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Sammanfattning 
Klimatstrejken som genomfördes den 15 mars 2019 i Stockholm samlade över 15 000 

individer. Aldrig tidigare har en proteströrelse bestående av så många unga fått så stort 

genomslag i Sverige.  Med utgångspunkt i Social Movement Theory har denna undersökning 

som målsättning att förklara drivkrafterna bakom denna rörelse. Enligt denna teoribildning 

kan utvecklingen av en social rörelse förklaras utifrån samspelet av tre kontextuella faktorer. 

Dessa är: politiska möjligheter, mobiliseringsstrukturer och inramning av problemet. För att 

undersöka om detta gäller även för klimatstrejken i Sverige genomförs intervjuer med 

representanter från organisationer som varit delaktiga i mobiliseringen av rörelsen och 

individer som varit drivande i nätverket Fridays for Future. Dessa intervjuer kompletteras 

med resultat från en enkätundersökning som genomfördes under klimatstrejken 15 mars 2019 

i Stockholm. Resultaten tyder på att de tre kontextuella faktorerna varit närvarande och 

underlättat mobiliseringen av rörelsen. Författaren drar slutsatsen att Greta Thunberg varit den 

politiska möjlighet som krävdes för en mobilisering och att inramningen av problemet varit 

avgörande för uppslutningen kring klimatstrejken. 
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1.0 INLEDNING 
”När jag startade det här förväntade jag mig ingenting”, sa Greta Thunberg den 15 februari 

2019.1 Ett halvår efter att hon för första gången satte sig framför den svenska riksdagen för att 

strejka för klimatet har hennes budskap spridit sig över hela världen. Greta har mobiliserat en 

global rörelse med målet att få politiker att ta klimatfrågan på allvar och ge den högsta prioritet. 

Under hashtaggen #FridaysforFuture manas unga att följa Gretas initiativ och den 15 mars 2019 

organiserades den första globala klimatstrejken. I över 100 länder och på över 1600 platser 

anslöt sig hundratusentals personer till Gretas budskap.2 Proteströrelser och strejker har sedan 

1960-talet varit ett återkommande fenomen i våra moderna demokratier. Men denna strejk är 

unik, för aldrig tidigare har ett så stort antal unga protesterat på en global skala.  

 

Följaktligen, kommer denna undersökning att studera denna sociala rörelse och försöka ge 

förklaringar till dess uppkomst. För att göra detta kommer undersökningen utgå ifrån Social 

Movement Theory. Social Movement Theory är den teoribildning som vill förklara sociala 

rörelsers uppkomst, utveckling och varaktighet. Forskare har sedan 1960-talet försökt förklara 

sociala rörelser och undersökt olika kontextuella faktorers påverkan på dessa. Idag råder det ett 

konsensus bland forskare om vilka kontextuella faktorer som förbättrar utsikterna för att en 

social rörelse ska utvecklas och växa. Dessa är: när det finns en politisk möjlighet för en social 

rörelse, när det finns tydliga mobiliseringsstrukturer på plats, och när det finns en gemensam 

inramning av problemet. Jag kommer i denna undersökning att utgå ifrån McAdams tolkning 

och beskrivning av detta konsensus.3  

 

Undersökningens inomvetenskapliga bidrag är således att testa en etablerad teori på ett helt nytt 

fenomen. En skolstrejksdriven proteströrelse har ej skett tidigare, och genom att applicera 

Social Movement Theory på denna proteströrelse gör denna undersökning något som tidigare 

forskning ej gjort. Undersökningen bygger även vidare på enkätundersökningen som 

genomfördes under den 15 mars 2019. Genom att komplettera enkätstudien med 

samtalsintervjuer med individer som varit drivande i klimatstrejken kan studien således bidra 

till en ökad förståelse för skapandet av klimatstrejken.  

 

                                                        
1 Skagerström Lindau, Amanda. Greta Thunbergs skolstrejk sprids – över hela världen. Aftonbladet. 2019-02-15. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WLprMK/startades-av-greta-thunberg--nu-sprids-skolstrejker-varlden-over 
(Hämtad 2019-03-16).  
2 Ibid.  
3 McAdam, Doug. Social Movement Theory and the Prospects for Climate Change Activism in the United 
States. Annual Review of Political Science. 2017:189-208. Sid, 193-194.  
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Undersökningen bidrar även med kunskap utanför den akademiska världen. Ämnet för denna 

studie är väldigt aktuellt idag. Världen över strejkar individer och klimatrörelsen växer sig allt 

större och starkare. Dessutom blir effekterna av klimatförändringarna allt mer tydliga och 

extrema. Det är därför intressant för samhället i stort att förstå varför individer engagerar sig i 

denna fråga och varför mobiliseringen är så stark. Detta är inte bara intressant för forskare inom 

sociala rörelser, utan även för gemene man.  

 

Den 15 mars genomfördes en global enkätundersökning av klimatstrejker i tio europeiska 

länder med syftet att se vilka som deltar i dessa protester och deras tankar om klimatstrejken.4 

Resultaten från undersökningen är intressanta, men inte tillräckligt omfattande för att förklara 

uppkomsten av denna rörelse. Enkätundersökningen förklarar vilka individer som deltog och 

deras syn på klimatet, men för att få en djupare förståelse för rörelsen behövs mer information. 

Därför har jag intervjuat individer som varit centrala i nätverket Fridays for Future som bildats 

runt klimatstrejken, samt miljöorganisationer som varit involverade i klimatstrejken. Genom att 

komplettera enkätundersökningen med intervjuerna är ambitionen att förklara framväxten av 

rörelsen och förstå hur mobiliseringen kring rörelsen gått till.  

 

1.1 Syfte och problemformulering  
Det huvudsakliga syftet för denna undersökning är att förstå varför klimatstrejkerna som social 

rörelse uppstått. Mer specifikt vill undersökningen fördjupa förståelsen för mobiliseringen av 

sociala rörelser i klimatfrågan i Sverige. Undersökningen ämnar således att förklara de 

drivkrafter som ligger bakom mobiliseringen, vilka som driver rörelsen framåt samt om det 

finns några förklaringar till varför klimatstrejken sker vid denna tidpunkt.  Ambitionen är att ge 

klarhet i vilka kontextuella faktorer som varit viktiga i skapandet av denna rörelse och förklara 

hur det kommer sig att individer mobiliserat sig i klimatstrejken i Sverige.  

 

För att ta reda på detta genomförs sex semistrukturerade intervjuer med centrala personer, vilket 

fungerar som undersökningens huvudsakliga material. Intervjuerna kompletteras sedan med 

resultatet från den globala enkätundersökningen som genomfördes den 15 mars i Stockholm. 

Detta empiriska material är grunden för denna undersökning och genom att analysera detta är 

förhoppningen att kunna besvara undersökningens forskningsfråga, vilken är:    

 

                                                        
4 Wahlström et al. Global Strike for Future Stockholm 15 mars 2019. Rapport om enkätundersökning. 2019. 
https://www.gu.se/digitalAssets/1724/1724576_global-strike-for-future-stockholm-15-mars-2019---rapport-om-
enka--tunderso--kning.pdf (Hämtad 2019-05-10).  
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Vilka drivkrafter ligger bakom skapandet av klimatstrejken i Sverige? 

 

Undersökningen utgår ifrån det konsensus som råder bland forskare inom Social Movement 

Theory och detta kommer således att fungera som undersökningens hypotes. Finner 

undersökningen att klimatstrejken kan förklaras utifrån ett samspel mellan de tre kontextuella 

faktorerna, innebär det att vi får stöd för hypotesen. Ett vidare syfte blir till följd av detta att 

undersöka om dagens forskning inom sociala rörelser kan förklara just denna sociala rörelse, 

eller om det finns vissa kontextuella faktorer som varit avgörande för denna rörelse, som 

forskningen inte nämner eller lägger stor vikt vid. Det finns lite forskning om aktivism bland 

unga och deras deltagande i protester. Forskningen inom sociala rörelser har mestadels 

fokuserat på vuxnas deltagande och där finns det en del kunskap. Det finns dock få forskare 

som fokuserat på unga, vilket innebär att vi inte vet hur väl teorier om sociala rörelser kan 

förklara rörelser som till största del består av unga.5 Därför applicerar denna undersökning en 

etablerad teori inom sociala rörelser på en proteströrelse som till största del består av unga. På 

så sätt kan undersökningen bidra till att öka förståelsen för aktivism bland unga och bidra med 

att fylla denna lucka inom forskningen. 

 

1.2 Urval  
Det empiriska materialet består av semistrukturerade samtalsintervjuer som genomförts med 

sex centrala individer i klimatstrejken. Fyra intervjuer har genomförts med individer från 

miljöorganisationer som varit delaktiga i rörelsen. Två intervjuer har genomförts med två 

centralt placerade individer i Fridays for Future, det informella nätverket som står bakom 

klimatstrejken. Ett strategiskt urval har tillämpats i valet av miljöorganisationer, där 

organisationerna valts utifrån de organisationer som är anslutna till klimatnätverket 

Klimatsverige.6 Ett annat urvalskriterium för organisationerna var att de ska ha varit 

involverade i klimatstrejken den 15 mars. Valet av de centralt placerade personerna inom 

Fridays for Future är också strategiskt. Dessa individer är valda utifrån den kunskap och 

information som vi antar att de har om klimatstrejken. Detta behandlas i närmare detalj i kapitel 

tre. 

 

De semistrukturerade intervjuerna kompletteras med data från den enkätundersökning som 

genomfördes den 15 mars 2019 i Stockholm. Enkätundersökningen genomfördes inom projeket 

                                                        
5 Fisher, R. Dana. The Broader importance of. FridaysForFuture. Natureresearch Journal. 2019-05-06. Doi: 
https://doi.org/10.1038/s41558-019-0484-y (Hämtad 2019-05-16).  
6 Klimatsverige. Värdegrund och syfte. 2019. https://klimatsverige.se/om-oss/vardegrund-syfte/ (Hämtad 2019-
04-15)  
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”Caught in the Act of Protest: Contextualizing Contestation”, ett internationellt nätverk av 

forskare som undersöker protestdemonstrationer.7 Forskargruppen har utvecklat en metod som 

gör det möjligt att studera kontextuella skillnader som kan tänkas påverka varför folk 

demonstrerar. Metoden är systematiskt utvecklad av forskare som är experter inom 

protestdemonstrationer och den har genomförts över 100 gånger i olika länder.8 Med anledning 

av forskargruppens erfarenhet och kunskap antas enkätundersökningens resultat och slutsatser 

vara relevanta och välgrundade.9   

 

1.3 Avgränsning  
Undersökningen är begränsad till klimatstrejken i Sverige. Klimatstrejken som social rörelse är 

ett globalt fenomen, men på grund av undersökningens omfång i tid och rum är det inte möjligt 

att undersöka rörelsen i sin helhet. Denna avgränsning har också valts med tanke på 

undersökningens empiriska material. Intervjuerna har genomförts med representanter från 

miljöorganisationer som är baserade i Sverige och enkätundersökningen genomfördes under 

klimatstrejken i Stockholm den 15 mars 2019. Eftersom att materialet endast undersöker den 

svenska klimatstrejken är det således rimligt att hela undersökningen begränsar sig till 

klimatstrejken i Sverige.  

 

Med ’klimatstrejk’ syftar denna undersökning på den strejk som inleddes med att Greta 

Thunberg började strejka för klimatet i augusti 2018 och som hade störst antal protestdeltagare 

den 15 mars 2019. Eftersom att klimatstrejken den 15 mars särskiljer sig från de övriga 

klimatstrejkerna i Sverige, vad gäller antalet protestdeltagare samt antalet unga 

protestdeltagare, kommer mestadels av undersökningen och det empiriska materialet att 

fokusera på den. 

 

En ’ung’ person i denna undersökning är under 20 år. Det finns ingen allmänt accepterad 

definition av vad en ung person är. För att kunna kombinera resultaten från intervjuerna och 

enkätundersökningen på ett smidigt sätt, kommer denna undersökning utgå ifrån samma 

definition som används i enkätundersökningen.10 

 

                                                        
7 Protest Survey. The Project. 2019. http://www.protestsurvey.eu/index.php?page=project (Hämtad 2019-03-25) 
8 Ibid.  
9 Ibid.   
10 Wahlström et al (2019) sid, 9. 
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1.4 Bakgrund  
Klimatstrejken i Sverige inleddes en fredag i augusti 2018 när Greta Thunberg satte sig framför 

riksdagen i Stockholm. Med en skylt i handen där det stod ”Skolstrejk för klimatet” ville hon 

sända ett budskap till politikerna, att det är dags att ta klimatkrisen på allvar. Under de 

efterföljande månaderna strejkade hundratusentals unga runt om i världen. Till en början 

koncentrerades strejkerna till Europa, USA och Australien, men allt eftersom spreds strejken 

till länder över hela världen. Den 15 mars 2019 genomfördes den första globala klimatstrejken, 

som enligt rapporter involverade över 100 länder och genomfördes på över 1600 platser.11 

Hundratusentals unga har samlats i denna globala rörelse vars mål är att få politikerna att ge 

klimatfrågan högsta prioritet och skapa internationella överenskommelser för att stoppa 

klimatförändringarna. Under hashtaggar som #FridaysForFuture och #Climatestrike uppmanas 

personer att ansluta till den rörelse som Greta initierade.  

 

Under tiden mellan den första strejken 2018 och den globala strejken den 15 mars 2019 har det 

hänt mycket för Greta. Hon har blivit utsedd till en av världens med inflytelserika av the Times, 

pratat på klimatmötet i Katowice, haft ett eget TED-talk, blivit utnämnd till årets kvinna i 

Expressen, blivit nominerad till Nobels fredspris, talat i EU-parlamentet och vunnit ett antal 

priser.12 Greta har fått mycket uppmärksamhet i media hemma i Sverige också, men deltagandet 

i klimatstrejken har trots detta varit relativt sett lågt. Vid den globala klimatstrejk som 

genomförs den 15 mars 2019 var dock uppslutningen bättre. I Stockholm deltog omkring 

15 000 människor i strejken.13  

 

Det finns en del aspekter av denna rörelse som både forskare och media intresserat sig för. För 

det första verkar en majoritet av protestdeltagarna vara unga. Unga har aldrig tidigare 

protesterat på den här globala nivån och i den här utsträckningen.14 För det andra beskrivs 

rörelsen som en gräsrotsrörelse, organiserad nedifrån och upp, i en ”bottom-up approach”. 

Media har framställt klimatstrejken som driven av individer genom informella nätverk, snarare 

än genom formella organisationer och institutioner.15 Till sist har rörelsen formulerat ett 

                                                        
11 Adman, Per., Uba, Katrin. Schoolchildren around the world are on climate strike. Here´s what you need to 
know. Washington Post. 2019-03-15. https://www.washingtonpost.com/politics/2019/03/15/schoolchildren-
around-world-are-climate-strike-heres-what-you-need-know/?noredirect=on&utm_term=.8d03522f3cb2 
(Hämtad 2019-05-10).  
12 SVT. Fenomenet Greta Thunberg: Från skolstrejk till fredsprisnominering och stödmanifestationer i 
tiotusentals. SVT Nyheter. 2019-03-15. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tusentals-manifestationer-
fredsprisnominering-och-uppmarksammade-tal-sa (Hämtad 2019-05-10)  
13 Canoilas, Viviana. Tusentals skolstrejkande för klimatet i Sverige. Dagens Nyheter. 2019-03-15. 
https://www.dn.se/nyheter/sverige/tusentals-skolstrejkade-for-klimatet-i-sverige/ (Hämtad 2019-05-10)  
14 Adman Per., Uba, Katrin. (2019)  
15 Ibid. 
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budskap som väckt uppmärksamhet i media. De unga pratar om en ”klimatkris”, att vi måste 

agera innan det är för sent och att politikerna är skyldiga för denna kris.16  

 

Den rörelse som skapats i och med klimatstrejken har samlats under hashtaggen 

#Fridaysforfuture. Som en följd av klimatstrejken har ett nätverk skapats med samma namn. 

Fridays for Future definierar sig som ett informellt globalt nätverk, en folkrörelse, som följer 

den strejk som Greta initierade i augusti 2018. Alla är välkomna att delta och organisera sig i 

rörelsen. Nätverket har det uttalade syftet att få politikerna att ge klimatpolitiken högsta 

prioritet. För att uppnå detta uppmanar nätverket till civil olydnad och att unga skolstrejkar 

varje fredag med skyltar med budskapet #Fridaysforfuture och #Climatestrike.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Canoilas, Vivana (2019).  
17 Fridays for Future. #Fridaysforfuture. 2019. https://www.fridaysforfuture.org (Hämtad 2019-05-01).  
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2.0 TEORETISK BAKGRUND  
Syftet med denna del är att sammanfatta tidigare teorier kring sociala rörelser för att ge läsaren 

en bättre förståelse för sociala rörelser. Till en början definieras vad en social rörelse är, sedan 

diskuteras hur forskning om sociala rörelser förändrats historiskt sett. Avslutningsvis beskrivs 

Social Movement Theory, vilken fungerar som undersökningens teoretiska utgångspunkt.  

 

2.1 En historisk överblick över sociala rörelser 
En social rörelse är när individer organiserar sig kollektivt i antingen lösa nätverk eller 

organisationer. Denna undersökning använder Dianis definition för att förstå vad en social 

rörelse är, eftersom att den är enkelt formulerad och etablerad inom forskningen om sociala 

rörelser.18 Enligt denna definition krävs ett antal mekanismer i det kollektiva agerandet för att 

det ska definieras som en social rörelse. Dessa är att rörelsen: har en konflikt med en tydligt 

identifierbar motståndare, har kontakt genom täta informella nätverk och delar en tydlig 

kollektiv identitet.19 

 

Det finns mycket forskning om sociala rörelser och vad som krävs för att dessa ska utvecklas. 

Det var dock först på 1960-talet som forskare började intressera sig för sociala rörelser som vi 

benämner dem idag, mycket på grund av det stora antalet rörelser som skapades under denna 

tid. Framförallt i USA, men även i andra delar av världen, växte sociala rörelser till storlekar 

som inte skådats tidigare: Gayrörelsen; medborgarrättsrörelsen; motståndsrörelsen mot 

Vietnamkriget i USA; den tyska studentrörelsen under 60-talet; Majrevolten 1968 i Frankrike; 

den ”heta hösten” i Italien 1969 samt kvinnorätts- och klimatrörelserna.20 Tidigare sågs rörelser 

av detta slag som fenomen som endast uppstod under vissa omständigheter. Man trodde inte 

heller att de var organiserade på något särskilt vis eller att de kunde vara långvariga. Rörelser 

sågs som irrationella, frustrerade grupper som sällan kunde påverka politiken eller 

samhällsutvecklingen.21 Många forskare höll dock inte med om den tidigare forskningens sätt 

att se på sociala rörelser. Till följd av detta utvecklades många nya teorier inom området. De 

teorier som växte fram under denna tid kan delas upp i två olika skolor: the structural approach 

och the social-constructivistic approach.22 

 

                                                        
18 Porta, Donatella och Diani, Mario. Social Movements: An introduction. 3. uppl. Malden: Blackwell 
Publishing, 2009, sid 20-21. 
19 Ibid.   
20 Porta & Diani (2009), sid 21. 
21 van Stekelenburg, J., & Klandermans, P. G. Social movement theory: Past, present and prospect. I Movers and 
shakers: Social movements in Africa van Kessel och Ellis (red), 17-44. Leiden: Brill, 2009, sid 1.  
22 van Stekelenburg & Klanderman (2009) sid, 2. 
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Structural approaches fokuserar på hur den sociala och politiska strukturen påverkar 

möjligheten för sociala rörelser att utvecklas.23 En av teorierna, resource mobilization theory, 

menar att resurser är avgörande för att en rörelse ska kunna utvecklas. Resurser kan vara allt 

från materiella resurser såsom pengar och inkomst, till resurser såsom kunskap och utbildning 

eller kontakter. Political process theory å andra sidan fokuserar istället på förändringar i det 

politiska systemet som skapar möjligheter för en rörelse att utvecklas. Den huvudsakliga 

förklaringen till att rörelser skapas är förändringar i den politiska strukturen.24 

 

Social-constructivistic approaches fokuserade istället på de nya värderingar och behov som 

uppstod i de postindustriella samhällena och hur detta kunde påverka framväxten av nya sociala 

rörelser. New Social Movements menar exempelvis att sociala rörelser skapas utifrån en 

kollektiv identitet och kultur. För att förstå varför folk protesterar behöver vi således förstå hur 

de uppfattar världen och hur de ser på sin roll i samhället. Grunden i teorin är att individer lever 

i ett samhälle som de uppfattar på ett visst sätt och för att en rörelse ska kunna bildas krävs det 

att individerna inramar ett problem på ett gemensamt sätt.25  

 

Under 1990-talet förändrades dock synen på sociala rörelsers framväxt återigen inom 

forskarvärlden. En stor orsak till detta var globaliseringen. På grund av globaliseringen menade 

många forskare att vi istället måste se på rörelser som informella nätverk, som har kontakter 

över gränser och kan samordna aktioner genom att använda sig av internet och andra tekniska 

hjälpmedel. Denna samhälleliga förändring innebar också en förändring inom forskningen. 

Enligt Doug McAdam, är det idag få forskare som menar att structural approaches eller social-

constructivistic approaches ensamt kan förklara framväxten av sociala rörelser. Det rör sig 

snarare om en kombination av dessa förklaringsfaktorer.26 För att förklara sociala rörelser krävs 

det att man inkluderar både strukturella, politiska och sociologiska teorier.27 Detta har forskare 

inom Social Movement Theory gjort och idag råder det nästintill konsensus om att utsikterna 

för en social rörelse är betydligt större om det finns ett samspel mellan tre kontextuella faktorer. 

Detta beskrivs i närmare detalj i nästa avsnitt.   

 

                                                        
23 van Stekelenburg & Klanderman (2009) sid, 7.  
24 van Stekelenburg & Klanderman (2009) sid, 10-11. 
25 Ibid.   
26 McAdam (2017) sid, 193.  
27 van Stekelenburg & Klanderman (2009) sid, 22.  
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2.2 Social Movement Theory  
I”Social Movement Theory and the Prospects för Climate Change Activism in the United 

States” diskuterar Doug McAdam varför mobilisering kring klimatfrågan i USA inte varit 

lyckad. Enligt McAdam kan detta förklaras utifrån Social Movement Theory. Social Movement 

Theory är samlingsnamnet på de tvärvetenskapliga studier som vill förklara framväxten och 

utvecklandet av sociala rörelser.28 Enligt McAdam råder det idag ett konsensus inom denna 

forskning om att samspelet mellan tre kontextuella faktorer underlättar utvecklingen för en 

social rörelse. Forskare har kommit fram till att om dessa kontextuella faktorer finns på plats, 

kommer utsikterna för en social rörelse att vara betyder mycket högre. McAdam beskriver det 

på följande sätt: 

 
”A great deal of research over the past 30 years has stressed the role of three broad sets of factors in 
shaping the emergence, development, and impact of grassroots social movements. These three factors 
are: (a) the political opportunities and constraints confronting any would-be movement; (b) the 
organizational vehicles available to embryonic movements as sites for mobilization; and (c) the collective 
processes of interpretation, attribution, and social construction that mediate between opportunity and 

action.”29 
 

Dessa tre faktorer hänvisas till som politiska möjligheter, mobiliseringsstrukturer samt 

inramning av problemet.  

 

Politiska möjligheter 

Under normala omständigheter är det svårt för nya rörelser att överkomma institutionella 

barriärer och engagera sig kollektivt. Det handlar ofta om brist på institutionella kontakter, 

politisk kraft och kontakter med makthavare. Nyuppkomna rörelser har exempelvis svårt att 

förhandla med politiker då de ej har någon politisk tyngd. Det är dessutom vanligt att nya 

rörelser saknar formella kanaler, genom vilka de kan påverka makthavare. Forskare menar dock 

att maktrelationer ständigt förändras. Dessa variationer är vad som kallas för politiska 

möjligheter. Politiska möjligheter kan både vara tillfälliga politiska maktskiftningar, men det 

kan även vara politiska tillfälligheter, exempelvis uppseendeväckande politiska händelser eller 

ekonomiska kriser. Exakt vad som skapar en politisk möjlighet och ett utrymme för en rörelse 

att växa är oklart. Vilken process eller händelse som helst kan skapa en möjlighet för rätt typ 

av rörelse. Det finns dock typiska händelser och skeenden som ökar politiska möjligheter och 

                                                        
28 van Stekelenburg & Klanderman (2009) sid, 2. 
29 McAdam (2017) sid, 193.  
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utmanar status quo. Krig, ekonomiska kriser, regimskiften, stora demografiska förändringar 

eller stora politiska skiftningar är exempel på detta.30  

 

Mobiliseringsstrukturer 

Om det uppstår politiska möjligheter där det finns utrymme att engagera sig kollektivt krävs 

vissa strukturer. Dessa beskrivs som mobiliseringsstrukturer och syftar på kollektiva verktyg 

och organiseringsmöjligheter som gör det möjligt för en grupp att organisera sig. McAdam 

beskriver dessa strukturer som kollektiva verktyg som individer använder sig av för att 

mobilisera sig initialt. Detta skapar således grunden för ett hållbart kollektivt agerande. En 

”öppning” eller en politisk möjlighet är alltså endast en möjlighet att kunna engagera sig, men 

för att en rörelse ska kunna utvecklas krävs dessa organisatoriska verktyg och strukturer. 

Exempel på sådana mobiliseringsstrukturer är kanaler att sprida information igenom, fysiska 

platser att träffas på, möjligheter till att mobilisera kapital eller sätt att hålla kontakten med 

varandra inom rörelsen. Forskare inom sociala rörelser har länge tryckt på vikten av tydliga 

strukturer för utvecklandet, hållbarheten och den påverkan en social rörelse kan ha. En viktigt 

aspekt av detta är även resurser av olika slag. Finansiella resurser är exempelvis ofta avgörande 

för att en rörelse ska etableras långsiktigt, men även resurser i form av kunskap och erfarenhet 

av att organisera och mobilisera individer. 31  

 

Inramning av problemet 

Politiska möjligheter och mobiliseringsstrukturer krävs enligt McAdam för att kunna skapa en 

kollektiv mobilisering. Det finns dock en till kontextuell faktor som förbättrar utsikterna för 

utvecklingen av en social rörelse. Detta är en gemensam inramning av det uppfattade problemet 

och en gemensam förståelse av problemet. McAdam menar att det är avgörande för en rörelses 

utveckling att ha en tydlig konceptualisering av problemet och att skapa en känsla av brådska 

kring problemet. Individer behöver känna en sorts rädsla, eller känsla av att någonting måste 

göras snabbt för att problemet inte ska eskalera.  Vissa känslor är viktiga för att kunna skapa 

denna inramning, exempelvis ilska mot en uppfattad orättvisa eller rädsla för ett hot. Utan detta 

är det högst osannolikt att en rörelse kan utvecklas.32 För att skapa denna gemensamma 

förståelse av problemet underlättar det att ha en tydlig bov, någon man kan hålla ansvarig för 

problemet. McAdam menar att klimatrörelsen historiskt sett haft svårt att identifiera en tydlig 

motståndare, eftersom att klimatfrågan känns så stor och övermäktig. Forskning inom sociala 

                                                        
30 McAdam (2017) sid, 194.  
31 Ibid.   
32 Ibid.  
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rörelser pekar dock på att om en rörelse lyckas hitta en tydlig motståndare så är det lättare för 

individer att rikta sin oro, rädsla eller ilska mot den. En annan faktor som underlättar 

inramningen av problemet är om problemet kan kopplas ihop med en specifik grupp. Vad gäller 

klimatfrågan har det inte funnits någon tydlig grupp som anser att det är den viktigaste frågan. 

Om vi jämför med Black Lives Matter, en annan social rörelse, så var det inga problem för 

denna rörelse att mobilisera folk. Detta beror förmodligen på att många svarta anser att 

rasdiskriminering är tätt förknippat med deras liv, historia och familj. Denna subjektiva känsla 

är inte lika enkel att skapa kring klimatfrågan, eftersom att det inte är tydligt vem som drabbas 

värst av klimatförändringarna. 33  

 

McAdam menar att inramningen av klimatfrågan är avgörande för att mobilisera individer. För 

även om politiska möjligheter och mobiliseringsstrukturer är viktiga så är det ofta ett ökat 

intresse från allmänheten och en subjektiv känsla av oro eller ilska som får folk att mobilisera 

sig. Därför är det avgörande för klimatrörelsen att skapa en subjektiv känsla inför klimatfrågan, 

att inrama den på ett sätt som gör att folk kan identifiera sig med den. En viktig del av detta är 

att rikta ilskan och kritiken mot en specifik grupp eller person. Lyckas klimatrörelsen med detta, 

ökar utsikterna för en mobilisering.34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
33 McAdam (2017) sid, 194.   
34 McAdam (2017) sid, 202-205.  
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3.0 METOD 
I denna del av undersökningen besvaras frågor som rör undersökningens metod. Först 

diskuteras studiens val av metod och hur metoden tillämpas i denna undersökning. Sedan 

presenteras intervjuguiden som använts vid intervjuerna. Därefter följer en diskussion om valet 

av intervjupersoner. Avslutningsvis diskuteras tänkbara tillkortakommanden och problem med 

den valda metoden.  

 

3.1 Semistrukturerade samtalsintervjuer  
Valet av samtalsintervjuer föll sig naturligt, vilket beror delvis på att jag själv uppskattar 

intervjuer som metod. Vad som är ännu viktigare är dock att undersökningens syfte kan 

uppfyllas med den valda metoden. Enligt Metodpraktikan har samtalsintervjuer flera 

användningsområden. I denna undersökning passar intervjuer bra, eftersom att den ger sig ut 

på ett outforskat fält.35 Undersökningen har som syfte att förstå varför klimatstrejken som 

rörelse uppstått. Forskning kring sociala rörelser är ett väl utvecklat område, men inte när det 

gäller en skolstrejksdriven proteströrelse. Undersökningen ger sig således in på ett outforskat 

område inom forskningen, eller kanske snarare en outforskad del av ett område. Detta är ett 

område där intervjuer fungerar bra.36 Undersökningen fungerar även som komplement till 

enkätundersökningen. Samtalsintervjuer är ett bra tillvägagångssätt för att komplettera tidigare 

forskning, och lämpar sig således bra även av denna anledning.37  

 

Alla intervjuer genomfördes via telefon och höll på mellan 20-65 minuter. Varje intervju har 

utgått från samma mall med förberedda frågor. Mallen användes endast som grund i intervjun 

och följdfrågor kunde ställas och anpassas efter informanternas svar. Att ställa följdfrågor är en 

av de största fördelarna med en semistrukturerad intervju. Dessutom är den semistrukturerade 

intervju-formen en avslappnad sådan. Detta bidrog till att intervjuerna flöt på naturligt. Som 

intervjuare försökte jag hela tiden lyssna på vad informanten sa och låta den tala till punkt innan 

jag ställde en följdfråga. Jag försökte även utforma frågorna så att de skulle vara så öppna som 

möjligt och ge informanten möjlighet att tolka frågorna på sitt sätt. Jag avslutade varje intervju 

med att fråga om den intervjuade ville tillägga eller ta bort något och om den undrade något om 

syftet med intervjun. De intervjuade frågades även om det är okej att jag använder deras namn 

i undersökningen. Alla förutom en av individerna från Fridays for Future var okej med detta. 

Denna person kommer att förbli anonym och benämnas under pseudonymen NN.  

                                                        
35 Esaiasson et al (2017) sid, 262. 
36 Ibid  
37 Ibid 
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Varje intervju har transkriberats och fungerar som det huvudsakliga materialet i 

undersökningen. På grund av undersökningens begränsade omfång är intervjuerna inte 

återgivna i sin helhet. Vad gäller avvägningen mellan vad som bör tas med i analysen och vad 

som bör utelämnas, har jag utgått ifrån denna princip: När en majoritet av informanterna svarat 

på ett liknande sätt har detta presenterats. Genom att ta med svar som en majoritet av 

informanterna står bakom kan jag ge en tydlig bild av informanternas uppfattning om 

klimatstrejken. Avvikande svar tas dock med i vissa fall. Har detta skett ska det vara tydligt 

markerat för läsaren. Anledningen till varför avvikande svar tas med beror på att de belyser 

aspekter som jag tror är viktiga för förståelsen av strejken.  

 

3.1.1 Intervjuguide  
Innehållet i intervjuguiden är kopplat till undersökningens frågeställning och syfte (Se bilaga 

1). Intervjuguiden utgår ifrån undersökningens teoretiska utgångspunkt, alltså Social 

Movement Theory. Som jag beskrivit ovan råder det ett konsensus bland forskare om vilka 

kontextuella faktorer som förbättrar utsikterna för utvecklingen av en social rörelse. För att 

besvara undersökningens forskningsfråga har jag utgått ifrån dessa tre kontextuella faktorer i 

min intervju och de fungerar således som undersökningens huvudteman. Intervjuerna inleddes 

med ett par inledande frågor om klimatstrejken och informantens tidigare engagemang i 

klimatfrågan. Sedan övergick intervjuerna till de frågor som är kopplade till undersökningens 

syfte och teori.   

 

Det var inte helt enkelt att utforma frågorna under respektive tema. För samtidigt som jag vill 

få fram svar som kan kopplas till teorin, så vill jag inte ställa frågor där informanten känner att 

jag förväntar mig ett visst svar. Därför var min ambition att ställa så öppna frågor som möjligt 

inom varje tema, men att följdfrågorna kunde anpassas ännu mer så att svaren kunde kopplas 

till teorin. Under temat ’Politiska möjligheter’ ville jag undersöka om det fanns någon specifik 

händelse, event eller process som bidragit till klimatstrejkens utveckling. Enligt 

undersökningens teoretiska utgångspunkt krävs ofta en öppning eller ett utrymme som en 

rörelse kan utnyttja för att stärka sin position. Därför inledde jag med en öppen fråga om varför 

klimatstrejken sker nu. Vissa informanter nämnde då direkt konkreta händelser, samtidigt som 

andra diskuterade utvecklingen i mer generella beskrivningar. För att få svar som kan relateras 

till teorin behövde jag därför ställa följdfrågor som kunde leda in informanten på rätt område. 

Tema 3 ’Mobiliseringsstrukturer’ fokuserade på de organisatoriska verktyg som 

organisationerna och rörelsen använt sig av. Här ville jag undersöka mer konkret hur 

organiseringen bakom klimatstrejken sett ut och organisationernas roll i strejken. Enligt 
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forskningen krävs organisatoriska verktyg för att kunna mobilisera en rörelse, vilket 

undersöktes i denna del. Tema 4 ’Inramning av problemet’ fokuserar på hur rörelsen pratat om 

klimatfrågan. Forskare inom Social Movement Theory menar att det krävs en tydlig inramning 

av problemet för att skapa en mobilisering. Här ville jag således undersöka om inramningen av 

klimatfrågan förändrats något under strejken, eller om klimatrörelsen pratat om klimatet på 

samma sätt som tidigare. Forskare har även lyft upp vikten av vissa känslor för att skapa 

mobilisering i en rörelse. Därför frågade jag informanterna om de uppfattat några specifika 

känslor under klimatstrejken.  

 

3.1.2 Val av intervjupersoner  
Intervjuerna har genomförts med sex strategiskt utvalda informanter som valts för att passa 

undersökningens syfte. Valet av individer gick till på följande sätt: Jag utgick ifrån 

klimatnätverket Klimatsverige, som är ett nationellt nätverk som samlar miljöorganisationer för 

att stärka klimatrörelsen i Sverige. Jag använde mig sedan av sökmotorn Google för att söka på 

organisationernas namn och ’Fridays for Future’, för att se om organisationerna spridit 

information om klimatstrejken. Därefter kontaktade jag dem som genom sina kanaler spridit 

information om strejken och frågade om organisationerna på något sätt var delaktiga i 

klimatstrejken den 15 mars 2019. Om de var delaktiga och ställde upp på intervju så 

genomfördes intervjun.  

 

De flesta av organisationerna som jag kontaktade fick jag svar ifrån. Jag hade dock en 

förhoppning om att få intervjua en representant från Greenpeace, då detta är en stor organisation 

sett till inflytande, resurser och antal medlemmar. De organisationer som intervjuats är relativt 

sett små till antalet medlemmar och det hade varit intressant att se om bilden av klimatstrejken 

förändrats något om en större organisation intervjuats. Jag fick dock inget svar från Greenpeace. 

 

Ambitionen med undersökningen var till en början att intervjua individer från 

miljöorganisationer som varit aktiva i klimatstrejken. När jag kom i kontakt med 

miljöorganisationer blev jag dock hänvisad till ytterligare två personer som varit drivande i 

klimatstrejken. Dessa personer är aktiva inom Fridays for Future, det informella nätverk som 

skapats runt strejken. Personernas namn nämndes av flertalet av informanterna från 

organisationerna och jag valde således att försöka få tag på dem. Detta lyckades jag med och 

genomförde intervjuer även med dem två. Den inledande ambitionen att bara intervjua individer 

från miljöorganisationer förändrades således. Istället kompletteras intervjuerna med 

miljöorganisationerna med två ytterligare intervjuer. Att frångå den ursprungliga ambitionen 
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att intervjua representanter från organisationer ser jag inte som ett problem. Det är snarare 

intressant att få höra vad centralt placerade personer, både inom rörelsen Fridays for Future och 

utanför, har att säga om den. Det är dock viktigt att förstå att Fridays for Future inte definieras 

som en organisation i denna undersökning, utan ett informellt nätverk.  

 

Detta är en informantundersökning, vilket innebär att informanterna bidrar med information 

som är intressant för att förstå det fenomen som undersöks. Vad som är viktigt vid 

informantintervjuer är att hitta personer som beskrivs som ”centralt placerade källor”.38 I denna 

undersökning har jag lyckats få kontakt med väldigt centrala individer i rörelsen. Två av 

initiativtagarna till Fridays for Future, den globala rörelse som samlar alla klimatstrejker över 

världen, är två personer som antas ha mycket information och insyn i rörelsen. Deras 

information värderar jag således högt. Representanterna från miljöorganisationerna är även 

dem centralt placerade individer, som antas ha god kunskap om mobilisering kring klimatet. Är 

det några individer som har intressant information om klimatstrejken borde det rimligtvis vara 

individer som själva engagerat sig för klimatet genom sina organisationer. Deras kunskap och 

information värderar jag således högt och lägger stor tyngdpunkt på i min analys. Att få tag på 

så många centrala källor var självklart förhoppningen, men inget jag räknade med. Att jag 

lyckades med detta innebär således att jag har goda grunder att dra slutsatser om klimatstrejken 

utifrån mina resultat.  

 

Organisationerna 

De miljöorganisationer som intervjuats är Klimataktion, PUSH och KG Earth. De individer 

som intervjuats är talespersoner, ordförande eller vice ordförande för sina respektive 

organisationer. Från Klimataktion har två individer intervjuats. Dessa personer är dock inte bara 

aktiva i Klimataktion utan även i Extinction Rebellion, en internationell rörelse som vill uppnå 

radikal förändring i klimatpolitiken genom civil olydnad.39 

 

Klimataktion är en påverkansorganisation vars mål är att få politikerna att föra en klimatpolitik 

där vetenskap och forskning kommer i första hand och tas på största allvar. Organisationen 

fungerar som en plattform som både individer och andra organisationer kan ansluta sig till. 

                                                        
38 Esaiasson et al (2017) sid, 236.  
39 Extinction Rebellion. Om oss. 2019. https://www.extinctionrebellion.se/om-oss/ (Hämtad 2019-05-16). 



 
19 

Klimataktion beskriver sig själva som en folkrörelse som ”insisterar på omedelbar 

handling!”40 Klimataktion bildades 2008 och hade 550 medlemmar 2018.41 

 

PUSH är en miljöorganisation som riktar sig till unga. Nätverket består av unga personer som 

arbetar helt ideellt. Mycket av det organisatoriska arbetet inom PUSH sker genom dess styrelse 

och arbetsgrupper. Ambitionen för nätverket är dock att det ska vara en platt organisation där 

alla kan delta på sina egna villkor. PUSH beskriver sig själva som de ungas röst i 

hållbarhetsfrågan och fungerar som ett hållbarhetsnätverk,  där de arrangerar olika event. De 

vill helt enkelt skapa en plattform för unga som tror på en hållbar framtid. PUSH bildades 2013 

och består 2019 av 825 medlemmar.42  

 

KG Earth är en förening vid Kungsholmens Gymnasium i Stockholm. Föreningen är en 

plattform för studenter som är intresserade av klimatfrågor och de genomför olika sorters 

miljörelaterade event, exempelvis genomfördes en banderollverktstad inför klimatstrejken den 

15 mars. Föreningen bildades 2018. Medlemsantalet är oklart, men 95 personer gillar 

föreningens sida på Facebook.43 

 

3.2 Resultat från enkätundersökningen 
Resultaten som används från enkätundersökningen kompletterar samtalsintervjuerna för att få 

en djupare förståelse för klimatstrejken. Valet av enkätundersökningen föll sig naturligt av flera 

anledningar. För det första behandlar enkäten klimatstrejken i Sverige, och dessutom den strejk 

som genomfördes den 15 mars, den överlägset största hittills. Dessutom genomfördes enkäten 

enligt en utarbetad metod som gör det möjligt att säkerställa att resultaten från undersökningen 

är representativa för hela den undersökta populationen. Forskarnätverket bakom 

enkätundersökningen har genomfört över 100 undersökningar av protestdemonstrationer och vi 

antar således att resultaten är representativa för klimatstrejken.44 Den kvantitativa 

enkätundersökningen fungerar även bra som ett komplement till samtalsintervjuerna. 

Enkätundersökningen ger oss svar på vilka som deltog, men genom intervjuerna kan vi 

förhoppningsvis få en djupare förståelse för varför protestdeltagarna deltog.  

                                                        
40 Klimataktion. Plattform. 2016. https://klimataktion.se/om-klimataktion/plattform/ (Hämtad 2019-05-07) 
41 Klimataktion. Verksamhetsberättelse för 2016-2017 för Klimataktion. 2017. http://klimataktion.se/wp-
content/uploads/2016/03/verksamhetsber%C3%A4ttelse-2017-2018.pdf (Hämtad 2019-05-07) 
42 Push. Om Push. 2019. https://pushsverige.se/om-push/ (Hämtad 2019-05-07)  
43 KG Earth. KG Earth. 2019. https://www.facebook.com/kgearth/ (Hämtad 2019-05-07)  
44 Protest Survey (2019)   
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Resultaten från enkätundersökningen har analyserats utifrån samma centrala teman som 

återfinns i intervjuguiden, det vill säga politiska möjligheter, mobiliseringsstrukturer och 

inramning av problemet. 

 

3.3 Metodkritik och begränsningar  
Validitet och reliabilitet används främst inom kvantitativa studier, och är inte lika applicerbara 

på kvalitativa studier.45 I denna del diskuteras istället problem som jag stött på med den valda 

metoden och vilka begränsningar det kan tänkas leda till för mina resultat.  Detta är viktigt för 

att motivera att undersökningens resultat och slutsatser är tillförlitliga och välgrundade.  

 

Semistrukturerade intervjuer ger oss en möjlighet att ställa följdfrågor och få uttömmande svar 

av informanten, men det finns också en risk för att informanterna snedvrider sina svar för att 

framstå på ett visst sätt. 46   Detta är dock ofrånkomligt när man genomför intervjuer och enda 

sättet att undvika denna felkälla är genom att granska materialet noggrant och reflektera över 

om de intervjuade kan tänkas ha en bias eller intressen som påverkar deras svar. I denna 

undersökning har jag och min handledare diskuterat tänkbara bias som informanterna skulle 

kunna tänkas ha, vilket betyder att jag ständigt varit medveten om detta och reflekterat över 

dessa risker. 

 

Vid samtalsintervjuer finns det alltid en risk för intervjuareffekten.47 Min förhoppning är att 

frågorna varit ställda på ett så öppet sätt som möjligt, vilket leder till en minskad risk för att 

informanterna blir påverkade åt något håll. Det finns dock en risk att representanterna från 

organisationerna vill framställa sin del i klimatstrejken på ett visst sätt. Å ena finns det en risk 

att de vill förstora sin medverkan i strejken, för att visa att just deras medlemmar deltog. Å 

andra sidan kanske de vill förminska deras deltagande i strejken, just för att visa att det är de 

unga som skapat denna rörelse. Att spekulera om detta väntar jag dock med till diskussionen. 

Vi bör dock vara medvetna om denna risk för tendens. Det finns även risk för tendentiösa svar 

från de två personerna från Fridays for Future. Rörelsen har fått mycket hyllningar i media, men 

den har också utsatts för kritik och motstånd. Detta gäller framförallt Greta Thunberg. På grund 

av detta finns en risk för att individerna vill framställa rörelsen på ett positivt sätt för att ge en 

viss bild av rörelsen. Denna risk måste jag således också vara medveten om.  

 

                                                        
45 Esaiasson et al (2017) sid, 243. 
46 Esaiasson et al (2017) sid, 260-261  
47 Esaiasson et al (2017) sid, 243.  
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Undersökningens resultat är inte generaliserbara. Undersökningen består av sex intervjuer och 

på grund av detta är det svårt att säga något allmängiltigt om klimatstrejken.48 Ambitionen med 

undersökningen är dock inte att generalisera resultaten till andra klimatstrejker eller 

proteströrelser, utan endast att försöka förklara drivkrafterna bakom denna. Detta betyder att 

bristen på generaliserbarhet inte är ett problem i sig. 

 

För att resultaten från samtalsintervjuerna ska vara tillförlitliga krävs tydliga beskrivningar av 

undersökningens genomförande.49  Läsaren ska kunna förstå hur intervjuerna gått till och kunna 

bedöma om intervjuerna kan tänkas leda fram till tillförlitliga resultat. I denna studie finns 

tydliga beskrivningar av genomförandet av undersökningen, vilket innebär att studien kan 

replikeras enkelt. Undersökningens resultat är således inte beroende av forskaren, utan 

undersökningen bör kunna genomföras av en annan forskare med liknande resultat. Intervjuerna 

har även genomförts enligt en intervjuguide som i samband med min handledare arbetats fram 

för att passa undersökningens syfte så bra som möjligt. Med anledning av detta anser jag att 

undersökningens metod har arbetats fram på ett sätt som gör det möjligt att dra välgrundade 

slutsatser utifrån materialet. 

 

Till sist bör nämnas att det alltid finns en risk för tolkningar vid kvalitativa studier, exempelvis 

att författaren tolkar resultaten på ett sätt som stödjer dennes åsikter.50 Då jag inte har några 

kopplingar till miljörörelsen eller någon av de intervjuade personerna anser jag dock att mina 

personliga värderingar inte påverkar undersökningens resultat.  

 

 

 

 
 

 

 

                                                        
48 Esaiasson et al (2017) sid, 154. 
49 Ibid.  
50 Esaiasson et al (2017) sid, 243.  
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4.0 ANALYS 
I denna del presenteras den empiriska delen av undersökningen, vilket består av 

samtalsintervjuerna samt resultatet från enkätundersökningen. Presentationen av analysen är 

uppdelad på samma vis som intervjuguiden, det vill säga enligt de kontextuella faktorer som 

ökar utsikterna för en social rörelses utveckling. Ambitionen med denna del är att presentera 

resultatet från intervjuerna och öka läsarens förståelse för klimatstrejken.  

 
4.1 Politiska möjligheter  
Samtalsintervjuerna  

En majoritet av informanterna lyfter att de väntat på att en mobilisering för klimatet i denna 

storlek ska ske. NN som själv inte var engagerad i klimatfrågan tidigare beskriver att denna 

känsla var tydlig bland andra aktiva i strejken:  

 
”Många andra som engagerade sig visste mycket och de sa att de gått och väntat på att detta skulle hända. 
Det var andra ungdomar där och forskare som sagt att ”jag har bara väntat att något såhär ska hända”. 

Det fanns inget riktigt i samhället som visade vad som hände, men i och med strejken så fanns det nåt 
som visade vilken kris det är.” NN (Fridays for Future) 

 

Janine O´Keeffe är en av dem som verkligen gått och väntat på att något sådant här ska ske. 

Hon grundade Fridays for Futures Facebook och hemsida:  

 
”Jag gick dit andra veckan. Jag hade sett det på Facebook. Jag kände inte till henne (Greta) eller vem 
hennes föräldrar var. Jag hade längtat efter det här sedan 2012, för jag kände att demokratin inte längre 

fungerade i Australien (Janine bodde i Australien 2012). Folk har för mycket god mat i magarna för att 
vilja ändra på sig och sin livsstil. Så sedan 2012 har jag letat efter en person som skulle strejka med mig. 
Men när jag hittade Greta så var det verkligen någon som ville strejka med mig. Spännande att du var 
så tidig med att du ville strejka, men att det tog till 2018 innan du hittade någon att strejka med. Ja 
precis. När hon var där så var det bara ”Wow ett barn!”.” Janine O´Keeffe (Fridays for Future)  

 

En majoritet av informanterna nämner det politiska läget i Sverige som en del av förklaringen 

till att klimatstrejken. I och med att politikerna inte lägger tillräckligt stor vikt vid att stoppa 

klimatförändringarna har man börjat tröttna på politikerna. Det har länge förts en politik som 

inte går i linje med Parisavtalet, samtidigt som politiker ofta beskriver Sverige som ett 

föregångsland vad gäller klimatomställningen. Janine O´Keeffe beskriver det politiska 

missnöjet: 
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”Det är mycket lättare att få med folk om regeringen är dålig. I Sverige har det varit trögare. Man är aldrig 
profet i sitt eget land och dessutom tror folk på staten här, från att dom föds till dom dör. Men när det 

gäller denna fråga så har staten definitivt inte skött sig. [---] Och även dom politikerna som jobbar med 
klimatlagen och i klimatrådet kommer ut med falska siffror som säger att Sverige minskat sina utsläpp, 
men det är falskt, det är rent ljug. Och då säger Greta det, för att det faktiskt är falskt. Det är liksom noll 
ansvar i frågan. ” Janine O´Keeffe (Fridays for Future)  

 

NN anser också att politikerna inte tagit ansvar i klimatfrågan. Hen började strejka med Greta 

innan förra valet för att skapa en opinion och få folk att tänka på klimatet när de gick för att 

rösta. Men när de såg att det faktiskt hade effekt och det bildades en rörelse så fortsatte de. Ur 

detta växte Fridays for Future fram och även det mål som rörelsen har:   

 
”Det vi önskar uppnå är alltså att Sverige för en politik som går i linje med Parisavtalet och att politikerna 
faktiskt visar att dom gör nånting.” NN (Fridays for Future)  

 

En majoritet av informanterna beskriver även att det funnits ett antal politiska möjligheter som 

möjligen kunnat påverka mobiliseringen av klimatstrejken. Att klimatet är i ständig förändring 

och att effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare är en återkommande förklaring till 

den ökade mobiliseringen. Flertalet av informanterna menar att det framförallt beror på att 

klimatförändringarna är konkreta. Skogsbränderna, den extrema värmen förra sommaren i 

Sverige och IPCC-rapporten är tre händelser som nämns av flera informanter. Att händelserna 

är konkreta innebär att det blir tydligt för alla personer i samhället att någonting i vår värld 

håller på att förändras. Samuel Jarrick beskriver det såhär:  
 

”I vår rörelse har vi tjatat på, men att det blivit sånt tryck beror nog på att människor känt det i sin egen 
vardag, och att det i Sverige blivit tydligt med klimatförändringar. Den extrema sommaren i år är en viktig 
faktor. Det är inte lika abstrakt längre, för klimatförändringarna är här. Det är inget hot, det är snarare en 

högst påtaglig verklighet redan nu.” Samuel Jarrick (Klimataktion)  

 

En händelse som alla informanter nämner är dock Greta Thunbergs strejkande. Vad gäller 

Gretas betydelse för rörelsen finns det inga tvivel bland informanterna, hon har varit avgörande 

för rörelsens framväxt och spridning. Hon har fungerat som ansiktet utåt för rörelsen och har 

enligt många av informanterna karaktärsdrag och egenskaper som gör att hon är oumbärlig för 

rörelsen. Janine O´Keeffe  som följt Greta noga sedan vecka två av klimatstrejken beskriver 

henne såhär: 
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”Om Greta inte funnits, om hon inte hållit sina fantastiska tal och drivit det hon gör, hade det inte gått. 
Hon har varit superviktig för mig, av flera anledningar. Först när hon pratar, så pratar hon om framkanten 

och vad forskarna säger. Hon försöker liksom inte representera dom mysiga forskarna. Hon pratar om 
kampen. För det andra är hon veckovis och jag tror att det är väldigt viktigt att på grund av att det är 
regelbundet och folk förstår att ”Aha, jag kan vara med henne varje vecka”. Det tredje hon gör är civil 
olydnad, vilket jag tycker är det viktigaste. [---] Hon är också väldigt duktig med media, hon använder 
konstant samma kläder. Dessutom är hon en ung flicka. Det är egentligen dom personerna som är mest 

maktlösa i vår samhälle. Till sist har hon väldigt bra talking points och hon säger det om och om igen. 
Nästan tråkigt, men det är det som behövs.” Janine O´Keeffe (Fridays for Future)  

 

Informanterna från miljöorganisationerna instämmer med Janine. Framförallt lyfter 

organisationerna Gretas initiativ till att börja strejka som avgörande för rörelsen. Att Greta satte 

sig för att skolstrejka varje fredag har skapat grunden för att rörelsen ens ska vara möjlig.  

Avslutningsvis menar många att det är en fråga om ”rätt person vid rätt plats”.51 Det verkar som 

om klimatrörelsen i stort har gått och väntat på att något sånt har ska ske. Att folk inom 

organisationer har väntat på att en mobilisering av det här slaget ska ske, men att det krävs 

någon sorts gnista i krutburken.52 Pia Björstrand beskriver det såhär:  

 
”Och det var det som var speciellt i detta. Många hade ju aldrig varit ute och strejkat förut. Men i detta 
fall fanns Greta som varit någon slags kanal och det har tillkommit andra ledare på andra platser. De har 
säkert varit engagerade tidigare och velat komma ut med ett budskap och nu fick dom ett tillfälle.” Pia 
Björstrand (Klimataktion)  

 

Enkätundersökningen  

Enkätundersökningen frågade inte konkret om det funnits någon politisk händelse eller 

möjlighet som påverkat individen till att engagera sig. Enkäten frågade dock om tidigare 

demonstrationserfarenhet och erfarenhet av att påverka politiker. Vad gäller tidigare 

demonstrationserfarenhet var det 36 procent av ungdomarna som aldrig demonstrerat förut. 57 

procent svarade att de demonstrerat 1-5 gånger. Endast 9 procent svarade att de strejkat mer än 

fem gånger. Detta skiljer sig från de vuxna respondenterna, där mer än var tredje person strejkat 

över 20 gånger. Demonstrationserfarenheten var således mycket högre bland de vuxna.53 

 

Erfarenheten av att påverka samhälle och politiker var låg bland de unga. Endast 8 procent av 

ungdomarna har kontaktat en politiker för att få till förändring. Istället skriver unga på 

                                                        
51 Samuel Jarrick (Klimataktion)  
52 Niklas Björklund (PUSH)  
53 Wahlström et al (2019) sid, 12.  
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namninsamlingar eller använder sociala medier för att skapa debatt och sprida information om 

en politisk fråga. Men framförallt har en stor del av de unga ändrat sin livsstil av politiska, 

etiska eller miljömässiga skäl. Exempelvis genom att köpa färre produkter eller ändra sina 

matvanor för klimatets skull. De vuxna har mer erfarenhet av att påverka politiker, men svarar 

i övrigt väldigt likt de unga.54 

 

Resultaten från enkätundersökningen visar också att Greta haft stor betydelse för 

klimatstrejken. Den första frågan som ställdes i enkäten handlade om i vilken utsträckning 

Greta har gjort protestdeltagaren mer intresserad av klimatfrågan. 31 procent av ungdomarna 

svarade ’mycket’ på denna fråga, 23 procent svarade ’ganska mycket’ och 25 procent svarade 

’i viss mån’. Greta verkar även ha påverkat ungas deltagande i klimatstrejken den 15 mars. 45 

procent svarade nämligen ’mycket’ på frågan om Greta påverkat protestdeltagarens beslut att 

delta i klimatstrejken. 18 procent svarade att hon påverkat ’ganska mycket’ och endast 12 

procent svarade att hon inte alls påverkat deras beslut.55 Det är uppenbart att Greta haft 

betydelse för ungas val att delta i klimatstrejken. Respondenternas svar tyder på att många blivit 

intresserade av klimatfrågan på grund av Greta och deltog i klimatstrejken den 15 mars på grund 

av henne. Detta gäller för de vuxna också, även om många var intresserade av klimatfrågan 

redan innan klimatstrejken. Greta har trots detta påverkat många vuxna att delta i klimatstrejken 

och 45 procent svarade ’mycket’ på frågan om Greta påverkat deras beslut att delta i 

klimatstrejken.56 

 

4.2 Mobiliseringsstrukturer  
Samtalsintervjuerna  

NN var en av initiativtagarna till strejken. Tillsammans med Greta satte hon sig med sex andra 

unga för att strejka för klimatet. NN säger att det var väldigt lätt att engagera sig i 

klimatstrejken. Hela stämningen var till en början väldigt inkluderande och alla som ville hjälpa 

till fick vara med. NN beskriver öppenheten och enkelheten som något positivt med Fridays for 

Future. Detta är dock inte helt oproblematiskt:  

 
”Det är svårt med Fridays for Future för man vill vara organiserad, men inte en organisation. Man vill 
behålla lättillgängligheten för alla samtidigt som man vill kunna anordna stora saker som den 15 mars. 
Då behöver man hjälp och i värsta fall pengar. Det var inte så många som kom till en början, sen kom det 

                                                        
54 Wahlström et al (2019) sid, 15.  
55 Wahlström et al (2019) sid, 17-18  
56 Ibid  
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några vuxna och hjälpte till. Dom hade börjat starta ett internationellt nätverk som vi fick ta del av. [---] 
När vi fick hjälp av de vuxna blev det lättare att engagera sig större.” NN (Fridays for Future)  

 

Det verkar alltså vara många vuxna som hjälpt till i skapandet av denna rörelse:   

 
”Janine (O´Keeffe) har varit avgörande för spridningen internationellt, genom att göra olika initiativ som 
gör att folk vet om varandra, göra kartor och uppdatera så alla vad som händer. Vuxenvärlden har velat 
stötta det här, men hon har varit väldigt mån om att vuxna inte får ta över.” Samuel Jarrick (Klimataktion)  

 

Janine O´Keeffe, 54 år gammal, startade websidan för Fridays for Future och Facebooksidan. 

Hon menar att strejken är ett sociala medier-fenomen:  

 
”Jag är en facebookperson och började skapa kontakter via Facebook. Jag började i augusti och filmade 
Greta några minuter här och där och skickade det till Australien för att sätta fart där. I början var det 
mycket fokus på Sverige, men 15 mars blev det en förändring, rent personligt. Det blev en ändring till att 
titta på så mycket länder som möjligt. Min roll kan kallas coalition creator. Så snart jag ser någon 

organisation i ett annat land som är klimataktivister, går jag ut och hälsar och säger vad jag gör, vem jag 
är, vem Greta är. Nu vet dom vem hon är, men 15 oktober visste folk inte det. Jag ber snällt, kan ni 
använda vår hashtag, kan vi använda er, hur kan vi samarbeta för att göra det bra. Detta gjorde vi tills det 
var typ 40-50 länder. Sen blev Greta mer känd efter COP-24 och det började rulla av sig själv.” Janine 
O´Keeffe (Fridays for Future)  

 

Janine fortsätter med att beskriva hur organiseringen sett ut inom Fridays for Future och sin roll 

i nätverket:  

 
”Jag följer Greta. Jag följer det hon gör noggrant och ser vad jag kan göra för att expandera detta så fort 
det går. Man kanske skulle kalla mig för hennes mest intensiva följare. Det är andra unga som också följer 
Greta intensivt, till exempel NN, men i början såg dom inte det här som en sociala medier-grej, 
organisationsmässigt. Men hur ser det ut mer organisationsmässigt, jag tänker på strukturen bakom 

rörelsen, kan vem som helst vara med och hjälpa till? Absolut, vem som helst kan vara med och hjälpa 
till. Som Greta säger ”Everybody is welcome. Everybody is needed”. Men såklart kan du inte vara 50 
personer som jobbar med en hemsida. Vi är 15 personer som tycker till i en Facebook-chat och det är en 
kille som sköter det mesta på hemsidan och en annan kille som jobbar med alla siffror. Sen har vi 

regelbundna möten varje lördag morgon och söndag kväll. Vad är det för ålder på alla som är med? 
Lite blandat. I Sverige är det ganska mycket vuxna. Men det är mycket unga med i facebookgrupperna 
också.” Janine O´Keeffe (Fridays for Future)  

 

Enligt informanterna är det flera vuxna som varit med och stöttat rörelsen och drivit den framåt: 
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”Tror du att de unga skulle kunnat mobilisera sig utan stöd från vuxna? Jag tror att de kunnat klara 
det själva, men det hade inte fått så snabb spridning och det har ju verkligen varit till hjälp att ha stöttning 

runtomkring, med hemsidan och att kunna samla allt.” Pia Björstrand (Klimataktion)  

 

Även organisationerna har mobiliserat sig i klimatstrejken, men många av informanterna 

beskriver att deras roll i denna rörelse inte varit självklar. Det har varit en balansgång mellan 

att stötta rörelsen, samtidigt som man inte vill kapa de ungas rörelse. Att det är de unga som 

varit de som fått stå i centrum för denna rörelse verkar ha varit viktigt för organisationerna. 

Därför har de flesta organisationer hållit sig i bakgrunden, mer än vad de annars skulle gjort. 

PUSH har exempelvis stöttat rörelsen, men främst genom att publicera på sociala medier. 

Klimataktion har även dem publicerat information om strejkerna och bidragit med en del 

finansiella medel, men framförallt hänvisat till Fridays for Future och websidan samt Facebook. 

KG Earth har spridit information bland gymnasieskolor, genom att kontakta dem och informera 

om klimatstrejken samt informerat via sociala medier. Sammantaget så är informanterna eniga 

om att det inte är organisationerna i sig som drivit denna rörelse:  

 
”Det som byggt upp detta på gott och ont är att det inte är någon organisation som står bakom detta. Det 
har varit dessa gräsrotsgrejer, till exempel Fridays for Future som varit stort i Sverige men även 
internationellt. Även hashtags som #schoolstrikeforclimate och #fridaysforfuture. [---] Det finns ingen 
organisation som drev detta, det fanns en hemsida och facebook-event på olika platser i världen och sen 
kunde du submitta dina egna grejer. Du kunde sitta i Säffle, Canberra eller Nigeria och bara hoppa in och 

vara med. Det var enkelt syftesformulerat.” Niklas Björklund (PUSH)  

 

Organisationerna har varit delaktiga genom sociala medier och kanaliserat det budskap som 

finns. Det verkar finns en bred uppslutning bland organisationer vad gäller att sprida 

information om strejken, men att organisationernas engagemang begränsar sig till att just sprida 

information via sociala medier. Sophia Han beskriver:  

 
”Fridays for Future som rörelse byggdes upp väldigt bra, man kommunicerade ut ett gräsrotsengagemang 
där det inte var fokus på organisationer, utan fokus på sakfrågan och politiken. [---] Men framförallt tror 

jag att man byggt upp en hype. Vi tillsammans med andra organisationer gjorde en stark organisering och 
mobilisering kring detta. Vi uppmärksammade att det skulle ske, samtidigt som vår ställning har varit att 
stötta den här bollen som satts i rullning, samtidigt som vi inte försöker ställa oss på den och driva den 
framåt. Så vi har varit lite extra passiva för att vi inte vill att organisationer ska hijacka rörelsen.” Sophia 
Han (KG Earth)  

 

Sophia menar att rörelsen kritiserats för just detta, att det inte är de unga själv som drivit 

rörelsen:  
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”Ja det är ju det folk frågar. Vilka är det som står bakom detta? Vilka politiska krafter är det? Alla försöker 

slå ner på oss på något sätt. Man försöker hitta ett höger-vänster perspektiv, någon styrelseordförande 
som sagt något konstigt. Det är så det funkar. Vi vill hela tiden dra allt till sin spets. Att vi är bara 
klimatkommunister eller diktaturkramare, fast det i detta fall handlar om en folkrörelse.” Sophia Han (KG 
Earth)   

 

Klimataktion har aktivt stöttat rörelsen. I organisationens medlemsbrev från mars 2019 skriver 

styrelsen hur Klimataktion som organisation kan stödja Fridaysforfuture. Det handlar om att 

synliggöra stödjare, skapa fysiska mötesplatser, involvera fackförbund och formulera 

medborgarförslag.57 När jag frågar Samuel Jarrick om detta svarar han såhär:  

 
”Fast vi gjorde inte jättemycket inför strejken. Som vuxen vill man inte ockupera ungdomarnas rörelse, 
men samtidigt kunna stötta den. Det är en fin balans. Det känns viktigt att de unga får stöd och tips och 
råd, men att de bygger den här utifrån sina perspektiv och erfarenheter så att de fortsätter ha initiativet 
och lusten att bygga vidare.” Samuel Jarrick (Klimataktion)  

 

Enkätundersökningen  

Klimatstrejken har kopplats ihop med unga strejkande, och majoriteten av deltagarna den 15 

mars var unga. 59 procent av de protestdeltagare som svarade på enkäten var under 20 år, 34 

procent var vuxna. Detta tyder på att en majoritet av protestdeltagarna var yngre, men att 

klimatstrejken även lockade äldre delar av befolkningen. Enligt forskarna var bortfallet i 

enkätintervjun väldigt lågt, vilket betyder att siffrorna är representativa för strejken.58 En 

majoritet av deltagarna var alltså unga. 

 

Resultaten från enkätundersökningen tyder också på att sociala medier var en mycket viktig 

informationskanal för mobiliseringen i klimatstrejken. 66 procent av de grundskole- och 

gymnasieleverna som deltog i strejken fick reda på strejken via sociala medier, framförallt 

Facebook, Twitter och Instagram. För individer över 20 år var denna siffra 68 procent. Utöver 

detta fick 63 procent av de unga information om strejken via vänner eller bekanta. För de vuxna 

var denna siffra 33 procent.59  

 

                                                        
57 Styrelsen för Klimataktion. Mars 2019. 2019. http://klimataktion.se/wp-
content/uploads/2019/04/Klimataktion-Medlemsbrev-201903.pdf (Hämtad 2019-05-07)  
58 Wahlström et al (2019) sid, 8.  
59 Wahlström et al (2019) sid, 14.  
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Enkätundersökningen visar också att ett endast ett fåtal av de unga var medlemmar i en 

organisation. Endast 10 procent var medlemmar i en miljöorganisation, samtidigt som 32 

procent inte var medlemmar i någon organisation. Vad gäller de vuxna var andelen medlemmar 

i organisationer högre. 42 procent tillhörde en miljöorganisation, 44 procent tillhörde en 

humanitär organisation och endast 17 procent tillhörde inte någon organisation. 60 

 

4.3 Inramning av problemet  
Samtalsintervjuerna  

Debatten kring hur allvarlig klimatfrågan är har tidigare varit försiktig. Klimatrörelsen har varit 

enig om att inte säga exakt hur allvarlig situationen är och hur ödesdigert det kan gå om vi inte 

agerar nu.  

 
”Det var länge som klimatrörelsen och debatten skulle föras på ett sätt så att man inte kunde säga exakt 
hur illa det var. För då skulle folk bara få panik och inte vilja göra något. Men denna debatt har försvunnit 
lite och att vi snarare behöver säga hur allvarligt det faktiskt är som utgångspunkt. För annars blir det 

väldigt lätt att man levererar något som inte heller är trovärdigt.” Samuel Jarrick (Klimataktion)  

 

Att prata om hur allvarligt läget faktiskt är och att prata om klimatet som en kris har inte varit 

något som organisationerna gjort tidigare. Detta gäller även bland forskare och politiker som 

länge tystat ner allvaret i de katastrofala konsekvenser som potentiellt kan ske om vi inte agerar 

nu. Men denna nedtonande bild av klimatförändringarna har i och med klimatstrejken ersatts 

av en ny inramning av problemet.  

 
”Det är annorlunda på det sättet att vi backat bandet lite. Förut pratade vi mycket om lösningarna och vad 
det innebär och hur vi kommer vidare, istället för att stå och skrika om hur livrädda vi borde vara. I vår 

organisation har vi valt den vägen.” Niklas Björklund (PUSH)  

 

Majoriteten av informanterna nämner denna förändring i debatten och framförallt lyfter de 

Gretas sätt att prata om klimatkrisen som en viktig faktor i den förändring som skett. Att hon 

är tydlig och att folk uppfattar henne som prestigelös är två viktiga aspekter av detta. Ingen av 

informanterna uppfattar att Greta själv har något att vinna genom att uttrycka sig på detta sätt 

och de menar att detta verkar vara en uppfattning som delas av de unga som väljer att strejka 

med henne. Att Greta använder sig av samma budskap om och om igen har varit viktigt för 

mobiliseringen i rörelsen. För hennes budskap är inte bara hårt, utan det är även tydligt, konkret 

och väl anpassat till unga. Samuel Jarrick beskriver:  

                                                        
60 Wahlström et al (2019) sid, 13.   



 
30 

 
”Jag tror det är någonting med Gretas sätt att formulera det här på, som jag tror människor uppfattar som, 
oavsett om de tror att det är sant eller inte, så har hon ingen dold agenda. Hon försöker inte frisera 

någonting och sälja inte frågan. Hon säger som hon uppfattar och tror att det är. Detta är lite nytt. Förut 
skulle man sälja in det på olika sätt, man skulle få folk att välja klimatsmarta val. Det har varit en idé om 
att det ska vara lite glättigt och begripligt förstås. Men jag tror att folk börjar inse att det funkar att göra 
som Greta. Att säga ”Såhär är det, det här måste vi göra”. Utan någon ilska, eller ego. Folk uppfattar inte 

som att hon behöver ha någon ära. Hon har bara insett att hon mår dåligt över klimatet och vill göra något 
åt det. Detta tror jag är nytt och gör intryck. Det är en vattendelare och lite nytt, för att det funkar medialt 
och att folk accepterar att det står någon som säger att ”såhär illa är det”.” Samuel Jarrick (Klimataktion)  

 

Att Greta dessutom är ung påverkar också denna inramning av problemet. Pia Björstrand 

fortsätter:  

 
”Greta har nog varit avgörande för att det blivit globalt. Just att det är ett barn, det blir en annan etisk 

utgångspunkt för det är ju verkligen dom som kommer drabbas hårt av klimatförändringar.” Pia 
Björstrand (Klimataktion)  

 

Klimatstrejken har också förändrat debatten genom att synliggöra den utbredda klimatoro som 

finns i samhället, särskilt bland unga. Känslan som en majoritet av informanterna förmedlar är 

att unga har varit väldigt oroliga över klimatet och att strejken fungerat som ett utlopp för denna 

oro: 

 
”Klimatoro finns inte på samma sätt i länder där man tror på sin regering. Det tillhör ett land som Sverige 

att tro på sin regering. Genom att tro på sin regering, tro på sina föräldrar, tro på sina lärare. Men nu har 
man tappat förtroendet och Greta har ändrat saker så att man börjar förstå den här klimatoron som finns 
bland svenska ungar. [---] Ungdomarna förstår nu att det finns andra ungdomar som tycker som dom. 
Förut var dom här personerna isolerade. Det är väldigt tydligt att Mynttorget är någon slags individ-
psykologisk-klimatoro-terapi-plats. Att man kan tala öppet om sin oro och hitta på saker man kan göra 

och sedan ta aktion.” Janine O´Keeffe (Fridays for Future)  

 

En majoritet av informanterna svarar också att det är tydligt åt vilket håll rörelsens budskap är 

riktat. Det är politikerna som är ansvariga för klimatkrisen och det är de som bär det yttersta 

ansvaret för hur Sverige skötts. Sophia Han uttrycker det såhär:  

 
”Det är vårt mål med strejken. Vi vill att politikerna ska ta miljöfrågan på högsta allvar och prioritera 
den, samt lyssna på och agera utefter den forskning som finns.” Sophia Han (KG Earth)  
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Enkätundersökningen 

Enkäten undersöker inte specifikt vad protestdeltagarna anser om inramningen av klimatfrågan 

under klimatstrejken. Den undersöker dock respondenternas uppfattning om klimatfrågan och 

i vilken utsträckning de håller med om ett antal påståenden. För det första har respondenterna 

låg tilltro till politikernas förmåga att bekämpa klimatförändringarna. De har inte heller någon 

tilltro till individen, då en låg andel av respondenterna anser att klimatfrågan främst kan lösas 

genom individuella förändringar och initiativ. Forskarna som genomfört enkäten anser att en 

anmärkningsvärd stor del av respondenterna tycker politikerna måste lyssna mer på forskarna. 

Över 40 procent av de unga anser att regeringen i första hand måste följa forskarnas råd vad 

gäller klimatet, snarare än vad medborgarna tycker. För de övriga deltagarna ligger denna siffra 

på över 50 procent. Till sist har en majoritet av respondenterna klimatfrågan högst upp på sina 

prioriteringslistor. Även om jobb, ekonomi eller tillväxt hotas, anser en klar majoritet av 

respondenterna att vi måste prioritera klimatfrågan och försöka rädda miljön i första hand.61 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                        
61 Wahlström et al (2019) sid, 15.  
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5.0 DISKUSSION 
I denna del diskuteras resultaten från samtalsintervjuerna och enkätundersökningen och hur 

dessa relaterar till den teoretiska utgångspunkten. Syftet med denna undersökning är att förstå 

vilka drivkrafter som ligger bakom klimatstrejken i Sverige. För att förklara detta har intervjuer 

genomförts med individer som varit delaktiga i mobiliseringen av klimatstrejken. Hypotesen 

har varit att ett samspel mellan tre kontextuella faktorer förbättrar utsikterna för att en social 

rörelse ska utvecklas. Utifrån denna hypotes har materialet från intervjuerna och 

enkätundersökningen analyserats för att se om detta gäller även för klimatstrejken i Sverige. 

Det finns mycket som tyder på att det gör det.   

 

5.1 Politiska möjligheter  
Politiska möjligheter kan egentligen vara vilken sorts händelse som helst, så länge den utmanar 

det rådande politiska läget. Om en händelse förändrar maktbalansen finns det möjlighet för en 

rörelse att överkomma de institutionella hinder som ofta finns för nystartade rörelser.   

 

En konkret och viktig händelse som alla informanter nämner är Greta Thunbergs initiativ till 

att börja strejka i augusti 2018. Enligt informanterna var det viktigt att det var just Greta. Hennes 

ålder, klädval, framtoning, sätt att formulera sig på och att hon envist suttit på Mynttorget vecka 

in och vecka ut har haft stor påverkan på mobiliseringen av rörelsen. Niklas Björklund beskriver 

denna känsla när han säger att det funnits individer som försökt dra igång liknande rörelser 

tidigare, men att dessa varit för gamla, för ointressanta eller inte tillräckligt vältaliga. Helt enkelt 

ingen Greta Thunberg.62 Detta stödjs även av resultaten från enkätundersökningen, där siffrorna 

är tydliga. Greta fick många att delta i strejken som kanske annars inte varit där. Gretas strejk 

och person kan beskrivas som den politiska möjlighet som krävs för att en rörelse ska utvecklas. 

För även om en del av informanterna nämner skogsbränderna under sommaren 2018 och IPCC-

rapporten som kom ut samma år, så är det ingen som beskriver dessa som avgörande för 

klimatstrejken. Istället beskriver de Gretas strejkande och hennes person som den händelse som 

initierade klimatstrejken.  

 

Vid en genomläsning av informanternas svar och enkätresultaten är det lätt att tillskriva Greta 

all ära för klimatstrejken och dess genomslag. Det är dock viktigt att se på dessa beskrivningar 

med viss skepsis och komma ihåg risken för tendens. Det finns en risk att informanterna 

tillskriver Gretas engagemang större vikt än vad som faktiskt är fallet. Jag nämner detta på 

                                                        
62 Niklas Björklund (Push)  
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grund av den kritik som Greta fått utstå i media. Ledarredaktionen på Dagens Nyheter beskriver 

denna kritik i en artikel och menar att det riktats ett oprovocerat stort vrede och hat mot Greta, 

något som författarna anser är obegripligt. Att hon inte skriver sina egna tal, att hon har mycket 

fel i sina uttalanden och att hon är ett viljelöst offer är en del av den kritik som riktats mot 

henne.63 Som en respons på detta finns det skäl att tro att individer som är engagerade i 

klimatstrejken har ett intresse av att försvara henne, belysa hur viktig hon är för rörelsen och 

förtydliga att det är Gretas eget val att klimatstrejka.  

 

Med reservation för detta anser jag ändå att det är Greta som skapat ett utrymme för 

klimatstrejken att utvecklas. Framförallt finns det anledning att tro att Greta varit viktig för 

mobiliserandet av unga. Enligt forskning finns det stöd för idén att unga har lättare att identifiera 

sig med andra unga aktivister.64 Denna tankegång är inte så svår att förstå; det är lättare att 

identifiera sig med personer som liknar en själv. Utifrån informanternas beskrivning av Greta 

och enkätundersökningens resultat finns det anledning att tro att en liknande identifiering skett 

vid klimatstrejken. Unga kan identifiera sig med Greta och hon kan därför motivera folk till att 

delta i klimatstrejken. Detta tyder på att Greta varit den politiska möjligheten som krävts för att 

rörelsen ska utvecklas.  

 

5.2 Mobiliseringsstrukturer 
När en politisk möjlighet uppstår krävs det organisatoriska verktyg och strukturer som 

underlättar en mobilisering. McAdam menar att resurser i form av kapital, människor och 

kunskap krävs för att en mobilisering ska ske. Dessutom krävs en struktur att mobilisera sig i, 

för att en rörelse inte ska bli kortlivad.  

 

Resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna pekar bägge på hur viktiga sociala 

medier har varit för rörelsen. Janine O`Keffe beskriver klimatstrejken som ett sociala medier-

fenomen och det finns inget i materialet som talar emot detta. Det mesta av mobiliseringen 

kring rörelsen verkar ha skett via sociala medier. Det mest intressanta från intervjuerna är dock 

inte hur mobiliseringen av klimatstrejken gått till, utan snarare vilka det är som drivit den.  

 

                                                        
63 Dagens Nyheter. Hånet mot Greta Thunberg bekräftar debattens totala urspårning. 2019. 
https://www.dn.se/ledare/hanet-mot-greta-thunberg-bekraftar-debattens-totala-ursparning/ (Hämtad 2019-05-08).  
64 Gordon, H., Taft, J. Rethinking Youth Political Socialization: Teenage Activists Talk Back. Youth & Society. 
2011. 43(4) 1499-1527.  
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Informanterna är noga med att påpeka att detta är ”de ungas rörelse”. Samtidigt beskriver de att 

många vuxna varit med och stöttat klimatstrejken och känslan efter att ha analyserat 

undersökningens empiriska material är att vuxna varit mer delaktiga än informanterna vill ge 

sken av. Återigen är det på sin plats att diskutera om informanternas svar kan vara tendentiösa. 

Klimatstrejken har i media porträtterats som ”de ungas rörelse”, att det är de unga som 

skolstrejkar för klimatet. Resultaten från enkätundersökningen visar också att unga utgör den 

största gruppen av strejkare under klimatstrejken. Samtidigt tyder resultaten från intervjuerna 

på att många vuxna engagerat sig i och drivit klimatstrejken. Till skillnad från medias 

rapportering av klimatstrejken verkar alltså vuxna stå för en stor del av organiseringen bakom 

rörelsen. Janine O´Keeffe är det mest tydliga exemplet på detta. Hon beskriver sig själv som 

”coalition creator”, är 54 år gammal och har varit en av huvudorganisatörerna inom nätverket 

Fridays for Future, ett nätverk som i media beskrivs som ett ungdomsnätverk.65 När Janine 

beskriver nätverket verkar dock en majoritet av de aktiva vara vuxna. Att många av 

organisatörerna och en del av protestdeltagarna är äldre innebär att den bild som målats upp i 

media inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Det finns en risk för att informanterna är 

medvetna om att detta är fallet och att de därför snedvrider sina svar för att få rörelsen att 

framstå som ”de ungas rörelse”. För visst ger det lite mer tyngd och mening åt rörelsen om den 

organiserats och drivits av unga. Det skapar dessutom en annan etisk utgångspunkt för 

politikerna att förhålla sig till, eftersom att det faktiskt är de unga som kommer få bära den 

största delen av konsekvenserna av en ansvarslös klimatpolitik.  

 

Att många vuxna varit engagerade i klimatstrejken är dock föga förvånande och stämmer väl 

överens med undersökningens teori. Enligt teorin krävs det tydliga mobiliseringsstrukturer och 

resurser för att en rörelse ska utvecklas. Att unga skulle ha tillgång till dessa är svårt att tro. Att 

vuxna skulle ha det är mer troligt. Dessutom verkar många av de vuxna som varit engagerade i 

klimatstrejken även varit engagerade på andra håll i klimatrörelsen. Utifrån detta är det enkelt 

att tänka sig att de vuxna som varit involverade i klimatstrejken har bidragit både med kunskap, 

erfarenhet och kontakter, vilket bidragit till mobiliseringen.  

 

Informanterna är även tydliga med att detta är en rörelse som skapats genom ett 

gräsrotsengagemang. Organisationerna beskriver själva sin roll i klimatstrejken som stöttande, 

men att de inte varit drivande i rörelsen. Alla organisationer har dock varit inblandade på något 

                                                        
65 Aftonbladet. Gretas budskap till makthavarna: Ni stjäl vår framtid. 2019.  
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/4d5XXe/gretas-budskap-till-makthavarna-ni-stjal-var-framtid 
(Hämtad 2019-05-09).  
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sätt. Precis som nämnts tidigare har klimatstrejken som rörelse fått kritik för att det inte är de 

unga som drivit rörelsen, utan att det är politiska krafter eller organisationer som ligger bakom 

mobiliseringen. Med detta i åtanke är det viktigt att fundera på om informanterna skulle kunna 

ha någon bias som påverkar deras svar vad gäller deras egen inblandning. Det finns en risk för 

att organisationernas representanter vill förminska sitt deltagande i strejken, just för att strejken 

inte ska uppfattas som organisationsdriven. Om det är på detta sätt eller inte låter jag vara osagt, 

men det finns anledning att tro att organisationerna varit mer aktiva i rörelsen än vad 

informanterna säger.  Det går i alla fall att konstatera att organisationer varit delaktiga i 

mobiliseringen kring klimatstrejken, genom att sprida information om klimatstrejken på sina 

kanaler och uppmuntra folk till att delta i den.  

 

5.3 Inramning av problemet  
McAdam är tydlig med vikten av en gemensam förståelse och inramning av ett problem för att 

en rörelse ska bildas. För en hållbar mobilisering krävs det att individer känner en subjektiv 

känsla inför klimatfrågan. Det kan vara rädsla, oro, hopp eller ilska, men huvudsaken är att de 

identifierar sig med frågan och känner sig sammankopplad med den på något sätt.  

 

Enligt många av informanterna är inramningen av klimatfrågan en av de viktigaste 

förklaringarna till mobiliseringen av klimatstrejken. Den tidigare klimatdebatten beskrivs som 

återhållsam och få har velat säga hur allvarligt läget faktiskt är. Detta har förändrats i och med 

Gretas retorik och det framstår tydligt att debatten kring klimatfrågan har förändrats under 

klimatstrejken. Det är viktigt att poängtera att denna del handlar om Gretas sätt att prata om 

klimatfrågan. Gretas strejkande och hennes person ser jag som en politisk möjlighet, vilket 

diskuteras ovan. Gretas retorik handlar snarare om hur hon inramat klimatproblemet. I 

klimatstrejken är inramningen tydlig och problembeskrivningen är enkel. Klimatkrisen är här, 

de ungas framtid är hotad och politikerna gör ingenting. Forskningen om sociala rörelser är ett 

tvärvetenskapligt ämne och mycket kunskap har tagits från socialpsykologin. Enligt denna 

forskning finns det också mycket empiriskt material som ger stöd åt att det krävs en gemensam 

identitet och gemensamma känslor för att mobilisera folk till protester.66 Det finns således goda 

skäl att tro att detta varit en viktig aspekt i mobiliseringen av rörelsen.  

 

Att det finns en tydlig motståndare är också viktigt för inramningen av klimatfrågan. På ena 

sidan står politikerna som beskylls för att ha skapat denna klimatkris. På andra sidan står de 

                                                        
66 van Stekelenburg., Klandermans, Bert. The social psychology of protest. Current Sociology Review. 
2013:886-905.  
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unga som är oroliga för deras framtid. McAdam menar att en tydlig konfliktlinje gör det lättare 

för individer att identifiera sig med en rörelse och följaktligen känna sig manade till att agera. 

Denna konfliktlinje har varit tydlig i klimatstrejken och har utan tvekan bidragit till 

mobiliseringen av den. För onekligen verkar det ha funnits strukturer på plats och 

organisationer som varit redo att mobilisera sig i klimatfrågan, samtidigt som det verkar ha 

saknats en gemensam inramning och förståelse för problemet. I denna rörelse har inramningen 

varit tydlig och budskapet enkelt, vilket bidragit till mobiliseringen av rörelsen. 

 

Till sist diskuterar många av informanterna att klimatstrejken belyst en klimatoro som finns 

bland unga i Sverige och att klimatstrejken fungerar som en mötesplats där man kan få uttryck 

för denna oro och möta andra som känner likadant. Svenska ungdomar uttrycker ofta en 

klimatoro, i högre grad än många andra länder. Enligt en undersökning från 2012 finner Maria 

Ojala att det finns en utbredd klimatoro bland unga i Sverige. Hon finner dock att de flesta 

vänder denna oro till något bra, exempelvis genom att engagera sig för miljön.67 Utifrån detta 

perspektiv är det rimligt att tro att klimatoron är en faktor som påverkat unga till att delta i 

klimatstrejken. Detta skulle således kunna förklara det stora antalet unga som deltagit i 

klimatstrejken i Sverige.   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                        
67 Ojala, Maria. Hope and climate change: The importance of hope for environmental engagemeng among young 
people. Environmental Education Research. Vol. 18. 2012, 625-642. 
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6.0 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS  
Syftet med denna undersökning har varit att förklara mobiliseringen bakom klimatstrejken i 

Sverige. Vilka är det som deltar i strejken? Varför strejkar folk just nu? Hur ser ur 

organiseringen ut bakom strejken? Dessa frågor mynnade ut i en central frågeställning, vilken 

är: vilka drivkrafter ligger bakom klimatstrejken i Sverige? Efter den teoretiska genomgången, 

de genomförda intervjuerna och analysen av enkätundersökningen har denna undersökning 

försökt förklara de bakomliggande orsakerna till mobiliseringen kring rörelsen. Utifrån detta 

kan ett antal slutsatser dras.  

 

Det går att hävda att ett samspel mellan politiska möjligheter, mobiliseringsstrukturer och 

inramning av problemet, kan förklara framväxten av klimatstrejken. De kontextuella 

faktorerna, som enligt forskningen är viktiga för utvecklingen av en rörelse, har funnits på plats 

vid mobiliseringen av denna rörelse. Den politiska möjlighet som varit grunden för denna 

rörelse är Greta och hennes strejk. Gretas strejkande och hennes persona har skapat det utrymme 

som klimatstrejken behövde för att utvecklas. Det har även funnits tydliga 

mobiliseringsstrukturer vid i klimatstrejken. Fridays for Future har fungerat som ett nätverk 

som kopplat ihop klimatstrejker globalt, spridit information om klimatstrejken i Sverige och 

ramat in budskapet som rörelsen vill förmedla. Organiseringen och samordningen av 

klimatstrejken har stöttats och i många fall drivits på av vuxna. Även organisationer har deltagit 

i mobiliseringen av rörelsen. Att vuxna och organisationer varit involverade i klimatstrejken 

ger stöd åt teorin och dess förklaringskraft,  då det verkar som att det krävs etablerade strukturer 

för att skapa en mobilisering. Frågan är dock om de vuxna faktiskt varit mer involverade i 

strejken än de återger. Jag tror att detta är fallet. Vuxna har inte bara stöttat klimatstrejken, utan 

även varit en avgörande del i mobiliseringen av den. Till sist har det även funnits en gemensam 

inramning av problemet. Inramningen av klimatfrågan har förändrats i och med klimatstrejken 

och tonen i klimatdebatten har blivit hårdare än tidigare. I klimatstrejken pratar man exempelvis 

om en klimatkris, något klimatrörelsen inte gjort tidigare. Denna inramning har skapat en 

gemensam identitet bland protestdeltagarna, vilket varit avgörande för mobiliseringen av 

individer. Jag anser att inramningen av problemet varit den viktigaste kontextuella faktorn vid 

mobiliseringen av klimatstrejken. För det verkar ha funnits ett antal politiska möjligheter och 

mobiliseringsstrukturer på plats hela tiden, men att dessa inte riktigt räckt till för att mobilisera 

folk. Men i och med att Greta trätt fram har en mobilisering blivit möjligt. Hennes ärliga 

framtoning och att hon inramar problemet på ett brutalt men ärligt sätt anser jag ha varit 

avgörande för denna rörelse. 
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Det är således möjligt att förklara klimatstrejken utifrån Social Movement Theory. Det finns 

dock en avgörande faktor i denna strejk som inte nämns i teorin. Social Movement Theory 

nämner ingenting om hur enskilda individer kan påverka utvecklingen av en social rörelse. I 

klimatstrejken har Greta varit avgörande för mobiliseringen, framförallt vad gäller 

mobiliseringen av unga individer. Jag menar att många unga identifierat sig med Greta och att 

detta påverkat deras deltagande i strejken. Det finns forskning som ger stöd åt att idén att unga 

har lättare att identifiera sig med andra unga aktivister och detta har med största sannolikhet 

varit en viktig faktor i klimatstrejken. Forskare inom sociala rörelser har inte lagt fokus på detta 

i sina förklaringar av sociala rörelser, vilket betyder att de missar en avgörande aspekt i denna 

rörelse. Framtida forskning inom sociala rörelser bör därför fundera över hur en enskild individ 

kan påverka utvecklingen av en rörelse och hur viktig identifiering med framstående personer 

inom en rörelse kan vara för att förklara vilka som deltar i den och varför. 

 

Undersökningens huvudsakliga slutsats är att klimatstrejken kan förklaras av en kombination 

av tre faktorer. För det första har organisationer och individer i klimatrörelsen varit redo för en 

mobilisering. Det har dock krävts en samordning av dessa krafter för att skapa en mobilisering. 

Denna samordning har skett genom nätverket Fridays for Future och framförallt genom att 

koppla ihop individer och organisationer via sociala medier och på så sätt nå ut till en bredare 

publik. För det andra har Gretas strejk och hennes egenskaper varit den politiska möjlighet som 

behövts för att ge klimatstrejken utrymme att utvecklas. Till sist har Greta ramat in klimatfrågan 

på ett mer brutalt sätt i klimatstrejken, vilket varit avgörande för den gemensamma förståelsen 

för klimatfrågan.  
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Bilaga 1 
Här presenteras den intervjuguide som användes vid genomförandet av intervjuerna.  

 

 

 
Tema 1: Klimatstrejken den 15 mars 2019   
Hur gammal är du och vilken miljöorganisation tillhör du?  

- Hur länge har du varit engagerad i klimatfrågan och på vilket sätt?  
Hur arbetar ni i er miljöorganisation/nätverk?  

- Har ni någon uttalad målsättning med organisationen/nätverket?  
Varför tror du att så många unga kom till klimatstrejken?  
Kan klimatstrejken påverka politiker och makthavare?  
Hur ser du på Greta Thunbergs roll?  

- Tror du Greta har påverkat ungas beslut att delta i klimatstrejken?  
 
Tema 2: Politiska möjligheter 
Varför sker denna strejk just nu?  
Finns det någon specifik händelse som du tror har hjälpt till i skapandet av denna rörelse? 

- Hur har Greta Thunbergs strejkande påverkat klimatstrejken? 
 
Tema 3: Mobiliseringsstrukturer 
Vilka var det som organiserade klimatstrejken?  
Hur har organiseringen bakom klimatstrejken sett ut?  
På vilket sätt engagerade ni er inom er organisation?  

- Var det självklart att ni som organisation skulle engagera er?  
- Vilka informationskanaler har ni använt er av i ert engagemang?  
- Vilka organisatoriska verktyg har ni använt er av?  

Hur skulle du beskriva din organisations roll i klimatstrejken? 
 
Tema 4: Inramning av problemet 
Hur tycker du att klimatfrågan har framställts under klimatstrejken?  

- Har framställningen av klimatfrågan förändrats under klimatstrejkens gång?  
Hur pratar ni om klimatfrågan inom er organisation?  

- Har sättet ni pratar om klimatfrågan förändras under klimatstrejken?  
Vem är ansvarig för klimatförändringarna?  

- Finns det någon person eller grupp som borde göra mer?  
Vilka känslor har uttryckts i rörelsen?  
 
 
 
Intervjun avslutas med frågan om informanten vill lägga till något eller om den vill ta bort något.  
 
 

 
 

 


