via e-post organisationerna på deras hemsidor. 

Jag redogjorde kort för min uppsats innehåll och upplägg och frågade sedan om de kunde 

tänka sig att vara med på en intervju via e-post. Kort därefter fick jag svar av båda 

organisationerna. Jag fick långa och utvecklade svar av både WWF och 

Naturskyddsföreningen. Sammanställningen av intervjumaterialet gjordes med hjälp av min 

redan sammanställda empiri. Tematiseringen av intervjufrågorna var väl anpassat till de 

teman som redan existerade i mitt utkast av resultatdelen. Jag lyfte helt enkelt in 

intervjusvaren i redan befintlig text.  

5.3. Analys av empirin  

Här vill jag redogöra för tillvägagångssättet av analysen. Eftersom Dryzek (1997)och 

miljödiskurser belyser olika förhållningssätt till miljöfrågan och Beck (1998) belyser 

konstruktioner av risk valde jag att ställa det mot organisationernas sätt att resonera kring vad 

som skapat artdöden, hur den skall minimeras samt vilka arter som skall prioriteras. Jag 

undersökte även hur organisationerna framställer riskerna med att arter dör ut. Jag lyfte fram 

deras sätt att resonera kring olika typer av risker såsom att skördarna kommer minska utan bin 

som pollinerar.  

5.4. Reliabilitet/validitet 

Då reliabilitet handlar om studiens trovärdighet och hur kunskaper refereras (Kvale, 2007). 

Trovärdigheten av min valda empiri bedömde jag genom att fundera över vem/vilka 

författarna var. Vad hade de för utbildning och vad använde de sig av för källor. Är texterna 

som de producerat tillräckligt underbyggda med referenser (Kvale, 2007). Det jag ville veta 

var om texterna var trovärdiga att göra en litteraturanalys av. Vad gäller informationen till 

bakgrundskapitlet har jag använt mig av olika källor för att öka min studies sanningsvärde. 

Teoretiskt drog jag slutsatsen att om flera källor delar resonemang bör det finnas ett visst 

sanningsvärde. Vad gäller materialet/empirin till min studie var det annorlunda då min 

frågeställning syftade till att ta reda på organisationers resonemang, därmed ansåg jag att 

mina referenser (hemsidor, årsbok och informanter) som högst trovärdiga. Det eftersom min 

strävan var att lyfta fram organisationernas resonemang snarare än att visa på mätbar data.   
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Med validitet menas enligt Kvale (2007) att argumenten bör ha en hög grad av gångbarhet och 

giltighet. Om en text är transparent (om exempelvis författaren redovisar sitt 

tillvägagångssätt) och har citat från ursprungskällorna har den ofta en hög giltighet. Till detta 

krävs ett väl förberett teoretiskt arbete där frågeställningarnas kvalitet blir väsentlig (Kvale, 

2007). Det blir i och med detta extra viktigt att se till yttrandets källa vad gäller empiri. Vem 

säger vad och hur? Men det handlade även om hur jag själv ställt mig till min uppsats. Jag vill 

vara tydlig med att den här studien är en tolkning av organisationernas texter och uttalanden. 

För att minimera risken för missuppfattningar och snarare visa på trovärdighet finns en rad 

citat med i studien.  

Min erfarenhet i relation till uppsatsen 

I det här avsnittet vill jag kort redogöra för mina akademiska erfarenheter men även för mitt 

personliga miljöengagemang.  

Inledningsvis vill jag nämna att min studies giltighet skulle kunna ifrågasättas då jag har ett 

medlemskap i Naturskyddsförenigen och inte i WWF. Jag har försökt att ha samma kritiska 

blick på Naturskyddsföreningen som på WWF. Min förhoppning är att organisationerna 

bedömts likvärdigt. Mitt resonemang när jag valde organisationer till studien var att min 

sympati för WWF var lika stor som för Naturskyddsföreningen.  

Mina akademiska förkunskaper är (45 hp) i miljöinriktad sociologi, (60 hp) sociologi, (15 hp) 

miljövetenskap, (30hp) marin kustekologi, (7,5 hp) geovetenskap (7,5hp) och globalisering ur 

ett ekonomiskt/historiskt perspektiv (7,5 hp). Jag har sedan några år varit medlem i Svenska 

Naturskyddsföreningen. Djur, växter och natur har varit en viktig del i mitt liv. Under de 

senaste åren har jag förstått att naturen inte kan tas för given då den allt mer skadas av 

människans exploatering. Därmed fick jag även upp ögonen för miljöarbete och 

miljöorganisationernas kamp för miljön. Då jag har akademiska förkunskaper och är 

emotionellt engagerad i miljöfrågor har jag reflekterat över om det funnits en risk för att falla 

in i en visst förutbestämt resultat.  Alltså har min förkunskap påverkat empiriska urval till 

uppsatsen. Redan när frågeställningarna skulle skrivas behövde jag fundera över min 

personliga ställning till materialet.  Det vill säga, var min målsättning att hitta nya kunskaper 

eller bekräfta de jag redan hade.  
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5.5 Etik  

I det här avsnittet redogörs för etiska aspekter angående uppsatsen. Exempelvis är en del inom 

forskningsetiken att författaren bör fundera över hur studien kan påverka människor (kan 

någon ta skada?) (Patel & Davidson, 1998) . Etiken i relation till min studie och miljö är 

viktig då jag inte vill få miljöarbete eller det ekocentriska synsättet att se negativt ut. Eftersom 

en del av de saker jag har skrivit kan uppfattas som radikala av vissa människor, därför var 

jag rädd för att avståndet mellan natur och människa skulle kunna öka för vissa människor. 

Jag hoppas att min text snarare inspirerar till förändring och ökad förståelse för vad andra 

arter betyder för människans fortlevnad på jorden. Att belysa miljöorganisationers arbete är 

ett sätt att sprida ett budskap om ett miljövänligare levnadssätt.  

Vad gäller e-postintervjuerna är inte informanternas namn publicerade i min studie och 

informanterna garanterades konfidentiellitet . Informanterna blev även informerande om 

studiens syfte och om att de inte behövde känna något tvång om att besvara intervjufrågorna. 

(Hemerén, 2011).  
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6. Resultat 

 I följande kapitel kommer jag att analysera och presentera resultatet av forskningsfrågorna; 

Vilken uppfattning har organisationerna om biologisk mångfald?  Vilka underliggande 

miljödiskurser kan skönjas i deras resonemang om förlusten av biologisk mångfald?  Hur 

resonerar organisationerna kring riskerna med förlusten av biologisk mångfald?  

Det första avsnittet berör organisationernas resonemang angående förlusten av biologisk 

mångfald. Organisationernas resonemang kretsar främst kring två dimensioner som dels berör 

varför arter dör ut men även vilka åtgärder som bör sättas in för att förhindra att arter 

försvinner. Den första rubriken i avsnittet är; Människans syn på naturen – orsaken till att 

arter dör ut den belyser hur organisationerna förhåller sig till människans suveränitet över 

andra arter och hur det bidrar till att arter dör ut. Den andra rubriken är; Etik och nyttoaspekter 

där belyser jag organisationernas förhållningssätt till naturens egenvärde men även hur de 

försöker engagera människor genom att visa på naturens ekonomiska nytta för människan.  

Genom att belysa arters nyttoaspekter hoppas organisationerna kunna nå ut till fler personer 

och därmed öka chanserna för att rädda fler hotade arter. Organisationernas försök att 

engagera allmänheten är även ett tema under rubriken; Social förändring - nödvändig för att 

rädda arter. Denna rubrik handlar dels om människans överkonsumtion som bidrar till att 

arter dör ut men även om att människan måste ändra sin syn på naturen. Organisationerna 

lägger stor vikt på människors sociala engagemang gällande förlusten av biologisk mångfald 

med att även de anser att politiken är ett viktigt medel att skapa gemensamma riktlinjer som 

värnar om naturens arter. Detta belyser jag under rubriken; Politik och biologisk mångfald. Ett 

annat medel för organisationerna att skapa engagemang är genom att ”marknadsföra” vissa 

arter, ofta på grund av att de har ett fint/gulligt utseende som engagerar måna människor. 

Detta belyser jag under rubriken Flaggskeppsarter/ambassadörer.  Genom att marknadsföra 

vissa arter och andra inte blir det oundvikligt att inte nämna hur organisationerna resonerar 

om prioriteringar av arter och ekosystem. Under rubriken; Arternas funktion och människans 

värdering? visar jag hur organisationerna resonerar om att arter skall räddas för naturens eller 

människans skull. Avsnittets sista rubrik; Hot spots och rödlistan handlar om hur 

organisationerna prioriterar ekosystem eller hotade arter. Då ”Hot spots” innebär att artrika 

ekosystem bevarar i sin helhet och då rödlistan är ett sätt att lista hotade arter och sedan agera 

utefter den.  
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Det andra avsnittet utgår ifrån Dryzeks (1997) modell om vilka olika diskurser och synsätt av 

lösningar på miljöproblematiken som finns i samhället. I detta avsnitt vill jag tydliggöra hur 

WWF och Naturskyddsförenigen resonerar om förlusten av biologisk mångfald i relation till 

olika miljödiskurser. Avsnittets huvudteman utgår ifrån Dryzeks tematisering det vill säga 

Radikala diskurser som stämmer in på organisationernas resonemang om att människan bör 

ändra sin attityd till naturen samt att stora förändringar inom samhällsstrukturerna krävs för 

att minska förlusten av biologisk mångfald, Moderna diskurser där jag vill belysa hur 

organisationerna ställer sig till energieffektivisering och tekniska lösningar samt 

Problemlösande diskurser där jag belyser hur organisationerna bland annat resonerar kring 

samarbete mellan samhällsaktörer för att minska förlusten av biologisk mångfald. 

Den sista delen av resultatdelen utgår från Becks (1998) riskbegrepp och handlar om hur 

miljöorganisationerna förhåller sig till riskerna med att arter försvinner. Den första rubriken i 

avsnittet är, Vetenskapen och riskbegreppe, vilket belyser hur organisationerna använder sig 

av den och lyfter fram forskningsresultat för allmänheten. Nästa rubrik är Generell 

ansvarslöshet och det handlar om organisationernas arbete för att minska okunskap om hur 

den moderna människans livsstil drabbar andra arter. Den sista rubriken är Bumerangeffekten, 

den handlar om hur organisationerna belyser hur människans moderna livsstil utrotar arter och 

att det i slutändan kommer drabba henne själv.  
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6.1 Människans suveränitet och förlusten av biologisk mångfald 

I det här avsnittet redogör jag för hur organisationernas resonemang om biologisk mångfald 

genom att belysa hur de ser på människans roll i att arter dör ut, hur de ser på etik och 

naturens nytta, vad de anser om social förändring, politiska aspekter och slutligen hur 

organisationerna förhåller sig till prioritering av hotade arter och ekosystem. 

Människans syn på naturen – orsaken till att arter dör ut 

I detta avsnitt vill jag visa på hur Naturskyddsföreningen och WWF resonerar kring orsaker 

till förlusten av biologisk mångfald, då antagandet ligger i att människan skapat den förlust av 

biologisk mångfald vi ser idag. WWF och Svenska Naturskyddsföreningen anser att 

mänsklighetens moderna livsstil har skapat dagens artdöd (Ottosson, 2010, s.158) (Duncan, 

2008, s.8). Det moderna samhället är präglat av en antropocentrism det vill säga att 

människan står över naturen.  Detta medför att naturens öde ligger i händerna på våra normer 

och resonemang. Vi människor har genom vår överlägsenhet rätt att förvalta jordens resurser 

hur vi vill (Söderqvist 2004, s.68). Båda organisationerna är alltså på sätt och vis en reaktion 

mot den antropocentriska världsbilden. Då bevarande och återställning av naturmiljöer är ett 

av WWF och Naturskyddsföreningens huvudmål (Ottosson, 2010, s.32) (Duncan, 2008, s.5 ). 

Organisationerna strävar efter att förändra människors attityder till miljön genom att belysa 

vilken skada mänskligheten gjort på naturen.  

Organisationernas resonemang angående orsakerna till förlusten av biologisk mångfald kan 

tolkas utifrån två nivåer; människans attityd till miljön och den fysiska förstörelsen av miljön. 

Människans attityd till naturen banar väg för fysik förstörelse. Naturskyddsföreningen lägger 

stort fokus i sitt resonemang att människans attityd och förhållningssätt till naturen gör att 

arter dör ut; ”Utarmningen av biologisk mångfald är en effekt av ett i grunden ohållbart 

nyttjande av naturen, där människan (i alla fall i vår del av världen) allt för länge sett sig 

som frikopplad från ekosystemen; som herre över naturen. Det har satt oss i den situation där 

vi är nu, när vi börjar inse att vi gräver vår egen grav.” (Informant, Naturskyddsföreningen). 

Naturskyddsföreningen menar att den främsta anledningen till att bilologisk mångfald 

försvinner idag är att människan i västvärlden överkonsumerar naturens resurser. Det beror på 

att den ”moderna” människan är frikopplad från naturen och anser sig stå över den. WWF 

resonerar på liknande sätt: då de menar att; ” Att vi överskrider de ekologiska fotavtrycken är 

en av de viktigaste drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald.”(Informant, WWF). 

Detta belyser hur människan anser sig vara herre över naturen och hur hon kan ta sig 
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rättigheter över dess resurser. Människans förhållningssätt till miljön är därmed starkt 

förknippad med marknaden med dess ekonomiska vinning präglat av utbud och efterfrågan. 

Marknaden som samhällsfaktor driver på utrotningen av arter menar WWF. Organisationen 

belyser den starka efterfrågan på organiska produkter i världen idag och vilket fysiskt slitage 

det innebär på ekosystemen och dess arter (WWF, medicinalväxter, 2011 s.11). 

Människans antropogena förhållningssätt till naturen banar på så sätt väg för den fysiska 

förstörelsen av naturen vilket gör att arter dör ut. Organisationerna belyser skadorna som 

människan åsamkat naturen och försöker på så sätt förändra människans förhållningssätt till 

naturen. De menar att människan omvandlar naturområden, släpper ut gifter samt bedriver en 

omfattande handel med organiska produkter (Informant, Naturskyddsföreningen). WWF anser 

att artdöden är ett resultat av människans markomvandling, tjuvjakt och överkonsumtion av 

jordens resurser (Informant, WWF). Genom dessa resonemang är Organisationerna tydliga 

med att framhålla att människans antropogena livsstil orsakar den förlust av biologisk 

mångfald vi ser idag och den fysiska förstörelsen av naturen är ett resultat därav.  

Etik och nyttoaspekter  

Nedan vill jag visa på hur organisationerna resonerar och påvisar människans etiska 

skyldighet till att rädda hotade arter. Detta med utgångspunkten att människans 

förhållningssätt till naturens resurser leder till en ökad konsumtion som orsakar den fysiska 

skadan på miljön som i sin tur leder till en ökad förlust av biologisk mångfald. Genom att 

belysa hur beroende vår konsumtion är av naturen visar organisationerna även på ekonomiska 

nyttoaspekter från växt och djurarter.  

WWF och Naturskyddsföreningen belyser att naturen har ett egenvärde, alltså att naturen och 

dess arter skall räddas för sin egen skull och inte bara för människans vinning.  

Naturskyddsföreningen belyser detta genom att visa på att människan har en etisk skyldighet 

att rädda alla arter, samma linje följer även riksdagen, FN och EU menar 

Naturskyddsföreningen (Ottosson, 2010, s.159).  Även WWF menar att; ”Människan har 

ingen rätt att utrota sina medvarelser på jorden. Det är en moralisk och etisk grundprincip att 

alla levande organismer har lika stor rätt att leva, oavsett deras eventuella nyttighet eller 

skadlighet för arten människa.” (Larsson, 1990, s.58) WWF belyser att arter har ett egenvärde 

och att människan därför bör skydda dem från utrotning (Informant, WWF). WWF menar 

att:”Vi har faktiskt inte någon moralisk rätt att tränga bort andra arter från Jorden” 

(Wahlstedt, 1996, s.28). Organisationen belyser därmed vikten av miljöarbete som utgår 
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människans attityder och etiska förhållningssätt, inte minst genom att visa på symbolvärden. 

Stora däggdjur har exempelvis ofta högt symbolvärde då de symboliserar ekosystem och 

väcker våra känslor genom sitt utseende. På det hela taget väcker stora däggdjur känslor som 

påverkar vår moral (Wahlstedt, 1996, s.29).  

För att engagera och påverka människors inställning till naturen vill organisationerna belysa 

vilka risker och konsekvenser som förlusten av biologisk mångfald innebär för människan. 

WWF menar att uteblivna skördar och tomma hav påverkar matframställningen samt gör 

människan känsligare mot sjukdomar. WWF anser därför att artdöden är det största hotet mot 

världens säkerhet (WWF-international, biodiversity, 2011) Naturskyddsföreningen menar att; 

Ekosystemen levererar ett stort antal livsviktiga tjänster som mat, bränsle, rent vatten och 

råvaror. Hotet mot den biologiska mångfalden kan därför innebära en katastrof för allt 

levande på vår jord. (Naturskyddsföreningen, biologisk mångfald 2011). 

Naturskyddsföreningen vill visa på hur viktigt det är med ekologiskt jordbruk då kemikalier 

hotar den biologiska mångfalden. Kemikalier tar bland annat död på pollinerare som är 

livsnödvändiga för vår matframställning (Ottosson, 2010 s.12-15). Naturskyddsföreningen 

lägger stor vikt på ”små” djur som har viktiga roller i ekosystemen för att kunna tillgodose oss 

med bland annat livsmedel. Organisationerna menar att det ekonomsiska systemet är beroende 

av att ekosystemen fungerar och kan försörja oss med det vi behöver. Att organisationerna 

belyser nyttoaspekter är enligt WWF ett sätt att engagera människor till exempelvis minskad 

konsumtion; ”Det finns ett inneboende värde/ egenvärde som gör att vi människor har ett 

ansvar att skydda andra levande varelser. Samtidigt kan det ibland vara lättare att 

argumentera utifrån det faktum att vi faktiskt är beroende av ekosystemen och andra arter. 

Därför pratar WWF som de flesta andra miljöorganisationer också om nyttoaspekter” 

(Informant, WWF). Genom att visa på nyttoaspekter manar WWF till ökad förståelse om hur 

effekterna av arternas utdöende hotar människan men även för andra närliggande ekosystem 

och dess arter (Wahlstedt, 1996, s.27).  Denna strävan efter allmän förståelse för naturen och 

dess nytta kan tolkas som ett försök att minska den fysiska överkonsumtionen av naturen.  

Social förändring - nödvändig för att rädda arter 

WWF och Naturskyddsföreningen strävar som tidigare nämnts efter att skapa ett engagemang 

kring miljöfrågor. Nedan belyser jag på vilket sätt organisationerna försöker väcka 

allmänhetens intresse för förändring till ett miljövänligt samhälle som gynnar den biologiska 

mångfalden.  
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WWF lyfter fram att människan i västvärlden måste ändra sina attityder och börja konsumera 

mindre för att artdöden skall kunna stanna av ”För omställning till ett hållbart samhälle krävs 

förändringar i människors livsstil.” (Informant WWF).  Naturskyddsföreningen anser också 

att västvärldens människor måste förändra sitt levnadssätt och konsumera mindre av  naturens 

resurser (Informant, Naturskyddsföreningen). WWF vill nå socialförändring genom att visa på 

de skador människans konsumtion gett naturen och dess arter (Duncan, 2008, s. 8-9). WWF 

argumenterar genom att belysa konsumtionsvanor i västvärlden; Mänskligheten konsumerar 

idag resurser som motsvara ca tre gånger planetens återskapande förmåga per år. En planet 

av 'överskottet' kan vi komma åt med ändrade livsstilsval i främst den rika delen av världen. 

(Informant, WWF). WWF menar att attityden till naturen måste förändras och att det skall 

göras genom att exempelvis ta tillvara på praktisk kunskap om naturen från lokal och 

urbefolkningar. Detta eftersom denna praktiska kunskap anses innebära att människan bara 

konsumerar så mycket som naturen kan klara av utan att skadas (WWF, medicinalväxter, 

2011 s.11).  Naturskyddsföreningen vill skona arter från utrotning genom att belysa naturens 

skönhet. Genom att belysa det vackra med naturen och dess arter menar 

Naturskyddsföreningen att en social förändring kan bli möjlig;” Att väcka en positiv känsla 

och vördnad för naturen är grunden i föreningensarbete. Kärleken till naturen ger kraft att 

förändra. Naturens värden ska lyftas fram i de sammanhang som vi verkar. Vi ska bygga en 

rikförståelse för människans beroende av naturen”(Naturskyddsföreningen, 

Verksamhetsriktlinjer 2011-2014 s.6).  WWF och Naturskyddsföreningen menar att social 

förändring är nödvändig för att minska den fysiska förstörelsen av ekosystemen och dess 

arter.  

Politik och biologisk mångfald 

Här presenteras hur organisationerna resonerar kring politik. WWF och 

Naturskyddsföreningen anser att det ligger i miljöns intresse att miljöfrågan får större fokus 

inom politiken. Politik kan i det här fallet tolkas vara ett verktyg för att uppnå kollektiva 

åtgärder i samhället emot antropogena aktiviteter. Organisationerna är partipolitiskt neutrala. 

De båda organisationerna lägger stor vikt vid att försöka påverka politikerna till att fatta 

beslut som är till den biologiska mångfaldens fördel. WWF vill skapa nätverk mellan 

politiker, företag, organisationer och lokalbefolkningar för att på så sätt öka effektiviteten för 

arbetet att rädda och bevara arter. Ett stöd från dessa aktörer är nödvändigt för att kunna 

bevara naturområden och arter på lång sikt (Duncan, 2008, s.4). En informant på WWF 

belyser att; ”WWF arbetar med att påverka såväl politiker, företag som enskilda människor 
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och för ett förbättrat samarbete mellan samhällets olika aktörer” (Informant, WWF). WWF 

menar på så sätt att nätverk är ett effektivt sätt att sprida kunskap inom samhällets aktörer. 

Exempelvis vill WWF förbättra miljön för arter som påverkas av jordbruket i Europa genom 

att skapa partnerskap mellan jordbrukare och miljöorganisationer, föra en öppen debatt 

angående miljö och jordbruk samt sträva efter att den gemensamma jordbrukspolitiken i EU 

skall förvalta mark och vattenresurser på ett sparsammare sätt. Till 20l9 skall en ny typ av 

politik växa fram där miljön och landsbruksfrågor får ett större utrymme än i dagens 

jordbrukspolitik menar WWF (WWF, A Common Environment and Rural Policy, 2010, s.3-

4). WWFs engagemang i lantbruksfrågor går att koppla till den biologiska mångfaldens roll 

inom livsmedelsframställningen som jag nämnde under rubriken; Biologisk mångfald och 

kulturlandskapen.  Det vill säga att eftersträva ett miljövänligare jordbruk skyddar arter men 

även på sikt människans livsmedelsframställning.  

Naturskyddsföreningens informant menar att politikerna sammanfogar samhällets aktörer 

genom att stifta lagar som aktörerna har att rätta sig efter. Naturskyddsföreningen belyser 

därmed vikten av politikens makt att förändra samhällets strukturer.  Organisationen menar 

att; ”Politisk påverkan är viktig och nödvändig. De politiska besluten bestämmer samhällets 

spelregler för såväl individer som marknadens aktörer Politiker ska göra det som är bra för 

miljön lätt och billigt.” Naturskyddsföreningen, verksamhetsriktlinjer, 2011-2014, s.6).  

Naturskyddsföreningen vill även införa sanktioner och styrmedel mot miljöskadliga 

aktiviteter i samhället för att skydda naturen och den biologiska mångfalden. 

(Naturskyddsföreningen, verksamhetsriktlinjer, 2011-2014, s.8).  

Att försöka påverka politiken kan tolkas vara en strategi för organisationerna att påverka så 

många av samhällets aktörer som möjligt. Politiska beslut om exempelvis miljölagar gynnar 

miljön och banar då väg för en samhällsstruktur där den fysiska förstörelsen av miljön med 

tiden avtar och förlusten av den biologiska mångfalden minimeras. Eftersom 

organisationernas mål är att minska människans inverkan på miljön blir politiken en central 

del i att nå en kollektiv lösning på miljöproblemantiken och därmed minska förlusten av den 

biologiska mångfalden.  

Flaggskeppsarter/ambassadörer  

I det här avsnittet skall jag redogöra för min tolkning av hur WWF och Naturskyddsförenigen 

”marknadsför” vissa ”fina/söta” arter för att på så sätt få ett större engagemang bland 

människor.  



36 
 

Vissa arter blir sedda som flaggskeppsarter vilket innebär att arterna ofta genom sitt yttre 

skapar uppmärksamhet och medvetenhet vilket banar väg för vidare kunskap om bevarande 

av arter menar WWF. Exempel på hotade arter som kallas flaggskeppsarter är afrikansk 

elefant, jättepanda, stora kattdjur, isbjörn, havssköldpadda och floddelfinen (Duncan, 2008, 

s.7). Flaggskeppsarterna syftar till att väcka allmänhetens uppmärksamhet då de generellt sett 

har en hög ”gullighetsfaktor”. För att rädda dessa arter sätts åtgärder in på att bevara hela 

ekosystemet som flaggskeppsarten är del av, därmed räddas även andra arter (Informant, 

WWF). Därmed kan WWFs strategi med flaggskeppsarter tolkas vara en medveten metod för 

att engagera människor och samtidigt rädda många arter i ekosystemen. Även 

Naturskyddsföreningen är medvetna om att vissa arter skapar högre engagemang bland 

människor än andra. Naturskyddsföreningen väljer att istället kalla dessa arter för 

ambassadörer, de menar; ”Ofta är det ju lättare att skapa ett engagemang kring en vacker 

fågel än till exempel liten skalbagge, trots att de kanske rent biologiskt är lika viktiga.” 

(Informant, Naturskyddsföreningen). Att lägga kraft på ambassadörarterna bidrar enligt 

Naturskyddsföreningen till att hålla allmänhetens intresse för naturen och motverkar på så sätt 

att kunskapen om andra arter minskar allt för mycket i samhället (Ottosson, 2010, s.33). 

Oavsett om det gäller att skapa engagemang för hotade arter eller bevara det engagemang som 

redan finns är flaggskeppsarter och ambassadörarter ett medel för att väcka allmänhetens 

känslor för det vackra i naturen. Det som är vackert eller gulligt vill vi inte skada utan 

skydda?   

Arternas funktion och människans värdering 

I det här avsnittet skall jag redogöra för hur arter kan kategoriseras av organisationerna. Detta 

för att lyfta fram hur organisationerna resonerar kring arters funktion för naturen och 

människan, utifrån arternas funktion värderas de hotade arterna olika. 

När organisationerna resonerar kring sina räddningsinsatser och biologisk mångfald är det 

antingen genom att rädda hotade arter eller utifrån tanken att bevara artrika miljöer.  

Organisationerna rankar de hotade arterna genom att se till arternas roll i ekosystemen 

(nyckelartsteorin). WWF talar om ekosystembevaring, flaggskeppsarter som får stå 

ambassadörer för att minska artdöden samt ”footprint species ” som genom mänsklighetens 

avtryck blivit hotade (Duncan, 2008, s.7). Naturskyddsföreningen förespråkar givetvis också 

ekosystembevaring men har underkategorierna nyckelart och bjälklagsarter (Ottosson, 2010, 

s. 29-30). Nyckelarter har en betydande roll för ekosystemens balans och bjälklagsarter har 

många andra arter som är beroende av dem. WWF kan påstås ranka arterna efter hur 
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människan påverkar eller värderar dem. Naturskyddsföreningens infallsvinkel handlar snarare 

om vilken roll arterna har i ekosystemen. Detta visar sig tydligt när organisationerna talar om 

hotade arter. WWF blir på sätt och vis utåt sett inriktade på ”stora” /flaggskeppsarter, det 

verkar finnas en uttalad bild av att de engagerar allmänhetens intresse mer än till exempel vad 

insekter gör. Därmed kategoriserar WWF snarare arter genom mänskliga värderingar, 

exempelvis flaggskeppsarter som engagerar människor genom sitt yttre.  

Naturskyddsföreningens inriktning bidrar till att de även fokuserar på mindre arter som har en 

viktig del i ekosystemens funktioner (Ottosson, 2010, s. 14). På sätt och vis utgår 

Naturskyddsföreningen från naturens egenvärde genom att belysa arternas roll i naturen. 

Oavsett hur organisationerna kategoriserar arter handlar det om att nå strategier att rädda arter 

och rädda ”rätt” arter då det är svårt att rädda alla. Jag tolkar detta som att organisationerna är 

på det klara med att människan orsakat artdöden men att organisationerna nu genom den 

mänskliga överlägsenheten försöker finna vilka arter som betyder mest för ekosystemen och 

människans överlevnad.  

Hot spots och rödlistan 

Nedan vill jag lyfta fram organisationernas olika resonemang angående bevaring av artrika 

ekosystem och hotade arter. Organisationerna resonerar utifrån att antigen sätta in 

räddningsåtgärder och bevarande åtgärder på artrika naturområden eller genom att fokusera 

sina åtgärder på hotade arter. 

WWF påpekar att de prioriterar sina resurser till områden som forskare anser vara rika på 

arter, den prioriteringsmodellen kallas Norman Myers ”hot spots”. Det blir därmed tal om en 

slags förtursrankning av räddningsinsatser på hotade arter i områden med hög biodiversitet 

framför hotade arter i artfattiga ekosystem. Detta för att kunna rädda och bevara så många 

arter som möjligt genom att bevara hela ekosystem (Duncan, 2008, s.5).  

Naturskyddsföreningens utgår ifrån den såkallade rödlistan. Rödlistan är ett sätt att 

sammanställa hotade arter i Sverige och hur hotad en viss art är. Rödlistan har ingen 

prioriterande betydelse vad gäller räddningsinsatser av arter menar Naturskyddsföreningen 

utan den visar snarare på vilka arter som är hotade (Ottosson, 2010, s. 32-33). Att utgå från 

rödlistan skiljer sig ifrån Myers ”hot spots” då rödlistan kartlagt varje enskild hotad art som 

bör räddas snarare än att se till vilka artrika områden som bör bevaras. Båda organisationerna 

jobbar för att bevara befintliga naturmiljöer för att på så sätt kunna rädda hotade arter. WWF 

vill bevara artrika områden för att rädda så många arter som möjligt. Naturskyddsföreningen 

vill rädda alla hotade arter som finns på rödlistan även om de finns i artfattiga miljöer. 
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Naturskyddsföreningen har lagt märke till denna skillnad då de lägger en viss kritik mot 

WWFs sätt att prioritera hjälpinsatser. Norman Myers ”hot spots” är den mest använda 

prioriteringsmodell inom miljöarbete globalt sett. Det handlar som tidigare nämnts om att 

koncentrera hjälpinsatser till ”rika” naturmiljöer. Naturskyddsföreningen lägger kritik på detta 

arbetssätt på grund av att dessa områden bara motsvarar 25 platser i världen som är 2 % av 

jordens yta.  Samtidigt är Naturskyddsföreningen positiv till att många arter rädda med hjälp 

av Myers modell. Men sörjer de arter som dör ut utanför de 25 prioriterade platserna i 

världen. Eftersom länderna norr om medelhavet inte finns med på Myers prioriteringslista kan 

inte räddningsinsatser helt bestämmas av artrikedom. Det beror på att det finns många hotade 

arter utanför Myers karta. Naturskyddsföreningen vill belysa vikten av naturområden oavsett 

graden av biodiversitet (Ottosson, 2010, s.32-33). WWF besvarar med att visa att de har 

lokala projekt som inte ingår i Myers prioriteringsmodell; 

 ”Det internationella WWF-nätverket prioriterar ett antal platser globalt (Green 

heart of Borneo, Green Heart of Africa, Arktis, Mekong, Madagaskar och 

Medelhavsområdet mm mm). Sedan finns regionala prioriteringar som Östersjön 

och Alperna. Samtidigt pågår arbete utanför dessa platser eftersom varje 

nationellt WWF-kontor ska prioritera 80% av sina resurser till de gemensamma 

prioriteringarna, som också inkluderar närverksinitiativ som Smart fishing, 

Global Climate and Energy initiative etc. Det innebär att 20% av resurserna kan 

läggas på sådant som är viktigt regionalt/ lokalt men som kanske ligger utanför 

platserna.” (informant, WWF).  

Oavsett vilken modell organisationerna utgår ifrån ligger fokus på att skona hotade arter ifrån 

utrotning. Min tolkning är dock att WWF aktivt gör någon form av prioritering vad gäller 

räddningsinsatser av hotade arter genom att lägga störst fokus på artrika områden. 

Naturskyddsföreningens resonemang handlar om att alla hotade arter bör räddas även i de 

artfattiga miljöerna. Dock tvingas även Naturskyddsföreningen att göra prioriteringar då de 

ekonomiska medlen inte räcker för att rädda alla hotade arter (Ottosson, 2010, s.34).  
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6.2. Miljödiskurser  

Resultatet av min studie visar på att WWF och Naturskyddsföreningen i grunden har en syn 

på naturen som ligger i linje med den gröna medvetenheten men att det finns andra 

förhållningssätt till naturen som formar organisationernas sätt att resonera. Dessa 

förhållningssätt går att härleda till en rad diskurser som jag visar på nedan.   

6.3 Radikala diskurser 

I avsnittet nedan vill jag belysa hur WWF och Naturskyddsföreningen aktivt arbetar för att 

förändra människors attityder till miljön men även hur de arbetar för att påverka politiken mot 

ett mer miljövänligt förhållningssätt.  

WWF och Naturskyddsföreningen resonerar till störst del utifrån de radikala miljödiskurserna 

då de eftersträvar ett större folkligt engagemang vad gäller miljöfrågan. Organisationerna 

ifrågasätter även de rådande samhällsstrukturerna då konsumtionssamhället anses vara 

anledningen till att arter dör ut.   

Grön medvetenhet 

Både WWF och Naturskyddsföreningen har ett förhållningssätt till naturen som i störst 

utsträckning överrensstämmer med den gröna medvetenheten. Naturskyddsföreningen har 

som ett av sina mål att få människor att ”upptäcka” naturen och naturupplevelser vilket enligt 

Naturskyddsföreningen ökar medvetandet om miljön (Naturskyddsföreningen, 

Verksamhetsriktlinjer 2011-2014,s.6). Detta är förenligt med den gröna medvetenheten 

eftersom diskursen menar att människan kommer att ta sitt förnuft till fånga efter att ha börjat 

vistas i naturen. För att lösa miljöproblemen krävs enligt WWF (WWF, international, You can 

help!, 2011) och Naturskyddsföreningen (Informant, Naturskyddsföreningen) att människor 

ändrar sitt förhållningssätt till naturen. Människan måste bli ett med naturen igen och inte stå 

över den. Naturskyddsföreningen och WWF delar tankarna kring att jordens ekosystem och 

arter hänger ihop i ett kretslopp med den gröna medvetenheten. WWFs (Duncan, 2008, s.13) 

och Naturskyddsföreningens (Naturskyddsföreningen, Verksamhetsriktlinjer 2011-2014,s.3,8) 

centrala budskap är att människan på sikt skall kunna leva inom naturens ramar och inte ha 

den separerade livsstilen med naturen som vi har idag. Naturen anses ovärderlig i sig själv 

men även för människans överlevnad.  

Enligt den holism som råder inom den gröna medvetenheten bör alla arter värderas lika 

oavsett utseende, uppgift eller nytta hos människan. Naturskyddsföreningen betonar att alla 
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arter har lika högt värde och ett inneboende värde i sig själva, men att vissa arter som väcker 

känslor (gullighetsfaktorn) används för att skapa intresse hos allmänheten (Ottosson, 2008, 

s.14). Människan har en etisk skyldighet att rädda alla arter menar Naturskyddsföreningen. 

WWF menar att så många arter som möjligt bör räddas men intar även de att människan har 

en etisk skyldighet att bevara naturen; ”Det finns ett inneboende värde/ egenvärde som gör att 

vi människor har ett ansvar att skydda andra levande varelser.” (Informant, WWF). 

Samtidigt visar uttalandet på människans suveränitet då det säger att människan har en 

skyldighet att skydda andra arter. Det är då inte tal om holism längre eftersom människan i sin 

överlägsenhet ska rädda andra arter.  

Bevarandestrategierna som både WWF och Naturskyddsföreningen har angående 

naturområden går att härleda ifrån djupekologerna och grön radikalism. De centrala tankarna 

hos djupekologerna som är förenliga med WWF och Naturskyddsföreningen resonemang är 

att skydda naturområden ifrån mänskliga aktiviteter.  

Grön politik 

Även om Naturskyddsföreningen och WWF försöker förändra människors inställning till 

miljön sysslar de också mycket med att påverka politiken såsom diskursen den gröna politiken 

förespråkar. Då strukturella förändringar ofta kräver folkligt stöd (exempelvis minskad 

konsumtion) arbetar organisationerna med att göra människor medvetna om hur det moderna 

samhället påverkar naturen (Informant, WWF) (Informant, Naturskyddsförenigen). Genom 

folkligt miljöengagemang kan politiken följa efter och därigenom exempelvis stifta lagar och 

införa ekonomiska styrmedel som samhällets företag och institutioner måste följa.  

6.4 ”Moderna” diskurser 

Nedan vill jag visa på hur WWF och Naturskyddsföreningen ställer sig till bland annat 

tekniska lösningar, energieffektivisering, social rättvisa och grön modernism.   

Ekologisk modernisering och hållbar utveckling 

Det finns drag av flera olika diskurser inom WWF och Svenska Naturskyddsföreningens 

förhållningssätt. Den ekologiska moderniseringen som enligt Dryzek (1997) är den mest 

dominerande miljödiskursen i dag, strävar efter energieffektivitet, vilket innebär att denna 

diskurs förespråkar att människan inte skall behöva ändra sin nuvarande livsstil. Detta är ett 

resonemang som går emot både WWF och Naturskyddsföreningens förhållningsätt då de 

anser att nyckeln till förändring ligger i att informera människor till att förändra sin livsstil 
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och sina konsumtionsvanor. Ett tema som WWF (Informant, WWF) och 

Naturskyddsföreningen tar upp är att försöka påverka människor att handla mer miljövänliga 

produkter och tjänster (Svenska Naturskyddsföreningen, bra miljöval, 2011).  Resonemanget 

om främjandet av miljövänliga produkter på marknaden är förenligt med den gröna kapitalism 

som förespråkas inom den ekologiska moderniseringen. Alltså genom att människor 

efterfrågar mer miljövänliga varor ökar även kapitalet inom branschen med miljövänliga 

produkter. Efterfrågan kan på så sätt öka och fler producenter kan välja den miljövänliga 

vägen.  

Både WWF och Naturskyddsförenigen har gemensamt med diskursen hållbar utveckling att 

de strävar efter social rättvisa, det blir ett medel i att bekämpa miljöproblem. WWF menar att 

genom samarbete med många olika kulturer skapas möjligheter att förändra den moderna 

människans attityd till miljön. För att kunna göra samhället mer miljövänligt måste 

människans kulturella och ekonomiska behov beaktas (Duncan, 2008, s.10). 

Naturskyddsföreningen visar på alla människors värde och vikten av att bekämpa till exempel 

dåliga arbetsförhållanden i giftiga fabriker. Exempelvis arbetar Naturskyddsföreningen med 

konsumentinformation för att få människor att handla varor ifrån platser som har social och 

ekologisk rättvisa (Informant, Naturskyddsföreningen).  En hållbar utveckling innebär också 

ekonomisk tillväxt i fattiga områden, vilket ger mer kapital att satsa på arbetare och renare 

fabriker.  

Hållbar utveckling syftar till att nå ett samhälle där människan kan leva ett modernt liv, men 

där konsumtionen av jordens resurser inte är större än vad planeten klarar av. Den nutida 

människans behov skall vara tillfredsställda utan att miljön eller kommande generationers 

säkerhet skall vara i fara. Detta resonemang lyfter WWF fram då de beskriver att de arbetar 

för att människan ska minska sin konsumtion och därmed nå ett ekologiskt samhälle eftersom 

de vill att nutida och framtida generationer skall kunna leva tryggt på jorden (Duncan, 2008, 

s.12-13). Att rädda den biologiska mångfalden anses av WWF vara av stor vikt för att 

människan skall leva hälsosamt. De pekar på att många arter ger stabilare ekosystem och 

därmed mer motståndskraft mot sjukdomar, något som även Naturskyddsföreningen håller 

med om.   
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6.5 Problemlösande diskurser 

WWF och Naturskyddsförenigen har inte sina mest markanta drag inom de problemlösande 

diskurserna. Nedan vill jag ändå visa på de få likheter som finns i resonemang, kanske ännu 

viktigare att visa på vad som skiljer de problemlösande diskurserna åt organisationernas 

resonemang angående bortfallet av biologisk mångfald.  

Administrativ rationalism 

Jag kommer att kort beskriva hur organisationerna ställer sig till den administrativa 

rationalismen. WWF (Duncan, 2008, s.3) och Naturskyddsföreningen (Ottosson, 2010, s.158-

159) förlitar sig på den senaste forskningen. Det blir då tal om att förlita sig på experter vilket 

kan härledas till den administrativa rationalismen. Administrativ rationalism syftar dock till 

att låta experter och institutioner lösa miljöproblemen utan folkligt engagemang. Inom denna 

diskurs är samhället är en hierarkiordning där de lärda står högst upp. Detta resonemang 

skiljer sig markant åt WWF och Naturskyddsföreningens resonemang då de vill engagera alla 

människor i samhället och på så sätt mana till social förändring.  

Demokratisk pragmatism  

WWF menar likt den demokratiska pragmatismen att samarbete mellan organisationer, 

regeringer och företag skapar stora möjligheter i miljöbevaring. ”WWF arbetar med att 

påverka såväl politiker, företag som enskilda människor och för ett förbättrat samarbete 

mellan samhällets olika aktörer.” (Informant, WWF). Demokratisk pragmatism handlar som 

tidigare nämnt ofta om dialog mellan olika inblandade, vilket ofta slutar i kompromiss. Detta 

innebär en skillnad mellan den demokratiska pragmatismen och miljöorganisationerna 

eftersom miljöorganisationerna inte är ute efter en kompromisslösning på miljöproblematiken. 

WWF (Informant, WWF) och Naturskyddsföreningen (Naturskyddsföreningen, 

Verksamhetsriktlinjer 2011-2014, s.7,8) vill rädda miljön för miljöns egen skull, genom att ge 

miljön ett egenvärde, kan människans engagemang till naturen medföra att 

strukturförändringar i samhället blir möjliga. Den demokratiska pragmatismen förespråkar 

bara strukturförändringar om de flesta samhällsaktörers viljor vill så. Därmed blir det svårt för 

miljöorganisationerna att genom detta synsätt nå fram till sitt mål att förändra exempelvis 

strukturen kring konsumtion, eftersom det finns mycket kapital att hämta där för samhällets 

aktörer och troligtvis för många aktörer som sätter ekonomi framför miljöaspekter.  
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Ekonomisk rationalism  

 Den ekonomiska rationaliteten är en diskurs som ligger långt ifrån den inställning till 

miljöfrågan som WWF och Naturskyddsföreningen har. Det visar snarare på ytterligheter då 

organisationerna förespråkar naturens egenvärde och den ekonomiska rationaliteten vill rädda 

miljön genom att sätta ekonomiskt värde på naturen. Den fria marknaden skall stimulera 

miljövänliga alternativ på marknaden. Det finns drag av ekonomisk rationalism inom 

Naturskyddsföreningen då de vill öka de ekonomiska anslagen till bönder som väljer att odla 

ekologiskt (Naturskyddsföreningen, biologisk mångfald, 2011), vilket innebär att de vill styra 

marknaden åt det ”gröna” hållet. Den ekonomiska rationaliteten menar att individens intressen 

går före allmänhetens. Det står i motsats till den holism som råder inom WWF och 

Naturskyddsföreningen där arter och människor ses som en helhet där individer förväntas 

engagera sig i andra arters fortlevnad. Människor skall tillsammans rädda naturen genom 

medvetenhet och inte genom ägande som den ekonomiska rationalismen förespråkar. 

6.6 Risk 

I detta avsnitt vill jag belysa hur WWF och Naturskyddsföreningen använder sig av att visa på 

hur moderniseringseffekterna kommer att slå tillbaka på oss i västvärlden (den såkallade 

bumerangeffekten). Resultatet av moderniseringen är bland annat att arter dör ut, enligt WWF 

och Naturskyddsföreningen skapar det en rad risker för ekosystemen och människan. Både 

WWF och Naturskyddsförenigen har uppkommit som reaktion mot de miljörisker som finns i 

det moderna samhället. Detta innebär att organisationernas existens är beroende av att det 

finns miljörisker. Naturskyddsföreningen (Ottosson, 2010) och WWF (Duncan, 2008) arbetar 

för att rädda arter som hotas på grund av moderniseringens bieffekter. De vill belysa risker 

som artdöden omfattar då produktion och kortsiktiga vinster värderas högre än bevarandet av 

den biologiska mångfalden. Enligt Beck hamnar miljöriskerna i skymundan då ekonomiska 

vinster av produktion värderas högre.  

Vetenskapen och riskbegreppet  

Jag vill visa på hur WWF och Naturskyddsföreningen ställer sig till forskning med grund i 

Becks resonemang kring vetenskap och risk. Enligt Beck väljer människan att antigen förneka 

eller göra något åt moderniseringsriskerna. WWF och Naturskyddsföreningen väljer att göra 

något åt miljöproblematiken, bland annat försöker de engagera dem som förnekar 

miljöproblemen. För att underbygga sina resonemang använder sig organisationerna av 

forskningsresultat (Duncan, 2008,s. 3), (Ottosson, 2010,s.158). Beck anser att 
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naturvetenskaplig forskning är nyckeln till att upptäcka miljörisker, dock får 

forskningsresultatet ingen utbredd social betydelse förrän den sätts i ett större socialt 

sammanhang. Miljöorganisationerna bidrar till att lyfta fram forskningsresultat till 

allmänheten och skapar därmed en ökad spridning, medvetenhet och samhällsdebatt om 

miljörisker, speciellt då riskerna med artdöden. 

Generell ansvarslöshet 

I följande avsnitt kommer jag att visa på hur Naturskyddsföreningen och WWF försöker 

motverka vad Beck kallar ”generell ansvarslöshet”. Specialiseringen i samhället har gjort att 

känslan och kunskapen för naturen minskat hos allmänheten. Genom att informera 

allmänheten om vad förlusten av den biologiska mångfalden innebär, vill 

Naturskyddsföreningen (Naturskyddsföreningen, Verksamhetsriktlinjer 2011-2014, s. 7) och 

WWF (Informant, WWF) motverka den ”generella ansvarslösheten”. Samtidigt som det 

råder en generell okunskap i samhället menar Beck att det finns en tendens till generell 

medbrottslighet. Miljöorganisationerna vill belysa hur samhällets aktörer ibland skadar 

miljön. Aktörer och individer kan ofta inte straffas inom dagens lagstiftningen för de 

miljöskadliga aktiviteter som existerar i samhället. Naturskyddsföreningen arbetar för att 

miljölagstiftningen skall skärpas, det skulle i så fall motverka den generella medbrottsligheten 

(Naturskyddsföreningen, Verksamhetsriktlinjer 2011-2014, s.8). Det skall inte vara möjligt att 

rättfärdiga sin miljöpåverkan genom att visa på den ”generella ansvarslösheten”.  Alltså med 

kunskap kan varje individ och aktör sätta sin livsstil i samband med miljöproblematiken och 

därmed kan hon göra aktiva val. Däremot kan inte individen skydda sig och naturen från alla 

risker genom att vara en god konsument enligt Beck. Luftföroreningar och liknande drabbar 

individen ändå fattig som rik (om inte kollektiva lösningar på miljöproblematiken skapas).  

Enligt Beck ökar vår medvetenhet om riskerna med moderniseringen när vi blir mer lärda och 

den ”generella ansvarslösheten” minskar. Om WWF och Naturskyddsföreningen utbildar 

befolkningen medför det i så fall att riskerna angåenden förlusten av biologisk mångfald anses 

högre och värre än tidigare när den generella kunskapen var knapp. Sammantaget borde det 

bidra det till att miljöorganisationernas ställning ökar.  

Bumerangeffekten  

I det här avsnittet vill jag visa på hur miljöorganisationerna använder sig av bumerangeffekten 

för att påvisa hur den antropogena livsstilen i slutändan kommer att medföra stora problem för 

människans överlevnad. Med andra ord människans överutnyttjande av naturen kommer i 
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framtiden att slå tillbaka på oss själva menar Beck. Exempel på resonemang som 

Naturskyddsföreningen lyfter fram är att förlust av den biologiska mångfalden kommer att 

medföra prövningar för det ekonomiska systemet då människan idag är beroende av många 

arter för mat och råvaruframställning. Naturskyddsföreningen talar om att bin försvinner och 

inte längre pollinerar fälten som ett resultat av besprutningen inom jordbruket (Ottosson, 

2010, s.8-17). Därmed menar Naturskyddsföreningen att besprutningen av grödor kortsiktigt 

ger större skördar men på sikt minimerar dem då pollinerarna försvunnit. WWF belyser att 

förlusten av den biologiska mångfalden är det största hotet människan står inför och att 

problematiken är ett resultat av människans exploatering av jorden (WWF-international, 

biodiversity, 2011). Kortsiktigt menar organisationerna att människan har fått en rad förmåner 

som exempelvis ökad levnadsstandard i västvärlden genom att överkonsumera naturens 

resurser, men att överkonsumtionen kommer sluta i mer eller mindre katastrof vad gäller den 

biologiska mångfalden. WWF och Naturskyddsföreningen arbetar därmed för att minska 

bumerangeffekten.   
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7. Diskussion  

I diskussionen kommer jag att belysa orsaker till artdöden, ekonomiska aspekter, 

miljödiskurser, risk och förlust av biologisk mångfald och människans syn på naturen. Jag 

kommer även nämna miljödiskurser och riskbegreppet innan jag avslutningsvis berättar lite 

om arbetets gång och framtida frågeställningar.   

7.1 Organisationernas uppfattning om biologisk mångfald  

I detta avsnitt kommer jag att diskutera organisationernas syn på förändring exempelvis 

genom att belysa människans överlägsenhet över andra arter och strukturförändringar 

nyttoaspekter som ett sätt att engagera människor. Ytterligare teman som jag nämner i 

avsnittet är tvång eller frivillighet och hur kan arter prioriteras? Varav det första temat belyser 

hur förlusten av biologisk mångfald skall stoppas. Är det genom lagar (tvång) eller frivilligt 

miljöarbete hos varje individ. Slutligen diskuterar jag om hur räddningsinsatserna av hotade 

arter prioriteras efter deras funktion i ekosystemet och för människan. 

Synen på förändring 

Utifrån Ekocentrism skall människans inställning till naturen utgå då organisationerna 

resonerar om naturens egenvärde och vikten av att förändra människans attityder och 

samhällsstrukturer. Organisationerna beskriver människans överlägsenhet som ett negativt 

fenomen då de menar att hon inte har rätt att utrota andra arter.  Jag tolkar mitt resultat som att 

organisationerna i grunden är negativa till människans suveränitet över andra arter. Samtidigt 

belyser organisationerna den ekonomiska nyttan naturen har för människan, vilket talar att 

människan skall förvalta naturens resurser ”klokt”.  Jag tolkar det som att människan skall stå 

över naturen men ur organisationernas perspektiv förvalta och skydda den väl. Nyttoaspekter 

kan vara ett sätt att engagera allmänheten i miljöfrågan enligt organisationerna. Kanske förstår 

människan värdet av naturen när vi sätter ett ekonomiskt perspektiv på jordens resurser? Det 

eftersom det ekonomiska systemet är djupt förankrat i oss då det varit den dominerande 

samhällsstrukturen under lång tid.  

Både att förändra människans attityd till miljön och belysa nyttoaspekter av naturen syftar till 

att skapa en bättre miljö och att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden. Frågan är om 

det är helt problemfritt att kombinera dessa två infallsvinklar? Kan det innebära att människor 

inte vet vad organisationerna egentligen står för? Det jag menar är att det kanske är paradoxalt 

att tala om strukturförändringar och attitydförändringar i samhället (där ekonomiska systemet 
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och konsumtion kan tolkas som boven i dramat) och samtidigt belysa de ekonomiska 

förlusterna av att arter försvinner. Min tolkning blir att organisationerna strävar efter att 

minska konsumtionssamhällets betydelse samtidigt som de använder sig av ekonomiska 

aspekter för att väcka människors intresse för naturen.  

Tvång eller frivillighet 

I det här stycket vill jag diskutera organisationernas tilltro till att allmänheten skall bli mer 

engagerad i miljöfrågan. Som jag nämnde i resultatdelen lägger organisationerna stor vikt på 

det folkliga engagemanget gällande miljön och andra arter. Detta engagemang skall enligt 

Naturskyddsföreningen skapas genom att bland annat visa på naturens skönhet. Andra viktiga 

aspekter som både WWF och Naturskyddsföreningen belyser är exempelvis information och 

kunskapsspridning. Organisationerna sätter enligt min tolkning en tillit på att människor 

tillsammans skall rädda arter och miljön. Kanske är det önskan att alla individer och 

samhällsaktörer skall få upp ögonen för miljöarbete. Då alla människor har egna viljor, 

vinstintressen och egna föreställningar kan det bli svårt att ena alla (Dryzek, 1997). Inte minst 

med tanke på de ekonomiska intressen som finns i samhället idag. Min tolkning är att 

organisationerna därför inte helt kan förlita sig på individens miljöintresse utan måste även 

försöka påverka politikerna för att på så sätt skapa spelregler som gäller alla (mer om detta 

under rubriken Miljödiskurser se nedan).   

Hur kan arter prioriteras? 

Om vi utgår ifrån att människan anser sig vara suverän över andra arter på jorden så innebär 

det att vi kan utrota arter men vi kan även ”bestämma” vilka arter som vi vill rädda. 

Naturskyddsföreningen menar att människans skylighet är att rädda alla hotade arter på ”Röd 

listan” men att brist på bland annat resurser förhindrar detta arbete i praktiken, det gör att 

insatserna arter måste prioriteras efter exempelvis betydelse för andra arters fortlevnad och så 

vidare. WWF prioriterar som nämnts inte efter rödlistan utan utifrån hur artrika ekosystemen 

är. Det intressanta i sammanhanget är hur organisationerna agerar för att motverka en artdöd 

som de flest människorna i västvärlden har varit med och skapat. Miljöorganisationerna kan 

tyckas bli den moderna konsumtionsmänniskans samvete som desperat försöker finna 

lösningar i en ganska dyster prognos. Organisationerna kanske ställs inför kraven att prioritera 

arter och naturområden för att allmänhetens och samhällsaktörernas intresse för den 

biologiska mångfalden än så länge kan tyckas vara ganska låg. Oavsett vilken modell 

organisationerna använder sig av för att prioritera hotade arter, innebär en räddningsinsats 
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också att människan ställer sig över naturen om än i ett gott syfte. En rad frågor blir tydliga; 

Vad blir konsekvenserna av att prioritera en art över en annan i det långa loppet? Hur skiljer 

människan på naturlig artdöd och den av människan skapat? Om vi antar att alla arter är lika 

mycket värda (i sig själva) hur kan arter ens prioriteras då? Skall arterna endast prioriteras 

efter deras funktion för människans och ekosystemens överlevnad?  

Miljödiskurser 

I det här avsnittet skall jag återkoppla till teori och resultatdelen vad gäller miljödiskurser och 

miljöorganisationernas resonemang angående artdöden. WWF och Naturskyddsföreningen 

har båda organisationerna en romantisk inställning till naturen (grön medvetenhet). Tanken 

om att människan har en etisk skyldighet att försöka rädda arter och ekosystem är stark hos 

båda organisationerna. På sätt och vis är den typen av resonemang en reaktion mot det 

moderna samhället som nyttjar jordens resurser fritt. Människor i västvärlden blir allt mer 

separerade ifrån naturen, så till den grad att hon inte längre anser sig vara en del av den. 

Naturen blir något främmande utanför staden. För att rädda miljön skall individen 

återupptäcka naturen och på så sätt agera miljövänligt. Därmed läggs stort ansvar på att den 

enskilda individen skall göra uppoffringar för miljön. Organisationerna är förmodligen 

medvetna om att ansvaret för att förändra miljöläget inte helt kan läggas på individen. Detta 

med tanke på att exempelvis Naturskyddsföreningen eftersträvar en strängare lagstiftning 

(Naturskyddsföreningen, verksamhetsriktlinjer, 2011-2014, s.8), vilket skulle tvinga alla 

människor att göra samma uppoffringar. Detta innebär även att det finns ett tvivel om att 

människan genom egna val kommer att ändra sin livsstil och att miljöproblematiken till viss 

del bör lämnas åt experterna (administrativ rationalism). För organisationer kan det vara ett 

sätt att få med sig fler medlemmar genom att belysa att varje individ har makten att förändra. 

Många medlemmar innebär mer kapital att använda till miljöarbete men också större kraft att 

påverka politiker. Jag tolkar det som att det finns en paradox i organisationernas resonemang 

då de eftersträvar att nå en grön medvetenhet och ökad kunskap om naturens behov hos 

samhällets medborgare, samtidigt som de fogar sig för vissa samhällsstrukturer för att vinna 

förtroende bland befolkningen. Exempelvis vad gäller Naturskyddsföreningen som påvisar 

ekonomiska effekterna av bortfallet av biologisk mångfald samtidigt som de intar en negativ 

inställning till konsumtionssamhället.  
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Risk och förlust av biologisk mångfald 

Här följer en återkoppling till teoridelen och resultatdelen vad gäller riskbegreppet och 

miljöorganisationernas förhållningssätt till miljörisker. Risk kan betraktas som anledningen 

till varför WWF och Naturskyddsföreningens startades. Detta innebär att organisationerna 

försöker förinta det som skapade dem, vilket kan tyckas vara paradoxalt när organisationerna 

existerar i ett samhälle där de flesta andra aktörer verkar för att expandera. Hur förhåller sig 

då WWF och Naturskyddsföreningen till risk? Precis som Beck (1998) menar 

organisationerna att miljörisker är en produkt av moderniseringen.  WWF och 

Naturskyddsföreningen förhåller sig till risk genom att visa på varför arter dör ut. Därmed 

försöker de engagera allmänheten till att bli mer miljömedvetna och minska sin konsumtion. 

WWF och Naturskyddsföreningen försöker att visa på hur människan skapat förlusten av den 

biologiska mångfalden och vilka risker det innebär för människan. Exempelvis menar 

organisationerna att överkonsumtion av jordens resurser förstör naturen på grund av 

markomvandling (Informant, WWF)(Informant, Naturskyddsföreningen). Jag tolkar detta som 

att om organisationerna visar på en viss tydlighet i hur miljön skadas av vår livsstil blir det 

enklare för allmänheten att ändra sina konsumtionsmönster. Naturskyddsföreningen och 

WWF visar allmänheten hur det går att leva mer miljövänligt. Min tolkning är att 

miljöorganisationerna för naturens talan genom att belysa miljöriskerna för allmänheten.  Det 

gäller även bumerangeffekten då organisationerna vill belysa att kortsiktiga vinster kan 

komma att slå tillbaka på mänskligheten. Mänsklighetens utmaning är att se till helheten och 

de långsiktiga effekterna av konsumtionen av naturens resurser.  

Miljöorganisationerna använder sig av forskningsresultat för att styrka sina argument. Enligt 

Beck (1998) används forskning för att definiera risker. De risker som forskningen hittat måste 

sättas i socialt sammanhang för att kunna bli erkänd av samhällets människor och aktörer. 

Min tolkning är att miljöorganisationers roll är att lyfta fram forskningsresultat för 

allmänheten och därmed få riskerna socialt erkända. Risker är därmed en social konstruktion, 

är vi inte medvetna om riskerna finns de inte. Miljöorganisationerna är alltså en del av 

konstrueringen av riskerna. De bidrar till att få miljöriskerna socialt accepterade samtidigt 

som de aktivt arbetar för att minimera konsekvenserna av riskerna. Genom att belysa riskerna 

med att arter dör ut hoppas organisationerna att åtgärder kan sättas in för att bevara arter, 

samtidigt som ett aktivt miljöarbete och en ökad medvetenhen om naturen kan förhindra 

uppkomsten av nya miljörisker som är skapade av människan. Ur detta vill jag uttyda att 

organisationerna existerar och arbetar utifrån de riskerna de själva bidragit till att konstruera.  
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7.2 Människans syn på naturen 

Som jag nämnt tidigare prioriteras räddningsinsatser på arter beroende på deras roll i 

ekosystemet, vilket ekosystem de är del av, om de är endemiska eller på grund av brist på 

ekonomiska medel. Frågan är bara om människan har kunskap eller etisk rätt att sätta större 

eller mindre värde på arter. Att värdera andra arter borde tvinga människan att värdera sig 

själv, eftersom vi skapade sjätte artdöden borde vi rankas ganska lågt. Det skulle innebära att 

vi inte står högre än naturen utan lägre, därmed ifrågasätts den mänskliga suveräniteten. 

Kanske skulle denna självutvärdering utmynna i ett levnadssätt där människan respekterar 

naturen. Naturen är vårt hem som vi i dagsläget plundrar på resurser, vilket tränger undan 

arter. Lek med tanken; inte plockar vi ner brädorna ifrån vår villa bara för att vi behöver elda i 

spisen?  Sunt förnuft säger oss att tar vi ner för många brädor faller huset vi bor ihop, därför 

låter vi bli att ta ner några alls. Samma princip borde gälla naturen, eller hur? Det finns 

människor som lever med naturen utan att förstöra den. Urbefolkningar som lever nära 

naturen anser ekosystemet de lever i vara deras hem därför nyttjar de bara så mycket resurser 

som ekosystemen klarar av. Deras praktiska kunskap handlar bland annat om hållbar jakt. Om 

västvälden anammade detta synsätt och gjorde naturen till sitt hem och inte bara sitt hus 

kanske en större vördnad för naturen skulle kunna inträda.  

7.3 Arbetets gång  

I det här stycket vill jag kort nämna hur arbetsprocessen med uppsatsen sett ut. Då mitt 

intresse i mångt och mycket handlar om att försöka förstå människans syn att arter dör ut fann 

jag det intressant att undersöka miljöorganisationers resonemang i förlusten av biologisk 

mångfald. Ganska snart efter att jag satt mig in i mitt samlade material förstod jag att 

organisationerna resonerade utifrån att människans syn på naturen skapat miljöproblematiken 

och att människan nu måste rätta till sina misstag. Därmed kunde jag egentligen besvara en 

stor del av min första frågeställning det vill säga; vilken uppfattning har organisationerna om 

biologisk mångfald?  Jag valde att nämna teman som organisationerna själva tar upp som 

väsentliga grundpelare i deras resonemang, det vill säga social förändring, förändring genom 

politiska beslut prioritering av arter och så vidare. Dessa teman kan tolkas vara reaktionen av 

grundtanken att människan i grunden är suverän, men att organisationerna använder sig av 

dessa teman för att belysa och därmed försöka skapa jämlikhet och harmoni med naturen.  
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Att göra en litteraturstudie med material från intervjuer fann jag mycket användbart då jag i 

intervjuerna fick möjlighet att ställa frågor som väckts under arbetet och tematiseringen av 

litteraturen. Sammantaget fick jag på så sätt mycket användbart material att arbeta med.  

När jag analyserade materialet genom Dryzeks (1997) diskurser och Becks (1998) 

riskbegrepp fick jag en ökad förståelse för hur de olika förhållningssätt som enligt dem finns i 

samhället. Jag fick därigenom en ökad förståelse för hur organisationerna förhåller sig till 

människans roll i att arter dör ut. Det kanske mest intressanta var att analysera materialet 

genom riskbegreppet då begreppet risk fick en helt ny betydelse för mig. Detta då jag fick en 

överblick över hur exempelvis forskningen ser symptomen av människans antropogena 

livsstil och organisationerna förmedlar detta till allmänheten. Med det förstod jag att 

organisationerna inte bara har som uppgift att förhindra miljöförstöring genom olika fysiska 

åtgärder utan att det även handlar om att informera människor och få risker socialt erkända för 

att sedan kunna motverka dem. 

Förslag på framtida studier 

Under den här rubriken vill jag kort dela med mig av de tankar kring närliggande ämnen som 

dök upp under studiens gång.  

Miljöorganisationer kämpar idag för att minska de moderniseringsrisker som är en effekt av 

människans överkonsumtion av jordens resurser. Miljöorganisationer kan tyckas vara 

paradoxala då de är en del av de samhällsstrukturer som de försöker motverka. Exempelvis 

använder de sig av den ekonomiska strukturen samt teknik och transporter för att kunna 

bedriva sin verksamhet. Alltså skiljer sig miljöorganisationer ifrån till exempel 

djurrättsorganisationer som helt kan avstå de produkter som de anser skadar djur. Det kanske 

inte är möjligt att bedriva miljöarbete utanför det moderna samhällets strukturer, men frågan 

är om miljöorganisationer kan rättfärdiga sin miljöpåverkan genom att de har en god orsak?  

Hur resonerar organisationerna angående sin miljöpåverkan?  Anser de att den är obefintlig i 

jämförelse med andra aktörer i samhället? Står miljöorganisationerna i beroende till 

konsumtionssamhället? I så fall är de medvetna om det?   

Både WWF och Naturskyddsföreningen har ett stort antal privatpersoner som medlemmar. Av 

vilken anledning blir privatpersoner medlemmar? Rör det sig om kärlek till naturen? Handlar 

det om att ”rena” och kompensera sitt dåliga samvete? Blir människor medlemmar för att inte 

känna krav på att göra ”uppoffringar” vad gäller exempelvis konsumtion och resor? 
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9.Bilaga  

Intervjufrågor Svenska Naturskyddsföreningen (Besvarade 2011-12-07 12:59). 

Vad är enligt er den största anledningen till förlusten av biologisk mångfald?  

 

Vem/Vilka bär största ansvaret till artdöden?  

Vilka ska lösa problemet?  

 

Hur skall räddningsinsatser prioriteras mellan arter på rödlistan?  

 

Intar Naturskyddsföreningen en viss ställning politiskt sett? 

Intervjufrågor WWF (Besvarade 2011-12-08 19:29). 

Jag har lagt märke till (på er hemsida) att mycket fokus läggs på flaggskeppsarter som t.ex 

panda och isbjön. Hur arbetar ni kring mindre arter som t.ex hotade nedbrytare eller 

pollinerare?  

 

Har WWF några åtgärder för att rädda hotade arter i Sverige eller övriga Europa? Om jag 

förstår det rätt arbetar ni efter Myers modell, alltså att bevara områden med hög biologisk 

mångfald. Vad händer med arter utanför Myers karta? Hur prioriteras era insatser där?  

 

Måste vi acceptera att vissa arter dör ut? Alltså går trenden kring förlusten av biologisk 

mångfald att stoppa inom rådande samhällsstrukturer?  

 

Anser ni att arter skall räddas för att de är en resurs för oss eller för att de har ett egenvärde?  

 

Vem/vilka bär enligt er största ansvaret till artdöden? 

 

Vilka ska lösa problemet?  
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