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“Med undantag av en liten elit av globapolitaner (halvt varelser, halvt flöden) 

harmas människor i hela världen över att mista kontrollen över sina liv, över sin 

miljö, över sina jobb, över sina ekonomier, över sina regeringar, över sina länder 

och i sista hand över jordens öde.” (Castells 2000, s. 84) 
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Syftet med vår studie är att analysera miljöengagemanget hos individer som är verksamma i 

en etablerad miljöorganisation och i en nystartad miljöorganisation. Vi har valt det 

fenomenologiska angreppssättet då vi vill försöka beskriva våra intervjupersoners livsvärld.  

 

Studien är kvalitativ och vi har intervjuat fyra individer från Naturskyddsföreningen (SNF) 

och fyra individer från Klimataktion. Genom en kvalitativ forskningsmetod kan vi försöka att 

förstå miljöengagerade individers tankar och åsikter om deras miljöengagemang. Vi var 

intresserade av i vilken utsträckning de människor som är aktiva i den här typen av 

organisationer står för radikala åsikter och åtgärder i syfte att åstadkomma miljöförändringar. 

Med hjälp av våra valda teoretiker Tim Jackson (2009), Ulrich Beck (1998) och Anthony 

Giddens (2009) kan vi knyta an till ett perspektiv på miljöengagemang. 

 

Våra intervjupersoner är miljöengagerade då de är medvetna om miljöproblemen och de är 

oroliga för framtida generationer och för naturen själv. De flesta av intervjupersonerna arbetar 

i sina respektive organisationer och skriver debattartiklar. Skälen till att miljöengagemanget 

har minskat generellt i samhället är en rådande besvikelse inför miljöpolitiken och att göra 

något åt klimatförändringarna verkar hopplöst på grund av tidsbrist. Det kan vara svårt för 

människan att få en förståelse för kommande generationers behov och hur miljöproblemen 

kan påverka dem. För att upprätthålla ett engagemang för miljön krävs det att individer måste 

ha kunskap om miljön. Lättsamma aktiviteter i en miljöorganisation kan locka till sig fler 

individer och en attitydförändring kan även öka miljöengagemanget. Vi kommer till slutsatsen 

att Klimataktion har ett mer radikalt innehåll i sin organisation än vad SNF har. 

 

 

Nyckelord: miljöengagemang, attityder, kunskap, miljöorganisation och radikalism 
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The purpose of our study is to analyse the environmental commitment of individuals who are 

active in an established environmental organization and in a newly established environmental 

organization. We have chosen the phenomenological approach in which we want to try to 

describe the life world of our interviewees.   

 

We have interviewed four individuals from Naturskyddsföreningen (SNF) and four 

individuals from Klimataktion. A qualitative research study lets us try to evaluate the 

environmentalist’s thoughts and their opinions about environmental commitment. We were 

interested if the two environmental organizations and the individuals have radical opinions 

and use radical actions. With the help of our chosen theorists Tim Jackson (2009), Ulrich 

Beck (1998) and Anthony Giddens (2009), we can get a perspective on environmental 

commitment.   

 

Our interview persons are committed to the environment because they are aware of 

environmental problems and they are concerned for future generations and for nature itself. 

Most of the respondents work in their respective organizations and write debate articles. The 

fact that environmental awareness is decreasing is a prevailing disappointment for 

environmental policy and climate change seems irreversible due to time constraints. It can be 

difficult for humans to get an understanding of the future generations and how environmental 

problems can affect them. In order to maintain a commitment to the environment it requires 

that individ have knowledge about the environment. Easy going activities in an environmental 

organization can attract more individuals and an attitude change can increase environmental 

commitment. We have come to the conclusion that Klimataktion has a more radical content in 

their organization then SNF has.   

 

Keywords: Environmental commitment, attitudes, knowledge, environmental organization 

and radicalism.  
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1. Inledning 

Idag strävar samhället efter att uppnå materiell välfärd. I en sådan ingår vissa grundläggande 

nyttigheter som föda, kläder, bostäder m.m. För att nå en sådan välfärd krävs att vi utnyttjar 

naturens resurser. Dessa är emellertid inte outsinliga. Man talar därför i detta sammanhang om 

hållbar utveckling. Gro Harlem Brundtland (1987) definierade hållbar utveckling som "en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov". Den ekonomiska, sociala och den miljömässiga dimensionen måste 

stödja varandra för att samhället ska kunna nå en hållbar välfärd (http://www.regeringen.se/, 

1). Dessa dimensioner innefattar hur den ekonomiska, sociala och den miljömässiga 

strukturen ser ut i samhället. Det vi är intresserade av är den miljömässiga dimensionen. Vi 

menar att miljöfrågorna idag är något av det viktigaste för samhället att engagera sig i. 

Samhället förbrukar naturens resurser i en allt för stor skala då befolkningsväxten är snabbare 

än tillväxten av tillgängliga resurser. För att nå en hållbar utveckling kan samhället inte 

utnyttja naturens resurser på det destruktiva sätt som det gör idag. Vi vill leva i en värld där vi 

tar ansvar för sina handlingar även inför kommande generationer. 

 

Vi menar att miljömedvetenheten och engagemanget hos samhällets individer i miljöfrågor 

bör öka. Miljömedvetenheten har idag ökat och det är vanligt att samhället och enskilda 

individer är miljövänliga och miljömedvetna. Företag och enskilda individer handlar 

miljövänligt genom grön teknik och gröna varor. Men att vara miljömedveten kan vara 

missledande då en individ kan vara medveten om miljöproblemen samhället idag står inför 

men ändå inte vara miljöengagerad. Det behövs ett miljöengagemang på både mikro och 

makronivå och för att det ska bli en förändring (Jackson 2009, s 33).  

 

Samhällets individer kan engagera sig i miljöfrågor. De kan påverka makthavare till att 

genomföra förändringar. Genom globala kampanjer kan individer medverka till en påverkan 

på klimatpolitiken. En av de globala kampanjerna är Earth hour. Earth hour hade sin början år 

2007 då World Wide Foundation-Australien inspirerade många individer vid sitt första Earth 

hour event. Genom detta event släckte mer än två miljoner individer och tvåtusen företag ned 

sin el under en timma. Detta för att på så sätt påverka världens ledare om att ta klimatfrågan 

på allvar. Denna kampanj årligen återkommande. En dag varje år släcks elen ned under en 

bestämd timma. I Sverige har såväl organisationer som individer, företag och kommuner varit 

med i denna manifestation (http://www.earthhour.org, 1). Kampanjer som dessa kan öka 

http://www.regeringen.se/sb/d/1591)
http://www.earthhour.org./
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miljömedvetenheten och påverka individer till att bli mer miljöengagerade. Det är dock en 

skillnad mellan att vara medveten om miljöproblemen och att engagera sig för att göra något 

åt dem. Det kan vara svårt för individer att veta hur de ska kunna engagera sig. För att ett 

miljöengagemang ska formas behöver individen använda sig av sin miljömedvetenhet och 

utföra en handling. Vad är det då som driver de miljöengagerade individerna? Vad är det för 

slags miljöengagemang? Hur ofta förekommer det radikala aktioner och åsikter hos de 

miljöengagerade individerna? 

2. Bakgrund 

Klimatfrågan är nu under 2000-talet en viktig del av vår vardag. Media har nästan dagligen 

rapporterat om klimatförändringar, miljöproblem och koldioxidutsläpp. Svenska folket är 

miljömedvetet och miljöengagerat även om miljöengagemanget minskat och inte ligger på 

samma nivå som det gjorde under 1990-talet. Stern-rapporten, 2006, framtagen på uppdrag av 

Storbritanniens finansminister visar att om ingenting görs så kommer klimatförändringarna att 

leda till vattenbrist, hungersnöd och översvämningar. Detta i sin tur kan komma att påverka 

hundratals miljoner människor och skapa stora kostnader för länder runt om i världen 

(www.naturvardsverket.se, 1). 

 

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, är grundat av FNs miljöprogram UNEP 

och World Meteorological Organization (WMO). ( http://www.ipcc.ch 1) IPCC:s roll är bland 

annat att kunna bidra med ett tydligt vetenskapligt perspektiv på det aktuella kunskapsläget 

om klimatförändringar och vilka eventuella konsekvenser de kan få socio-ekonomiskt och för 

miljön. 2007 kom IPCC ut med en rapport där de visar att det finns en koppling mellan 

antropogena utsläpp av växthusgaser och temperaturförändringen som sker runt om i världen. 

(http://www.ipcc.ch 2) Inför klimattoppmötet i Köpenhamn år 2009 var ansatsen att få till ett 

globalt klimatavtal för att minska utsläppen av växthusgaserna. (http://www.regeringen.se 1) 

Efter att klimatmötet i Köpenhamn var avslutat kunde statsminister Fredrik Reinfeldt 

konstatera att det var de länder med lägst ambitioner att förbättra miljön som hade segrat 

eftersom den rätta viljan att ta politiska beslut fattades (http://miljoaktuellt.idg.se/, 1). 

Klimattoppmötet blev därför på många sätt en besvikelse. Intresset för klimatfrågorna 

minskade bland både allmänheten och politiker. 

Figur 1 visar en Sifo-undersökning som är gjord mellan 1995 och 2007 om individers 

miljöengagemang. Undersökningen visar hur den svenske individens miljöengagemang först 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5711-1.pdf
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.regeringen.se/sb/d/11494/a/137412
http://miljoaktuellt.idg.se/
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ser ut att avta under 2000-talets början för att sedan åter öka. Ökningen ansågs vara en följd 

av bland annat Al Gore´s film En obekväm sanning vilken kom 2006 och dramatiskt skildrade 

klimatförändringarna. År 1995 låg miljöengagemanget i Sverige på 62,6 %, år 2001 låg det på 

47 % och i mars år 2007 låg det på 51,6% (www.tns-sifo.se, 1). 

 

(www.tns-sifo.se, 1) 

 

På Göteborgs universitet finns SOM-institutet vilket står för Samhälle Opinion Medier. Här 

studeras det bland annat hur allmänheten ser på miljöfrågorna och hur media rapporterar om 

miljö- och klimatfrågor. Enligt en undersökning gjord av SOM år 2010 kan en ökning av den 

svenska allmänhetens intresse kring miljöfrågor uttolkas efter år 2006. Detta kan bero på att 

Stern-rapporten kom ut detta år vilken visade att hundratals miljoner människor kan komma 

att påverkas av de klimatförändringar som är att vänta om ingenting görs åt dem. Figur 2 visar 

att den svenska allmänhetens intresse kring miljöfrågor minskades kraftigt efter år 2009. 

  

(http://www.som.gu.se/, 1) 

http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/senaste-undersokningarna/2008/den-svenska-miljoekonsumenten
http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/senaste-undersokningarna/2008/den-svenska-miljoekonsumenten
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1351/1351266_205-214-niklas-harring-m.fl-.pdf
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Undersökningen visar även att medias rapportering av klimat- och miljöfrågor ökade år 2006 

som en följd av Stern-rapporten och varierade lite mellan år 2006 - 2009. Figur 3 visar att 

klimat- och miljöfrågorna kraftigt ökade år 2009 fram till klimattoppmötet i Köpenhamn i 

slutet av 2009 (www.som.gu.se, 2). 

 

 

(http://www.som.gu.se/, 2) 

 

Vad som kan utläsas av denna undersökning är att intresset för miljöfrågorna från både media 

och allmänheten åter igen har sjunkit och att det till stor del är på grund av resultaten från 

klimattoppmötet i Köpenhamn år 2009. Trots detta ligger ändå intresset för miljöfrågorna år 

2010 på en nivå som är högre än vad nivån var vid år 2005. 

 

På Världsnaturfondens (WWF) hemsida rapporteras att Earth Hour 2011 manifestationen var 

den största dittills. 135 länder och 5000 städer deltog genom att släcka ljuset under en timme. 

1,8 miljarder människor beräknas ha nåtts av kampanjen. I Sverige deltog varannan svensk 

enligt SIFO. År 2012, deltog 147 länder i manifestationen vilket gör att denna manifestation 

var större än den 2011 (www.wwf.se, 1). 

 

Det finns olika sätt att visa miljöengagemang. Filmproducenten Claes Lundin har rest runt i 

världen och intervjuat människor om deras miljöengagemang. Intervjuerna resulterade i 

dokumentärserien Earth Savers, sex korta animerade avsnitt som visar olika människors 

engagemang när de försöker rädda djurarter eller förhindra miljöförstöring. Bland annat 

skildras en 12-årig, indisk pojke som samlat pengar sedan sex års ålder för den indiska tigerns 

överlevnad. Vi får följa ett miljardärspar från USA som köper upp regnskog i Chile och 

http://www.som.gu.se/digitalAssets/1351/1351266_205-214-niklas-harring-m.fl-.pdf
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1351/1351266_205-214-niklas-harring-m.fl-.pdf
http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour/historik/1417567-historik-earth-hour-2012
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Argentina för att förhindra skogen från att skövlas och en kvinna från Trinidad som räddar 

havssköldpaddor från utrotning. Lundin menar att filmerna ska vara ett sätt att nå ut främst till 

barn och ungdomar men även till allmänheten i stort (http://www.veckanshjalte.se/, 1). 

 

Ett annat sätt att engagera sig för miljön kan vara genom mer radikala aktioner. I början av 

maj år 2012 försökte Greenpeace förhindra isbrytaren Nordica från att bege sig till Arktis för 

att där bistå i arbetet med att provborra efter olja. Genom att borda isbrytaren och kedja fast 

sig ombord på fartyget så vill de visa sin ståndpunkt (http://www.greenpeace.org, 1). 

 

Globaliseringen har fått oss individer att inse att miljöproblem på lokal nivå kan få 

miljökonsekvenser på en global nivå. Luftföroreningar och utsläpp i haven som sker inom 

lokala områden leder genom luft- och havscirkulation till globala konsekvenser. Luften vi 

andas in och maten vi behöver för vår överlevnad påverkas av dessa konsekvenser. Detta 

innebär att miljö- och klimatfrågan blir till en global angelägenhet. Inte bara för oss som lever 

idag utan även för kommande generationer.  

 

Miljöorganisationer spelar en viktig roll i arbetet mot en hållbar utveckling. 

Miljöorganisationer kan både arbeta globalt som lokalt och deras plattformer kan skilja sig åt. 

Några miljöorganisationer i Sverige är Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) Jordens 

vänner, WWF, Greenpeace och Klimataktion där både WWF och Greenpeace är två globala 

miljöorganisationer.  

 

Det skiljer sig åt mellan organisationerna hur de förmedlar sitt budskap om miljön. Några är 

mer traditionella och arbetar på en bred front med miljöfrågorna för att påverka politiker i 

deras beslutsfattande. Andra organisationer, som till exempel Greenpeace är mer radikala och 

tar till exempel till icke-våldsaktioner för att nå ut med sitt budskap. Oavsett hur 

organisationerna väljer att framföra sina budskap så krävs det miljöengagerade individer som 

drivs av en vilja att kunna göra något för miljön, sina barn och för allas vår framtid. Det är 

viktigt att miljöorganisationer får fler medlemmar för att bli större och få med sig så många 

individer som möjligt. 

 

På senare år har det växt fram organisationer genom internet. Det är vanligt att dessa 

nyetablerade organisationer arbetar utifrån nätverksgrupper eller genom samarbeten med 

http://www.veckanshjalte.se/tecknade-hjaltar-som-raddar-planeten/
http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/debatt/debatt-shell-oland/
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andra organisationer där de försöker arbeta för att gemensamt uppmärksamma främst politiker 

om miljöfrågorna. 

3. Syfte och problemformulering 

Statistik visar på att miljöengagemanget i det svenska samhället idag har avtagit. (www.tns-

sifo.se. 1) Hur kommer det sig att miljöengagemanget inte är bredare än vad det är idag? Det 

vi är intresserade av är orsakerna till ett minskat miljöengagemang generellt och vad det är 

som gör att vissa ändå starkt engagerar sig i miljöfrågorna. Vi studerar miljöengagemanget 

hos individer som är aktiva inom två olika miljöorganisationer. Vi vill genom en kvalitativ 

studie intervjua både individer från både en etablerad och en nystartad miljöorganisation. Vid 

valet av miljöorganisationer väljer vi Naturskyddsföreningen på grund av att det är Sveriges 

största och äldsta miljöorganisation. Vi väljer även Klimataktion på grund av att det är en 

svensk nystartad och aktiv miljöorganisation. Det vi vill undersöka är vilka möjliga orsaker 

det finns till att individer som är aktiva i dessa miljöorganisationer är miljöengagerade och 

hur deras miljöengagemang ser ut. Vi är intresserade av deras attityder till klimatfrågan och 

kunskaper kring miljöproblemen. Vad är det som styr individerna i deras miljöengagemang? 

Vi vill även undersöka varför miljöengagemanget idag har avtagit generellt i samhället och 

hur ett miljöengagemang kan upprätthållas. De nyckelord vi har valt att använda oss av i vår 

studie är: miljöengagemang, attityder, kunskap, miljöorganisation och radikalism. 

 

Användandet av radikala aktioner kan förekomma hos olika miljöorganisationer. Det vi är 

intresserade av är om SNF och Klimataktion anser sig använda radikala aktioner. Vi är även 

intresserade om intervjupersonerna anser sig stå för radikala åsikter och handla därefter. Vi 

vill även undersöka om radikalt innehåll förekommer mer hos en av organisationerna. Kan det 

vara så att det är vanligt att radikala åsikter och aktioner förekommer mer hos den 

miljöengagerade individen som precis börjat engagera sig? Finns det en möjlighet att den 

nyligen miljöengagerade individen behåller sina egna starka åsikter och vill göra en 

förändring genom extrema handlingar? Hur upprätthåller en individ sitt miljöengagemang? Vi 

vill undersöka om radikala åsikter och aktioner förekommer hos den miljöengagerade 

individen som har varit engagerad under en längre tid.  

Frågeställningar 

1. Vad finns det för orsaker till ett miljöengagemang?  

http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/senaste-undersokningarna/2008/den-svenska-miljoekonsumenten
http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/senaste-undersokningarna/2008/den-svenska-miljoekonsumenten
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2. Hur kan ett miljöengagemang se ut? 

3. Varför har miljöengagemanget i samhället idag avtagit? 

4. Hur kan ett miljöengagemang upprätthållas?  

5. Finns det något radikalt innehåll i de två miljöorganisationerna? Kan det förekomma mer 

radikalt innehåll i någon av miljöorganisationerna? 

Avgränsning 

Det finns ett flertal olika aspekter då det kommer till att beskriva ett miljöengagemang. Idag 

kan individer engagera sig i miljöfrågor genom olika metoder och på olika plan. Vi valde 

därför att avgränsa oss till att studera miljöengagemang utifrån individer som är aktiva inom 

två olika miljöorganisationer. Anledningen till att vi valde två miljöorganisationer är på grund 

av att vi ville undersöka hur miljöengagemang kan skilja sig mellan en etablerad 

miljöorganisation och en nystartad miljöorganisation.   

4. Metod 

Då vi ville få en förståelse för vårt empiriska material och försöka beskriva våra 

intervjupersoners livsvärld hade vi valt att använda oss av det fenomenologiska angreppsättet. 

Fenomenologin behandlar medvetandet, upplevelsen och den mänskliga livsvärlden. Filosofin 

utvecklades bland annat av Alfred Schutz till att inkludera människans kropp och handlande i 

en historisk kontext. Schutz anser att det finns en grundläggande skillnad mellan 

naturvetenskapen och samhällsvetenskapens studieobjekt. Han menar att skillnaden består i 

att den sociala verkligheten rymmer mening och betydelse för individerna. Individens 

handlingar blir då meningsfulla (Bryman, 2011, s. 32).  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det fenomenologiska förhållningssättet i kvalitativa 

studier indikerar en vilja att förstå sociala företeelser utifrån aktörernas egna perspektiv. 

Genom intervjuer vill vi försöka beskriva världen så som den upplevs av våra 

intervjupersoner. Deras beskrivningar ger oss en förståelse av deras livsvärld (Kvale och 

Brinkmann 2009, s 41).  

Val av metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i vår studie då vi ville förstå den 

miljöengagerade individens tankar och åsikter kring miljöengagemanget. Denna metod gav 
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oss möjlighet att få tillträde till intervjupersonens unika livsvärld. Vi vill få förståelse för vem 

den miljöengagerade individen är och lära känna denne utifrån hens berättelser. 

 

Vi valde att inte använda oss av en kvantitativ studie då vi ansåg att vi vid en sådan skulle få 

mindre personliga resultat och inte få den fulla förståelsen för intervjupersonens livsvärld. 

Kvantitativ forskning ger ofta en stel bild av hur den sociala verkligheten ser ut, bland annat 

relationer mellan människor. Samband och förändringar mellan olika processer över tid 

reflekteras inte på samma sätt som i de kvalitativa studierna. Det som våra intervjupersoner 

uppfattade var det som var viktigt och betydelsefullt. Den kvalitativa forskningen brukar 

beskrivas som att den anpassas efter hur saker och ting utvecklas över tid och har fokus på 

kopplingarna mellan beteenden i sociala situationer (Bryman, 2011, s. 317). Vi ville i vår 

studie få möjlighet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en 

tolkning av betydelsen hos de beskrivna företeelserna. Vid användning av en kvalitativ studie 

kunde vi försöka fånga orsakerna till att individen väljer att vara miljöengagerad.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) pekar på att intervjuguiden fungerar som ett slags manus inför 

intervjusituationen. Denna guide formar intervjuns skeende och kan ha olika syften. I en 

strukturerad intervju används guiden som ett detaljerat manus med noggranna utformade 

frågor till intervjun (Kvale, Brinkmann 2009, s 147). Den halvstrukturerade 

livsvärldsanalysen tillåter forskaren att använda intervjuguiden som ett manus bestående av en 

översikt över de ämnen som ska täckas (Kvale, Brinkmann 2009, s 146).  

Litteratursökning 

Bryman (2011) avser med litteratursökning den process där forskaren tar reda på vilka 

kunskaper som finns inom ämnet och vad som har gjorts tidigare. Syftet är att få ett grepp om 

kunskapsläget inom det relevanta fältet och var det finns luckor.  

 

Vi ville i vår studie finna relevant information inom ämnet miljöengagemang för att få en 

bättre förståelse av vårt ämne. Vi valde att söka efter artiklar och avhandlingar i databaser 

tillgängliga på Högskolan Väst. Vi använde sökorden: miljöengagemang och miljö. 

Avgränsningar beträffande artiklars och avhandlingars ålder gjordes då vi valde att leta efter 

de allra senast skriva inom ämnet. Vi sökte efter artiklar som var skrivna mellan år 2010 till år 

2012. Vi fann en hel del relevanta och intressanta artiklar om hur miljöengagemanget ser ut i 

Sverige och i andra delar av världen. Vi fick en bred förståelse om miljöpolitik idag och om 
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hur media framställer klimatfrågan. Många artiklar var debattartiklar där insändare 

argumenterar för vikten av miljöengagemang i samhället. Vi fann att det var många olika 

åsikter inför framtiden. Vi sökte efter avhandlingar, litteratur och artiklar angående 

miljöengagemang som både var på engelska och svenska. De sökorden vi använde var: 

miljöengagemang, miljö, miljöorganisation, Tim Jackson, klimat, klimatfrågan, climate, 

globalisering, globalisation, välfärd, och hållbar utveckling. Den litteratur vi fann och 

använde oss av var främst skriven på 2000-talet.   

Urval 

Vi valde att göra ett målinriktat urval vid valet av våra intervjupersoner. I det slumpmässiga 

urvalet låter forskaren inte några teoretiska förutsättningar styra urvalet utan låter alla enheter 

i en population ha samma möjlighet att bli utvald. Vi ville istället välja ut vilka våra 

intervjupersoner är utifrån vår studies syfte. Det målinriktade urvalet låter oss nå den 

specifika gruppen av individer som är miljöengagerade (Bryman 2011, s. 392). 

 

Grunden för vårt urval var att vi ville studera miljöengagemanget hos både individer som 

arbetar på en äldre miljöorganisation och individer som arbetar på en nyetablerad 

miljöorganisation. Detta på grund av att vi ville studera om radikalism förekommer hos de 

båda organisationerna då det gäller åsikter och handlingar. 

 

 Vi valde att kontakta Naturskyddsföreningen (SNF) och Klimataktion. SNF är Sveriges 

äldsta och största miljöorganisation. Vi uppfattade det som att Klimataktion som startade år 

2007 hade en stark vilja i kampen mot en bättre miljö och vi var intresserade av deras 

tillvägagångssätt då det gäller att nå sina mål. 

 

Vi ville ha en så stor spridning av individer som möjligt för att få en realistisk och bred 

förståelse för miljöengagemang. Vi valde att intervjua åtta individer. Vi ansåg att det är ett 

rimligt antal då vi ville ha en spridning av åsikter och samtidigt ha ett realistiskt antal då vi 

hade begränsad tid till förfogande. Vi ville ha både äldre och yngre individer då vi ansåg att 

individer kan påverkas av erfarenheter gjorda under socialiseringsprocessen beroende på 

vilken ålder de är i. Åldern på intervjupersonerna var mellan 19 till 69 år. Vi valde att 

intervjua fyra personer från respektive organisation. Från SNF valde vi att intervjua en individ 

från SNF i Göteborg, en individ från SNF i Alingsås och två individer från SNF i Trollhättan. 
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Då Klimataktion endast hade kontor i Stockholm valde vi att intervjua tre intervjupersoner via 

telefon och en person som befann sig i Göteborg.  

Tillvägagångssätt 

Vi tog kontakt med ordföranden på SNF och en talesperson för Klimataktion genom 

respektive hemsida. Vi skickade mejl med ett presentations- och samtyckesbrev till dem där 

vi presenterade vilka vi var, syftet med vår studie och kontaktuppgifter till oss studenter och 

vår handledare. Vi talade om att vi var två studenter från Högskolan Väst som skrev vår c-

uppsats och var intresserade av miljöengagemang. De visade gott bemötande och tackade ja 

till att bli intervjuade. Tid och plats för intervjuerna bestämdes.   

 

Vi utförde en halvstrukturerad livsvärldsanalys då vi vill förstå intervjupersonens levda 

vardagsvärld ur eget perspektiv. Denna analys är väsentlig för oss då vi är intresserade av att 

få svar på de karakteristiska teman som är förenade med våra frågeställningar. Vi strävade 

efter att ha ett öppet vardagssamtal med frågor som våra intervjupersoner kunde svara fritt på. 

Vi ville samtidigt ha ett frågeformulär där vi får möjlighet att ha en viss kontroll av 

intervjufrågorna för att de skulle motsvara våra valda teman. Detta är även passande då vi 

ville förhindra att intervjupersonen kan sväva ut i andra tankar och tala om irrelevanta ämnen.  

Genomförande av intervjuerna 

Vi ansåg att det är viktigt att intervjupersonen skulle känna en trygghet och bekvämlighet 

under intervjutillfället. De fick därför möjlighet att själva bestämma plats för intervju. Alla 

intervjuer gjordes vid olika tillfällen och på olika vis. Två av de fyra individer som vi 

intervjuade från SNF kunde träffas på respektive arbetsplats och de resterande två kunde 

endast intervjuas per telefon. En av de fyra individerna på Klimataktion kunde träffas i en 

lokal i Göteborg och resten blev intervjuade per telefon.   

 

Då vi i vår studie ville undersöka vem den miljöengagerade är och varför hen är detta 

behövde vi finna kärnan i miljöengagemanget. Vi ville då ställa intervjupersonen personliga 

frågor och då är det väsentligt att intervjusituationen ska vara så personlig som möjligt.  De 

intervjuer där vi träffade våra intervjupersoner fysiskt kändes mycket personliga med 

ögonkontakt och bemötande av gester och ansiktsuttryck. Dock skiljde sig bemötandet med 

intervjupersonerna mellan de tillfällen som vi träffade intervjupersonen och från de tillfällena 
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som vi gjorde intervjun över telefon. Bryman (2011) menar att man vid telefonintervjuer 

lättare kan få svar på känsliga frågor. Han pekar dock på att telefonintervjuer kan ha 

nackdelar. Vid telefonintervjuer förekommer det inte någon fysisk kontakt och det inte går att 

urskilja något kroppsspråk. Under en telefonintervju hade vi möjlighet att använda oss utav en 

webbkamera som är ansluten till datorn. Detta gjorde att vi och intervjupersonen kunde se 

varandra. På detta vis underlättades möjligheten för en mer personlig intervju (Bryman 2011, 

s 432). 

 

Vi valde att spela in intervjuerna genom röstinspelning. Detta fungerade bra och vi använde 

oss både av inspelningsprogrammet Powergramo och av våra telefoner beroende på hur 

intervjusituationen såg ut. Under en del telefonintervjuer använde vi oss utav Skype och vid 

resten av telefonintervjuerna använde vi oss av våra mobiltelefoner för att spela in 

intervjuerna. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att en presentation av intervjuarna är viktig i början 

av intervjun. Detta då intervjupersonen bör få en uppfattning om oss innan hen känner sig 

bekväm nog för att öppet beskriva och avslöja sina egna erfarenheter och känslor för oss 

(Kvale och Brinkman 2009, s. 144). I den inledande processen i intervjun presenterade vi oss 

själva och förklarade syftet med vår studie. Vid telefonintervjuerna lade vi mycket tyngd på 

presentationen och syftet då mycket av den personliga biten försvinner under 

telefonintervjuer. Vi förklarade upplägget av hur intervjun skulle gå till och att intervjuerna 

skulle ta från 30 minuter till 45 minuter. Vi förklarade att intervjun kommer att röstinspelas 

och alla våra intervjupersoner gick med på detta. En av fördelarna med röstinspelningar är att 

transkriberingen av intervjuerna ger möjlighet att fånga ordagranna uttalanden. Härigenom 

förvissade vi oss om att inget material gick förlorat. 

 

Bryman (2011) anser att anteckningar bör göras vid intervjuer. Vi intervjuare kan skriva ner 

intryck eller om något särskilt har hänt (Bryman 2011, s. 397). Vid vårt första intervjutillfälle 

valde vi att anteckna då vi ansåg att det kunde vara väsentligt att anteckna uttalanden för att 

säkerställa att inte gå miste om intervjumaterialen om röstinspelningarna skulle försvinna. Vi 

valde även att anteckna då särskilda uttalanden gjordes som vi ansåg vara väsentliga för vår 

studie. Vi upptäckte dock att antecknandet gjorde intervjupersonen en aningen besvärad. Det 

var även svårt för oss att lyssna och leva oss in i intervjupersonens livsvärld samtidigt som vi 
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skulle anteckna. Vi valde därför att under intervjuerna endast anteckna om det var något 

särskilt som sades eller om det var svårt att urskilja ord som sades under intervjun. 

 

En spänning och oro kan förekomma vid slutet av intervjun då intervjupersonen varit öppen 

om sina egenlevda erfarenheter och känslor. Intervjupersonen kan även känna en oro 

angående om hur hela intervjun gick och om vad som sades (Kvale, Brinkmann 2009, s. 144). 

Vi frågade intervjupersonen hur hen tyckte att intervjun gick och om det är något mer hen vill 

tillägga. För att intervjupersonen skulle känna sig säker angående intervjumaterialet och vad 

som kommer hända härnäst förklarade vi att vi kommer att kontakta hen igen så att hen får ta 

del av vår studie. Vi förklarade även att hen får kontakta oss om frågor skulle dyka upp. 

Analysmetod  

Efter att vi hade transkriberat allt intervjumaterial letade vi efter relevanta och betydelsefulla 

citat från vårt intervjuresultat. De valda citaten placerade vi ut under valda teman. Bryman 

(2001) framhåller den tematiska analysen som den vanligaste tekniken i en kvalitativ 

dataanalys. Vid valet av teman hade vi vårt syfte och frågeställningar i åtanke. Samtidigt fann 

vi nya teman i samband med transkriberingen av våra intervjuer utifrån våra intervjupersoners 

beskrivningar. Då vi undersökte miljöengagemang ansåg vi att det var väsentligt att ha 

huvudtemat ”attityder till miljöproblem” och ”attityder till miljörisker” så ville vi få en 

förförståelse av deras attityder till miljön för att på så sätt finna kärnan i deras 

miljöengagemang. Vi använde oss av huvudtemat ”miljöengagemang” där vi beskrev våra 

intervjupersoners miljöengagemang. En av våra frågeställningar var varför de var 

miljöengagerade och då valde vi huvudtemat ”orsak till miljöengagemang”. Då vi ville få en 

förståelse över varför miljöengagemanget avtar och hur det kan upprätthållas valde vi 

huvudteman ” orsaker till att ett miljöengagemang avtar” och ” upprätthållande av 

miljöengagemang”. Då vår sista frågeställning var om det förekommer radikalt innehåll hos 

någon av organisationerna valde vi huvudtemat ”radikalism”. 

I den tematiska analysen sökte vi efter olika teman i intervjuresultaten (Bryman 2001, s. 405). 

Vi tolkade och analyserade sedan intervjumaterialet.  

 

 

 Attityder till miljöproblem 

 Attityder till miljörisker 
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 Orsak till miljöengagemang 

- Medvetenhet som orsak till ett miljöengagemang 

- Kunskap som orsak till ett miljöengagemang 

- Natursyn som orsak till ett miljöengagemang 

- Framtiden som orsak till ett miljöengagemang 

- Politik som en orsak till ett miljöengagemang 

 Miljöengagemang 

 Orsaker till att ett miljöengagemang avtar 

- Besvikelse över miljöpolitiken som leder till ett minskat miljöengagemang 

- Att ha tid för ett miljöengagemang 

- Kunskap som leder till ett avtagande miljöengagemang 

- Lättsamma aktiviteter som leder till ett minskat miljöengagemang 

- Åldersskillnader som en orsak till ett minskat miljöengagemang 

 Upprätthållande av miljöengagemang 

- Kunskap 

- Lättsamma aktiviteter 

- Attitydförändring 

- Politik 

 Radikalism 

- Organisationerna 

- Individerna 

 

Validitet och Reliabilitet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är reliabilitet och validitet relevanta för 

intervjuforskningen. Reliabilitet handlar om huruvida en undersökning kan replikeras vid 

andra tillfällen och av andra forskare. Här rör det sig om huruvida intervjupersonen kommer 

att ge olika svar till olika intervjuare (Kvale, Brinkmann 2009, s. 263.) Reliabilitet var 

väsentligt för vår studie då vi sökte efter tillförlitlig information från våra intervjupersoner.  

 

I början av vår studie hade vi inte mycket förkunskaper kring de två valda 

miljöorganisationerna. För att åstadkomma reliabilitet studerade vi därför de två valda 

miljöorganisationerna noggrant för att ha mycket kunskap kring deras åsikter och historia. Vi 

läste även på om de olika klimattoppmötena för att kunna få viss förkunskap om dessa. Vi 



 20  
 

märkte dock att även då vi var pålästa så var vi inte lika kunniga om olika ämnesområden som 

våra intervjupersoner var.  

 

Vi anser att för att vi skulle uppnå reliabilitet behövs ett antal källor. Då vi endast hade 

möjlighet att intervjua fyra personer från varje organisation kan det finnas möjlighet att dessa 

fyra personers svar kanske inte är representativa för hela organisationen. Vi valde därför att 

intervjua personer som har befattningar inom de två organisationerna där det krävs att man 

har kunskap. Detta för att få giltig information. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar validitet inom samhällsvetenskapen om att vi 

undersöker vad vi påstått oss att undersöka (Kvale, Brinkmann 2009, s. 264). Vi har därför 

tydliggjort vårt syfte och har haft en röd tråd i vår studie. Vi har hållit oss till vår studies syfte 

i arbetet och inte undersökt något annat än det som vi planerat att undersökas. 

 

Kvale och Brinkman (2009) förklarar validitet i kvalitativa studier som väsentligt då vi 

intervjuare söker efter en sanning och styrka i ett yttrande. Validitetsfrågor är viktiga under 

intervjuundersökningen där alla steg i forskarprocessen bör vara försvarbara och vara av 

kvalitet (Kvale, Brinkmann 2009, s 268). Vår hantverksskicklighet och trovärdighet har stor 

betydelse för validiteten i vår kvalitativa studie. Vi har ständigt ifrågasatt, kontrollerat och 

teoretiskt tolkat resultaten i vår studie.  

 

Validitet var även viktigt under planering av intervjumetod då denna och intervjudesignen var 

beroende av studiens syfte (Kvale, Brinkmann 2009, s. 267). Under intervjun var validitet 

väsentlig då en tillförlitlighet hos intervjupersonen ger en god kvalitet på intervjuns resultat 

(Kvale, Brinkmann 2009, s. 267). Ett giltigt yttrande ger ett hållbart och välgrundat svar 

(Kvale, Brinkmann 2009, s 264). Validitet var även viktigt vid utskrift av intervjun då det var 

viktigt för oss att veta vad som är en valid översättning från muntligt till skriftligt språk. Vi 

lade mycket tyngd och tid på transkriberingen då det var viktigt få utskriften trogen 

inspelningarna. Detta var viktigt för vår studie då intervjuerna var vår utgångspunkt i studien. 

Etiska överväganden 

Konsekvenser i form av etiska problem kan vid en intervjuforskning uppstå då vi studerar och 

redogör för individers privata liv. Då intervjupersonens privata liv kan åskådliggöras för 

offentligheten bör de etiska problem som förekommer under hela intervjuundersökningen 

http://www.synonymer.se/?query=%C3%A5sk%C3%A5dligg%C3%B6ra
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uppmärksamma redan från första början av studien (Kvale, Brinkmann 2009, s. 267). Kvale 

och Brinkmann föreslår att vi formulerar ett etiskt protokoll under planeringen av 

intervjuundersökningen. Här kan de etiska frågor som kan antas förekomma under 

undersökningen framhävas (Kvale, Brinkmann 2009, s. 79). I början av 

intervjuundersökningen valde vi att studera etiska problem och formulera ett protokoll där vi 

föreberedde oss med de etiska frågorna inför intervjuundersökningen. Moraliska frågor som 

kunde tänka beröras skrevs ned och vi fick en insikt om moraliska frågor som kan uppstå 

under intervjusituationens olika stadier. Detta gav oss möjligheten att göra genomtänkta val 

under planeringen och vara uppmärksamma på de frågor som ställs under intervjuerna. 

Då vi i analysen skulle tolka citat från vårt intervjumaterial stötte vi på information om en 

intervjuperson som kunde ge konsekvenser för individen. Här använde vi oss av de etiska 

aspekterna då vi valde att inte peka ut individen. Vi valde att namnge individen “person X” 

för att motverka etiska konsekvenser för individen. Vi valde även att ta bort meningen där hen 

nämner vad hen arbetar med. 

 

Kvale och Brinkmann lyfter fram fyra olika etiska riktlinjer för oss intervjuare att följa vid en 

intervjuundersökning: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll 

(Kvale, Brinkmann 2009, s 84). 

 

Informerat samtycke innebär att vi informerar intervjupersonerna om syftet med studien, om 

hur intervjun kommer att gå till och att intervjupersonerna deltar frivilligt i studien och har 

rätt att dra sig ur den när som helst (Kvale, Brinkmann 2009, s. 87). Detta förklarade vi för 

våra intervjupersoner i både ett presentations- och samtyckesbrev och även i början av 

intervjun. Innan intervjun är det viktigt att intervjupersonen ger ett informerat samtycke till 

oss för att säkerställa att intervjupersonen är medveten om informationen. Vi gav våra 

intervjupersoner information om vem som kommer att få tillgång till intervjun och att vi 

kommer att presentera vår studie offentligt.  

 

Konfidentialitet. Intervjupersonens anonymitet är central i sådana här undersökningar. Om vi 

vill offentliggöra information om intervjupersonen som kan kännas igen av andra måste vi få 

ett godkännande från intervjupersonen (Kvale, Brinkmann 2009, s. 88).  

Vi ville studera en särskild grupp i samhället som är miljöengagerade där identiteten inte är 

betydelsefull. Vi valde därför att använda oss av fingerade namn i resultatredovisningen 

istället för intervjupersonernas riktiga namn. 
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Konsekvenser i en kvalitativ studie kan förekomma för deltagarna (Kvale, Brinkmann 2009, s. 

89). Den intimitet och öppenhet som råder vid en intervju kan få intervjupersonen att avslöja 

saker som de sedan kan ångra. Vi som intervjuare bör vara medvetna om denna intimitet som 

kan komma till uttryck i intervjuforskningen. Detta är viktigt för möjligheten att förhindra att 

vi berör känsliga ämnen och istället kan föregripa eventuella etiska överträdelser (Kvale, 

Brinkmann 2009, s. 90). Då en del av våra intervjufrågor är personliga försökte vi ställa 

frågan ur ett okritiskt perspektiv. Vi valde att inte döma intervjupersonen eller kritisera hen 

för sina tankar eller handlingar. Vi uppfattade det som att intervjupersonerna inte tog illa upp 

när vi ställde personliga frågor. 

 

Forskarens roll är fastställande för kvalitén och hållbarheten i de etiska beslut som tas under 

en undersökning. Forskaren ska vara medveten om sin roll som person och om hennes plikt 

att uppvisa ett moraliskt ansvarsfyllt forskningsbeteende. Detta är viktigt då forskaren som 

intervjuare under en intervju ska ha en känslighet i de moraliska frågorna (Kvale, Brinkmann 

2009, s. 90). Det är även viktigt att vi har etiska ställda krav på oss själva för att uppnå 

vetenskaplig kvalitet på kunskapen som undersöks. Vi bör ha kunskap om värdefrågor, etiska 

teorier och etiska riktlinjer för att kunna göra val där etiska och vetenskapliga vikter vägs mot 

varandra (Kvale, Brinkmann 2009, s. 91). I vår studie har vi varit medvetna om våra roller 

som intervjuare och använt våra kunskaper kring etiska frågor under hela studiens gång. 

Metodkritik 

Då vi ville göra ett urval av ålder på intervjupersonerna var vårt syfte att ha en så stor 

spridning som möjligt. Detta är något som inte lyckades då det var svårt att få tag i yngre 

individer. Det är endast en av våra intervjupersoner som är ungdom medan resterande sju är i 

medelåldern. Detta kan bero på att det är fler äldre som är engagerade i dessa 

miljöorganisationer än yngre, men framför allt att det är fler äldre individer som sitter i 

styrelsen i dessa miljöorganisationer.  

 

5. Presentation 

Vi har i detta kapitel valt att beskriva miljörörelsens framväxt och olika miljöorganisationer. 

Vi presenterar sedan våra valda miljöorganisationer.  
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Miljörörelsens framväxt 

Redan i slutet av 1800-talet och 1900-talets början fanns det samhällsströmningar som ledde 

fram till miljörörelsens uppkomst (Jamison 2009, s.48-49, 59). Miljörörelsen formades i USA 

då ett intresse uppkom för att skydda naturen mot industrisamhällets exploatering av 

naturområden. Detta ledde till att både nationalparker och naturreservat skapades. Idéerna 

spreds sig över havet till Europa och slutligen nådde de Sverige. Individer från de högre 

samhällsklasserna oroade sig för en del av de negativa konsekvenserna av industrisamhället. 

Influerade av miljörörelser i USA och Europa startade de 1909 Svenska 

naturskyddsföreningen (SNF) som idag är Sveriges äldsta etablerade miljöorganisation. 

Organisationen ville att hotade arter och biotoper i det svenska kulturlandskapet skulle 

bevaras utan att man för den skulle hindra den allmänna samhällsutvecklingen (Boström 

2001, s.64).  

 

Under 1900-talets första hälft eskalerade den industriella utvecklingen kraftigt. Detta ledde till 

miljöförstörelse då många av de nya produkter som utvecklades innehöll ämnen vilka var 

svåra för naturen att bryta ned. Insikten om vilka faror den industriella utvecklingen innebar 

för naturen började växa fram under 40- och 50-talet. I Sverige kom Elin Wägners bok 

Väckarklocka ut år 1941 och speglar hennes kamp för kvinnan, freden och jorden (Wägner, 

1941). Detta är en bok som är lika aktuell idag som den var då den gavs ut för första gången. 

Det tog ändå fram till 1960-talet för miljörörelsen att lyckas att göra sig hörda och utforma sitt 

budskap. Detta skedde till stor del tack vare Rachel Carson och hennes bok Tyst vår vilken 

kom ut år 1962. Hennes bok är en kritik mot vetenskapen och den teknologiska och 

industriella utvecklingen samtidigt som hon visar på ekologiska alternativ (Jamison 2009, s. 

56). 

 

Under 1970-talet uppstod det nya sociala rörelser runt om i världen. Nya alternativa 

förhållningssätt formulerades där teknologi och vetenskap blandades med både politisk och 

ekologisk kritik influerad av bland annat Rachel Carson. Vetenskapens roll i vårt utnyttjande 

av naturen ifrågasattes av de nya rörelserna och nya kunskapskanaler uppstod. Det var en ny 

syn på kunskap som ledde till att nya vetenskaper uppstod, däribland miljövetenskap (Jamison 

2009, s. 56). Kampen mot kärnkraften ledde till att miljörörelser runt om i världen skapade 

nya och öppna rum för att förena politik och kultur. När kärnkraftskampen förlorades 

försvann en del av den optimism som genomsyrat rörelsen och det uppstod brytningar mellan 
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olika aktörer (Jamison 2009, s.60). Dessa brytningar skapade under 80-talet olika områden av 

expertis vilket möjliggjorde för miljörörelsen att förena vissa områden av rörelsen in i det 

etablerade samhället. Det i sin tur fick vissa av miljörörelsens organisationer och aktivister att 

anpassa sitt arbete till att bli mer formellt och tillmötesgående (Jamison 2009, s. 57).

  

Nya miljöproblem uppdagades under 80-talet och rapporten Vår gemensamma framtid 

publicerades av World Commission on Environment and Development (Jamison 2009, s.80-

81). 90-talet inleddes med FN-konferensen i Rio 1992. Den resulterade i Agenda 21 vilket är 

ett handlingsprogram för att uppnå hållbar utveckling (http://www.regeringen.se, 2). 

Miljörörelsen ändrade karaktär igen då både gamla och nya miljöorganisationer mer såg ut 

som institutioner än som rörelser (Jamison 2009, s. 116). Kritiken som tidigare uttryckts mot 

vetenskap och teknik övergick till motstånd. Andrew Jamison skriver i sin bok Miljö som 

politik (2009)  att den ekologiska moderniseringen har lett fram till att de mer kritiska eller 

radikala komponenterna hos den ekologiska kulturen har tonats ned men att det fortfarande 

syns tecken på motstånd genom en uppdaterad miljörörelse från 70-talet och med nyare 

aktörer (Jamison 2009, s.107).   

 

År 1997 kom Kyotoprotokollet ut. Detta protokoll innebar att industriländerna skulle minska 

sina utsläpp av växthusgaser med 5 % under åren 2008-2012 och då ligga på den nivå 

utsläppen låg på under 1990. Inte förrän februari 2005 gick protokollet igenom efter att 

Ryssland skrev på sin del av avtalet i november 2004 (http://energikunskap.se, 1). Från att 

miljörörelser runt om i världen verkat på lokal nivå kom nu motståndet mot globaliseringen 

och enligt Jamison med den en extremism som i många stycken motarbetade det ursprungliga 

syftet. Till exempel genom kampanjer mot globaliseringen i form av demonstrationer som 

upploppen i Seattle 1999. (Jamison 2009, s.108).  

 

Precis som Fredrik Holm skriver i Vad är ett miljöproblem? En introduktion med flera 

perspektiv (2008) så är det svårt att beskriva miljörörelsens utveckling under 2000-talet. Det 

beror till viss del på att det ligger för nära oss i tiden och på att det inte skrivits så mycket 

litteratur om miljörörelsen på senare år. I början av 2000-talet förlorade miljöfrågorna medias 

och politikernas intresse samtidigt som konsumenterna fick mer och mer ekologiska varor att 

handla (Holm, 2008, s.48). Även rättvisemärkta varor har genom konsumenterna fått mer och 

mer plats (http://www.fairtrade.net, 1). Idag försöker svenska städer att bli Fairtrade-

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
http://www.regeringen.se/
http://energikunskap.se/FAKTABASEN/Klimat-och-miljo/Kyotoprotokollet/
http://www.fairtrade.net/certifying_fairtrade.html)
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certifierade. Att få ett Fairtrade-certifikat betyder att staden har uppfyllda relevanta sociala 

och miljömässiga standarder (http://www.fairtrade.se/, 2). Miljörevisioner och 

miljöcertifieringar har blivit allt vanligare inom förvaltning och näringsliv (Holm 2008, s.48). 

Efter Stern-rapporten 2006 fick klimatfrågan ett uppsving och nya miljöorganisationer dök 

upp på internet. Det finns fortfarande konflikter mellan de olika organisationerna och flera av 

de nya miljöorganisationerna vill skapa möjlighet att överbrygga konflikterna genom 

samarbeten.  

 

Miljöorganisationer 

Det finns en mångfald av miljöorganisationer i Sverige idag. Boken Miljörörelsens mångfald 

(2001) går igenom fem olika organisationer: Svenska Naturskyddsföreningen (SNF), World 

Wide Foundation (WWF), Miljöförbundet Jordens Vänner, Greenpeace samt Det Naturliga 

Steget. Detta är bara några av de organisationer som fanns då boken gavs ut 2001 (Boström 

2001, s.64-77). På senare år har det hänt mycket som är kopplat till klimatfrågan och dagens 

miljöproblem. Som ett svar på detta har nya rörelser bildats. Bland annat startades 

Klimataktion 2008, en folkrörelse för en ny ordning (www.klimataktion.se, 1). 

Miljöorganisationerna har alla olika ramverk och identiteter vilket gör att de har olika sätt att 

uttrycka sig och interagera och deras strukturer skiljer sig sinsemellan. De är nischade genom 

de sakfrågor varje organisation driver men har ändå några gemensamma drag, till exempel 

klimatfrågan och den biologiska mångfalden. Att det finns konflikter både inom och mellan 

de olika rörelserna beror på att de skiljer sig åt vad gäller formen på organisationen, dess 

identitet och sakfrågor. Särskilt i början när en organisation är ny och försöker skapa sin plats 

inom miljörörelsen, blir dessa konflikter extra tydliga. I takt med att den nya organisationen 

hittar sin nisch suddas även de flesta konflikter ut (Boström 2001, s. 77). Boström (2001) 

skriver:  

Skapandet av heterogenitet och nischer hindrar dock inte att det efterhand utvecklas och 

förekommer olika typer av interaktion mellan miljöorganisationerna. Det förefaller som om de 

etablerade organisationerna med tiden tonar ned kritiken mot de andra miljöorganisationerna och 

istället strävar efter att ta hjälp av de resurser och den kunskap om finns där, samtidigt som det 

alltjämt betraktas som viktigt att bibehålla den egna organisatoriska identiteten (Boström 2001, 

s.293). 

 

Klimataktion är bara en av de nya organisationer som vill verka för ett samarbete mellan olika 

organisationer för att tillsammans kunna lyfta till exempel klimatfrågan och ge den en större 

tyngd hos politikerna men även i samhället i stort.   

http://www.fairtrade.se/cldoc/403.htm)
http://www.klimataktion.se/
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Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen (SNF) är en partipolitisk obunden och ideell miljöorganisation. SNF 

är Sveriges största miljöorganisation och har 192 000 medlemmar. De arbetar för en 

ambitiösare klimatpolitik och en miljövänligare trafik- och energipolitik i Sverige och inom 

EU (http://www.naturskyddsforeningen.se/ 1). Organisationen är och har alltid varit en 

demokratisk uppbyggd organisation med länsförbund och lokala självständiga kretsar 

(http://www.naturskyddsforeningen.se, 2). Grunden för organisationen är att väcka en positiv 

känsla och vördnad för naturen (http://www.naturskyddsforeningen.se, 1). 

 

SNF bildades alltså 1909 och växte stadigt under de följande årtiondena. Under 1970-talet 

blev medlemmarna fler i takt med att nya miljöproblem uppstod, såsom försurningar och 

kvicksilver i naturen. SNF hade nu över 50 000 medlemmar och har rekryterat ett antal 

experter. Organisationen skapade till slut sin egen tidskrift Sveriges natur. Denna tidskrift 

blev Sveriges mest kvalificerade miljötidskrift. Detta ledde i sin tur till en kraftig 

medlemstillströmning (Boström 2001, s. 64). 

 

De frågor som SNF idag driver finns på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

Genom det stora medlemsantalet får de en tyngd i sitt arbete och kan nå fram till politiker och 

beslutsfattare (Boström 2001, s. 158). Organisationen använder sig av olika metoder som 

politisk lobbying, juridiska processer, bojkotter, praktisk naturvård och miljömärkning. SNF 

vänder sig till hushåll, företag, politiska partier, myndigheter och regeringen 

(http://www.naturskyddsforeningen.se, 2). 

 

SNF har varit framgångsrika. De har hjälpt till att skapa nationalparker i Sverige, medverkat 

till skydd av fjällskog och flera hundratals naturskogar och stora odlingsmiljöer över hela 

landet (http://www.naturskyddsforeningen.se/, 2).   

 

Policydokument 

Naturskyddsföreningen har i ett policydokument tillkännagett ståndpunkter i olika 

sakområden. Några sakområden som tas upp i detta policydokument är genteknik och 

geologiska naturvärden. Inom genteknik inriktar organisationen sig i första hand på livsmedel 

och jordbruk. Kring de geologiska naturvärdena behandlas geologiska och 

http://www.naturskyddsforeningen.se/,
http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/
about:blank
http://www.naturskyddsforeningen.se/om-oss/sa-arbetar-vi/100-arsjubileum/)
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landskapsrelaterade aspekter.   

 

Verksamhetsriktlinjer 

SNF har verksamhetslinjer för att på en generell nivå kunna styra föreningens verksamhet och 

ge en tydlig bild av vilka arbetsområden som lyfts fram under perioden 2011-2014. 

Verksamhetslinjerna används även för att få en bild över hur föreningen ska arbeta.  

 

Några av verksamhetslinjerna för SNF och det som SNF ska verka för är följande: 

 

• att fortsätta vara den mest inflytelserika miljöorganisationen och verka för ett hållbart 

samhälle, genom att stimulera naturkänslan, påverka politiken, stärka den gröna 

konsumentmakten, och mobilisera ett brett folkligt engagemang i miljö- och naturvårdsfrågor 

• att behålla och värna nuvarande aktiva medlemmar samt inspirera fler medlemmar att bli 

aktiva. 

• öppna arbetsformer med fler rådslag och nätbaserade forum för ökad dialog och större 

tillvaratagande av idéer, engagemang och kompetens hos aktiva medlemmar. 

• att genus- och mångfaldsperspektiv finns med i hela föreningens verksamhet. 

• en närvaro i skolan som gör föreningens röst känd och hörd i den yngre generationen. 

En förstärkning av natur- och miljöundervisningen i grundskolan och gymnasiet. 

• en ökande kännedom hos allmänheten om att vår folkrörelse söker engagemang och 

ekonomiskt stöd för verksamheten från allmänheten, företag och organisationer. 

• samarbeten med företag och organisationer som leder till ökad miljönytta, samtidigt som 

våra miljökrav i sammanhanget förmedlas till personal, kunder eller andra grupper. 

• att globala perspektiv kontinuerligt integreras i nationellt, regionalt och lokalt arbete. 

• att visa på kopplingen mellan ökad miljöhänsyn och ökat välbefinnande. 

(http://www.naturskyddsforeningen.se/ 1) 

 

Värdegrunderna för föreningens verksamhet speglar verksamhetsriktlinjerna. En av 

organisationens värdegrunder är att rädda naturens liv där biologisk mångfald står i centrum. 

De arbetar med areella näringar så som skogs- och jordbruk, fiskefrågor, spridning av 

kemikalier och klimatförändringar som allvarligt hotar den biologiska mångfalden. Den andra 

värdegrunden är att främja människors hälsa. I värdegrunden att verka för global solidaritet 

http://www.naturskyddsforeningen.se/om-oss/kort-om-oss
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står global solidaritet i fokus och kopplas till konsumtionsmönster och politiska system, så 

som exempelvis internationella handelsregler (http://www.naturskyddsforeningen.se/, 1). 

 

SNF har strategier för verksamhetsriktlinjerna och för att förändra samhället i en hållbar 

riktning. De vill stimulera naturkänslan och skapa en förståelse för människans beroende av 

naturen. SNF vill koppla samman artprojekt med arbetet med att skydda värdefull skogsmark. 

På detta vis kan de få fler individer att engageras i skogsarbetet, både medlemmar och 

tänkbara blivande medlemmar. De anser att då individer engagerar sig i miljöarbete ökar både 

kunskapen om arter och förståelsen för att det är viktigt att skydda skogens ekosystem 

(http://www.naturskyddsforeningen.se, 3). 

 

SNF hävdar att politisk påverkan är en viktig och nödvändig faktor. De politiska besluten 

bestämmer samhällets spelregler för både individer och den allmänna marknadens aktörer.  

Organisationen vill fortsätta med att följa upp och att granska naturvårdspolitiken och delta i 

arbetet för nya och mer ambitiösa etappmål inom miljökvalitetsmålet Levande skogar. 

Organisationen vill även fortsätta att lyfta fram behovet av en ny skogsvårdslagstiftning. För 

att skogen långsiktigt skall skyddas vill SNF med hjälp av bland annat rapporter skapa en 

opinion för politiska åtgärder både i Sverige, EU och i flera utvecklingsländer. 

 

SNF anser att grön konsumentmakt kan driva på politiska beslut och ge verktyg åt de företag 

som vill gå före. SNF har sitt eget miljömärke Bra Miljöval. Detta miljömärke är viktigt i 

arbetet för att möjliggöra organisationens verksamhetslinjer. De anser att genom att visa var 

olika miljögifter kommer ifrån och vilka skador de leder till så kan medvetenheten om 

problemen öka. Detta kan i sin tur leda till att trycket ökar på såväl politiker som marknadens 

aktörer (http://www.naturskyddsforeningen.se/, 4). Politisk påverkan och konsumentmakt kan 

sprida kunskap och ge förståelse om sammanhang och handlingsmöjligheter. SNF anser att 

genom produktundersökningar och företagsrankningar så kan organisationen premiera goda 

aktörer och kritisera dåliga, både i Sverige och i svenska skogsbolags verksamhet i 

exempelvis tropiska länder (http://www.naturskyddsforeningen.se, 6). 

  

Klimataktion 

Klimataktion har funnits sedan maj 2008 då föreningen bildades på KTH, Kungliga tekniska 

Högskolan. Det är en politiskt och religiöst obunden organisation. Klimataktion vill föra fram 

http://www.naturskyddsforeningen.se/om-oss/kort-om-oss
http://www.naturskyddsforeningen.se/om-oss/kort-om-oss
http://www.naturskyddsforeningen.se/om-oss/kort-om-oss
http://www.naturskyddsforeningen.se/om-oss/kort-om-oss
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en klimatpolitik där vetenskapen har högsta prioritet. De vill sträva efter en få till en 

förändrad politik utan att bestämma hur politiken ska genomföras. Deras syfte är att arbeta för 

en omställning både på nationell men även internationell nivå för att så långt som möjligt få 

bort de växthusgaser vilka de anser är orsak till klimatförändringarna. För att få igenom den 

oundvikliga omställning som krävs vill de att organisationen ska vara en aktiv kraft och röst åt 

medborgarna i samhället (http://klimataktion.se, 1).   

Klimataktion har FN:s klimatkonvention artikel 3, principer, som utgångspunkt: Denna 

klimatkonvention menar att: “Parterna bör skydda klimatsystemet åt nutida och framtida generationer av 

mänskligheten på grundval av rättvisa och i överensstämmelse med sitt gemensamma, men olikartade ansvar och 

respektive förmåga. Således bör parter som är industriländer ta ledningen i kampen mot klimatförändring och 

dess skadliga effekter" (Artikel 3) (http://klimataktion.se/, 2). 

 

Klimataktion är en demokratisk organisation. De har en riksstyrelse med två talespersoner 

samt tre lokala föreningar med egna styrelser. Dessutom finns det lokala nätverk samt 

temanätverk på flera platser i landet. Arbetet med klimatförändringarna och hur de kan 

åtgärdas ska ske genom att informera om, och bedriva studier kring klimatförändringarna 

samt genom att mobilisera människor för exempelvis aktioner samt att samverka med andra 

organisationer (http://klimataktion.se, 3).   

 

Plattform 

Organisationens handlingsplan godkändes den 18 maj 2008 och har sedan reviderats två 

gånger, år 2009 och 2010. 

Utifrån att klimatförändringarna och att den globala uppvärmningen eskalerat så har 

Klimataktion ställt upp 5 förslag på åtgärder för att komma tillrätta med de globala klimathot 

vi står inför. 

1. Att Sverige skaffar årliga mål för utsläppsminskningar. (Har fem underkategorier). 

2. Att Sverige utvecklar ett transportsystem utan klimatpåverkan. 

3. Att satsningarna på ny och klimatsmart energiteknik mångdubblas. 

4. Att Sverige driver på för ett globalt avtal om långsiktiga, bindande och rättvist 

fördelade utsläppsminskningar. 

5. En genomgripande omställning (http://klimataktion.se, 4).  

 

Verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen utgår från Klimataktions plattform, stadgar samt beslut tagna vid 

http://klimataktion.se/omoss
http://klimataktion.se/stadgar
http://klimataktion.se/omoss
http://klimataktion.se/plattform
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årsmöten. Den är främst ett styrdokument för styrelsen men fungerar även som en gemensam 

riktlinje för organisationens lokala och övriga nätverk vid deras självständiga arbeten. Den 

utåtriktade verksamheten sker genom manifestationer och aktiviteter inom nätverken och de 

lokala organisationerna. Riksorganisationen inriktar sig på att genomföra egna eller delta i 

andras manifestationer samt göra uttalanden som vänder sig mot en nationell och 

internationell arena. Riksorganisationen ansvarar även för att de lokala organisationerna 

involveras i nationella kampanjer. De ska utgå från en kommunikationsplan vilken fastställs 

av en riksarbetsgrupp under året (http://klimataktion.se/, 5).  

 

Klimataktion UNG är en ungdomsverksamhet där ungdomar kan mötas för att bland annat 

diskutera klimatfrågan. Ungdomsrörelsen utgår från ett skolprojekt som skapades för att få 

ungdomar att intressera sig för klimatfrågan. Det är kostnadsfritt att gå med i denna 

verksamhet (http://klimataktion.se, 5). Annat som ryms inom verksamhetsplanen är hur 

organisationen ska nå ut till politikerna, hur de ska ta fram material som kan användas både 

inom den egna men även i andra organisationer samt på skolor. Det står även hur samarbete 

ska ske med andra organisationer på nationell och internationell nivå. Organisationen har en 

strategi för hur de ska kunna värva medlemmar och skapa förutsättningar för dessa att kunna 

utföra meningsfulla insatser. Strategin utgår från följande: 

 Hur vi möjliggör en fruktbar kommunikation mellan riksstyrelsen och medlemmarna 

och mellan medlemmar i olika grupper och på olika platser. 

 Hur vi gör informations- och kampanjmaterial lätt tillgängligt för alla 

 Hur vi skapar goda kontakter inom organisationen, som är en förutsättning för att alla 

medlemmar ska kunna påverka arbetet och få ta del av det som händer i föreningen 

 Hur vi tar hand om nya medlemmar 

 Hur vi skapar demokratiska och jämställda arbetsformer 

 

På Klimataktions hemsida läggs information upp om vad som händer inom organisationen 

såsom aktiviteter, nätverk och nyhetsbrev. Här ryms också information om hur organisationen 

ska agera inför och efter klimatmötet i Durban år 2011. Bland annat genom att aktivt delta i 

internationella kampanjdagar, ge aktivt stöd till aktion i Syd och verka för bindande och 

rättvisa avtal (http://klimataktion.se/, 5). 

 

Samtidigt som ett bindande, rättvist och ambitiöst klimatavtal är huvudfokus har det blivit 

http://klimataktion.se/omoss/verksamhetsplan
http://klimataktion.se/omoss/verksamhetsplan
http://klimataktion.se/omoss/verksamhetsplan
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uppenbart att vi inte kan förlita oss på ett globalt genombrott i förhandlingarna. För att bryta 

dödläget ska Klimataktion verka för att: 

 

 Europa fokuserar på en allians med länder i Syd och andra progressiva länder i  

Nord istället för att till varje pris försöka få med USA i ett internationellt avtal 

Klimataktion vill att Europa går före och ska verka för att: 

 EU förbinder sig att minska de inhemska växthusgasutsläppen med 40 % till 

2020 och med 90 % till 2050 jämfört med 1990. Minskningen ska i sin helhet 

genomföras på hemmaplan 

 Driva kravet att statliga Vattenfall ska avveckla sin kolanvändning på 

kontinenten 

I Sverige ska Klimataktion arbeta för kraftig minskning av användningen av fossila bränslen 

som fortfarande står för 45 % av den svenska energianvändningen genom att: 

 Stödja kraven om utveckling och satsning på förnybara bränslen men framförallt 

åtgärder för att minska energianvändningen. Detta kräver både politiska åtgärder 

och livsstilsförändringar (http://klimataktion.se/plattform, 5). 

 

Organisationen vill verka för att stoppa motorvägsprojektet Förbifart Stockholm för att istället 

få en bättre kollektivtrafik. Genom arbetsförmedlingen och med hjälp av projektpengar har de 

etablerat ett kansli med en anställd. Detta har lett till att ge mer stadga åt organisationens 

arbete. Organisationen är beroende av betalande medlemmar och frivilliga bidrag för att 

kunna finansiera verksamheten och söker aktivt efter finansiering från ideella källor eller 

offentliga medel (http://klimataktion.se/, 6). 

6. Tidigare forskning 

För att vi ska få en grundlig förståelse av ämnet miljöengagemang har vi valt att studera vad 

som tidigare har forskats om inom ämnena miljöengagemang, miljörörelser och radikalism. 

Det material som vi har funnit är relevant för vår studie. 

Forskning kring Miljöengagemang 

När det gäller forskning om miljöengagemang har vi bland annat studerat Samhälle Opinion 

Media- institutets (SOM) hemsida. SOM-institutet bedriver årligen datainsamling för 

forskning. De genomför ett flertal obundna undersökningar av varierande karaktär på både 

http://klimataktion.se/plattform
http://klimataktion.se/omoss/verksamhetsplan
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lokal, regional och nationell nivå. Analyserna spelar en viktig roll inom samhällsstudier då de 

visar på hur svenska folkets attityder och beteenden ser ut och förändras under tid. Analyserna 

är även viktiga för den allmänna debatten och vid beslutsfattanden som rör 

samhällsutvecklingen. Något som återkommer varje år är att de genom enkäter följer upp 

svenska folkets miljöengagemang. De data som samlas in är tillgängliga för alla som är 

intresserade (http://www.som.gu.se/, 3). 

 

För att få en förståelse för vad det är som påverkar individer att bli miljöengagerade har vi 

studerat Daniel Wolf-Watz (2011) licentiatavhandling om friluftsliv och miljöengagemang. I 

sin avhandling Outdoor Recreation and Environmentalism behandlar han relationen mellan 

miljöengagemang och friluftsliv. Han söker kunskap om hur miljöengagerade individer 

förhåller sig till och använder sig av naturlandskapet som en väg till rekreation. Han visar att 

det finns många kopplingar mellan dessa fenomen. Han förklarar friluftslivets framväxt och 

utveckling i samhället och hur det bland annat har fungerat som till exempel inspirationskälla 

eller som uttryck för ett miljöengagemang (Wolf-Watz 2011). Detta är intressant för oss att 

titta på när vi undersöker miljöengagemanget hos miljöorganisationernas medlemmar och hur 

våra intervjupersoner uttrycker detta (http://kau.diva-portal.org/, 1). 

 

Naturvårdsverket utkommer regelbundet med olika rapporter. Det kan handla om hur 

individers konsumtions- och produktionsmönster kan bli mer miljövänliga eller hur en 

klimatomställning ska kunna genomföras utan att påverka “det goda livet”.  

 

I rapporten Att handla rätt från början - En kunskapsöversikt om hur konsumtions- och 

produktionsmönster kan bli mer miljövänliga (2002) vill de att arbetet för att minska 

produkters negativa påverkan på miljön och människors hälsa ska uppmärksammas 

(Naturvårdsverket 2002, s.5). Den materiella standarden har blivit allt mer utbredd över stora 

delar av världen och detta leder till stora påfrestningar på miljön. Trots att ett flertal länder 

arbetar med miljöledningssystem, uppmuntran av miljömärkning eller att stimulera 

miljöanpassade produktionsstrategier som exempelvis producentansvar så har det varit svårt 

att få någon verkan. Även om människor blir mer miljömedvetna har det visat sig att det är 

svårt att realisera kunskap i handling (Naturvårdsverket 2002, s.5). 

  

I rapporten Klimatomställningen och det goda livet som kom ut år 2011 tar Naturvårdsverket 

upp frågan om individers välbefinnande (http://www.naturvardsverket.se/, 2). De undersöker 

http://www.som.gu.se/,
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:411830
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6458-7.pdf
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om individers välbefinnande skulle kunna fungera som drivkraft när det kommer till en 

klimatomställning för hållbar utveckling i samhället. Det råder en uppfattning idag om att en 

livsstilsförändring påverkar individernas livskvalitet negativt. Detta kan verka förhindrande 

mot den politiska förändringsprocessen som ska leda till minskad klimatpåverkan. Det har 

inte gjorts tillräckligt med forskning kring livskvalitet och minskade utsläpp för att forskare 

ska kunna enas om några gemensamma slutsatser (http://www.naturvardsverket.se/, 2). Med 

denna rapport hoppas Naturvårdsverket att stimulera kunskap som kan leda till att Sverige får 

en ekologiskt hållbar utveckling där fokus ligger på klimatområdet 

(http://www.naturvardsverket.se/, 3). 

 

Något som vi är intresserade av i vår studie är hur kunskap om miljön kan förmedlas till 

individer. Naturvårdsverket gav år 1996 ut boken Att veta och att göra. Kunskap innebär att 

en människa vet hur saker och ting hänger samman. Det innebär också att människan kan 

koppla ihop ett sammanhang med en innebörd och handla utifrån sitt eget omdöme. 

(Lundgren, red. 1996, s.174). För att uppnå ett syfte kan människan använda sig av sin 

kunskap. Det kan till exempel vara för att få till en förändring eller en anpassning av 

omvärlden. (Lundgren, red. 1996, s.176) I denna bok beskrivs kunskap som något som bland 

annat har utvecklas genom ett växelspel mellan den kunskap individen redan har och den 

kunskap individen vill uppnå (Lundgren, red. 1996, s.191-192). Kunskapen kan fungera som 

ett redskap för människan då hen genom kunskap kan lösa ett problem eller underlätta för sig 

i sitt arbete. (Lundgren, red. 1996, s.192).  

 

Anna-Lisa Lindéns bok Människa och miljö (1994) handlar om individers uppfattningar och 

åsikter kring miljöproblem. Boken handlar även om hur individerna genom sina egna 

handlingar omsätter miljöbudskap och vad som hindrar dem att gå från ord till handling. 

Lindén tar upp två utgångspunkter för hur samspelet mellan individ och miljö kan studeras. 

Det är dels från individens perspektiv och dels från samhällets perspektiv. 

Samhällsperspektivet innebär att olika myndigheter, verk och organisationer verkar för att 

utforma lagar och normer som genom att sätta gränser kan ålägga eller förhindra bestämda 

handlingar. Samhällets samlade miljöförstörande utsläpp eller samlade mängd sopor från alla 

individer i samhället är båda en del av hur man beräknar graden på miljöproblemen inom 

samhällsperspektivet. Individperspektivet handlar om hur individerna uppfattar miljöproblem 

och vad de har för åsikter kring dessa. Det handlar om hur individerna realiserar information 

om miljön i handlingar och vilka svårigheter individerna möter i sin strävan att få ord och 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6458-7.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6458-7.pdf
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handlingar att överensstämma (Lindén 1994, s. 11). Lindén vill med sin bok få läsaren att 

förstå hur individer fungerar i sociala sammanhang. Detta gör hon genom att undersöka den 

kunskap individer har kring miljöproblem, vilka deras attityder är och hur de upplever oron 

inför framtiden (Lindén 1994, s.8). 

Forskning kring Miljörörelsen och organisationer 

Lars Bern är teknologie doktor och ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Han 

har arbetat i 40 år med miljö- och energifrågor inom både forskning, näringsliv samt inom 

miljörörelser. I sin artikel Varför misslyckas miljörörelsen (2012) beskriver Bern hur politiker 

och andra makteliter har tagit över miljöfrågorna. Detta har lett till att de globala 

miljöproblemen inte får någon lösning. Bern skriver att miljörörelsen behöver sträva efter att 

hitta lösningar som fungerar praktiskt. Detta för att framgångsrikt kunna bidra till att lösa de 

globala miljöproblemen. Bern studerar utifrån ett historiskt perspektiv hur miljörörelsen 

utvecklats i samband med miljöproblemens uppkomst. Han nämner att när miljöpolitiken 

formades så förlorade miljörörelsen greppet om miljöfrågorna. Bern menar att politiska 

aktivister trängt in i miljöforskningen och tagit kontroll över miljöorganisationerna. Det har 

lett fram till att de globala miljöproblemen idag inte får någon konkret lösning. Bern anser att 

miljörörelsen därför måste inse att vägen till en hållbar värld “går via hållbara megastäder, 

högmekaniserat jordbruk med användning av Genetiskt modifierad organism (GMO) och koncentrerade billiga 

energikällor.” Därför behöver miljörörelsen hitta lösningar som fungerar praktiskt 

(http://www.newsmill.se/, 1). 

 

Med hjälp av denna artikel får vi en bred förståelse över hur miljöfrågorna idag uppfattas av 

individer och vi får en insikt i hur miljörörelsen utvecklats. I artikeln där det nämns olika 

åtgärder för miljöproblemen kan vi lättare få ett helhetsperspektiv av ämnet 

miljöengagemang. 

 

 

Forskning kring radikalism och anpassning  

Organisationers anpassning till samhället  

Vår problemformulering i vår studie är om det förekommer radikalism hos de båda valda 

miljöorganisationerna och om det är mer radikalt innehåll i någon av organisationerna. Vi vill 

http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/09/varf-r-misslyckas-milj-r-relsen
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studera vad som kan påverka en organisation till att de använder sig av sina valda strategier. 

Hur anpassar sig organisationer till den exempelvis rådande politiska dagsordningen? I och 

med att organisationen anpassar sig till samhällets struktur kan organisationen påverkas i sin 

utveckling och form. Exempelvis så kan organisationen anpassa sig till den rådande politiska 

dagordningen. För att besvara vår problemformulering vill vi först få en förståelse över hur en 

organisation är uppbyggd för att sedan försöka förstå hur en organisation kan utvecklas och 

påverkas. 

  

För att förstå hur en organisation är uppbyggd och hur den kan fungera i samhället har vi valt 

att titta på forskning kring självhjälpsgrupper. Vi vill visa på hur en organisation anpassar sig 

efter det system som råder i samhället. Magnus Karlsson är filosofie doktor i socialt arbete 

och i sin avhandling Självhjälpsgrupper i det svenska civilsamhället - Funderingar kring 

utveckling och position (2006) tar han upp självhjälpsgruppers utveckling i det svenska 

samhället. Han beskriver hur dessa grupper först bildades i USA för att sedan sprida sig till 

vårt svenska samhälle (Svedberg och Trägårdh, red. 2006, s. 51).  

 

I sin inledning nämner han att traditionella folkrörelseorganisationer spelar en viktig roll i det 

svenska civilsamhället och det diskuteras ofta vilka insatser dessa och liknande organisationer 

kan bidra med i ett välfärdssamhälle (Svedberg och Trägårdh, red. 2006, s.50). 

Självhjälpsgrupperna har vuxit fram ur de fackföreningar som bildades under 1800-talet i 

Europa och ledde även fram till grundandet av den amerikanska medborgarrättsrörelsen 

(Svedberg och Trägårdh, red. 2006, s.53-54) Centralt för traditionella självhjälpsgrupper är 

det icke hierarkiska system där den enskilde personen har en central roll tillsammans med den 

erfarenhetsbaserade kunskapen. (Svedberg och Trägårdh, red. 2006, s.54)  

 

Karlsson visar med sin avhandling hur organisationer anpassar sig efter de politiska strukturer 

som råder i det civila samhället där organisationerna etablerar sig. När svenska 

självhjälpsgrupper tog efter de amerikanska grupperna fick strukturen i de amerikanska 

grupperna anpassas och försvenskas för att passa inom de ramar som rådde i det svenska 

civilsamhället. Vi vill med detta visa på hur organisationer som startat i Sverige fått anpassa 

sig efter samhällsstrukturen för att kunna föra fram sin propaganda. Organisationers 

anpassning till den rådande politiska dagordningen kan leda till att de blir mindre radikala 

allteftersom anpassning sker inom samhällets ramar.  
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Vår problemformulering där vi vill studera om det förekommer radikalt innehåll inom de två 

organisationerna är någonting som har behandlats av sociologen Vololona Rabeharisoa. I 

hennes artikel The struggle against neuromuscular diseases in France and the emergence of 

the “partnership model” of patient organization (2003) beskriver hon olika slags 

patientorganisationer inom forskningsverksamhet. En patientorganisation är en förening för 

patienter med gemensamma intressen eller sjukdom. Vissa patientorganisationer kan även 

fatta strategiska beslut inom forskning och bidra till produktion av kunskap om sina 

sjukdomar (http://www.sciencedirect.com 1). 

 

Då Rabeharisoa (2003) beskriver patientorganisationer pekar hon på olika påverkansfaktorer 

som styr hur patientorganisationer kan utvecklas. Hon nämner French Muscular Dystrophy 

Organisation (AMF) som ett exempel (http://www.sciencedirect.com 1). Då AMF startade i 

början av 1960-talet fanns det spridda och obefintliga kunskaper i samhället kring 

neuromuskulära sjukdomar. Detta skapade en svårighet för AMF i beslutandet om att bedriva 

forskning. Hon menar att det var svårt att bedriva forskning inom patientorganisationerna 

bland annat på grund av att det under denna tid inte fanns mycket kunskap kring ämnet 

(http://www.sciencedirect.com 2). En organisation kan alltså påverkas av vilken kunskap det 

finns vid den aktuella tidpunkten. Detta kan i sin tur påverka hur en organisation fungerar och 

utvecklas. 

 

Rabeharisoa (2003) nämner även en patientgrupp som intresserar sig för Myastenia gravis och 

spinal muskelatrofi (SMA) (http://www.sciencedirect.com 2). Patienter och deras familjer 

inom denna patientorganisation etablerade en ny form av samarbete med forskare och kliniker 

(http://www.sciencedirect.com 3). Omformningen av relationerna mellan specialister 

tillsammans med yrkesverksamma grupper och lekmännen tillsammans med de berörda 

grupperna kunde påverka patientorganisationerna. Denna omformning har lett till att patienter 

bekräftar deras kollektiva identitet och kan utveckla relationerna om sammanhållning och 

stödja varandra. De kunde även hävda sin rätt att aktivt delta i kampen mot de sjukdomar som 

de lider av (http://www.sciencedirect.com 4). En avgörande faktor i vad som kan påverka en 

organisations utveckling och form är alltså uppkomsten av samarbeten mellan organisationen 

och andra grupper som exempelvis forskare. 
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Rabeharisoa (2003) beskriver att patientgrupper under 1960 och 1970 uppmanades att 

omdefiniera sina relationer med sjukvårdspersonal på en ny radikal grund. Hon menar att 

patientorganisationens grund syftar till att sätta sin specifika problemställning på den politiska 

dagordningen. Detta beror på deras förmåga att definiera de specifika särdragen för sin 

sjukdom. Det Rabeharisoa menar är att 70-talet påverkade organisationerna bland annat 

genom en våg av tjänster och gemensam hälsa som utvecklades under detta årtionde. Vissa 

organisationer försökte frigöra sig från någon form av expertis då de anser sig inte härröra till 

sina egna erfarenheter och tankar (http://www.sciencedirect.com 1). Makten som 

patientorganisationer ville ha inom forskningspolitiken kunde ge upphov till delade åsikter om 

ämnet, exempelvis om den debatterade gayrörelsen och dess inflytande på HIV-forskningen. 

Detta kunde leda till att opinionsbildning och debatter formades 

(http://www.sciencedirect.com 3). Den politiska dagordningen kan alltså påverka en 

organisations utveckling. Detta är väsentligt för vår studie då de två miljöorganisationerna 

SNF och Klimataktion har kunnat formas av olika politiska dagordningar genom åren.

  

 

Exempel på radikala miljökrav  

Organisationer kan även påverka den politiska dagordningen. Ett exempel på radikala 

miljökrav som exempelvis organisationer kan ha är ett upprop som nätverket Radikalisera 

klimatpolitiken har skapat. Nätverket är format av människor som vill se en förändring i 

samhället för att vi ska kunna nå hållbar utveckling. De menar att det är olika radikala 

förändringar som samhället bör genomgå. De vill se en radikalare klimatpolitik där politiker 

diskuterar vilka radikala åtgärder som kan behövas. Detta för att åtgärda den globala 

uppvärmningen i den utsträckning som forskarna anser att det behövs. Nätverket menar att då 

det är vi i-länderna som har gett mest upphov till utsläppen och det är u-länderna som hårdast 

kommer att drabbas, så är det vi i i-länderna som har ansvar för att göra vad vi kan för att 

minska klimatförändringarna. Vi bör vara redo att ompröva vår egen livsstil för att minska 

våra destruktiva handlingar mot miljön (http://www.radikaliseraklimatpolitiken.nu/ 1). De 

menar att denna omställning inte är svår då forskning visar att stigande konsumtionsnivå i ett 

rikt land inte ökar den tillfredsställelse som människor upplever. Det bör formas en omtanke 

om de människor som kan drabbas mest av de konsekvenser som är en följd av den globala 

uppvärmningen; såsom ökad fattigdom, svält och död 

(http://www.radikaliseraklimatpolitiken.nu 2). För att sätta denna press på politiker har 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.radikaliseraklimatpolitiken.nu/
http://www.radikaliseraklimatpolitiken.nu/till-uppropet.php


 38  
 

nätverket startat ett upprop. Genom uppropet vill de framhäva sina åsikter och få människor 

att ta ställning och stödja uppropet (http://www.radikaliseraklimatpolitiken.nu 1). 

7. Teori 

I detta kapitel beskriver vi våra valda teoretiska utgångspunkter. I vår studie väljer vi att 

använda oss av Tim Jackson (2009), Ulrich Beck (1998) och Anthony Giddens (2009) som tre 

teorietiker. Jackson och Giddens anser att förändringar bör ske i samhället för att vi ska kunna 

uppnå hållbar utveckling. Beck beskriver risker som individer i samhället utsätter sig själva 

och miljön för. Han beskriver även hur dessa risker kan hanteras. Giddens anser att samhället 

idag behöver använda sig utav grön modernisering för att skapa ett hållbart samhälle (Giddens 

2009, s.11). Jackson finner att samhället behöver ifrågasätta tillväxten. Både Jackson och 

Giddens anser att klimatpolitiken behöver förändras. I Jacksons bok välfärd utan tillväxt 

(2011) och i Giddens bok The politics of climate change (2009) beskriver de båda en slags 

naivitet i samhället och inom klimatpolitiken. Jackson menar att det rått en försiktighet inom 

politiken inför påståenden om att miljöproblemen är lätta att lösa, och Giddens beskriver den 

så kallade Giddens paradox som innebär att hur mycket individer än blir informerade om hot 

så är det svårt att bemöta dessa på grund av att de kan kännas overkliga (Giddens 2009, s. 2). 

Detta kan hjälpa oss i vår studie då vi vill undersöka varför människor är miljöengagerade och 

hur de engagerar sig. Jackson och Giddens kan hjälpa oss analysera hur miljöengagemang kan 

uppkomma. I Becks bok Risksamhället (1998)  förklarar han om det som han kallar för 

risksamhället. Han identifierar olika slags risker som finns inom samhället. Becks teori om 

risksamhället kan hjälpa oss förstå hur individerna som är aktiva i de två 

miljöorganisationerna Klimataktion och Naturskyddsföreningen ser på risker som vi utsätter 

oss själva och miljön för. Genom denna förståelse kan vi få möjlighet att finna orsakerna till 

deras miljöengagemang. Dessa tre teorier knyter an till ett perspektiv på miljöengagemang 

vilket är relevant för studiens syfte.  

En överblick över klimatfrågan 

Idag är klimatfrågan mer uppmärksammad än någonsin. Klimatfrågan är ett av de största 

miljöproblem som organisationer, så som SNF och Klimataktion, och politiker engagerar sig 

i. Även om det finns olika åsikter kring orsakerna till klimatförändringarna så studerar många 

forskare olika lösningar på klimatfrågan. I boken The politics of climate change (2009) lägger 

Giddens mycket fokus på den globala uppvärmningen. Han anser att samhället idag behöver 
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använda sig av grön modernisering för att skapa ett hållbart samhälle. Fokus skall ligga på de 

ekonomiska, sociala och de politiska strukturerna i samhället. Giddens lägger mycket tyngd 

på politiken som har en stark roll för att klara klimatförändringarna och för att nå en hållbar 

utveckling (Giddens 2009, s.12). Han anser att beslutsfattarna aktivt ska främja politisk och 

ekonomisk konvergens. Han menar även att staten ska möjliggöra för och hjälpa olika grupper 

att lösa problem (Giddens 2009, 70-71). 

 

Giddens påstår alltså att hur mycket individer än blir informerade om hot så är det svårt att 

möta hoten på grund av att de kan kännas overkliga. Han menar även att då individer väl är 

medvetna om hoten och börjar handla så är det redan försent då hoten har lett till 

konsekvenser i form av exempelvis miljökatastrofer (Giddens 2009, s. 2). Globala 

miljöproblem kan kännas overkliga då de är osynliga i sin form som exempelvis 

luftföroreningar. Detta kan leda till att det kan vara svårt för individer att vara miljömedvetna 

och engagera sig i miljöfrågor. Giddens kan i vår studie hjälpa oss förstå varför det är svårt 

för individer att vara miljömedvetna på grund av att det kan vara svårt att få ett 

helhetsperspektiv på miljöproblem. Detta kan leda till att ett miljöengagemang avtar. Med 

hjälp av Giddens paradox kan vi få en förståelse för varför miljöengagemanget i samhället 

idag avtar och hur det kan upprätthållas. 

Riskhantering 

Idag är samhället utsatt för risker. Miljörisker är något SNF och Klimataktion framställt som 

något allvarligt och att åtgärder för dessa risker bör definieras för att riskerna inte ska leda till 

allvarliga konsekvenser (http://www.naturskyddsforeningen.se 7), 

(http://klimataktion.se/plattform 4). 

 

Olika definitioner av risker har föreslagits av samhällsvetare och sociologer. En av dessa 

sociologer är Ulrich Beck (1998). I sin bok Risksamhället (1998) anlägger han olika aspekter 

på den nya samhällsformen moderniseringssamhället. Beck menar att samhället har gått från 

en industriell modernitet där det dominerande målet var produktion av rikedomar, till en 

reflexiv riskmodernitet där målet är att uppnå säkerhet, hantera risker och de negativa 

följderna av den industriella moderniteten. I det moderna samhället finns det möjlighet för 

människor att ta egna beslut och initiativ i samhällsbygget. Detta har resulterat i ett nytt slags 

riskfyllt öde. Hoten har fått människor att inse att civilisationens levnadssätt är beroende av 

naturen. Då samhället brukar naturen så kan hot formas så som miljöförstöring där 

http://www.naturskyddsforeningen.se/
http://klimataktion.se/plattform
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exempelvis skog skövlas. Det kan även leda till hot mot den ekonomiska, sociala och politiska 

strukturen i samhället då människan är beroende av naturens resurser. Beck förklarar 

risksamhället som en ny form där individer är ögonvittnen till en vändpunkt i det moderna 

samhället. Han anser att med den industriella utvecklingen tillkommer många risker. Riskerna 

med de utvecklade kemiska och nukleära produktionsmetoderna kan påverka individers 

tänkande och handlande. Då individer är medvetna om riskerna så kan deras tankesätt 

förändras. Detta kan på så sätt leda till att riskerna även kan påverka den sociala strukturen 

och den politiska dynamiken (Beck 1998, s. 12, 14). 

 

Beck delar in risker i personliga risker och globala risker. De personliga riskerna är de risker 

som individer i dagens samhälle är tvingade att ta. Det är risker som uppstår då utbildning, 

partner eller yrke skall väljas. Individer i risksamhället är mer medvetna om risken med att 

välja fel (Beck 1998, s. 32). Megarisker menar Beck är risker som kan få globala 

konsekvenser, exempelvis luftföroreningar (Beck 1998, s. 32). Dessa risker kan leda till hot 

som utsläpp av föroreningar. Globala risker går inte att kontrollera eller skydda sig helt och 

hållet ifrån. Ur dessa risker framkommer ofta slutgiltiga skadeverkningar. Riskerna förblir för 

det mesta osynliga då riskerna inte går att se utan dess konsekvenser visar sig i form av 

exempelvis försurning i haven (Beck 1998, s. 33). 

 

U-länder drabbas hårdast och mest av de globala riskerna då i-länderna har lättare att skydda 

sig från hot. Detta kan leda till situationer som exempelvis ojämlikheten mellan olika 

samhällsskikt och klasser. Det kan bli en social ojämn fördelning (Beck 1998, s. 34). 

 

Risker kan påverka det sociala välståndet där bland annat konsumtionsvanor, inkomster, 

utbildningsmöjligheter och egendom står i fokus (Beck 1998, s 39). Beck beskriver samtidigt 

en slags bumerangeffekt. Han menar att förr eller senare drabbar moderniseringsriskerna de 

individer som har skapat eller utnyttjat dem. Bumerangeffekten påverkar klassmönstret och 

leder till att de rika och mäktiga inte heller går säkra från att påverkas av risker (Beck 1998, s. 

34, 35). 

 

Beck (1998) talar om moderniseringsriskernas beroende av kunskap. Han betraktar den 

vetenskapliga kunskapen som något som samhället bör förlita sig på. Megarisker är 

kalkylerbara och baseras på tolkningar och existerar först och endast genom kunskap om dem. 

Genom kunskapen om riskerna kan riskerna förändras och omdefinieras (Beck 1998, s. 33). 



 41  
 

Då risker ses objektivt kan teorier, mätinstrument, och experiment användas för att upptäcka 

faror och fastställa hur riskabel en risk är. Beck anser att så länge riskerna inte är 

vetenskapligt uppmärksammade så existerar de varken teknologiskt, legalt, medicinskt eller 

socialt (Beck 1998, s 42, 43). 

 

De osynliga globala riskerna som klimatförändringar är miljöproblem som både 

Naturskyddsföreningen och Klimataktion engagerar sig i. Becks definitioner av risker kan 

hjälpa oss i vår studie då vi vill studera hur medvetna individer är om de risker som vi 

dagligen utsätter oss själva och miljön för. Genom att få information om våra 

intervjupersoners attityder till miljörisker kan vi få en grundlig förståelse över deras orsaker 

till sitt miljöengagemang. Med hjälp av Becks definitioner av risker kan vi undersöka om det 

finns något samband mellan våra intervjupersoners attityder till miljörisker och deras 

miljöengagemang. Kan attityder till miljörisker påverka valet av att vara miljöengagerad? 

Globalisering 

Då vi i vår studie vill få en förståelse för orsakerna till våra intervjupersoners 

miljöengagemang vill vi få en bild över deras attityder till miljöproblem. Idag är globalisering 

en del av miljöproblemen då till exempel befolkningen växer snabbare än tillväxten av 

jordens resurser. Vi vill veta vad våra intervjupersoner anser om globaliseringen för att finna 

kärnan i orsakerna kring deras miljöengagemang. 

 

Enligt Beck syftar globalisering på “de processer som via transnationella aktörer undergräver och på 

tvären förbinder nationalstaterna och deras suveränitet, makt, orienteringar, identiteter och nätverk” (Beck 

2001, s. 25). Med detta menar han till exempel de multinationella företag som genom att ha 

verksamheter i flera länder knyter samman dessa länder och på så vis undergräver 

nationalstaterna. Genom globaliseringen skapas beroendeförhållanden och rum mellan 

staterna där lokala bildningar uppvärderas och på så vis driver fram andra kulturformer. Med 

det menar Beck att transnationella beroendeförhållanden driver fram nya relationer mellan 

individer genom nya sätt att mötas (Beck 2001, s. 26). Globaliseringen kan leda till att det 

vardagliga handlandets gränser inom till exempel dimensioner som ekonomi, transkulturella 

konflikter och medborgarsamhälle blir otydliga då nya beroendeförhållanden formas. 

Samtidigt som globaliseringen är en del av vardagen och på något vis välbekant så blir den 

onåbar och komplex. På grund av att globaliseringen är så komplex kan det vara svårt för 
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människan att få ett helhetsperspektiv över globaliseringen. Detta omskapar vardagen och 

tvingar alla individer till en anpassning (Beck 2001, s. 38).  

 

Före globaliseringen var samhället med dess grunddrag en del av nationalstaten. Samhället 

var genom territoriella enheter avgränsade från andra nationalstater och deras samhällen. 

Beck (2001) menar att globaliseringen leder till att grunddragen i nationalstaten tunnas ut. Det 

beror på att beroendeförhållandena både inom och utanför nationalstaten förändras och nya 

bildningar skapas. Detta leder till att de ramar vilka nationalstaten och samhället är 

uppbyggda av rasar samman. Genom detta skapas det på så vis nya makt- och 

beroendeförhållanden. Dels genom nationalstaten och dess aktörer, och dels genom 

transnationella aktörer, nätverk, sociala rum och nya situationer vilket kan leda till att nya 

orienteringar, identiteter och nätverk utvecklas (Beck 2001, s. 39). Miljöproblemen begränsas 

inte av nationalstatens ramar utan snarare “...  undergräver de och på tvären förbinder nationalstaterna...” 

och skapar då genom globaliseringen beroendeförhållanden som tvingar alla individer till 

anpassning (Beck 2001, s. 25). 

En välfärd utan tillväxt 

I vår studie vill vi få en förståelse för varför människor är miljöengagerade. En väsentlig 

teoretiker är då Tim Jackson då han behandlar miljöfrågan på både en mikro och makronivå. 

Jackson är en omtalad professor som har skrivit boken Välfärd utan tillväxt (2011). I denna 

bok beskriver han en gemensam omtanke som finns i samhället idag och en naturlig tendens 

bland individer om att bry sig om framtiden. Denna omtanke övergår i en större skala till en 

vision om mänskliga framsteg (Jackson 2011, s. 20). Det finns en oro över att 

befolkningstillväxten är snabbare än tillväxten av tillgängliga resurser vilket leder till ett allt 

mindre välstånd (Jackson 2011, s. 75).  

 

I sin bok förmedlar han en vision av hur samhället kan blomstra utan att vi behöver överskrida 

vår planets ekologiska gränser. Jackson reflekterar över hur den gemensamma visionen om 

mänskliga framsteg och välstånd ska förverkligas på ett hållbart sätt. Han menar att 

förändringar krävs på olika plan. Individer behöver ifrågasätta tillväxten då det inte räcker 

med att satsa på grön tillväxt och alternativ energi. Han anser att våra ekonomier måste 

formas om i grunden om vi ska få ett hållbart samhälle. Det behövs en stor politisk insats 

(Jackson 2011, s. 100) på grund av att klimatpolitiken genom tiderna inte har tagits på så stort 

allvar. Jackson anser att politiker inte har kommit fram till direkta åtgärder inom 
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miljöpolitiken (Jackson 2011, s. 31). Då tillväxten sviktar p.g.a. exempelvis en finanskris så 

grips både politiker och företag av panik. Detta sker på grund av att arbetslösheten ökar och 

en ekonomisk nedgång hotar. Det behövs legitima medel i form av lagar för att det ska bli en 

förändring (Jackson 2011, s. 21). Jackson betraktar stora tekniska framsteg som nödvändiga 

åtgärder. Detta skulle kunna minska de resursintensiteter som krävs för att tillväxten ska 

kunna fortsätta i en viss omfattning (Jackson 2011, s. 100). Möjligheter som finns i samhället 

som kan skapa förändringar behöver identifieras i både livsstil, värderingar och 

samhällsstruktur. Jackson finner att individer behöver ändra sin livsstil då vi idag lever på ett 

destruktivt sätt både för oss själva och för miljön. Individers påverkan på ekosystemet är stor 

och medvetenheten om detta måste öka. Dessa förändringar kan göra det möjligt att bryta 

beroendet av tillväxten och minska den hänsynslösa konsumtionen av nymodigheter. Istället 

för att driva den materiella resursförbrukningen ska samhället hitta ett varaktigt välstånd 

(Jackson 2011, s. 114). 

 

Då den sviktande finansmarknaden förvärras av klimatförändringar, ekologiskt förfall och hot 

om resursknapphet (Jackson 2011, s. 51) är klimatfrågan en viktig fråga i arbetet kring ett 

hållbart samhälle. Vi vill studera hur denna oro hos individer kring miljöproblem som Jackson 

nämner kan påverka ett miljöengagemang. Det finns en koppling mellan en individs attityder 

gentemot miljön och graden av miljöengagemang. Attityder till miljön kan påverka hur en 

individ handlar. Jacksons åsikter om att det bör ske en attitydsförändring bland samhällets 

individer är väsentliga för vår studie då vi vill få en förståelse för varför ett miljöengagemang 

avtar och hur det kan upprätthållas. 

Radikalism 

Radikalism är något som kan förekomma bland många miljöorganisationer. Men ordet 

radikalism har många innebörder. Radikalism kan beteckna en process där individer vill 

införa en förändring i samhället. En individ kan ha egenskapen att vara radikal eller ha en 

radikal uppfattning om någonting. Då en individ har radikala åsikter kan det avse att individen 

använder sig av djupgående metoder, går till roten av ett problem och grundligt söker efter en 

åtgärd mot exempelvis försurad mark. Radikala åsikter kan även förekomma hos politiker. 

Politiker kan hysa radikala politiska åsikter eller verka för en genomgripande reform på det 

politiska området. Även yttringar från individer kan vara radikala då det gäller reformer i 

fråga om samhällets styrelse (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 1). 

 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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Då vi i vår studie vill undersöka om det finns något radikalt innehåll i de två 

miljöorganisationerna och om det kan förekomma mer radikalt innehåll i någon av 

miljöorganisationerna finner vi en koppling till John Dryzek (2005).  I sin bok The politics of 

the earth (2005) beskriver han olika slags miljödiskurser. Dessa diskurser är olika slags 

yttranden kring miljön (Dryzek 2005, s. 17). En av dessa miljödiskurser som han nämner är 

grön radikalism. Dryzek skriver att den gröna radikalismen både är radikal och fantasifull. 

Den är fantasifull då denna diskurs tolkar individer, deras samhälle och deras plats i världen. 

Dryzek menar att den gröna radikalismen avfärdar och avlägsnar sig från den grundläggande 

strukturen i industrisamhällen. Denna diskurs menar att lösningar till miljöproblemen kan 

förändra samhället. Det är inte bara en lösning på ett konkret problem utan även en långsiktig 

förändring av grundläggande systemfel (Dryzek 2005, s. 16). 

 

Dryzek (2005) menar även att grön radikalism handlar om politisk förändring. Man vill 

åstadkomma en förändring i den sociala strukturen och att miljömedvetenheten bör öka. 

Radikalism handlar om att ifrågasätta olika värden, principer och livsstilar (Dryzek 2005, s. 

193). Dryzek menar att dessa åsikter inom grön radikalism kan visa sig i olika handlingar 

(Dryzek 2005, s. 203). Det kan vara handlingar som ske genom våld eller genom icke-våld. 

Dryzek ger exempel på radikala handlingar och nämner gruppen Earth First (Dryzek 2005, s. 

198). Earth First har utfört handlingar där de har lagt sig framför en grävmaskin och 

ockuperat trädtoppar på urskogar. Genom dessa handlingar försöker i Earth First verka för en 

förändring och ett stopp för de destruktiva handlingar som samhället idag utför mot naturen 

(Dryzek 2005, s. 199). 

Begreppet Miljöengagemang 

I boken Individ och miljö (1994) skriven av Bosse Angelöw och Thom Jonsson beskrivs 

begreppet miljöengagemang som det aktiva intresset för miljöfrågor som individer kan ha. 

Avsikten med engagemanget är att värna om miljön och avspeglas i olika individuella 

aktiviteter. Det kan vara genom att hushålla med de begränsade resurser jorden har genom att 

avhålla sig från konsumtion och ett handlande som leder till att miljön förstörs (Angelöw & 

Jonsson 1994, s. 16). 

 

Vad är det som styr en individs miljöengagemang? Angelöw och Jonsson exemplifierar med 

föräldrars livsstil, händelser i samhället/världen och studier/påverkan från speciellt 

natur/miljöintresserade personer. Även insikten om samhällsföreträdarnas begränsade insatser 
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kontra det egna ansvaret ges som ett exempel. En slutsats som författarna drar är att det inte 

går att urskilja vilka faktorer som har störst respektive minst påverkan på individers 

miljöengagemang. De menar att ovanstående faktorer i mer eller mindre utsträckning är 

betydande för miljöengagemangets utveckling. Engagemanget uppstår både genom inre 

och/eller yttre påverkningsfaktorer. Yttre faktorer kan till exempel vara påverkan från 

föräldrar och syskon, lärare, kamrater, arbetskamrater eller andra personer som kan vara 

viktiga för individen. Även det omgivande samhället med dess institutioner och 

organisationer påverkar individen i sitt engagemang. Inre faktorer kan till exempel vara 

värderingar, egna erfarenheter, grad av självförtroende, insikter om alltings samexistens och 

val av livsstil (Angelöw & Jonsson 1994, s.111-112). Individens personliga erfarenheter, 

kunskaper etc. kan genom en händelse utlösa den faktor som ligger bakom att individen blir 

miljömedveten. Denna medvetenhet kan leda till att individen blir handlingsbenägen vilket i 

sin tur kan få individen att genom konkreta handlingar eller en förändrad livsstil leva 

miljöanpassat (Angelöw & Jonsson 1994, s.112). Det är alltså den socialisation och 

internalisering som individen går igenom under sin livstid som styr dennes handlingar 

(Angelöw & Jonsson 1994, s.113). Det är en långsam process som sker i samspel mellan 

samhälle och individ. Beroende på hur mottaglig individen är, och vad andra individer eller 

grupper i samhället vill förmedla styr detta individens relationer. Detta gäller både i relation 

till sig själv och till andra individer men även i form av attityder till naturen (Angelöw & 

Jonsson 1994, s.113).  

 

Ett problem idag är det konsumtionsmönster som kan ses främst i samhällen i västvärlden. 

Konsumtion och tillväxt går hand i hand och utarmar jordens resurser. För att få en förståelse 

för vad som ligger bakom en individs handlingar och hur denna interagerar med andra 

individer förklaras här Tim Jacksons beskrivning av social logik.  I boken Välfärd utan 

tillväxt (2011) beskriver Jackson hur sociala handlingar styr vår kommunikation i samspel 

med andra individer (Jackson 2011, s.109). Det handlar bland annat om att visa sin identitet 

eller sociala status. Utöver de viktiga materiella tingen så som tak över huvudet och mat på 

bordet så finns det de som fyller både ett inre och ett yttre behov. Det kan vara musiken som 

individen lyssnar på eller bilen som på något sätt är den optimala statussymbolen. Jackson 

drar paralleller till konsumentforskaren Russ Belk vilken kallar en av dessa viktiga 

psykologiska processer för katexis. Denna katexis är en affektionsprocess som får individerna 

att se på de materiella tingen som delar av helheten, det ”utvidgade jaget” (Jackson 2011, s. 

110). Det visar sig i vårt förhållningssätt till materiella ting där affektionen kan vara så stor att 
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om ett ting tas ifrån individen kan denne uppleva en känsla av ren smärta. Samtidigt som delar 

av dessa affektioner kan vara flödande på så vis att de lockar för stunden så varar delar av 

dem en hel livstid. Detta beror på att ägodelar kan innebära känslor och minnen för individen 

vilket gör det möjligt för denne att identifiera vad som är oantastligt i livet och kunna skilja 

det från det triviala. Jackson skriver att en central roll i detta spelas av moderniteten då denna 

fungerar som en bärare av information kring social status (Jackson 2011, s.110). En strävan 

efter social status leder till konsumtion av varor, varor som är ofullständiga ersättare för 

individens drömmar och mödor. För individen handlar det om att överleva sin vardag. 

Samtidigt handlar det om de psykologiska och sociala processer som rör individens identitet, 

tillhörighet samt strävan och möjlighet att kunna uttrycka sig (Jackson 2011, s.111). Jacksons 

beskrivning av vad som ligger bakom individens strävan efter social status ligger nära det 

Angelöw och Jonsson beskriver om vad som påverkar individens attityder i det omgivande 

samhället. Samtidigt står Jacksons beskrivning i kontrast till det som Angelöw och Jonsson 

beskriver då det är det rådande konsumtionsmönstret Jackson nämner som till mångt och 

mycket har lett fram till dagens miljöproblematik. Jacksons tankar är väsentliga för vår studie 

då vi vill förstå vad som kan ligga som grund till att ett miljöengagemang kan vara svårt att 

uppnå.  

 

Sociala rörelser 

Manuel Castells beskriver sociala rörelser i sin bok Identitetens makt (2000) och förklarar 

deras revolt mot globaliseringen. För att man ska förstå en social rörelse måste man förstå den 

utifrån dess egna termer och även hur den definierar sig själv. Dessutom behöver man 

fastställa relationen mellan rörelsen och de sociala processerna som ligger till grund för hur de 

presenterar sig, och värderingarna de har i sitt resonemang (Castells 2000, s.84-85). Castells 

vill förklara vad det är som driver rörelsen genom att beskriva dess karaktär och samspel med 

omvärlden Han kommer fram till att sociala rörelser kan vara dels socialt konservativa, dels 

socialt revolutionerande eller inget av det (Castells 2000, s. 85). Han säger också att sociala 

rörelser är symtom på hur samhället ser ut och att de påverkar våra sociala strukturer på olika 

sätt (Castells 2000, s. 85). Rörelser är meningsbärande tecken på nya sociala konflikter och då 

kan de sociala rörelserna fungera som grogrund för socialt motstånd och leda till social 

förändring. 
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Sociologen Alain Touraines klassiska typologi är rörelsens identitet, motståndare och vision 

eller sociala modell. Detta utgår Castells ifrån men kallar samtidigt det sistnämnda för 

rörelsens samhälleliga mål. Castells menar att identitet är hur rörelsen definierar sig själv och 

för vilka rörelsen för sin talan. Med motståndare avser Castells globaliseringen vilket är den 

fiende som rörelsen identifierat och framför sin kritik emot. Samhälleliga mål syftar på den 

organisation eller sociala ordning rörelsen har som vision och genom sitt kollektiva handlande 

försöker uppnå. Castells avser att redogöra för hur globalisering och identitet formar 

individers liv och värld (Castells 2000, s.15). Genom att följa tre rörelser vill han förstå deras 

uppror mot globaliseringen. De tre rörelserna skiljer sig åt både när det gäller identitet, mål, 

ideologi och relation till samhället. Trots deras olikheter vill Castells jämföra rörelsernas sätt 

att uttrycka protester mot globaliseringen då deras uttryck liknar varandra (Castells 2000, 

s.86). Det han ville få fram genom att jämföra de tre rörelserna var hur omfattande orsakerna 

var vilka ledde till globaliseringsmotståndet.  

 

Författaren Magnus Boström tar i sin bok Miljörörelsens mångfald (2001) upp sociala rörelser 

och deras betydelse för att vi som individer ska kunna förstå hur samhället förändras idag och 

hur det utvecklas i en hållbar riktning. Han nämner då tre olika tankesystem från vilka man 

kan tolka och förstå sociala rörelser (Boström 2001, s.20). 

 

Det första tankesystemet är format av Ron Eyerman och Andrew Jamison. De anser att sociala 

rörelser är kreativa krafter med en förmåga att kunna bidra till kunskapsproduktionen i 

samhället. Dessa krafter är tillfälliga fenomen och processer i det offentliga rummet. Centralt i 

detta rum är den dynamiska interaktionen. Denna dynamiska interaktion är ett kraftfullt 

samspel mellan olika grupper och organisationer vilket skapar nya intellektuella områden och 

öppnar för nya tankar, identiteter och mönster (Boström 2001, s.20-21). 

 

Det andra tankesystemet är format av Mayer Zald och John McCarthy. De anser att för att 

kunna förändra ett samhälles resursfördelning eller någonting i den sociala strukturen inom en 

population krävs det en preferensstruktur. Med detta menas en uppsättning attityder. En social 

rörelse jämställs här med den preferensstruktur som krävs för att kunna åstadkomma 

förändring (Boström 2001, s. 22-23). 

 

Det tredje tankesystemet är format av Alberto Melucci. Han anser att sociala rörelser kan ses 

som kulturella utmaningar vilka provocerar de erkända maktcentra som finns i samhället. Han 
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menar att en social rörelse består av ett nätverk av aktörer vilka bildar en kollektiv identitet. 

För att kunna manifestera sig som en rörelse behöver en konfliktsituation uppstå. Det leder till 

att rörelsen hamnar i ett handlingsfält där den får kämpa för sina kulturella värden eller 

materiella resurser. Detta för att till sist utmana och tänja på gränserna i de sociala system där 

den verkar (Boström 2001, s.23-24). 

 

Sociala rörelser är alltså skapande krafter som påverkar samhället att vidga sina ramar inom 

de områden där rörelsen verkar. En sådan social rörelse är miljörörelsen. Den verkar för att 

samhället ska vidga sina ramar kring miljöfrågorna. 

8. Resultat och analys 

Vi kommer nedan att presentera vårt resultat. Resultatet är sorterat under vårt arbetes 

frågeställningar tillsammans med olika teman som är formade av intervjuresultatet. Under 

några av våra frågeställningar är resultatet tillsammans med ett huvudtema uppdelat i 

underteman. Detta är på grund av att läsaren lättare ska kunna urskilja vårt resultat. Vi väljer 

att lyfta fram olika specifika citat från våra intervjupersoner. Dessa citat tolkar och analyserar 

vi med utgångspunkt av tidigare forskning och utvalda teoretiker för att vi ska få en förståelse 

av deras miljöengagemang och besvara våra nedanstående frågeställningar: 

 

1. Vad finns det för orsaker till ett miljöengagemang?  

2. Hur kan ett miljöengagemang se ut? 

3. Varför har miljöengagemanget i samhället idag avtagit? 

4. Hur kan ett miljöengagemang upprätthållas?  

5. Finns det något radikalt innehåll i de två miljöorganisationerna? Kan det förekomma mer 

radikalt innehåll i någon av miljöorganisationerna? 

Vad finns det för orsaker till ett miljöengagemang?  

Vi vill få en förståelse för varför våra intervjupersoner är miljöengagerade. Utifrån våra 

intervjupersoners beskrivningar om vad de har för attityder till miljörisker och miljöproblem 

kan vi få en grundlig förståelse av deras syn på miljön. Vi kan slutligen försöka finna kärnan i 

deras miljöengagemang och få en beskrivning av varför de är miljöengagerade. 

 

Attityder till miljöproblem 
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Genom beskrivningar från våra intervjupersoner om deras attityder kring miljöproblem finner 

vi en förståelse bland våra intervjupersoner för hur dagens miljöproblem ser ut och hur 

allvarliga de är. Då vi ställde Anna frågan om vad hon har för attityder till problematiken 

kring klimatförändringarna svarade hon: 

Den har ju varit så länge och det, jag kan inte förstå det men det är ju ungefär samma svar. Alla 

vet hur man ska göra men ingen vill göra det. /Anna 

 

Anna förklarar de globala klimatproblemen som något som har funnits under en längre 

tid. Samhället har varit och är medvetet om klimatförändringar men använder sig ändå 

inte av några direkta åtgärder för att lösa klimatfrågan. Vi tolkar det som att Anna talar 

om en maktlöshet inför klimathoten bland samhällets individer. Globala miljöproblem 

är komplexa och kan vara svåra för individer att förstå. Vi kan här finna en koppling till 

Giddens paradox (2009).  Vi kan även koppla detta till Beck då han pekar på att 

globaliseringen som är en del av miljöproblematiken kan vara svår för människan att 

förstå då den är komplex (Beck 2001, s. 38).  

 

I citatet nedan beskriver dock Johan en slags hoppfullhet inför miljöproblemen. Han nämner 

ozonlagrets återhämtning som ett exempel. Till skillnad från vad Giddens paradox innebär så 

är Johan medveten om miljöproblemen och ser dem ur ett helhetsperspektiv. Han är medveten 

om att det kan ta lång tid innan det blir en upplevd effekt av åtgärderna för att komma till rätta 

med miljöproblemen.  

Jag tycker att vi har, man har ju målat miljö, det blir så nattsvart allting, men jag tycker att det 

finns hopp. Exempelvis det här med ozonlagret, där ser jag i alla fall att vi går mot rätt riktning, 

det tar lång tid innan man ser effekterna. /Johan 

 

Även Olof är medveten om miljöproblemen och ser dem ur ett helhetsperspektiv.  

 

Ja, vi har ungefär fem år på oss att vända på saken, annars kan det bli väldigt allvarligt. Man får 

mest i kroppen, ekonomin kraschar först. Och det kommer betyda svårigheter för många 

människor. Alternativet att klimatet kraschar först det är ju, eller vad ska man säga, klimatet kan 

inte krascha utan att ta med sig ekonomin men ekonomin kan krascha utan att ta med sig klimatet. 

Hoppas på det bästa. /Olof 

 

Olof anser att samhället idag har fem år på sig att göra en omställning annars så kommer 

miljöproblemen att leda till allvarliga konsekvenser. Han menar att om klimatet förstörs ännu 

mer så blir det konsekvenser för ekonomin då samhället idag är beroende av jordens resurser. 

Vi kan här finna en koppling till Jackson (2011) då han pekar på klimatfrågan som en viktig 
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fråga i arbetet kring ett hållbart samhälle (Jackson 2011, s. 51). Precis som Jackson menar 

Olof att samhällstrukturens tillstånd är beroende av miljöns tillstånd.   

 

Attityder till miljörisker  

Det finns olika miljörisker så som gift i hav eller luft som både individer och miljön utsätts 

för. Vi vill få en förståelse för vad våra intervjupersoner har för attityder till dessa miljörisker 

för att få en bredare förståelse över deras syn på miljöproblem.  

 

Sara beskriver en oförståelse bland samhällets individer inför miljörisker. Då vi ställde frågan 

om vad Sara har för attityder till miljöproblem svarade hon med att det är svårt för individer 

att förstå de komplexa miljöproblemen och dess konsekvenser.  

 

Ja det är ju, det är ju väldigt svårt för människor att förstå… jag har ju sett olika, det finns ju 

olika teorier om det där. Man har ju jämfört till exempel med folk som får, ja men kanske ett 

besked om att de har cancer och så där inte kommer överleva och hur de hanterar det och att det 

ser väldigt unikt ut sättet som folk hanterar de stora riskerna med klimatförändringar. /Sara 

 

Sara beskriver en teori där det har gjorts jämförelser av hur individer hanterar besked om att 

de har cancer med att de får besked om de miljörisker som individerna och naturen utsätts för. 

Denna teori anser att då individer har kunskap om komplexa problem som exempelvis 

miljörisker så hanterar individer det på ett unikt sätt. Vi tolkar det som att Sara beskriver 

riskerna med klimatförändringarna som något svårt att förstå och hantera. Det finns här en 

koppling till Becks (1998) antagande om risksamhället och då han talar om megarisker. Så 

som Beck menar Sara att det kan vara svårt för individer att få en förståelse över miljörisker 

då riskerna kan vara svåra att uppfatta med våra fem sinnen. 

 

I citatet nedan beskriver Anna miljörisker som något som vi i samhället tvingas att utsätta oss 

för.  

 

Om miljörisker? Vi tvingas ju utsätta oss för miljörisker. Och det jag tänker på just då det är ju 

kemikalierna. Kemikalier är jag väldigt rädd för. Vi har en broschyr här som heter 

Cocktaileffekten så den tar ni gärna med er … Jag köper ekologiskt så mycket jag kan … /Anna 

 

Vi tolkar citatet som att Anna menar att miljörisker är något som individen råkar ut för i sin 

vardag. Hon nämner kemikalierna som ett exempel på en miljörisk som idag kan finnas i både 

mat, luft vatten och material så som plast. Många av dessa gifter tvingas vi individer utsätta 
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oss för då både mat, vatten och luft är nödvändigheter för vår överlevnad. Anna nämner även 

cocktaileffekten som en allvarlig miljörisk. Cocktaileffekten är en effekt som kan skapas då 

olika ämnen blandas. Även om ämnena i sig är en mild miljörisk kan de i kombination leda 

till en mycket skadligare miljörisk. Detta är en allvarlig problematik då forskare inte har 

tillräckligt stor kunskap kring cocktaileffekten (Naturskyddsföreningen, 7). I sitt vardagsliv 

förklarar Anna att hon är medveten om denna cocktaileffekt och väljer att köpa ekologiska 

varor i den mån hon kan. Även Lars beskriver cocktaileffekten som en allvarlig miljörisk. 

 

Jag ser väl på det som att när man tar risker när det gäller miljön kanske, när det gäller, ja kanske 

kan vara att man använder gifter man kanske påverkar ekosystem och så där på ett sätt som man 

inte riktigt vet vad det kan få för konsekvenser. Jag tycker väl att man tänker kortsiktigt, sen utan 

att tänka på konsekvenserna. /Lars 

 

Vi tolkar det som att Lars menar att gifter idag används på ett ovarsamt sätt då det inte finns 

tillräcklig kunskap om de konsekvenser som kan skapas utifrån miljörisker. Lars anser att 

samhället idag tänker kortsiktigt då det gäller miljörisker. Samhället tar en risk då det gäller 

utsläpp av föroreningar. Detta är en risk som kan ge globala konsekvenser. För att 

cocktaileffekten ska undvikas bör samhället tänka långsiktigt och ha ett helhetsperspektiv. 

 

Orsak till miljöengagemang 

Beskrivningarna av våra intervjupersoners attityder kring miljöproblem och miljörisker 

hjälper oss till att få en bild av deras natursyner. Utifrån deras beskrivningar får vi hjälp att 

hitta kärnan i orsakerna kring att de är miljöengagerade. Vi delar här in orsakerna kring deras 

miljöengagemang i olika underteman utifrån intervjupersonernas beskrivningar. 

Medvetenhet som orsak till ett miljöengagemang  

Då vi frågade Elsa varför hon är miljöengagerad svarade hon att en anledning är att hon är 

medveten om att miljöproblemen utgör ett hot mot jordens välstånd. Hon menar att hoten inte 

bara förstör för oss individer själva utan att vi även förstör oss individer. 

Jag tror att det är någon slags känsla av att allting är hot och om vi förstör sådant som är viktigt 

för oss så förstör vi för oss själva och så förstör vi oss själva. Så det är nog det jag vill./ Elsa 

 

Elsa menar att utsläpp av föroreningar skapar miljöproblem som påverkar ekosystemet. 

Både hav och luft som är förorenade påverkar oss individer då vi är beroende av 

ekosystemet. Elsa anser att hennes medvetenhet om dessa miljöhot är en av orsakerna 

till att hon är miljöengagerad. Även Berits miljöengagemang har sin botten i en 
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medvetenhet om miljöproblemen och viljan att skapa en bättre värld.  

 

Ja men det är ju att vara med att skapa en bättre värld. Och att vara med, det jag tycker, för mig, 

det som är en frihet att vara ideellt engagerad är att SNF har varit viktigt i samhället, det är 

väldigt viktigt att någon för fram naturen som miljöns röst. /Berit 

 

Berit beskriver även en slags frihet i att vara ideellt engagerad. Vi tolkar detta som att ett 

miljöengagemang kan vara terapeutiskt på så vis att individen arbetar med något som 

tillfredsställer henne personligen.  

 

Sara är medveten om klimatförändringarna vilket är en orsak till hennes miljöengagemang. Så 

som Berit tycker Sara att det är roligt att få göra det som hon bryr sig om.   

 

… Och jag tror att det blir roligt att göra det om man bryr sig om det man gör. Det är väl det jag 

tänker ofta i det stora vad vi gör nu påverkar det, planeten, vad kan jag göra som påverkar 

någonting som är större än mig, och då blir det ju kul att hålla på med det. Men jag vet hur 

allvarligt läget är när det gäller klimatförändringarna så då är det bara öken att inte fler 

engagerar sig./ Sara 

 

Sara, Berit och Elsa anser att en miljömedvetenhet är en orsak till deras miljöengagemang. 

Även Jackson (2011) anser att individer behöver bli medvetna om de miljöproblem samhället 

idag står inför och ändra sin livsstil. På samma sätt som då Sara talar om att individers 

handlingar påverkar planeten, menar även Jackson att individers destruktiva handlingar 

påverkar ekosystemet i hög grad (Jackson 2011, s 114).  

 

Kunskap som orsak till ett miljöengagemang  

Att vara miljömedveten är att ha kunskap om miljöproblem och vilka åtgärder som behövs för 

att komma tillrätta med dem. Kunskap kring miljöproblem är väsentligt för ett 

miljöengagemang, och detta är något som våra intervjupersoner har bekräftat. Då vi ställde 

frågan om varför de är miljöengagerade svarade Olof att det framförallt är på grund av att han 

har kunskap kring miljöproblemen. 

Kunskap. Huvudsakligen. /Olof 

 

... om det finns kunskap så ska vi använda den på bästa sätt, vi lär ju oss från kunskap och inte 

från olika tyckanden och idéer i första hand. /Elsa 

 

Både Olof och Elsa och anser att kunskap är en grund för miljöengagemang. Elsa anser att 

kunskap ska användas på bästa sätt. Vi tolkar det som att det är viktigt att relevant kunskap 
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används på sitt specifika område för att kunskap ska kunna användas på rätt sätt. En koppling 

kan här dras till Beck (1998) som betraktar den vetenskapliga kunskapen som något som 

samhället bör förlita sig på (Beck 1998, s 33). Så som Beck menar Elsa att kunskap är 

väsentligt för att få en grundläggande förståelse för miljöproblemen. Genom att ha en 

förståelse för och kunskap om miljöproblem kan ett miljöengagemang formas. Utan kunskap 

om miljöproblem är det svårt att få till stånd ett engagemang. Även Johan understryker 

kunskapens vikt:   

 

Jag tycker att kunskap är makt. /Johan 

 

Kunskap som makt kan i ett engagemang vara ett redskap för den miljöengagerade individens 

arbete. Det finns dock åsikter om att det finns för lite kunskap om miljön. I citatet nedan talar 

Berit om en stor okunskap inom kemikalieindustrin.  

 

Men sedan kan jag också se på andra problem där givetvis kemikalier som jag själv jobbar med, 

och att det blir så otroligt stor okunskap, och ändå ett väldigt okritiskt användande av kemikalier i 

produktion av varor och så... /Berit 

 

En koppling kan här dras till Beck (1998) då han talar om moderniseringsriskernas beroende 

av kunskap. Det råder brist på kunskaper kring dessa kemikalier menar Berit. I likhet med 

Beck menar Berit att riskernas fördelning och ökning kan leda till miljöproblem (Beck 1998, s 

34). För att en cocktaileffekt ska undvikas är det viktigt att samhället har kunskap om 

kemikalier. 

 

En av orsakerna till att Elsa är miljöengagerad är att hon anser att då samhället idag har 

kunskap om miljöproblem så bör denna kunskap utnyttjas.  

 

... det som bekymrar mig som jag alltid tyckt att om det finns kunskap så ska vi använda den på 

bästa sätt, vi lär ju oss från kunskap och inte från olika tyckanden och idéer i första hand./ Elsa 

 

Även här kan en koppling dras till Becks (1998) uppfattning kring kunskap. Så som Beck 

menar att samhället bör förlita sig på den vetenskapliga kunskapen för att kunna hantera 

miljörisker menar Elsa att kunskap bör utnyttjas av samhället för att miljöproblemen ska 

kunna lösas (Beck 1998, s 33). Elsa förklarar att individen lär sig mer från kunskap än olika 

åsikter eller idéer.  
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Anna och Johan beskriver kunskap som en av orsakerna till sina miljöengagemang.  

 

Jag tror nog att det blir ju mer man lär sig. Så får man upp ögonen för var det är som borde göras 

som inte görs och tycker att man får göra sin del./Anna 

 

Jag fick kunskap om klimatförändringarna. /Johan  

 

Vi tolkar Annas citat som att ju mer kunskap Anna fick om miljöproblem ju mer engagerad 

blev hon. Det finns här en liknelse mellan Annas åsikter om kunskap och med Becks (1998) 

åsikter kring kunskap. På samma sätt som Beck menar Anna att kunskap måste finnas för att 

vi över huvud taget ska kunna identifiera risker och engagera oss för att motverka dem. 

 

 

Natursyn som orsak till ett miljöengagemang  

En omtanke om naturen återspeglas i några av våra intervjupersoners miljöengagemang. Lars 

menar att hans orsak till miljöengagemang är för att han har ett naturintresse och han inte vill 

att naturen ska exploateras. 

Det jag brinner för mest är ju naturskydd … Det är väl att jag har ett naturintresse. Och att jag 

ser att naturen, exploateras. Naturvärden försvinner. /Lars 

 

Lars förklarar att hans naturintresse och naturens behov av skydd är en orsak till hans 

miljöengagemang.  

 

Vi tolkar citatet ovan att Lars anser att naturen har ett värde i sig som inte bör exploateras så 

som det idag görs. Då Lars inte nämner någon annan orsak tolkar vi det som att hans 

engagemang utgår från att naturvärden bör bevaras. Vi kan här finna en koppling mellan Lars 

och Wolf-Watz (2011). Han poängterar relationen den miljöengagerade individen har till sitt 

friluftsliv. Vi tolkar det som att Lars på samma sätt menar att det finns en koppling mellan 

hans naturintresse och hans miljöengagemang.  

 

Några av våra intervjupersoner svarade på frågan om de engagerar sig för miljön främst för 

kommande generationer eller för naturen/miljön i sig att det är både och.  

  

Ja det är båda två. Det kan man inte skilja på. Det tror jag ju att, nu har jag ju två barnbarn men 

jag tror inte att det spelar någon roll för att när man är engagerad i miljörörelser så är det liksom 

utanför sig själv också så att det tror jag inte spelar någon roll. / Anna 



 55  
 

 

Anna har ett helhetsperspektiv och menar att när en individ engagerar sig i en miljörörelse så 

går det utanför egenintresset. Vi tolkar det som att Anna ser till det stora hela och att hennes 

miljöengagemang sträcker sig utanför henne som person. Hon engagerar sig för hela 

ekosystemet. Det finns en koppling mellan att engagera sig för kommande generationer och 

att engagera sig för naturen.  

 

Då vi ställde Berit frågan om varför hon är miljöengagerad beskriver hon naturens värde som 

en orsak till sitt miljöengagemang. 

 

… Utan jag var uppväxt på en bondgård så jag har alltid vart uppväxt med naturen så det har på 

något sätt, ja… Det har funnits där från början och då ska jag också säga att det inte har framför 

allt har varit att värna om naturen utan snarare att ta hand om naturen på ett bra sätt liksom. 

/Berit 

 

Berit är uppväxt på en gård och menar att naturen alltid varit en del av henne. Det har inte 

handlat om att värna om naturen utan att ta hand om den på ett bra sätt. Vi kan här finna en 

koppling till Angelöw och Jonsson (1994) då de beskriver faktorer som kan ligga bakom hur 

ett miljöengagemang kan utvecklas hos en individ. Berit menar att hennes uppväxt har 

påverkat hennes miljöengagemang. 

 

Per har däremot inte uppfattat naturen på samma sätt som Berit. För honom är naturen något 

tråkigt som han inte har förmått sig uppskatta.  

 

Jag har inte förmått mig att uppskatta naturen. Jag har aldrig njutit av att vara ute i skog av mark, 

jag blir oändligt uttråkad. /Per 

 

Vi tolkar Pers citat som att Pers orsak till sitt miljöengagemang inte har något med naturen att 

göra. 

 

Framtiden som orsak till ett miljöengagemang  

Per fortsätter att beskriva orsaker till sitt miljöengagemang. Pers rädsla inför hoten som 

kommer med klimatförändringarna speglar hans oro över att hans barn inte kommer ha någon 

framtid.  

Jag vill att mina barn ska ha en framtid. Det är inga kompromisser på den fronten./ Per 
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Hans omtanke för naturen är primärt baserad på att han vill att hans barn ska ha en framtid där 

jordens resurser inte är exploaterade. En koppling kan här dras till Jackson (2011) då han 

beskriver en slags gemensam omtanke i samhället idag om att bry sig om framtiden. Denna 

oro återspeglas i några av våra intervjupersoners beskrivningar av varför de är 

miljöengagerade. Per menar att han har en oro inför framtiden.  

 

Elsa anser att hennes miljöengagemang främst grundas på att hon vill vara med och påverka 

inom miljörörelsen. Hon vill vara en del av en omställning av samhället. Hon nämner även att 

hon engagerar sig i miljöfrågor då hon oroar sig för framtiden.  

 

Det är ju främst, inte för mig själv i den aspekt att jag tycker att det ska bli skönare att lägga 

näsan i vädret, men annars så är det för framtiden, ungarna å alla som ska leva i framtiden tror 

jag. /Elsa 

 

Politik som en orsak till ett miljöengagemang  

En del av våra intervjupersoner anser att orsakerna till att de är miljöengagerade är för att de 

vill förändra miljöpolitiken. Lars anser att politiker och myndigheter inte gör tillräckligt i 

frågan om skogsskydd.  

Det var en bra fråga. Det är väl kanske det att jag ser att det, i framförallt ifråga om skogsskydd 

att politiker och myndigheter inte gör tillräckligt... /Lars  

 

En koppling kan här dras till Jacksons (2011) åsikter kring miljöpolitiken idag. På samma sätt 

som Lars antyder att miljöpolitiken inte tas på så stort allvar och att det behövs en förändring, 

menar Jackson att klimatpolitiken genom tiderna inte har tagits på tillräckligt stort allvar 

(Jackson 2011, s 31).  

 

Då vi ställde Anna frågan varför hon är miljöengagerad svarade hon:  

 

Att det inte händer något på den politiska sidan. /Anna 

 

Även Anna anser att det inte händer något på den politiska sidan. Vi tolkar det som att Annas 

miljöengagemang speglar ett arbete mot en förändring inom miljöpolitiken. 

 

Vi tolkar citatet nedan som att Per menar att politiker idag inte kommer fram till relevanta och 

direkta åtgärder. Han menar att politiker idag inte är realistiska och har tillräcklig kunskap om 

miljötillståndet idag. 



 57  
 

 

Det glappet mellan politiken och verkligheten blir större och större, och det gör mig arg. Det gör 

mig oerhört arg. / Per 

 

Per menar att politikerna idag inte kan koppla politik med verkligheten. Detta gör honom 

frustrerad och hans vilja att kämpa mot en förändrad miljöpolitik växer. 

 

En av orsakerna till att Sara är miljöengagerad är för att hon anser att även unga människor 

kan vara med och påverka.  

 

Jag tror det är mycket människor i min omgivning som också har visat att man kan engagera sig 

även om man är ung och inte har någon politisk, position och så där. /Sara 

 

Vi tolkar Saras citat som att Sara anser att det idag är många äldre individer som är 

miljöengagerade. Sara vill visa att även unga individer har kunskap om miljöproblem och att 

även de har ett miljöengagemang.  

Sammanfattande analys av orsaker till ett miljöengagemang 

Vi började med att få en beskrivning av våra intervjupersoners åsikter och tankar kring 

miljörisker. Vi kunde göra en koppling till Beck (1998) genom undersökningen om vad våra 

intervjupersoner anser om miljörisker. Med hjälp av Becks teori om risker kunde vi hitta 

kärnan i intervjupersonernas orsak till miljöengagemang. Vi fick en bred förståelse över hur 

de ser på miljön idag och vad som behöver förändras. Vid frågan om varför de är 

miljöengagerade förklarade några av intervjupersonerna att orsaken till miljöengagemanget är 

att de är medvetna om miljöproblemen. Vi kunde här finna en koppling till Jackson (2011). 

Deras medvetenhet om miljötillståndet idag har fått dem att vilja engagera sig i miljöfrågor. 

En koppling kunde även göras till Angelöw & Jonsson (1994) vilka anser att individers 

erfarenheter och kunskaper ligger till grund för miljömedvetenhet (Angelöw & Jonsson 1994, 

s.112). Kunskap är något som samtliga intervjupersoner pekar på som viktigt för 

miljöengagemang. En del påpekar att det behövs kunskap för att ett miljöengagemang ska 

formas men även för att engagemanget ska utvecklas. Vi har kunnat göra kopplingar mellan 

det som våra intervjupersoner anser om kunskap inom miljöengagemang med vad Beck anser 

om kunskap i samhället idag. Då vi ställde frågan varför våra intervjupersoner är 

miljöengagerade så beskrev de omtanke om kommande generationer men även för naturen i 

sig. Intervjupersonerna anser att naturen har ett värde och inte bör exploateras. Det skiljer sig 
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dock mellan intervjupersonerna då en intervjuperson sätter naturen främst och en vill att 

barnen och kommande generationer ska ha någonstans att leva. En intervjuperson säger att 

hans engagemang har formats för att hans barn ska ha en framtid. En del intervjupersoner 

beskriver sitt engagemang utifrån att de har en omtanke om framtiden. Vi har kunnat koppla 

detta till Jackson som beskriver en gemensam omtanke i samhället om att bry sig om 

framtiden. Några av våra intervjupersoner menar att orsakerna till att de är miljöengagerade är 

för att de vill förändra miljöpolitiken. Vi hittade en koppling till Jackson och hans åsikter 

kring miljöpolitiken. Våra intervjupersoner och Jackson delar åsikten om att miljöpolitiken 

bör förändras då miljöfrågorna inte tas på tillräckligt stort allvar. 

Hur kan ett miljöengagemang se ut? 

Efter att vi fått beskrivningar från våra intervjupersoner om varför de är miljöengagerade så är 

vi intresserade av hur deras miljöengagemang ser ut.  

 

Miljöengagemang 

Per har ett brett miljöengagemang där han både skriver debattartiklar, delar ut flygblad och 

arbetar för Klimataktion.   

 

Jag började med det här för fyra år sen, gick runt och delade ut flygblad som jag hade gjort själv i 

brevlådor. Jag skriver debattartiklar i dagens industri å aftonbladet och så. … jag är med och 

startar kampanjer. … Jag försöker vara så kreativ som möjligt och jobba smart. I början så 

jobbade vi hårt och dumt, och lite. Nu jobbar vi hårt men lite smartare och åstadkommer lite mer. 

/Per 

 

Per menar att vid Klimataktions start arbetade de hårt och ineffektivt men att de nu arbetar hårt 

och effektivt.  

 

Även Olof visar sitt miljöengagemang genom att skriva debattartiklar och dela ut flygblad. 

Han besöker skolor där han håller föredrag om miljöproblem. Olof säger att detta är ett viktigt 

uppdrag då han anser att miljöproblemen behöver presenteras tillsammans med ett 

handlingsprogram, vilket han inte anser görs idag. Han hävdar att då ett miljöproblem 

beskrivs så behöver även lösningar till hur de kan åtgärdas presenteras. Detta skulle kunna 

leda till att individer lättare kan bli miljöengagerade. 
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Det är ju att åka runt på skolorna. Det känns som ett väldigt, väldigt viktig uppdrag. Det är ju 

något annat än det här, ja jag vet inte, jag kan vara ganska frustrerad över hur folk presenterar 

miljöproblemet utan att ge riktigt någon handlingsmöjlighet eller ja. Men först och främst det är 

så klart debattartiklar, flygbladsaktioner och sådär. /Olof 

 

Vid frågan om våra intervjupersoner kunde beskriva en detaljerad händelse då de var 

miljöengagerade så berättade Elsa om den gång som hon anordnade ett klimatparty. 

 

... En händelse som jag också tror gjorde att jag blev medlem det var det här med Klimatparty. 

Det var någon i klimatrörelsen som kläckte idén och började bjuda hem eller träffas som 

arbetskompisar då, eller med släktingar, grannar eller så. Och så får man klimatinformation hem 

och pratar om klimatet och sen så har man ett samtal runt klimatet och vad det betyder för oss, 

och vad vi skulle kunna göra. Och sådana saker där man kan möta, möta människor och prata om 

det här, och sätta igång samtal, tankar och beröringar sådär... /Elsa 

 

Elsa förklarar att genom dessa klimatpartyn kan hon sprida sin kunskap om miljöproblemen 

och samtidigt väcka ett miljöintresse bland andra. Vi uppfattar det som att Elsa vill öppna upp 

för diskussion kring miljödebatten för att en förändring ska kunna ske. Hon försöker även 

sprida kunskap om att alla kan göra något. 

 

Berit berättar att hon arbetar inom sin krets och att denna har ett nationellt nätverk där de 

sprider kunskap om kemikalier.  

 

Idag jo, jag är med i Naturskyddsföreningen som har ett nationellt nätverk för medlemmar som är 

intresserade av kemikalier och där sitter jag med i en storgrupp för det nätverket så det är väl det 

som jag, dom två delarna som jag gör ideellt. /Berit 

 

Johan engagerar sig i miljöfrågor genom att sitta i en lokal styrelse för 

Naturskyddsföreningen. 

 

Jag är med i styrelsen, vi har möte en gång i månaden, /Johan  

 

Flera av våra intervjupersoner engagerar sig även i andra föreningar. Ett exempel är Lars som 

även engagerar sig i Ornitologiska föreningen. Lars förklarar även att han i sin vardag 

försöker påverka sin omgivning till att bli miljövänliga.  

 

Ja, jag är med även i andra föreningar, Ornitologiska föreningen till exempel och där är det ju 

också fågelskyddsfrågor framförallt då. Men även i vardagen så försöker jag väl påverka min 

omgivning. /Lars  
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Sammanfattande analys om hur ett miljöengagemang kan se ut  

Vi har genom beskrivningar från våra intervjupersoner fått en bred förståelse för hur deras 

miljöengagemang ser ut. Det finns en spridning av miljöengagemang hos våra 

intervjupersoner. Flertalet av intervjupersonerna arbetar inom sina respektive organisationer. 

Några av våra intervjupersoner skriver debattartiklar för att sprida sin kunskap och starta 

debatt om miljöproblem. Flertalet intervjupersoner engagerar sig i miljöfrågor utanför sina 

respektive organisationer. Detta gör de bland annat genom att vara miljövänliga i sina 

vardagliga liv men även genom att försöka engagera sig i miljöfrågor i andra sammanhang. 

En intervjuperson berättade för oss att hon har anordnat något som kallas för klimatparty. Hon 

bjuder här hem personer för att sprida kunskap kring miljöproblemen och samtidigt öppna en 

debatt kring åtgärder för miljöproblemen. Flera är även engagerade inom andra 

miljöorganisationer så som Jordens vänner och Ornitologiska föreningen. 

Varför har miljöengagemanget i samhället avtagit? 

Orsaker till att ett miljöengagemang avtar  

Som vi tidigare har nämnt i vår studie har miljöengagemanget i samhället generellt avtagit. 

Även om miljömedvetenhet och miljöengagemang ökat under 2000-talet så har allmänhetens 

intresse för miljöfrågor sjunkit på senare år. Detta antas bland annat bero på resultatet från 

klimattoppmötet i Köpenhamn år 2009 (http://www.som.gu.se/, 1). 

Utifrån våra intervjupersoners beskrivningar kring miljöengagemang har det föreslagits olika 

orsaker till denna utveckling. Vi har här delat upp intervjupersoners beskrivningar kring ett 

minskat miljöengagemang i relevanta underteman.  

 

Besvikelse över miljöpolitiken som leder till ett minskat miljöengagemang  

Det finns en besvikelse inför klimatpolitiken bland våra intervjupersoner. De antyder även att 

denna besvikelse kan ligga som orsak för ett avtagande miljöengagemang i samhället. Då vi 

ställde frågan till våra intervjupersoner om vad de anser om de klimattoppmöten som har ägt 

rum så uttrycker sig Sara om att det kan vara svårt för en person att veta hur hen ska förhålla 

sig till miljöfrågorna. Hon menar att det finns ett stort glapp mellan vad politiker bör göra och 

faktiskt gör.  

 

Men det är ju det här gigantiska glappet mellan vad som borde göras och vad som görs som gör 

att det är ganska svårt att veta hur man ska förhålla sig. /Sara 

http://www.som.gu.se/digitalAssets/1351/1351266_205-214-niklas-harring-m.fl-.pdf
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Vi kan här finna en koppling till Beck (2001) då han pekar på orsaker till att gränserna i de 

vardagliga handlingar inom medborgarsamhället kan vara otydliga då globaliseringen medför 

nya beroendeförhållanden. (Beck 2001, s. 38). 

 

Detta är även något som Elsa uttrycker sig om.   

 

Ja om jag tar Sverige som ett exempel så om våra ledare skulle gå dit och verkligen ställa upp för 

de där kraven så skulle det innebära att de går tillbaka till Sverige och säger till oss som lever här 

att vi, vi kommer att behöva ändra våra liv radikalt om vi ska få ett välfärdssamhälle. Och de 

samtalen kommer inte. Om vi inte tar de samtalen nu hur ska de då kunna få människor med sig. 

Om de inte har någon förståelse för läget och kan se vad som vi skulle kunna få istället och för en 

gemensam sak och hjälpas åt med en sådan här omställning, det är svårt att få politiker att bli 

omvalda, för i val handlar det mycket om att vinna röster./ Elsa 

 

Elsa menar att de viktigaste besluten inte tas. Hon anser att politiker bör ta till drastiska 

åtgärder för att förändra vårt sätt att leva. Detta är viktigt för att det ska bli en 

attitydförändring bland individer. Dessa beslut är svåra för politiker att de då riskerar att inte 

bli omvalda. Hon menar att politiker främst tänker på att behålla sina mandat än att ta dessa 

viktiga och radikala beslut. Vi kan här hitta en koppling till Giddens (2009) som anser att 

politiken behöver ha en stark roll för att nå hållbar utveckling (Giddens 2009, s. 12). På 

samma sätt menar både Elsa, Sara och Anna att politiker bör komma överens kring vad som 

bör göras för att kunna fatta direkta beslut.  

 

Att ha tid för ett miljöengagemang  

En anledning till att miljöengagemanget idag avtar är på grund av att individer både känner att 

de deras tid inte räcker till för ett engagemang, att klimatförändringarna känns hopplösa på 

grund av tidsbrist men även att det är svårt för individer att tänka flera generationer framåt. 

Anna som är pensionär menar att hon har mycket mer tid för sitt miljöengagemang än vad 

resten av hennes medarbetare har som är i medelåldern. Hon menar att medelålders individer 

har ett mer stressigt liv än vad hon som pensionär har. 

 

… men det är ju många som jobbar heltid och flera stycken som är pensionärer så då blir det ju så 

automatiskt att pensionärerna ska ta på sig arbetet. Det kan jag ju göra för att du jobbar sent och 

så där. Så därför blir det ju mycket man ska göra. /Anna 
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Samtidigt tar detta engagemang mycket tid och kraft från Anna. Här menar Elsa att det inte är 

ovanligt att individer tar på sig för mycket arbete och riskerar att gå in i väggen. 

 

Det är inte alls ovanligt att folk går in i väggen och blir så trött. /Elsa 

 

Problematiken med att individer tar på sig för mycket arbete i sitt miljöengagemang är att man 

tappar orken. Det kan leda till att individens miljöengagemang avtar. 

 

En annan orsak till att individers miljöengagemang avtar är för att det kan vara svårt för 

individer att tänka flera generationer framåt. Detta är något som Sara bekräftar i citatet nedan. 

 

Det är ju ganska svårt att tänka liksom flera, flera generationer framåt men lite grann tänker jag 

ju så också. /Sara  

 

Vi tolkar det som att Sara menar att det kan vara svårt att få en förståelse för de kommande 

generationernas behov och hur miljöproblemen kan påverka dem. Detta kan leda till att 

individer känner en slags hopplöshet inför ett miljöengagemang då framtiden kan kännas 

avlägsen och omöjlig att påverka. Det kan då vara svårt att få en förståelse över att ens 

miljöengagemang kan påverka den avlägsna framtiden.  

 

Kunskap som leder till ett minskat miljöengagemang  

Vi har tidigare antytt att kunskap är väsentligt vid ett miljöengagemang. Genom våra 

intervjupersoners beskrivningar har vi fått en förståelse för att såväl brist på kunskap som att 

ha kunskap kan kännas för tungt kan leda till ett minskat miljöengagemang.  

Sara menar att det kan finnas en känsla av att människor inte vet hur ett miljöengagemang ska 

formas. Individen har inte tillräcklig stor kunskap om hur hen kan påverka och vara engagerad 

i miljöfrågor.  

 
Jag tror också att man lätt kan känna att var man ska börja/Sara  

 

Även Berit anser att det kan vara svårt för enskilda individer att veta hur de ska engagera sig.  

 

Nej det tror jag inte egentligen det, däremot tror jag att vi är lite dåliga på att nå ut, att hitta de 

som vill engagera sig. För vi har precis haft en medlemsundersökning som tydde lite på det, det är 

många som vill engagera sig hos oss, men de vet inte hur. Där har vi en nöt att knäcka. / Berit 
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Även Elsa nämner den otillräckliga kunskapen kring hur ett miljöengagemang kan formas.  

 

Som jag ser på världen just nu så tror jag såhär att vi glömmer bort så mycket, vi har glömt bort 

hur saker och ting hänger ihop. Vi har glömt bort att ta hand om varandra och att ta hand om 

världen och framtiden. / Elsa 

 

Elsa menar även att vi har glömt bort omtanken om andra individer, världen och för 

framtiden. Vi tolkar det som att Elsa menar att det behövs en kunskap kring kopplingar 

mellan individers destruktiva handlingar och ekosystemet för att samhället ska kunna bli 

hållbart och för att miljöproblemen ska lösas.  

 

Anna antyder att kunskap kan uppfattas som alltför betungande att ta till sig. 

 

Ja när person X kom in i styrelsen så, han är väldigt engagerad i energi så vi hade flera stycken 

jättebra föreläsningar om energi men det är för tungt liksom... / Anna 

 

Anna förklarar att då de har föreläsningar inom komplexa ämnen så som till exempel energi 

kan detta kännas betungande för individen att ta till sig. Det har då lett till att det har varit få 

som kommit på dessa föreläsningar. Vi tolkar detta som att betungande kunskap kan göra så 

att ett miljöengagemang avtar.  

 

Lättsamma aktiviteter som leder till ett minskat miljöengagemang  

Naturskyddsföreningen och Klimataktion använder sig båda av aktiviteter för att locka till sig 

medlemmar. Lätta aktiviteter kan exempelvis vara skogsbesök eller fågelskådning. Genom 

dessa aktiviteter hoppas båda miljöorganisationerna på att deltagarna ska få upp ögonen för 

miljön och för ett miljöengagemang. Det finns dock en problematik med dessa aktiviteter. 

Anna antyder att individer kommer till deras aktiviteter främst för att se på fina blommor och 

fåglar. 

...Däremot kommer mer folk om man tittar på fina bilder på blommor, fåglar eller nånting annat. 

Men de där riktigt bra sakerna, nej det orkar man inte med./ Anna 

 

Vi tolkar Annas citat med att hon menar att sådana saker som blommor och fåglar är lätta för 

individer att ta till sig. Aktiviteter som innefattar blommor och fåglar lockar till sig individer 

lättare än vad aktiviteter som innefattar mer kunskapsbaserade ämnen så som kemikalier. 

Detta är något som även Johan bekräftar.  
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Joo, jag tycker att det är jätteviktigt med fåglar och blommor för de är indikatorer för hur naturen 

mår och så där, men jag kan känna att nej, jag känner att ”nu har jag försökt i några år att få in 

de här bitarna”. /Johan 

 

Johan är medveten om att blommor och fåglar är viktiga indikatorer på hur naturen mår men 

han anser även att individer bör intressera sig för de tyngre frågorna så som miljöproblemen. 

Dessa aktiviteter som både Anna och Johan nämner där individer medverkar främst för de 

estetiska värdena hos miljön och lämnar de komplexa frågorna därhän kan leda till att 

miljöengagemanget avtar.  

 

En annan orsak till att miljöengagemanget i samhället idag avtar menar Johan är på grund av 

att individer blir medlemmar i en organisation för att få ett bra samvete.  

 

Men tyvärr så är många medlemmar i SNF för att ha ett bra samvete. /Johan 

 

Genom att bli medlem i SNF bidrar man med en medlemsavgift för att organisationen ska få 

ett ekonomiskt stöd. På detta vis kan man få ett bra samvete och känna att man har gjort rätt 

för sig. Vi tolkar det som att Johan menar att då individen endast blir medlem i en 

organisation så leder det inte alltid till ett aktivt miljöengagemang. Detta kan i sin tur leda till 

att miljöengagemanget idag avtar.  

 

Ytterligare en orsak till att ett miljöengagemang kan avta anser Lars är på grund av att 

individer idag inte vistas lika mycket i naturen. Han tror att det beror på att den digitala 

världen utvecklats som en följd av moderniseringen av samhället. 

 

… Jag tycker att det verkar som att människor inte längre vistas så mycket i naturen. Man går inte 

ut i skogen och plockar bär och svamp på samma sätt som man gjorde för några årtionden sen. 

Jag vet inte riktigt vad det beror på. Kanske finns annat som lockar mer. Digitala världen har ju 

vuxit väldigt mycket. / Lars 

 

Den digitala världen lockar individer mer än vad naturen och utevistelse gör. Detta kan 

medföra ett minskat miljöengagemang. Vi kan här finna en koppling till Jackson (2011) då 

han menar att individer kan visa sin identitet eller sociala status genom sociala handlingar. På 

samma sätt som Jackson menar Lars att individer genom den digitala världen kan 

kommunicera med andra individer. Individen kan sträva efter att få en social status, vilket 

individen lättare kan göra via den digitala världen. Jackson menar att denna psykologiska 

process rör individens identitet och strävan att kunna uttrycka sig (Jackson 2011, s.111). Detta 
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kan i sin tur medverka till ett miljöengagemang avtar då individer idag kan lägga mycket 

tyngd på sin sociala status. 

 

Vi kan även finna en koppling till Beck (2001) då han pekar på att globaliseringen 

tillsammans med nya beroendeförhållanden medför att det skapas nya sätt för individer att 

mötas och driver fram nya relationer mellan människor. Genom globaliseringen har tekniken 

utvecklats och därmed den digitala världen. I och med globaliseringen är det lätt för 

människor att interagera med varandra via internet (Beck 2001, s. 26). Även detta kan leda till 

ett minskat miljöengagemang.  

 

Åldersskillnader som en orsak till ett minskat miljöengagemang  

Den digitala världen befolkas främst av yngre och detta är något som våra intervjupersoner 

bekräftar i sina beskrivningar kring miljöengagemang. Anna antyder precis som Lars att 

ungdomar inte engagerar sig i miljöfrågor i samma utsträckning som äldre.  

Alla föreningar säger att vi inte får tag på ungdomen. Och det är ju så men jag vet ju själv när jag 

hade barn hemma och allt, man hinner inte ... ja nu är det inte ens under 20, för nu är det ju 

dataspel som gäller, så är det nog femtio och upp man får engagera… Problemet är när det är en 

skara gråhåriga människor som ska föra ut budskapet... Att det kan stöta bort ungdomen. Det blir 

mer som en pensionärsförening .... Det är inte bra, man behöver ha unga om man vill ha en spridd 

åldersgrupp så måste man ha en spridd grupp som jobbar, det är en stor nackdel. /Anna 

 

 Anna anser att det här kan skapas en problematik då miljöorganisationer ofta består av äldre 

individer vilket kan stöta bort ungdomarna. Vi tolkar det som att Anna anser att ungdomar 

inte vill engagera sig i miljöfrågor inom en miljöorganisation då de kan se den som en 

pensionärsförening. Detta kan i sin tur leda till ett minskat miljöengagemang bland ungdomar. 

 

Även Sara nämner att det inte är så många yngre individer som engagerar sig i 

miljöorganisationer. Hon har själv varit med och diskuterat hur yngre individer kan lockas till 

organisationen genom till exempel lågtröskelaktiviteter. Hon menar dock att även om det 

kommer yngre individer till en aktivitet så skräms de bort då de ser att övriga individer är i 

medelåldern. 

 

... även om det är en väldigt bra blandning av människor så är väldigt få unga. Och vi har pratat 

om att ha typ lågtröskelaktiviteter som ska vara inte så politiska, inte så definierat utan ja men 

kanske ja men se en film eller så här. Lite enklare aktiviteter och grejer som kan få människor att 

känna sig manade och engagera sig lite och presenteras för klimataktion på ett enkelt sätt ... Men 
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om man kommer på en sådan grej, jag är sjutton och medelåldern är trettio, fyrtio då vet jag inte 

om jag kommer på nästa grej liksom./ Sara 

 

 

Sammanfattande analys av varför miljöengagemanget avtar  

Utifrån våra intervjupersoners beskrivningar har vi fått insikt om att det finns flera orsaker till 

ett minskat miljöengagemang i samhället. En av dessa orsaker är att en besvikelse har formats 

hos våra intervjupersoner och andra inför miljöpolitiken. De menar att politiker inte kommer 

fram till några direkta åtgärder, att klimatfrågan inte tas på tillräckligt stort allvar och på att 

det finns ett glapp mellan vad politiker bör göra och vad de egentligen gör. Vi kunde här göra 

en koppling till Giddens (2009) då några av våra intervjupersoner som Giddens menar att 

politiker bör komma överens kring vad som bör göras för att kunna fatta direkta beslut. Våra 

intervjupersoner nämner även att en anledning till att miljöengagemanget idag avtar är på 

grund av att individer känner att de deras tid inte räcker till för ett engagemang, att 

klimatförändringarna känns hopplösa på grund av tidsbrist men även att det är svårt för 

människor att tänka flera generationer framåt. Brist på kunskap och att kunskap kan kännas 

för tungt kan enligt våra intervjupersoner leda till ett minskat miljöengagemang. Man kan få 

en känsla av att inte veta hur ett miljöengagemang formas och att kunskap här är väsentligt. 

Betungande kunskap kan leda till att individer har svårare att ta till sig denna kunskap. Detta i 

sin tur kan leda till ett minskat miljöengagemang. Även när det kommer till aktiviteter talar 

våra intervjupersoner om orsaker som kan leda till ett minskat miljöengagemang. De menar 

att individer kommer till lättsamma aktiviteter till skillnad från sådana som innefattar 

betungande kunskap om t.ex. kemikalier. Även den digitala världen nämns av våra 

intervjupersoner som en orsak till att ett miljöengagemang avtar på grund av att den digitala 

världen lockar människor mer än vad naturen gör. Våra intervjupersoner nämner att det främst 

är yngre som dras till den digitala världen och att de därför inte ägnar något intresse åt 

miljöfrågorna. Flertalet av de engagerade individerna inom respektive organisation är därför i 

medelåldern och uppåt. Detta i sin tur anser våra intervjupersoner kan leda till att yngre 

individer inte engagerar sig i miljöfrågor då de uppfattar organisationen som en 

pensionärsförening.  

Hur kan ett miljöengagemang upprätthållas? 

Upprätthållande av miljöengagemang  

Kunskap  

Kunskap kan vara väsentligt för att ett miljöengagemang ska upprätthållas. Detta är något som 



 67  
 

våra intervjupersoner bekräftar. Johan menar att människor måste vara medvetna om de risker 

som våra destruktiva handlingar leder till.  

Vi måste vara medvetna om att det vi släpper ut innebär att det ökar, och jag brukar säga att om, 

förhoppningsvis så har de här klimatexperterna fel för det vore ju bra. Men om de inte har det? 

Om de har rätt? Då är det försent att ändra sig. /Johan 

 

Johan menar att det är bättre att individerna har kunskap om miljöproblemen än att de inte har 

någon kunskap alls. Ju mer miljömedveten en individ är desto mer förberedd kan hen vara då 

ett miljöhot uppdagas. Johan vill att samhället idag ska ha en bred miljömedvetenhet. Detta är 

viktigt för att vi ska kunna hantera problemen när de väl inträffar. Här kan vi finna en 

koppling till Beck (1998) som anser att samhället bör ha kunskap om risker för att kunna 

fastställa hur riskabla de är (Beck 1998, s 42 & 43). Detta är något som bland annat Angelöw 

och Jonsson (1994) understryker. Kunskap kan vara en del av den utlösande faktor som leder 

till att individen blir miljömedveten (Angelöw & Jonsson 1994, s. 112). Även Sara menar att 

om individer engagerar sig på rätt sätt så kan de lättare påverka sin omgivning. 

 

Jag tror att man kan få med sig många om man gör på rätt sätt/ Sara  

 

Även kunskap om hur en individ ska förmedla kunskap är väsentligt för att ett 

miljöengagemang ska kunna upprätthållas.  

 

Även Elsa menar att kunskap är väsentligt för att ett miljöengagemang ska upprätthållas. Vi 

tolkar citatet nedan som att Elsa menar att individer kan tappa förståelsen och inte ha ett 

helhetsperspektiv på miljöproblemen. 

 

Vi är ju väldigt påverkningsbara vi människor så att... Tydligen, ibland så kan man tappa 

förståelsen och glömma bort hur det hänger ihop med världen./ Elsa  

 

Lättsamma aktiviteter  

Miljöorganisationerna Klimataktion och Naturskyddsföreningen anordnar aktiviteter för sina 

medlemmar. Som vi tidigare i vår analys nämner anser några av våra intervjupersoner att 

lättsamma aktiviteter som till exempel fågelskådning kan påverka individer till att få ett 

minskat miljöengagemang. De kan dock även leda till att ett miljöengagemang upprätthålls. 

Sara är aktiv inom Klimataktion och engagerar sig bland annat för att hon tycker det är roligt 

att träffa människor. 
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Jag ser det som en källa till en massa roliga saker och träffa roliga människor och lära sig massa 

nytt och så där. / Sara 

 

Vi tolkar Saras citat som att roliga aktiviteter kan leda till att individer möts och kan umgås. 

Roliga aktiviteter där individer är tillsammans kan leda till att de lättare kan ta till sig 

kunskap. Liksom Sara anser även Eyerman och Jamison (2001) att organisationer är kreativa 

krafter med en förmåga att kunna påverka samhället genom att bidra till 

kunskapsproduktionen. Organisationer kan öppna upp för nya tankar och mönster. Sara menar 

att nya tankar kan öppnas upp när individer är tillsammans och gör lättsamma och roliga 

aktiviteter (Boström 2001, s. 20-21). 

 

Även Per anser att lättsamma aktiviteter kan upprätthålla ett miljöengagemang. Per menar att 

då den miljöengagerade individen försöker förmedla sitt budskap genom att påtvinga 

individer information om miljöproblem så kan de känna ett obehag. Vi tolkar detta som att 

människor kan stöta bort informationen då det kan kännas för mycket för dem.  

 

Alltså om du, om du skulle gå fram till folk och säga ”hej, jag vill att vi ska sluta flyga, sluta äta 

kött, sluta köra bil, sluta köpa saker vi inte behöver” och ställa om de här samtalen i samhället, 

punkt slut. Ja, då riskerar du att du liksom blir lite för mycket för folk ... / Per 

 

Genom lättsamma aktiviteter kan kunskap väcka intresse hos individen. Detta kan leda till att 

miljöengagemanget kan upprätthållas. 

 

Attitydförändring 

För att ett miljöengagemang ska kunna upprätthållas kan det behövas en attitydförändring i 

samhället. Detta är något som våra intervjupersoner understryker.  

... men det behövs en attitydförändring bland gemene man alltså. /Johan 

 

Liksom Johan anser Jackson (2011) att individer bör ändra sin livsstil för att minska den 

destruktiva påverkan på miljön. Individers påverkan på ekosystemet är stor och 

medvetenheten om detta måste öka. Jackson menar att en miljömedvetenhet bland samhällets 

individer bör leda till en attitydförändring (Jackson 2011, s 114). Även Elsa menar att en 

attitydförändring är väsentlig för att ett miljöengagemang ska upprätthållas. 

 

Vi behöver återknyta kontakten med oss själva och med naturen. Vara medmänniskor./ Elsa 
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Vi tolkar citatet ovan som att individer bör ändra sin attityd gentemot naturen för att kunna få 

ett helhetsperspektiv på miljön. Elsa antyder att individerna behöver återknyta kontakten med 

sig själva och naturen för att lättare få en förståelse för hur miljöproblemen ska kunna 

åtgärdas. Zald och McCarthy (2001) menar att för att kunna förändra något i den sociala 

strukturen så krävs det en uppsättning av attityder. Miljöorganisationerna som social rörelse 

kan bistå med denna uppsättning av attityder och på så vis påverka individer till att kunna 

förändra sitt destruktiva beteende. (Boström 2001, s. 22-23)  

 

Politik 

Giddens (2009) beskriver politiken som en stark kraft i arbetet med att klara 

klimatförändringarna (Giddens 2009, s. 12). Våra intervjupersoner delar denna åsikt. Anna 

menar att politikerna behöver sikta högt och att målen ska vara konkreta för att man 

överhuvudtaget ska kunna åstadkomma något inom miljöpolitiken.  

Nej jag tror att man måste sikta högt, måste sikta högt för att komma någonstans överhuvudtaget. 

Sen kommer det kanske bli att olika länder man går i otakt. Jag tror faktiskt att man kommer gå i 

otakt och så småningom kanske de andra kommer med. / Anna 

 

Vi tolkar Annas citat som att det är viktigt att politiker inger förtroende hos människor genom 

att sätta upp konkreta mål och ta klimatfrågan på allvar. Politiker bör ta beslut som gynnar 

samhället för att skapa detta förtroende. Ett förtroende för politiker kan bidra till att individen 

själv känner att det finns hopp om förändring i samhället. Detta kan i sin tur leda till att ett 

miljöengagemang i samhället upprätthålls.  

 

Även Olof menar att en god politik kan upprätthålla ett miljöengagemang i samhället. Olof 

menar att politiker kanske sätter upp felaktiga mål. Istället för att politiker planerar metoder 

för att nå sina mål bör de fokusera om själva målet är väsentligt.  

 

... man säger man måste använda annan metod för att nå bra mål. Kanske är det målet som man 

ska tänka om... sätta sig i en situation de inte själva är medvetna om. Många bäckar små. Och det 

är en svår fråga/ Olof  

 

Det behövs ett nytänkande inom miljöpolitiken. Politiker bör bli mer medvetna om ett 

helhetsperspektiv inom miljöpolitiken. Detta kan i sin tur leda till att ett miljöengagemang 

upprätthålls. Även Johan anser att miljöpolitiken behöver förändras för att ett 

miljöengagemang i samhället ska gynnas.  
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Och därför måste det tas till modiga politiska beslut som styr dom. / Johan 

 

Vi tolkar Johans citat som att han menar att det behövs ett politiskt ledarskap i samhället 

gällande miljöpolitiken. Både Johan, Anna och Olof delar denna åsikt om att politiker har en 

stor roll i beslutsfattandet i samhället. Vi kan här göra en koppling till Giddens (2009) då han 

menar att det behövs ett ledarskap inom bland annat Non-governmental organizations (NGO). 

Då Naturskyddsföreningen och Klimataktion är NGO:s då de är ideella organisationer menar 

Giddens att dessa organisationer behöver ha en stark röst i beslutsfattanden i samhället för att 

samhället ska nå en hållbar utveckling (Giddens 2009, s. 11). Genom dessa organisationer 

finns det möjlighet för individer att påverka politiker när de tar beslut inom miljöpolitiken. 

 

Sammanfattande analys för hur ett miljöengagemang kan upprätthållas 

Flertalet av våra intervjupersoner menar att för att kunna upprätthålla ett miljöengagemang 

behöver individen ha kunskap om miljön. Kunskap behövs för att individen ska bli 

miljömedveten och få ett helhetsperspektiv över åtgärder för att komma till rätta med 

miljöproblemen. Vi kopplar detta till Beck (1998) som menar att då individer är medvetna om 

riskerna så kan riskerna förändras. Även Angelöw och Jonsson (1994) menar att människor 

behöver kunskap för att kunna upprätthålla ett miljöengagemang. Våra intervjupersoner har 

även nämnt att lättsamma aktiviteter kan behövas för att individer ska engagera sig för miljön. 

Lättsamma aktiviteter inom en miljöorganisation kan locka individer då de får träffa andra 

individer och göra roliga saker tillsammans. Vi kan här göra en koppling till Eyermann & 

Jamison (2001) då de menar att organisationer är kreativa krafter som kan påverka till nya 

tankar och mönster i samhället.  Några av våra intervjupersoner har även nämnt att en 

attitydförändring krävs i samhället för att ett miljöengagemang ska upprätthållas. Vår livsstil 

behöver förändras då vi lever på ett destruktivt sätt och då skadar både miljön och oss själva. 

Detta är även något som Jackson (2011) nämner (Jackson 2011, s 114). Vi tolkar våra 

intervjupersoners ståndpunkt som att individer bör ändra sin attityd gentemot naturen för att 

kunna få ett helhetsperspektiv på miljön. Vi kan även göra en koppling till Zald & McCarthy 

(2001). För att kunna förändra den sociala strukturen behövs det en uppsättning attityder 

(Boström 2001, s. 22-23). En god politik kan även upprätthålla ett miljöengagemang genom 

att politiker får ett gott anseende hos samhällets individer. Ett förtroende för politiker kan leda 

till att individer kan känna sig uppmanade att engagera sig i miljöfrågor. Vi kan här finna en 

koppling till Giddens (2009) som menar att politiker har en stark roll i när det kommer till 

beslutsfattanden (Giddens 2009, s.12). Giddens anser även att det behövs ett starkt ledarskap 
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inom organisationer (Giddens 2009, s. 11). Individer kan genom organisationer påverka 

politiskt. Detta kan leda till att ett miljöengagemang upprätthålls. 

Förekommer det radikalt innehåll hos de båda organisationerna?  

Genom våra intervjupersoners beskrivningar har vi fått en bred förståelse för hur deras 

miljöengagemang ser ut. Ett miljöengagemang kan skilja sig från individ till individ. Individer 

kan även använda sig av olika strategier för att uppnå sina mål. Det vi nu är intresserade av är 

i vilken grad om de båda organisationerna Naturskyddsföreningen och Klimataktion kan 

betecknas som ”radikala”.   

 

Radikalism 

Att vara radikal kan ha olika betydelser. Det kan ses som en process där individer vill införa 

en genomgripande förändring i samhället. En individ kan ha radikala åsikter och använda sig 

av djupgående metoder och går till roten av ett problem (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 1). 

Vi vill först få en förståelse för om radikalism förekommer i de två olika 

miljöorganisationerna och sedan få en förståelse om våra intervjupersoner anser sig själva 

vara radikala i sitt engagemang för miljön. Därför har vi delat in intervjupersonernas svar 

utifrån om de anser å ena sidan organisationerna vara radikala, å den andra om de anser sig 

själva vara det. Våra två huvudteman är sedan uppdelade i olika underteman. 

 

Organisationerna 

Naturskyddsföreningen 

Då vi ställde frågan om våra intervjupersoner anser att Naturskyddsföreningen vilken de är 

aktiva inom kan anses vara radikal fick vi blandade svar. Anna anser att det inte finns något 

radikalt innehåll i organisationen.  

 

Nej, jag tror inte att vår organisation ska göra det. Det är både positivt och negativt. En del 

människor tycker att det är jättebra, några säger att det är tvärtom. Så man kan ju få folk emot sig 

också ... Men vi lyfter ju frågorna på ett helt annat sätt... Men jag tror att vår organisation är lite 

mer lagom om jag så säger så den, några tycker att det är för ljummet och några tycker att det är 

lagom./ Anna 

 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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Anna menar att Naturskyddsföreningen använder sig av en annan strategi för att lyfta fram 

sina frågor. Berit anser däremot att det finns radikala åsikter men inte radikala aktioner inom 

Naturskyddsföreningen.  

 

Alltså, radikala åsikter finns men däremot kanske inte radikala aktioner... Där kan jag lokalt och 

på riksnivå är det inte särskilt vanligt att man gör väldigt radikala aktioner och det handlar ju 

också om att organisationen har en nästan 200 000 medlemmar, och medlemsstyrd det har ju inte 

Greenpeace, de är ju inte medlemstyrda. Och det gör att vi finns på både fler ställen på landet… 

jag kan väl tycka att ”ja, men lite radikala aktioner kan man väl allt ha”, men det kan skiljas åt. 

Det ska mycket till att vi ska göra några olagligheter, det skulle jag nog motarbeta om jag hade 

några bekräftelser om de ville göra det..../Berit 

 

Vi tolkar Berits citat som att hon menar att då Naturskyddsföreningen är så pass stor och 

medlemsstyrd, till skillnad från till exempel Greenpeace, så behöver inte 

Naturskyddsföreningen utföra några radikala aktioner. Om några inom 

Naturskyddsföreningen vill använda sig av olagliga radikala handlingar menar Berit att hon i 

så fall tänker motarbeta sådana. 

 

Klimataktion 

Klimataktion bekräftar att de är radikala inom organisationen. Elsa menar att organisationen 

är radikal på grund av att de vill se radikala utsläppsminskningar. Det behövs direkta åtgärder 

vilket vi tolkar som att hon menar är radikalt.  

 

Ja, det gör det. Vi har en tydlig rättvisefråga om att det behövs radikala utsläppsminskningar och 

vi är också väldigt tydliga med, för det finns något slags ekomodernistiskt inställning även hos 

många miljöorganisationer, vi kan göra såhär med teknikens hjälp, och vi kan fortsätta som 

vanligt men ersätta den fossila energin med förnybart, men energilösningar har mycket med 

frågan och där ser man faktiskt att det inte är möjligt, inte om vi ska kunna äta också, att ersätta 

all fossila med förnybart. Och det är inte på kort sikt, vi behöver sänka vår energiförbrukning 

väldigt radikalt för att klara det här. /Elsa 

 

Även Sara antyder att Klimataktion använder sig av radikalism. Hon menar att radikalism 

används då de vill se en förändring och engagera sig i miljöfrågor. Vi tolkar det att både Elsa 

och Sara menar att Klimataktion genom sin vilja att se radikala åtgärder inom bland annat 

miljöpolitiken använder sig av radikalism. Vi kan här finna en likhet med Dryzeks (2005) 

beskrivning av den gröna radikalismen. Viljan om förändring kan visa sig genom olika 

handlingar (Dryzek 2005, s. 203).  
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Ja det tycker jag. Jag tror att det är en ganska radikal inställning alltså att man vill bygga en 

folkrörelse, man vill rädda klimatet, man vill agera/ Sara 

 

Per delar Elsas och Saras åsikter om att Klimataktion använder sig av radikalism. Per anser att 

radikalism är subjektivt och svårt att definiera. Han menar att det är radikalt att göra någon 

förändring i samhället samtidigt som det är lika radikalt att låta bli. Han menar att det hade 

varit radikalt att inte försöka göra något åt miljöproblemen, detta till skillnad från vad Dryzek 

anser om radikalism. Han menar att Klimataktion är radikala då de lyfter fram vetenskapliga 

fakta om klimatet och att de vill få till en klimatomställning i samhället. 

 

Nej alltså, problemet när du säger radikalt eller extremt, det är ett subjektivt ord. Ja, exempelvis 

så tycker jag att det är radikalt och extremt att stänga ett kolkraftverk. Jag tycker att det är 

radikalt och extremt att fortsätta med kol när vi vet det vi vet om klimatförändringarna. Men syftet 

med Klimataktion har ju hela tiden varit att lyfta fram det som forskarna säger om klimatet, om 

klimatförändringarna. Så i den mån är vi ju radikala. Jag tror det är de radikala med att gå till 

botten av sådant där.../Per 

 

Även här kan vi finna en koppling till Dryzek (2005) och den gröna radikalismen. På samma 

sätt som den gröna radikalismen anser att individen bör ifrågasätta olika värden och livsstilar 

så menar Per att Klimataktion lyfter fram det forskarna säger och ifrågasätter den sociala 

strukturen (Dryzek 2005, s. 193). Klimataktion vill se en förändring i samhället.  

 

Individerna 

Vi vill även få en förståelse över om våra intervjupersoner anser sig själva använda sig av 

radikala aktioner eller åsikter.  

Per fortsätter med att beskriva en händelse som vi tolkar är en radikal aktion.  

 

Jag kommer ihåg när vi hällde ut hästskit framför jordbruksdepartementet. Det är ett exempel när 

man jobbar hårt, det är ett väldigt hårt, väldigt svårt med femton personer en regnig 

lördagmorgon i slutet av november utanför jordbruksdepartementet. Och vi åstadkom nästan 

ingenting, vi åstadkom en artikel i expressen. Men det var oerhört självterapeutiskt. Att kedja fast 

sig kan vara väldigt befriande, och fängslande. / Per 

 

Vi tolkar detta som en radikal aktion då han använder sig av denna provocerande aktion. Vi 

kan koppla detta till Dryzek (2005) då han exemplifierar Earth First’s aktion då de har lagt sig 

framför en grävmaskin. Det finns en likhet mellan deras radikala aktioner och Pers handling 

då han deltog i aktionen med att slänga dynga vid jordbruksdepartementet.  
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Vi tolkar citatet nedan som att Anna inte anser sig vara radikal. 

 

Nä, jag är nog väldigt lagom. /Anna 

 

Då vi frågar henne hur det kommer sig att hon inte är radikal svarar hon att det beror på 

hennes ålder och uppfostran då hon är uppväxt under femtiotalet. Vi tolkar detta som att 

samhällsstrukturen då såg annorlunda ut med andra traditioner och värderingar.  

 

Ålder och uppfostran. Det hör liksom till. Femtitalets uppväxt. / Anna 

 

Det finns en koppling mellan då Anna beskriver sin uppväxt som påverkan till sina 

miljöhandlingar och till Angelöw och Jonsson (1994) då de förklarar att till exempel 

föräldrars livsstil och händelser i samhället kan påverka ett miljöengagemang (Angelöw & 

Jonsson 1994, s.176-179).  

 

Även Johan anser att han inte har några radikala åsikter. Han anser att hans kunskap räcker till 

ett miljöengagemang. Vi tolkar detta som att han menar att kunskap har mer makt än vad 

radikala åsikter har. Genom att ha kunskap vet individen hur man ska gå till väga för att nå ut 

med sitt budskap och behöver inte göra detta genom att ta till radikala aktioner. Johan menar 

att han tycker att det räcker att han har kunskap och kan förmedla denna. Han menar då att 

man inte behöver använda sig av radikala aktioner. 

 

Nja, det tycker jag inte. Jag tycker att kunskap är makt. Jag har kunskap om detta. Och det är 

väldigt, väldigt lätt att tycka någonting om någonting om du inte har kunskap om det. Och får du 

kunskap om att såhär funkar det och ”shit, jag kanske borde tänka på det här”. / Johan 

 

Olof anser att han tar till radikala aktioner i sitt miljöengagemang. Han beskriver en händelse 

då han till exempel blockerat trafiken.  

 

Ja jag har varit med och blockerat trafiken och vi har haft sådana där aktioner där man lämnar 

sina telefoner i olika lokaler... så man kan bli avlyssnad. /Olof 

 

Per menar att han har radikala åsikter eftersom han inte vill kompromissa om sina barns 

framtid. Han anser att åsikter om att vilja något radikalt är det samma som att ha radikala 

åsikter. 

 

Ja, alltså det beror på vad du menar med radikalt, det finns ju radikalt när man går till botten och 

letar efter sanningen, jag menar jag är radikal i så fall. Mitt engagemang är ju för mina barns 
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framtid, jag vill inte kompromissa mina barns framtid. Så om det skulle bli radikalt minskning av 

kött, för att minska konsekvensen med klimatförändringarna och möjligheten att lyfta fram den 

åsikten./ Per 

 

Elsa vill däremot inte sätta några etiketter på sina åsikter. Hon vill därför inte kalla sig radikal 

i sina åsikter. Hon anser dock som Klimataktion att vetenskapen bör lyftas fram av politiker 

oavsett om det är genom radikala handlingar eller inte. Hon avslutar sedan med att peka på att 

viljan att se denna förändring är radikal. Hon delar därför Pers åsikt om att viljan att få till en 

omställning är radikal. 

 

Ja, det är ju någon slags etikett det där... Så jag har svårt att sätta sådana etiketter. Jag hänger 

verkligen ihop med de där orden som står i Klimataktions plattform att politiken ska gå hand i 

hand med vetenskapen, men om det är radikalt eller inte, radikalt kanske i den mån att det innebär 

en stor omställning av samhället, sänka den förbrukning, en omställning, och det är ganska 

radikalt. /Elsa 

 

Sammanfattande analys av radikalism inom miljöorganisationerna 

Vi tolkar våra intervjupersoners beskrivningar om Naturskyddsföreningen som att denna 

organisation inte använder sig av radikala åsikter och aktioner. En intervjuperson menar att 

det kan finnas radikala åsikter inom organisationen men inte radikala aktioner. Våra 

intervjupersoner har förklarat att Naturskyddsföreningen lyfter miljöfrågorna på ett annat sätt. 

Naturskyddsföreningen använder sig av en annan strategi för att nå sina mål. Då 

organisationen är så pass bred anser de sig inte behöva använda sig av radikala aktioner. Med 

sin stora spridning kan organisationen nå ut till flertalet individer. Våra intervjupersoner från 

Klimataktion hävdar att de använder sig av radikala åsikter och aktioner inom organisationen. 

Deras åsikter om att de vill se radikala utsläppsminskningar upplever de som radikala åsikter.  

Några av våra intervjupersoner anser sig vara radikala i sina åsikter och handlingar. Radikala 

aktioner har genomförts och de anser sig vilja se radikala förändringar i samhället vilket de 

anser vara radikalt. Våra intervjupersoner har delade åsikter bland våra intervjupersoner kring 

vad som är radikalt och inte. Det finns åsikter om att det är radikalt att vilja se en förändring i 

samhället. Det finns även åsikter om att radikala aktionen inte behöver användas då kunskap 

istället kan användas. Genom kunskap kan individen bli handlingsbenägen och sprida sin 

kunskap till andra. Enligt en av våra intervjupersoner kan ålder och uppfostran påverka till om 

en person använder sig av radikala åsikter eller aktioner. Vilken tidsperiod hen är uppväxt på 

kan ha en betydelse för uppkomsten av sitt miljöengagemang och formandet av hens åsikter. 

Vi kunde här finna en koppling till våra teoretiker Angelöw och Jonsson (1994). Slutligen är 
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det flera som anser att de använder sig av radikala åsikter, men inte lika många som anser sig 

använda sig av radikala aktioner. I vår analys kunde vi koppla till vår teoretiker Dryzek 

(2005) och den gröna radikalismen. 

Har den nystartade organisationen ett mer radikalt innehåll än vad den 

etablerade organisationen har?  

Har Naturskyddsföreningen som är en etablerad organisation mer radikalt innehåll än vad 

Klimataktion har som inte är lika etablerad har? Vi har tolkat intervjupersonerna som att 

Klimataktion har ett mer radikalt innehåll inom sin organisation än vad 

Naturskyddsföreningen har.   

 

De båda organisationerna använder sig av olika strategier för att nå sina mål. Utifrån våra 

intervjupersoners beskrivningar har vi fått en förståelse över att individer som är aktiva i 

Klimataktion använder sig av en del radikala icke-våldsaktioner. Radikala åsikter förekommer 

även mer inom Klimataktion än inom SNF. Skillnaden mellan Naturskyddsföreningen och 

Klimataktion är att SNF är mer etablerad än vad Klimataktion är.    

 

Då SNF startade under 1900-talets början så har SNF kunnat bli påverkade av samhällets 

strukturer. Samhället är och har varit under en genomgående förändringsprocess. Som 

Angelöw och Jonsson (1994) menar så kan individer bli påverkade av händelser som skett i 

samhället och i världen. Dessa faktorer kan vara betydande för miljöengagemangets 

utveckling (Angelöw & Jonsson 1994, s. 111). Vi tolkar det som att SNF har kunnat bli 

påverkade av händelser som har skett i samhället under hela 1900-talet. För att kunna få vara 

med och påverka har organisationen anpassat sig till de politiska strukturer som växte fram i 

1900-talets Sverige. Till skillnad från SNF så har Klimataktion inte varit etablerade lika länge 

som SNF. Utifrån våra egna tolkningar tyder vi det som att Klimataktion inte anser sig 

bundna av dessa strukturer.  Klimataktion har kunnat bli påverkade av samhällsstrukturen på 

ett annat sätt, exempelvis genom den senaste finanskrisen eller den idag rådande politiska 

dagordningen. Detta kan bland annat påverka hur Klimataktion engagerar sig i miljöfrågor 

idag. Vi finner här en koppling till Karlsson (2006) som i sin avhandling visar hur 

organisationer anpassar sig efter det som råder i samhället där organisationerna etablerar sig. 

(Svedberg och Trägårdh, red. 2006, s. 51-54). Det är dock många faktorer som kan påverka en 

organisations metoder. Vilken personlighet de individer har som är aktiva i organisationen är 

väsentligt för hur de kan påverka miljöorganisationen att utvecklas. Organisationens 
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värderingar och attityder kan påverka till vilken metod organisationen väljer att använda sig 

av för att nå sina mål. 

9. Slutsats 

Vad finns det för orsaker till ett miljöengagemang?  

Orsakerna till att våra intervjuerpersoner är att de är medvetna om miljöproblemen vilket har 

lett till att de har fått en vilja att engagera sig i miljöfrågor. En del påpekar att det behövs 

kunskap för att ett miljöengagemang ska formas men även för att engagemanget ska 

utvecklas. Även åsikter om att miljöpolitiken behöver förändras och en omtanke om 

kommande generationer och för naturen i sig har påverkat många till att bli miljöengagerade. 

De anser att miljöpolitiken bör förändras då miljöfrågorna inte tas på tillräckligt stort allvar. 

 

Hur kan ett miljöengagemang se ut? 

Det finns en spridning av miljöengagemang hos våra intervjupersoner. Flertalet av 

intervjupersonerna arbetar inom sina respektive organisationer där de är ordförande, 

talespersoner eller ledamöter i styrelser. Debattartiklar skrivs för att sprida sin kunskap och 

starta debatt om miljöproblem och flertalet intervjupersoner engagerar sig i miljöfrågor 

utanför sina respektive organisationer. 

 

Varför har miljöengagemanget i samhället idag avtagit?  

Det finns en besvikelse som har formats hos våra intervjupersoner och andra inför 

miljöpolitiken. Människan kan även känna att de deras tid inte räcker till för ett engagemang, 

att klimatförändringarna känns hopplösa på grund av tidsbrist och att det är svårt för 

människor att tänka flera generationer framåt. Brist på kunskap och att kunskap kan kännas 

för tungt kan enligt våra intervjupersoner leda till ett minskat miljöengagemang. Lättsamma 

aktiviteter som inte består av betungande kunskap är eftertraktade. Även den digitala världen 

kan vara en orsak till att ett miljöengagemang avtar på grund av att den digitala världen lockar 

människor mer än vad naturen gör. Då det främst är yngre som dras till den digitala världen är 

det många i medelåldern och uppåt som engagerar sig i miljöfrågor.  

 

Hur kan ett miljöengagemang upprätthållas? 

Flertalet av våra intervjupersoner menar att för att kunna upprätthålla ett miljöengagemang 

behöver individen ha kunskap om miljön då miljömedvetenhet kan leda till att individen blir 
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handlingsbenägen. Lättsamma aktiviteter kan behövas för att individer ska engagera sig för 

miljön. Även en attitydförändring och en god politik krävs i samhället för att ett 

miljöengagemang kan upprätthållas. 

Finns det något radikalt innehåll i de två miljöorganisationerna? 

Vi har tolkat det som att Naturskyddsföreningen inte använder sig av radikala åsikter och 

aktioner utan använder sig av en annan strategi. Det kan finnas radikala åsikter inom 

organisationen men inte radikala aktioner. Då organisationen är så pass bred anser de sig inte 

behöva använda sig av radikala aktioner. Med sin stora spridning kan organisationen nå ut till 

flertalet individer. Vi har även tolkat det som att Klimataktion använder sig av radikala åsikter 

och aktioner inom organisationen då de har åsikter om att det bör ske radikala förändringar i 

samhället.   

Kan det förekomma mer radikalt innehåll i någon av miljöorganisationerna? 

Några av våra intervjupersoner anser sig vara radikala i sina åsikter och handlingar. Radikala 

aktioner har genomförts och de anser sig vilja se radikala förändringar i samhället vilket de 

anser vara radikalt. En intervjuperson anser att hon har radikala åsikter och vill se en 

förändring i samhället. En annan nämner dock att hon inte är radikal i sina åsikter då hon nog 

är ganska lagom i sina åsikter och menar att det har med ålder och uppfostran att göra då hon 

är uppväxt under femtiotalet. Det finns åsikter om att det räcker med att individen har 

kunskap för att den ska kunna framföra sitt budskap och därför inte behöver ta till radikala 

aktioner.  

10. Diskussion 

Vi lever idag i ett risksamhälle där vi utsätter oss själva och miljön för risker. Då miljörisker 

som till exempel koldioxidutsläpp är svåra att se med ögat kan det vara svårt för individen att 

bli medveten om miljörisker och få ett helhetsperspektiv på miljön. Genom att inte vara 

medveten om miljöriskerna kan det vara svårt för individen att veta hur och varför hen ska 

engagera sig i miljöfrågor. Det kan även vara svårt för människor att uppskatta om 

miljöförbättrande åtgärder är effektiva. 

 

Eftersom både miljörisker och åtgärder för att förebygga dem kan vara svåra för individen att 

se kan det bidra till att miljöengagemanget idag avtar i samhället. För att bli miljömedveten så 

krävs det kunskap. Genom att få kunskap om miljöproblem så kan individen både bli 
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medveten om miljöriskerna och strategier för att komma till rätta med dem. Det kan dock vara 

svårt för individen att ta till sig kunskapen då miljöproblemen är komplexa och kan vara 

svårbegripliga. För att ett miljöengagemang ska kunna upprätthållas kan lättsamma aktiviteter 

underlätta för individen att ta till sig kunskapen.  

En miljöengagerad individ kan utföra radikala handlingar då individen till exempel 

demonstrerar mot bilismen, som när en av våra intervjupersoner blockerade trafiken. En 

annan av våra intervjupersoner anser att kunskap är makt. Hen anser att det inte behövs några 

radikala handlingar för att visa sitt miljöengagemang då det räcker med att använda 

kunskapen som ett redskap för att framföra sitt budskap. Vi anser att inga av deras metoder är 

fel då vi tycker att det är bra med variation när miljöengagerade individer sprider sitt budskap. 

Olika handlingar kan komplettera varandra då metoderna främjar målen.  

 

En intervjuperson har beskrivit individen som påverkningsbar. Om individen är så 

påverkningsbar, varför engagerar man sig inte mer för miljön då? Det är många faktorer som 

kan påverka en individ till att vara miljöengagerad. Trots att individen är påverkningsbar så 

kan det vara svårt för individen att bli påverkad till att engagera sig i miljöfrågor. Även om 

individen har kunskap om miljöproblemen så är det inte säkert att hen handlar utifrån sin 

kunskap. En individs egna problem och oro över alla risker som hen dagligen utsätts för kan 

försvåra ett miljöengagemang. Tidsbrist och inre motstridigheter hos individen kan göra så att 

hens handlingsbenägenhet minskar när det kommer till miljöengagemang. Vi har utifrån våra 

intervjupersoners beskrivningar fått en förståelse för att miljöengagemang kan kräva tid och 

ork av en individ. För att ett miljöengagemang ska upprätthållas så behöver en 

attitydförändring ske i samhället. Denna attitydförändring kan leda till att individen kan känna 

att hen får mer tid och ork till ett miljöengagemang. Individers livsstil behöver förändras då vi 

lever på ett destruktivt sätt och då skadar både miljön och oss själva. Våra intervjupersoner 

beskriver att individer bör ändra sin attityd gentemot naturen för att kunna få ett 

helhetsperspektiv på miljön.  

 

Vi är ju väldigt påverkningsbara vi människor så att... Tydligen, ibland så kan man tappa 

förståelsen och glömma bort hur det hänger ihop med världen ... Vi behöver återknyta kontakten 

med oss själva och med naturen. Vara medmänniskor. / Elsa 

 

11. Vidare forskning 
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Vi är intresserade av ämnet miljöengagemang och tycker att detta ämne mycket viktigt. För 

att samhället ska kunna lösa många av dagens miljöproblem och framförallt klara av de 

kommande klimatförändringarna behövs ett engagemang från både individer och politiker för 

att förändra vårt destruktiva levnadssätt. Vi anser att ämnet miljöengagemang behöver 

breddas och uppmärksammas av samhället individer. Ett förslag på vidare forskning är att 

studera hur fler individer i samhället kan bli miljömedvetna. Detta för att fler individer ska 

kunna bli miljöengagerade. Individers medvetenhet och åsikter kring naturen och 

miljöproblemen bör spegla ett engagemang och handlingar för en bättre miljö. Det kan dock 

vara svårt för individer att gå från en miljömedvetenhet till att bli miljöengagerade. Vi tror att 

det kan bero på bland annat brist på kunskap eller ork. Detta är en viktig fråga här bör 

forskningen fördjupas. 

 

Miljöorganisationer kan påverka individer och politiker till att uppmärksamma miljöfrågorna 

och bli miljöengagerade. Ett förslag på vidare forskning är att studera hur miljöorganisationer 

kan bli bredare och kunna påverka samhället mer. Detta kan leda till att miljöorganisationerna 

kan få med sig fler individer och politiker. Detta är viktigt för miljörörelsens framtida 

framväxt och position. 

 

Företag är en viktig faktor i arbetet för att miljöengagemanget ska bli bredare i samhället. 

Företag kan påverka både deras anställdas miljömedvetenhet och vilka utsläpp som kommer 

från företagen. Företag kan även påverka en hel industri, som exempelvis bilindustrin. En 

vidare forskning kring hur företag ska få mer kunskap kring miljövänliga material och 

tekniker kan påverka så att både anställda, övriga av samhällets individer och miljön blir 

mindre utsatta för farliga ämnen. Företag kan då framför allt föregå som goda exempel.  

 

Våra intervjupersoner har beskrivit att en omställning av samhället behövs för att vi ska kunna 

komma till rätta med miljöproblemen. Några av våra intervjupersoner nämner att vi bara har 

några få år kvar innan det är försent att komma tillrätta med tillexempel koldioxidutsläppen. 

Vi anser att det kan behövas vidare forskning kring hur en samhällsomställning kan 

genomföras. 
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Bilaga 1 

 

 
 

Hej!  

Vi är två studenter från Högskolan Väst som läser vårt sista år på programmet “Samhälle, hav  

och sjöar”. Vi skriver just nu vår c-uppsats och undersöker varför människor är 

miljöengagerade och vilket miljöengagemang som används. Vi är intresserade av 

miljöorganisationer och deras arbeten. Då vi anser att ni på Naturskyddsföreningen är en 

väldigt intressant och bra organisation så hade det varit jättekul om ni kunde vara en del av 

vårt arbete!  

  

Det vi vill fråga er är om fyra av er på Naturskyddsföreningen kan tänka er att bli intervjuade  

då vi ställer frågor angående varför ni engagerar er i miljöproblem, hur ni går till väga m.m.?  

För att det ska bli jämställt skulle vi få be att få intervjua två män och två kvinnor som är i 

olika åldrar. Intervjuerna är frivilliga och er anonymitet garanteras. Intervjuerna kan komma  

att spelas in på band men kommer endast att användas för vårt arbete och kommer sedan att  

förstöras. Har ni möjligtvis något kontor i Göteborg eller Trollhättan där vi kan komma och 

prata med er? Det hade varit jättekul att få komma och prata mer!  

 

Vänlig hälsning, Rosmarie Lemoine och Karin Bratt. 

  

 

 

Handledare – Margareta Ljung  

E-post: margareta.ljung@hv.se  

Telefon: 0520-22 37 45  

 

Studenter - Rosmarie Lemoine – 070xxxxxxx  Karin Bratt – 070xxxxxxx  

Rosmarie_lemoine89@hotmail.com         karin_bratt@hotmail.com 

Trädgårdsvägen 5    Ellenö 14D 

44633     458 92 

Älvängen      Färgelanda 

mailto:karin_bratt@hotmail.com
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Bilaga 3    

Intervjuguide för Klimataktion 

Bakgrundsfakta: 

Ålder: 

Sysselsättning: 

Utbildning: 

Familj: 

1. Hur ser du på miljöengagemang? 

2. Varför är du miljöengagerad? 

3. Vad har påverkat dig till att bli miljöengagerad? 

4. Hur ser ditt miljöengagemang ut? 

5. Hur kommer det sig att du valde just de/det miljöengagemangen/miljöengagemanget? 

6. Kan du ge mig en detaljerad händelse av då du engagerade dig i miljöfrågor? 

7. Vad det är som driver dig till att vara miljöengagerad? 

8. Idag är det mer och mer vanligt att vi människor utsätter både oss själva och miljön 

för risker, i detta fallet för miljörisker. Vad har du för attityder kring detta? 

9. Vad har du för världsåskådning? 

10. Vilken betydelse har din världsåskådning för ditt miljöengagemang? 

11. När du engagerar dig för miljön, är det då för att du oroar dig för kommande 

generationer eller är det för naturen/miljön i sig? 

12. Hur kommer det sig att ni startade Klimataktion? 

13. Hur kommer det sig att du arbetar på Klimataktion? 

14. Vad är det du arbetar med på Klimataktion? 

15. Hur kommer det sig att du arbetar med detta? 

16. Hur har arbetet på Klimataktion påverkat ditt förhållningssätt till miljön? 

17. Engagerar du dig i miljöfrågorna utanför Klimataktion? 

18. Hur ser du på dagens miljöproblem? 

19. Hur ställer du dig till den globala klimatfrågan? 

20. Klimatmötena i Köpenhamn år 2009, Cancun år 2010 och Durban år 2011 ansågs 

alla vara en besvikelse då det inte kom fram till några direkta åtgärder. Vad anser du 

om detta? 

21. Har detta påverkat dig i ditt miljöhandlande? 

22. Hur känner du när politiker misslyckas med sina mål? 

23. Varför tror du att de misslyckas att nå målen? 

24. Radikala åsikter kan användas hos olika organisationer då de exempelvis försöker få 

igenom sina mål. Detta är känt bland annat hos Greenpeace. Anser du att det finns 

radikalt innehåll hos er på Klimataktion? 

25. I så fall, på vilket sätt är det radikalt? 

26. Om inte, varför tror du att det inte finns radikalt innehåll hos er på Klimataktion? 

27. Anser du att du har radikala åsikter? 

28. I så fall, hur uttrycker du de radikala åsikterna? 

29. Om inte, varför tror du att det är så? 

30. Är det svårt att få folk engagerade i Klimataktion? 

31. Hur marknadsför ni er på Klimataktion? 

32. Vad är det ni på Klimataktion vill förmedla? 

33. Hur ska omställningen som ni nämner gå till? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide – Naturskyddsföreningen 
 

Bakgrundsfakta: 

Ålder: 

Sysselsättning: 

Utbildning: 

Familj: 

 

1. Vad anser du om miljöengagemang? 

2. Varför är du miljöengagerad? 

3. Vad har påverkat dig till att bli miljöengagerad? 

4. Hur ser ditt miljöengagemang ut? 

5. Hur kommer det sig att du valde just de/det miljöengagemangen/miljöengagemanget? 

6. Kan du ge mig en detaljerad händelse av då du engagerade dig i miljöfrågor? 

7. Vad det är som driver dig till att vara miljöengagerad? 

8. Idag är det mer och mer vanligt att vi människor utsätter både oss själva och miljön 

för risker, i detta fall för miljörisker. Vad har du för attityder kring detta? 

9. Vad har du för världsåskådning? 

10. Vilken betydelse har din världsåskådning för ditt miljöengagemang? 

11. När du engagerar dig för miljön, är det då för att du oroar dig för kommande 

generationer eller är det för naturen/miljön i sig? 

12. Hur kommer det sig att ni startade Naturskyddsföreningen? 

13. Hur kommer det sig att du arbetar på Naturskyddsföreningen? 

14. Vad är det du arbetar med på Naturskyddsföreningen? 

15. Hur kommer det sig att du arbetar med detta? 

16. Hur har arbetet på Naturskyddsföreningen påverkat ditt förhållningssätt till miljön? 

17. Engagerar du dig i miljöfrågorna utanför Naturskyddsföreningen? 

18. Hur ser du på dagens miljöproblem? 

19. Hur ställer du dig till den globala klimatfrågan? 

20. Klimatmötena i Köpenhamn år 2009, Cancun år 2010 och Durban år 2011 ansågs 

alla vara en besvikelse då det inte kom fram till några direkta åtgärder. Vad anser du 

om detta? 

21. Har detta påverkat dig i ditt miljöhandlande? 

22. Hur känner du när politiker misslyckas med sina mål? 

23. Varför tror du att de misslyckas att nå målen? 

24. Radikala åsikter kan användas hos olika organisationer då de exempelvis försöker få 

igenom sina mål. Detta är känt bland annat hos Greenpeace. Anser du att det finns 

radikalt innehåll hos er på Naturskyddsföreningen? 

25. I så fall, på vilket sätt är det radikalt? 

26. Om inte, varför tror du att det inte finns radikalt innehåll hos er på 

Naturskyddsföreningen? 

27. Anser du att du har radikala åsikter? 

28. I så fall, hur uttrycker du de radikala åsikterna? 

29. Om inte, varför tror du att det är så? 

30. Är det svårt att få folk engagerade i Naturskyddsföreningen? 

31. Hur marknadsför ni er på Naturskyddsföreningen? 

32. Vad är det ni på Naturskyddsföreningen vill förmedla? 
 


