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Förord 

Först och främst så vill jag rikta ett stort tack till er unga klimatengagerade som medverkat i 

studien och som delat med er av ert engagemang och era berättelser; studien hade inte varit 

möjlig att genomföra utan er! 

 

Jag vill även tacka min handledare Emma för all stöttning längs vägen och för alla kloka råd 

under hela uppsatsarbetet. Det har varit guld värt! 
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Sammanfattning 

Under de senaste åren har en global klimatrörelse intagit gator och torg världen över för att 

uppmärksamma samhället om klimatförändringarna. I hopp om att få en bättre framtid 

engagerar sig miljoner människor i diverse klimatgrupper och många av de engagerade är unga 

individer. I ett samhälle som präglas av individualism och individansvar, vilket Anthony 

Giddens menar att Västvärlden nu gör, kan det verka rimligt att unga aktivt gör ett val och 

engagerar sig för sin framtid. Men detta leder i vissa fall till ångest och utbrändhet hos de 

engagerade vilket varken gynnar individerna själva eller klimatet. Tidigare studier om unga 

klimatengagerade har gjorts, men mer djupgående studier om de unga individerna inom 

rörelsen och framförallt deras perspektiv på deras olika engagemang saknas. Syftet med denna 

uppsats är därför att undersöka hur och varför unga i Sverige engagerar sig för klimatet. Genom 

intervjuer med sex unga vuxna som engagerar sig i klimatrörelsen har engagemang undersökts 

och kategoriserats utifrån Max Webers idealtyper över handlingar. Sammanfattningsvis kan det 

sägas att de unga engagerar sig i klimatorganisationer och utför olika projekt eller är aktivister 

och utför aktivism. Detta ses som rationellt och som nödvändigt av de unga, då de anser att 

politiker och makthavare inte lyckats hantera klimatkrisen. Missnöje och oro för framtiden är 

några av de känslor som ger upphov till engagemang när individerna aktivt väljer att utföra en 

målrationell eller värderationell handling att engagera sig.  

 

 

Nyckelord: klimatengagemang, aktivism, klimatförändringar 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Sedan hösten 2018 strejkar människor världen över varje fredag för klimatet. Syftet är att 

uppmärksamma politiker och makthavare om att åtgärder krävs för att stoppa 

klimatförändringar (Fridays For Future, 2021). Bakom initiativet står den ungdomsledda 

rörelsen Fridays For Future och flera miljoner individer uppskattas ha deltagit på deras 

globala klimatstrejker runt om i hela världen (Expressen, 2021; Fridays For Future 2021).  

 

Enligt studier gjorda under år 2021 känner människor oro för klimatförändringars påverkan på 

planeten och ett missnöje med hanteringen av detta (Expressen, 2021; Hickman et al, 2021). 

Detta perspektiv syns på flera sätt inom klimatrörelsen, i vilken alla rörelser och 

organisationer som verkar för att stoppa klimatförändringar kan sägas ingå. Bland annat så 

skriver gruppen Extinction Rebellion Sverige på sin hemsida att de kräver att regeringen ska 

”[…] tala klarspråk om klimatnödläget och den ekologiska krisen” och uppmanar dem att 

agera nu (2021). Även Greenpeace Sverige har formulerat krav till regeringen och 

Fältbiologerna påtalar att klimatkrisen är ett strukturellt problem som bland annat måste lösas 

genom politiska och strukturella förändringar (2021; 2021). Samtidigt som klimatrörelsen 

efterfrågar strukturella och politiska förändringars så finns även ett stort individansvar i 

klimatfrågan. Sociologen Ylva Uggla forskar om just individansvar i klimatfrågor (Örebro 

Universitet, 2021). Hon berättar i en radiointervju att ansvaret förflyttats från företag och 

samhället till individer (HumUs media, 2013). I och med detta är det numera upp till varje 

individ att göra genomtänkta och ’bra’ val i vardagen och förändra sin livsstil för klimatets 

räkning (HumUs media, 2013). Detta går i linje med Anthony Giddens teori om individualism 

och modernitet (1999). I ett samhälle som präglas av individualism och individansvar blir 

även klimatförändringar och dess konsekvenser ett problem för individen att lösa (Giddens, 

1999). Att individer därför engagerar sig för klimatet är inte så konstigt.  

 

Varken strejker eller engagemang är nya fenomen som uppstått i och med klimatrörelsen. I 

Sverige finns en tradition av organiserade strejker när folket vill uttrycka missnöje och kräva 

förändring. Även ideella föreningar och organisationer utgör en stomme i Sveriges demokrati. 

Men dagens globala klimatrörelse, globalt och i Sverige, utmärker sig på några sätt, inte minst 

genom den snabba mobilisering som skett sedan 2018 samt det faktum att många i rörelsen är 

unga individer (Skovdal och Benwell, 2021; Von Storch et al, 2021).  
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Dagens klimatrörelse har andra förutsättningar än många andra tidigare sociala rörelser. 

Globalisering och digitalisering har medfört möjligheter att använda sociala medier och 

internet som redskap för rekrytering av medlemmar och för att informera och sprida sina 

budskap snabbt och enkelt (Mundt et al, 2021). Det är möjligt att detta delvis ligger bakom 

den snabba mobiliseringen som klimatrörelsen lyckats med. Men oavsett hur eller vad som 

ligger bakom detta så kvarstår faktum att någonting lockar individer, däribland många unga, 

att gå med för att engagera sig för klimatet. Ordet engagerad är det som framöver används för 

all form av engagemang och att vara aktiv inom klimatrörelsen; ytterligare förklaring och 

förtydligande återfinns i metodsektionen. 

 

I ett samhälle som präglas av individualism och individansvar kan det ses som rationellt och 

rimligt för unga individer att engagera sig för en bättre framtid. Men det är också ett mycket 

tungt ansvar som läggs på de unga individerna, särskilt med tanke på den negativa utveckling 

med klimatet som FN:s klimatpanel rapporterade om under år 2021 (IPCC, 2021). Att 

engagera sig och mötas av motgångar som dessa kan påverka ungas psykiska hälsa negativt, 

vilket tidigare studier visat på (Skovdal och Benwell, 2021). Både klimatångest och 

utbrändhet till följd av engagemang förekommer bland unga som engagerar sig, även om det 

ännu är okänt i vilken utsträckning (Skovdal och Benwell, 2021). Samtidigt har andra studier 

visat på att engagemang för klimatet kan inge hopp och på så sätt vara positivt för de unga 

engagerade (Ojala, 2011). Detta väcker flera frågor om engagemang och vilka eventuella 

positiva och negativa aspekter som det medför. Flera av de tidigare gjorda studierna handlar 

om fredagsstrejkerna och Fridays For Future-liknande rörelser; studier om andra typer av 

engagemang för klimatet saknas och framförallt studier fokuserade på individerna bakom 

engagemangen och deras aktiva val att gå med i klimatrörelsen. Syftet med denna uppsats är 

därför att undersöka hur och varför unga engagerar sig för klimatet i olika former av 

engagemang. Förhoppningen med uppsatsen är därför att bredda förståelsen för unga 

individers aktiva val att engagera sig för klimatet. 

1.2 Syfte och frågeställning  

Uppsatsens syfte är att fördjupa förståelsen för hur och varför vissa unga vuxna i Sverige är 

aktiva och engagerade i klimatrörelsen. Syftet är att exemplifiera detta hur och varför och hur 
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det kan se ut hos de unga och inte att finna ett enhetligt och helt uttömmande svar på frågan. 

Den frågeställning som ämnas besvaras i uppsatsen är formulerad enligt följande: 

 

- Hur och varför engagerar sig unga i Sverige i klimatrörelsen? 

 

För att besvara frågeställningen ska en undersökning av ungas aktiva deltagande och 

engagemang för klimatet genomföras. Den empiri som samlas in kommer sedan att analyseras 

utifrån Max Webers handlingstypologi. Detta utgör underlag för att diskutera och besvara 

frågeställningen. Resultatet från studien och besvarande av frågeställningen diskuteras sedan i 

förhållande till Giddens teori om modernitet och individansvar. Hur undersökningen ska gå 

till och hur operationaliseringen ser ut kommer att förklaras vidare i metodsektionen. Först 

följer en kort beskrivning över relevanta klimatfokuserade rörelser och organisationer och 

sedan sektioner om tidigare forskning samt teori.  

1.3 Beskrivning av klimatrörelser och klimatorganisationer i Sverige 

Nedan presenteras ett antal rörelser och organisationer som ingår i den globala klimatrörelsen 

och vilka även finns representerade i Sverige. Det är därför på sin plats att förklara kortfattat 

vad de gör i syfte att ge en översiktlig bild av vad de olika rörelserna och organisationerna gör 

samt hur de eventuellt skiljer sig åt vad gäller mål och metoder. Gemensamt för samtliga är 

målet om att bekämpa klimatförändringar eftersom dessa anses utgöra ett hot mot planetens 

och människors framtid.  

 

Fridays For Future, hädanefter förkortad som FFF, och Extinction Rebellion är två rörelser 

som båda startades under hösten 2018 (2021; 2021). FFF startades och uppmärksammades i 

och med att Greta Thunberg och andra ungdomar skolstrejkade för klimatet utanför Sveriges 

riksdag under hösten 2018. I och med detta startades fredagstrejkerna vilka i skrivande stund 

ännu genomförs världen över varje fredag. Extinction Rebellion beskriver sig själva som en 

”decentraliserad, internationell och partipolitiskt obunden rörelse” (egen översättning från 

engelska) på sin hemsida (Extinction Rebellion, 2021). Genom icke-våld och civil olydnad 

utför individer i rörelsen aktioner för att uppmärksamma makthavare och allmänheten om 

klimatet. Även Greenpeace använder sig av civil olydnad för att uppmärksamma företag eller 

makthavare om klimatförändringar bland annat (2021). Greenpeace kallar sig själva världens 
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största oberoende miljöorganisation och har funnits sedan 1971, då organisationen grundades 

i USA (2021).  

 

Fältbiologerna, PUSH och Klimatstudenterna är exempel på organisationer som fokuserar på 

klimat (2021; 2021; 2021). Dessa tre organisationer skiljer sig från exempelvis FFF och 

Extinction Rebellion, vilka snarare är nätverk. Exempel på vad samtliga organisationerna gör 

är bland annat projekt eller aktioner så som klimatdemonstrationer eller klädbytardagar. Till 

skillnad från FFF, Extinction Rebellion och Greenpeace använder inte organisationerna civil 

olydnad. Fältbiologerna är en ungdomsorganisation och finns till för unga upp till och med 26 

år. Klimatstudenterna en studentorganisation och riktar sig till studerande och mot lärosäten. I 

Sverige finns ett antal lokala studentorganisationer på skolor och universitet; det som urskiljer 

Klimatstudenterna är just att de är en nationell organisation som finns representerad på 

diverse högskolor och universitet runt om i landet (2021). PUSH Sverige är till för unga och 

är en organisation som fokuserar på långsiktig hållbarhet (2021). Exempel på vad 

organisationen gör är bland annat att föreläsa, hålla i workshops och att delta vid 

klimatkonferenser eller liknande (PUSH Sverige, 2021).  

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex sektioner. I den inledande sektionen har bakgrund, syfte och 

frågeställning samt en översikt över klimatfokuserade rörelser och organisationer redogjorts 

för. I nästa sektion behandlas tidigare forskning inom fältet klimatengagemang bland unga. I 

sektion tre presenteras Giddens teori om modernitet som den teoretiska utgångspunkt som 

antas i uppsatsen och vilken även kommer att användas i diskussionssektionen. Webers teori 

om handlingstyper, vilken används som analysverktyg, redogörs för i denna sektion. Vilken 

metod som används för att samla in data och vilket det empiriska underlaget är presenteras i 

den fjärde sektionen. I den femte sektionen analyseras materialet med hjälp av Webers 

handlingstypologi och studiens resultat presenteras. Avslutningsvis diskuteras i den sjätte 

sektionen studiens resultat i förhållande till Giddens teori samt tidigare forskning. 

Förhoppningen är då att ha besvarat uppsatsens frågeställning.   
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2. Tidigare forskning 

I denna sektion presenteras tidigare forskning. Under punkt 2.1 nedan presenteras en studie 

som undersökt motiv utifrån ett funktionalistiskt och psykologiskt perspektiv om varför 

individer väljer att volontärarbeta och engagera sig ideellt (Clary och Snider, 1999). Även om 

uppsatsen är en sociologisk undersökning som ämnar kategorisera engagemang och 

handlingar utifrån Webers handlingstyper, så har det funktionalistiska psykologiska 

perspektivet på engagemang bidragit till en förståelse inom fältet för engagemang. Även en 

studie om norska ungdomars motiv till klimatengagemang presenteras. Därefter presenteras i 

punkt 2.2 forskning om specifikt ungdomar och unga vuxnas engagemang i klimatrörelsen.  

2.1 Att vara aktiv och engagerad  

Människor engagerar sig världen över inom allt från idrotts- och välgörenhetsorganisationer 

till politiska eller lokala föreningar för att påverka och förändra samhället (Cornelis et al, 

2013). Den gemensamma nämnaren för samtliga är att dessa hålls ihop av ideellt engagemang 

från individer. Varför människor väljer att lägga tid på obetalda volontärarbeten och 

engagemang finns tidigare studier på. Till exempel så undersökte Clary och Snider (1999) 

vilka motiv som fanns bakom människors frivilliga och ideella volontärarbeten. De använde 

sig av funktionalistisk psykologi och konstaterade att de tre främsta funktionerna som 

volontärarbetet fyllde för personerna var Values, Understanding och Enchancement (Clary & 

Snider, 1999). Values innebar att individen väljer att volontärarbeta utifrån en värdering eller 

tro på att det är rätt, exempelvis med hänvisning till humanism. Understanding handlade om 

att individen ville lära sig om världen eller en särskild färdighet genom volontärarbetet. 

Enchancement innebar att individerna sökte sig till volontärarbetet för att själva utvecklas och 

förbättras som människor.  

 

Haugestad med flera har undersökt varför unga i Norge engagerar sig och deltar i 

klimatrörelsen (Haugestad et al, 2021). Studien heter ”Why do youth participate in climate 

activism? A mixed-methods investigation of the #FridaysForFuture climate protests” (2021). 

Studien har genomförts genom både intervjuer med unga individer som strejkar och enkätsvar 

från gymnasieelever. Följande tre teman visade sig vara motiven till varför de unga i Norge 

engagerar sig för klimatet. Dessa tre presenteras och förklaras var för sig.  

Negotiating responsibility for climate change (egen översättning; förhandling om ansvar för 

klimatförändringar): de unga uttryckte att klimatkrisen var en strukturellt problem och ett 
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komplext sådant. Därför är det allas ansvar att lösa problemet. Att skylla klimatkrisen på 

exempelvis äldre generationer eller individer menade de var meningslöst; lösningen är att gå 

samman kollektivt för klimatet och att vidta åtgärder snarare än att peka ut vems fel det var.  

Timely action is needed to save our future (egen översättning; åtgärder krävs nu för att rädda 

vår framtid): det fanns en oro för framtiden och en känsla av att ha blivit berövad på den. 

Detta var ett motiv som ledde till de ungas engagemang.  

Shared identity motivates protest (egen översättning; delad kollektiv identitet som motiv): de 

unga använder en kollektiv identitet som just unga som är berövade framtiden och som därför 

ser FFF-rörelsen och att strejka som sin enda möjlighet att verka för klimatet och påverka 

politiker.  

Dessa tre teman är alltså de motiv som ligger bakom engagemang och deltagande i FFF:s 

fredagsstrejker, enligt studien (Haugestad et al, 2021). Huruvida dessa teman återfinns hos 

unga personer i Sverige som engagerar sig för klimatet återstår att se efter analys av empirin. 

Detta kommer att diskuteras vidare i uppsatsens sjätte och sista sektion. Nu övergår den 

tidigare forskningen till mer specificerad forskning om unga och deltagande i klimatrörelsen.   

 

2.2 Att vara aktiv och engagerad inom klimatrörelsen  

Sedan år 2018 har nya frågor väckts inom ämnet för klimat och engagemang då flera miljoner 

människor deltagit i strejker och aktioner (Skovdal och Benwell, 2021; Von Storch et al, 

2021; FridaysForFuture). De nya frågorna handlade bland annat om hur det kom sig att 

ungdomar, vilka saknar erfarenhet av politisk organisering, lyckats organisera stora strejker 

dit flera miljoner individer anslutit sig (Wood, 2020).  

Wood har funnit att de unga har en ”Do-It-Ourselves”-attityd som spelar en stor roll för 

rörelsen. Med ”Do-It-Ourselves”-attityden menas här hur unga själva tar tag i klimatfrågan då 

de menar att vuxna och framförallt makthavare inte gör tillräckligt åt klimatförändringar 

(Bandura, 2020; Wood, 2020). Precis som det framkom i Haugestads studie så är detta en del 

av retoriken som används av rörelsen för att markera dels missnöje med vuxnas hantering av 

klimatförändringar, dels för att visa på att unga kan göra skillnad (Haugestad et al, 2021).  

Eide och Kunelius har undersökt hur klimatrörelsen bidragit till att uppmärksamma och 

kommunicera ut klimatvetenskap och klimatpolitik (2021). Genom analys av intervjuer som 

de gjort med klimatengagerade ungdomar från 23 olika länder konstaterar forskarna att 

ungdomarna blivit ambassadörer för vetenskap och klimat (Eide och Kunelius, 2021). 
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Rörelsen hänvisar alltså till forskare och vetenskap och menar att dessa är vägen framåt. Att 

en rörelse som till stor del består av unga hänvisar till forskning och vetenskap är även 

utmärkande. Detta har bidragit till att klimatfrågor uppmärksammats i medier och även bland 

politiker och detta visar på att klimatrörelsen och de ungas klimatengagemang påverkar (Eide 

och Kunelius, 2021; Wood, 2020).  

De unga engagerar för klimatet på fler sätt än genom aktivism och deltagande i 

fredagsstrejker eller liknande. Skovdal och Benwell skriver om hur de unga engagerade även i 

det privata och i sitt vardagsliv för en kamp för klimatet (2021). Forskarna har kommit fram 

till att detta delvis tär på unga och påverkar de ungas sociala liv och psykiska hälsa negativt 

(Skovdal och Benwell, 2021). Att ständigt vara medveten om klimatförändringar och vilka 

konsekvenserna blir kan påverka människor, framförallt unga, negativt då det kan leda till oro 

och känslor av hopplöshet (Skovdal och Benwell, 2021; Ojala, 2011). 

En del av de unga aktivisterna inom klimatrörelsen har drabbats av utbrändhet (”activist 

burnout”) på grund av sitt engagemang (Eide & Kunelius, 2021). Detta är ett fenomen som 

ibland uppstår hos människor som engagerar sig i rörelser eller föreningar. Begreppet ’burned 

out’ innebär att bli utbränd till följd av stress och press som upplevs hos den engagerade 

(Chen & Gorski, 2015). Inom flera former av människorättsrörelser har activist burnout 

identifierats bland engagerade och detta kan leda till att individer drar sig tillbaka från sitt 

engagemang (Driscoll, 2020). I vilken utsträckning detta sker inom klimatrörelsen finns det 

ännu ingen forskning om.  

 

Marja Ojala har forskat om unga klimatengagerade och hur hopp och pessimism kan påverka 

individers inställning till klimatfrågor (2011). I en av sina studier undersökte Ojala korrelation 

mellan ”pro-environment” -beteende (vilket kan översättas till ”ett bättre val för klimatet”) 

och ett flertal variabler (2011). Variablerna var bland annat konstruktivt hopp (det vill säga att 

kunna finna lösningar och alternativ för framtiden på ett lösningsorienterat sätt), hoppfullhet 

baserat på förnekelse, pessimism och ett flertal andra variabler (Ojala, 2011). Det visade sig 

att hoppfullhet baserad på förnekelse om situationen om klimatet var den enda variabel som 

korrelerade negativt med ett ”pro-environment”-beteende, medan både konstruktivt hopp och 

pessimism med flera andra variabler var bidragande faktorer till att unga gör ”bättre” val, det 

vill säga bättre som i exempelvis minskat koldioxidutsläpp, för klimatet i vardagen (Ojala, 

2011). Utifrån studiens resultat innebär alltså att hopp baserat på förnekelse leder till att dessa 

unga individer anstränger sig mindre för klimatet. Att känna hopp på ett konstruktivt sätt eller 

att vara pessimist är alltså att föredra om målet är ökat ”pro-environment”-beteende och ökad 
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medvetenhet i samhället (Ojala, 2011). Enligt studien kan alltså flera olika faktorer påverka 

intresse och ansträngning för klimatet avseende ens engagemang för klimatet.  

Att vara intresserad av klimatfrågor är inte detsamma som att engagera sig för att förändra 

det. Men då Ojalas studie visade på att bland annat konstruktiv hoppfullhet och pessimism var 

faktorer som ökade unga individers ”pro-environment”-beteende, skulle detta beteende 

möjligtvis kunna vara källa till engagemang för klimatet. Denna studie gjorde Ojala år 2011 

och som framgår av annan tidigare forskning har mycket hänt inom klimatrörelsen sedan dess.  

Ojala har gjort flera studier på senare tid. I en studie från 2019 argumenterade Ojala för att 

välmående och engagemang kan gå hand i hand för klimatengagerade unga. Hon har funnit 

fortsatt hopp baserat på konstruktivitet men även att engagemang som ger meningsfullhet 

fyller en viktig funktion för att tillfredsställa både välmående och engagemang (Ojala, 2019).   

Mycket av den tidigare forskning som presenterats handlar antingen om ungas engagemang 

som aktivister och i strejker eller om ungas intresse eller ansträngning för klimatet i vardagen. 

Detta beror på att den forskning som finns inom fältet än så länge fokuserat mycket på FFF 

och den typen av engagemang eller på hur beteenden hos unga ser ut. Det saknas studier om 

en bredd av olika typer av engagemang och organisering för klimatet. Dessutom saknas, 

förutom Haugestads (med fleras) studie, unga engagerades egna röster och berättelser om sina 

engagemang och varför de valt att engagera sig. Denna kunskapslucka ämnar därför denna 

uppsats att fylla.  

 

  



 13 

3. Teoretisk utgångspunkt och teori  

I denna sektion presenteras först Giddens teori om modernitet som utgör teoretisk 

utgångspunkt i uppsatsen. Teorin kommer även att diskuteras i förhållande till 

undersökningens resultat i uppsatsens avslutande diskussion i sektion sex. Efter Giddens 

följer en genomgång av Webers handlingstypologi som används som analysverktyg på 

empirin i undersökningen.   

3.1 Teoretisk utgångspunkt: Giddens och modernitet  

Den moderna Västvärlden präglas av individualism enligt Giddens teori om modernitet 

(1999). Detta perspektiv utgör utgångspunkt i uppsatsen och därför fokuseras på individer i 

undersökningen. Dessutom antas att det i samhället finns ett individansvar i klimatfrågan då 

detta är ett symtom i högmoderniteten enligt Giddens (1999).  

 

Idag befinner sig samhället i högmoderniteten vilken kännetecknas av bland annat 

individualism som tidigare nämnts (Giddens, 1999; s. 19). Giddens skriver i Modernitet och 

självidentitet (1999) om hur det moderna västerländska samhället förändrats under de senaste 

århundradena. Fokus på individualism och individen har vuxit fram i och med moderniteten. 

Giddens skriver att han använder termen modernitet för att referera till ” […] de institutioner 

och beteendemönster som etablerades i det postfeodala Europa, men som på 1900-talet i allt 

högre grad fått en världshistorisk betydelse” (1999; s. 24). Modernitetens dynamik består av 

tre komponenter; åtskiljande av tid och rum, urbäddningsmekanismer och reflexivitet (1999; 

s. 31). 

 

Åtskiljande av tid och rum syftar till att beskriva det faktum att det idag finns en 

universaliserat och standardiserat tidssystem för hela världen (Giddens, 1999; s. 26). Detta 

bidrar till känslan av att världen hänger samman och till ontologisk trygghet. Med ontologisk 

trygghet menas en känsla av att det finns en kontinuitet och att allt hänger ihop (Giddens, 

1999; s. 48). Detta skiljer sig från tidigare då människor levde i en fysisk och geografisk 

kontext och världen utanför den var helt främmande och i princip obefintlig. Tid och rum var 

lokalt förankrat och existerade bara i den lokala kontexten. I och med åtskiljande av tid och 

rum, som är en av modernitetens viktiga processer, knyts världen samman och ett medvetande 

om den skapas. Detta möjliggör att få del av reda på nyheter från och information om andra 

länder och kulturer, men det bidrar också till kännedom om risker och faror utanför den lokala 
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kontexten; klimatförändringar och naturkatastrofer är exempel på detta. Detta kan med andra 

ord även benämnas globalisering.  

 

Liksom att tid och rum lyfts ut från lokala kontexter så sker även en urbäddning av det lokala 

på andra sätt. Med urbäddningsmekanismer syftar Giddens på urbäddning av traditionella 

institutioner som fanns i det lokala men som i och med moderniteten bytts ut till universella 

och abstrakta system (1999; s. 28). Inom det Giddens kallar abstrakta system finns två olika 

sorter; symboliska tecken och expertsystem. Det förstnämnda handlar om exempelvis 

uppkomsten av ett gemensamt ekonomiskt system och valuta; mellan nationer och människor 

kan transaktioner utföras eftersom pengar ingår i ett systematiserat system. Tidigare fanns 

lokala valutor eller bytessystem, men moderniteten universaliserar det hela. Expertsystem är 

den andra sorten av de abstrakta systemet som Giddens nämner. Med expertsystem syftas på 

specialiserad expertkunskap vilket genomsyrar det moderna samhällen (Giddens, 1999; s. 28). 

Expertkunskapen finns inom allt från teknik och sjukvård till matlagning eller fritidsintressen; 

överallt i moderniteten finns experter inom olika fält och områden. Alla tänkbara problem ska 

kunna lösas av experter i form av bland annat forskare, läkare, specialister och psykologer 

genom teknik, terapi, självhjälpsböcker och medier (Giddens, 1999; s. 28-29). Detta hänger 

samman med det ständiga reflekterade och reviderande som sker inom moderniteten.  

 

Den tredje dynamiska process som Giddens menar präglar moderniteten är reflexivitet (1999; 

s. 30-31). Allt reflekteras om och kan revideras och denna reflexivitet är ett utmärkande drag 

för moderniteten. Detta har vuxit fram i och med moderniteten och var inte lika djupt 

integrerat i samhället och människors liv tidigare (Giddens, 1999; s. 31). Detta leder till ett 

ständigt tvivel och en osäkerhet hos individer eftersom allt är öppet för att revideras och 

ändras. Giddens skriver att detta leder till existentiell bekymmersamhet för individer (1999; s. 

31). Detta har lett till att varje individ har ett reflexivt jag som ständigt reflekterar och 

utvärderar sig själv och sina handlingar. Var och en ansvarar för sin lycka och sitt liv 

(Giddens, 1999; s. 95). En individ är inte en individ utan blir en individ genom ett görande 

och genom reflexivitet ställer sig individen ständigt frågan om hur hen kan förbättra sig och 

bli den som individen vill vara. Självförverkligande är en viktigt ingrediens i moderniteten 

och för att lyckas med detta krävs att individen reflekterar och reviderar sig själv.  

 

I och med modernitetens framväxt så har alltså traditioner och institutioner urbäddats och 

globalisering, reflexivitet och individualism präglar nutiden (Giddens, 1999). Samhället har 
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blivit ett riskfyllt sådant då människor ständigt är medvetna om risker och sannolikhet för 

katastrofer, inte minst miljömässiga sådana, oavsett om individerna själva befinner sig på 

platser som riskerar att drabbas. Giddens skriver att “Att leva i högmoderniteten är att leva i 

en miljö av möjligheter och risker […]” (1999; s. 133). Inom klimatrörelsen är detta tydligt 

när människor världen över talar om smältande isar, naturkatastrofer och extremväder som 

konsekvenser av klimatförändringar trots att detta förekommer på särskilda platser på jorden.  

 

Sammanfattningsvis så har moderniteten medfört reflexivitet och individualism samt ökad 

medvetenhet om risker för hela jorden genom globalisering och åtskiljande av tid och rum. 

Utifrån detta perspektiv förstås alltså samtiden och klimatrörelsen i denna uppsats. I 

diskussionsdelen kommer sedan Giddens teori att återkopplas till och diskuteras i förhållande 

till studiens resultat. Men nu presenteras härnäst Webers handlingstyper.   

3.2 Teori: Webers handlingstyper 

Klimatrörelsen består av individer som gör aktiva val att vara aktiva och engagerade i 

klimatfrågor. Webers teori om handlingstyper ska bidra till att förklara och analysera exempel 

på hur och varför individer väljer att engagera sig i klimatrörelsen. Genom handlingstyperna 

möjliggörs en kategorisering av vilken typ av handling det är att som ung i Sverige ingå i 

klimatrörelsen idag.  

 

I ’Ekonomi och samhälle’ (1983) skriver Weber om hur sociologin ämnar undersöka och 

förstå socialt handlande och dess mening samt hur detta görs och vilka konsekvenserna av 

handlandet blir. I denna kontext definierar Weber en handling som ”… ett mänskligt 

förhållningssätt, för så vitt individen inlägger en subjektiv innebörd i det. Detta gäller oavsett 

om det rör sig om ett yttre eller inre beteende, om underlåtenhet eller samtycke” (1983; s. 3). 

Individer utför eller gör en handling och tillskriver denna ett subjektivt innehåll och detta kan 

göras utan interaktion med andra människor. Vidare förklaras att sociala handlingar är 

handlingar som ”…relaterar sig till andras beteenden och vars förlopp orienterar sig efter 

dessa” (Weber, 1983; s. 3). Sociala handlingar är alltså handlingar där andra människor ingår 

eller påverkas av individens handling på ett eller annat sätt. De unga som är aktiva inom 

klimatrörelsen utför därmed både en individuell handling och en social handling när de är 

aktiva och engagerar sig.  

 



 16 

De fyra idealtyper som Weber tagit fram för att förklara är handlingar som är målrationella, 

värderationella, affektuella, och traditionella (1983; s. 18). Med målrationellt handlande 

avses handlingar som utförs med ett rationellt mål i sikte och där handlingen är ett medel för 

att uppnå det (Weber, 1983; s. 18). Detta mål är noggrant kalkylerat och rationellt 

igenomtänkt och genom den målrationella handlingen kan målet uppnås. Målet är den 

viktigaste delen av handlingsprocessen. Värderationella handlingar präglas istället av en 

medveten och stark tro på värderingar eller ideologier och där handlingens utförande är det 

allra viktigaste just för att det är ’rätt’ (Weber, 1983; s. 18). Vissa likheter finns med det 

affektuella handlandet, som är baserat på känslor och kan vara en reaktion på stimuli. Dessa 

handlingar utförs eller görs inte alltid medvetet eller utifrån kalkyleringar eller bedömningar 

om vad som ger bäst utfall (Weber, 1983; s. 19). Ett traditionellt handlande görs på grund av 

att handlingen är en tradition och vilka enligt Weber även kan vara ingrodda vanor (1983; s. 

18). 

 

Dessa handlingstyper är idealtyper, vilka Weber påtalar är just teoretiskt konstruerade mallar 

vilka framstår som isolerade och perfekta typer, medan individers handlingar i verkligheten 

kan vara kombinationer av flera typer och beroende av individernas kontext (Weber, 1983; s. 

5). Webers teori får hjälpa till att avgöra huruvida detta är fallet eller inte för de unga i 

Sverige som är aktiva inom klimatrörelsen. Vilket materialet för undersökningen är samt hur 

detta samlas in redogörs härnäst i nästa sektion vilket är ’Metod’. 
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4. Metod  

I denna sektion redogörs den kvalitativa intervjumetod som används i uppsatsen och det 

material som utgör empirin för att undersöka ungas klimatengagemang i Sverige. Till en 

början förklaras vilken metodansat som används och vad detta innebär för undersökningen. 

Därefter redogörs och motiveras metod för datainsamling och vilket materialet är. Sedan 

förklaras hur urval och avgränsningar gjorts samt hur genomförandet av intervjuerna gått till. 

Etiska överväganden diskuteras i förhållande till informanterna och deras deltagande i 

intervjuerna. Hur transkribering och kodning gått till kommer att redogöras för i slutet av 

sektionen.  

4.1 Ansats  

I uppsatsen användes en riktad kvalitativ innehållsanalys, vilken präglas av att den innehåller 

”… en strukturerad process där den inledande analysen av empirin görs utifrån teorier eller 

tidigare forskning […]” och är en deduktiv metodansats (Klingberg och Hallberg, 2021; s. 

287). Till skillnad från exempelvis konventionell innehållsanalys som är induktiv och istället 

styrs av materialet, så utgår en riktad innehållsanalys från en teori som utgångspunkt eller som 

lins för hela närmandet av undersökningens fenomen och det är på förhand bestämt vilka 

delar i materialet som ska analyseras (Klingberg och Hallberg, 2021; s. 287). Uppsatsen är 

alltså riktad i den mening att Giddens teori som nämnt utgör utgångspunkt och de unga 

klimatengagerades engagemang ska analyseras utifrån Webers handlingstypologi. Detta var 

bestämt på förhand och denna riktning har påverkat hur syfte och frågeställning har 

formulerats samt vilken insamlingsmetod och vilket material som används i uppsatsen. Om 

andra teorier skulle ha använts som utgångspunkt och om något annat än handlingstyper hade 

valts ut som fokus i materialet så hade troligtvis undersökningens resultat varit annorlunda 

och andra slutsatser hade kunnat dras.  

 

4.2 Material och metodval  

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Som nämnt är syftet med uppsatsen att exemplifiera hur och varför unga i Sverige engagerar 

sig för klimatet. Operationaliseringen, det vill säga hur detta ska undersökas, är genom att ta 

del av olika erfarenheter från unga personer som är aktiva eller engagerade för klimatet.  
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I frågeställningen och i uppsatsen används ordet engagerade och detta syftar både på allt 

inom området för engagemang, ideellt och frivilligarbete och aktivism. Huruvida individer är 

betalande medlemmar i en organisation eller deltar i aktioner utan att vara registrerad på något 

vis görs det här alltså ingen skillnad på.  

 

Operationaliseringen består i att fråga unga personer som är engagerade om deras erfarenheter 

och tankar kring aktivism och engagemang. Vilken urvalsramen är samt vilka kriterier som 

gäller för att en person anses vara relevant för uppsatsen redogörs under nästa rubrik.  

 

Semistrukturerade intervjuer har valts ut som metod för att ta del av de ungas erfarenheter och 

tankar om klimatengagemang- och aktivism. Med semistrukturerade intervjuer menas att de 

är delvis strukturerade kring ämnet, men att frågorna som ställs inte nödvändigtvis måste följa 

en strikt intervjuguide utan istället anpassas de till varje intervjuperson och styrs av det som 

sägs vid intervjutillfället (Klingberg och Hallberg, 2021, s. 190). Syftet med att använda 

semistrukturerade intervjuer i undersökningen är att intervjupersonerna ska kunna berätta fritt 

och öppet om sitt engagemang. Eftersom dessa berättelser och erfarenheter helt och hållet 

kommer från intervjupersonerna själva är det en fördel att de själva får leda och styra det som 

sägs. Det är en viktig del i undersökningen att huvudpersonerna själva - de aktiva och 

engagerade unga- får möjlighet att själva definiera sitt engagemang och få berätta om vad det 

innebär och hur det går till. Därför valdes semistrukturerade intervjuer då detta ger 

intervjupersonerna den möjligheten.  

 

Till intervjuerna formuleras en intervjuguide som innehåller frågor som på olika sätt handlar 

om hur och varför intervjupersonerna engagerar sig i klimatrörelsen och detta är en del av 

operationaliseringen (intervjuguiden finns som Appendix A). Men eftersom intervjuerna alltså 

är semistrukturerade kommer intervjuguiden snarare att vara ett stöd. Alla frågor kommer inte 

att vara aktuella att tala om i varje intervju och även nya eller andra frågor kan komma upp 

under intervjutillfällena (Klingberg och Hallberg, 2021, s 103). På så sätt kommer materialet 

att tillhandahålla erfarenheter och tankar från unga i klimatrörelsen. Efter bearbetning och 

kodning analyseras materialet och sammanställas utifrån Webers handlingstypologi. Då kan 

undersökningens resultat presenteras och målet är att då använda detta underlag för att 

besvara frågeställningen.  
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4.2.2 Urval 

Den population som studien undersöker är gruppen unga klimatengagerade i Sverige. 

Eftersom syftet med uppsatsen som nämnt är att exemplifiera hur och varför unga i Sverige 

aktiverar sig eller engagerar sig för klimatet är syftet inte att göra anspråk på att representera 

hela populationen och gruppen unga aktiva och engagerade.  

 

Två kriterier formulerades för att en person ska vara aktuella för att medverka i studien; dessa 

var att vara ung samt aktiv eller engagerad i en rörelse eller organisation i Sverige som 

fokuserar på klimatfrågor.  

 

Det första kriteriet som rör ålder är begränsat till åldersspannet 18 till och med 30 år. 

Motiveringen bakom denna avgränsning baseras på två huvudsakliga faktorer. För det första 

så ämnar undersökningen studera gruppen unga vuxna då denna grupp spelar en stor roll för 

klimatrörelsen, inte minst genom att bland annat ta initiativ som fredagsstrejker eller aktioner, 

vilket tidigare forskning visade på (Ojala, 2019; Wood, 2020; Skovdal och Benwell, 2021). 

Inom klimatrörelsen finns självfallet engagerade som inte är unga, men fokus i uppsatsen är 

att undersöka den specifika gruppen unga. För det andra så finns en fördel med att ha ett 

relativt stort åldersspann när det kommer till att finna personer som kan tänkas ställa upp på 

att intervjuas. Med ett alltför smalt åldersspann minskar chanserna att hinna få kontakt och 

genomföra intervjuer inom den tidsram som finns för uppsatsarbetet.  

 

Det andra kriteriet var att personen skulle vara med i klimatrörelsen på något sätt och då vara 

aktiv eller engagerad i ett nätverk eller i en organisation som fokuserar på klimatfrågor. Då 

personer som är aktiva och engagerade tenderar att vara motiverade om sitt engagemang 

ansågs detta vara ett bra kriterium för att dels finna personer som är med i klimatrörelsen men 

som också skulle kunna tänkas ställa upp på intervju.  

 

Dessa två kriterier innebär att vilka individer som helst i Sverige som är unga och aktiva eller 

engagerade i klimatrörelsen är relevanta för studien. Men då empirin ska insamlas och 

intervjuerna genomföras kvalitativt var ett mycket litet urval nödvändigt att göra. Urvalet har 

gjorts selektivt och riktat, vilket innebär att de tillfrågade informanterna inte valdes ut av en 

slump utan på ett strategiskt sätt på basis av att de uppfyllde kriterierna (Klingberg och 

Hallberg, 2021, s.). 
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Som tidigare forskning pekade på så fyller sociala medier en stor roll för klimatrörelsen och 

därför var detta den främsta källan där potentiella informanter gick att kontakta. Totalt deltog 

sex personer som fyllde urvalskriterierna. Ett informationsbrev om vad intervjun och vilket 

temat för uppsatsen var skickades ut (se Appendix B). Fyra av dem kontaktades via 

klimatgrupper- och sidor på Facebook. Vilka dessa grupper, sidor och personer är kommer 

inte att uppges av etiska skäl samt för att minska risk för att identifiera eller känna igen 

informanterna. Fler etiska aspekter kommer att diskuteras längre ned under en egen rubrik. De 

andra två informanterna kontaktades via personliga kontakter. Det antal informanter som 

kontaktades och valdes ut var inte bestämt på förhand. Istället utfördes några intervjuer i taget 

och när en indikation på en mättnad började nås i materialet, det vill säga när få nya saker 

kom upp i materialet, så blev det tydligare att sex intervjuer ansågs lämpliga. Dessutom måste 

hänsyns tas till den tidsram och instruktioner som gäller för uppsatsarbetet. Under rubriken 

’Avgränsningar’ diskuteras detta vidare.  

 

4.2.3 Genomförande av intervjuer och omständigheter  

Datainsamlingen, det vill säga intervjuerna, genomfördes under november månad år 2021. 

Samtliga hölls relativt nära i tid efter FN:s klimatkonferens COP26 Glasgow (UN Climate 

Change, 2021). Detta är relevant att känna till vid läsning av uppsatsen då ämnet klimat och 

klimatförändringar kan ha varit mer aktuell för intervjupersonerna vid intervjutillfället. Några 

intervjupersoner nämnde också eller refererade till mötet på olika sätt. Åren 2020 och 2021 

har även pandemin Covid-19 påverkat världen och människor på olika sätt, vilket kan vara 

nödvändigt att ha kännedom om vid läsning av uppsatsen. Dels så har möjlighet till att 

engagera sig och att vara aktiv delvis begränsats under pandemin, dels så har vardagslivet sett 

annorlunda ut för många individer. Bland annat så har restriktioner och förbud mot 

folksamlingar och demonstrationer påverkat fysisk möjlighet till mobilisering och vissa 

organisationer har pausat sina verksamheter eller förflyttat det till sociala medier.  

 

Innan de intervjuer som utgör uppsatsens material genomfördes så gjordes en förstudie. Syftet 

var att testa intervjufrågorna och för att se hur de kunde tolkas. Även tekniska praktikaliteter 

som inspelning kunde testas liksom att genomföra en digital intervju, som alltså var den form 

för hur denna intervju genomfördes. Intervjupersonen i förstudien var ung och engagerad i en 

organisation som bland annat fokuserade på klimatfrågor. Alltså uppfyllde informanten 
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kriterierna, men denna intervju har inte räknats med i materialet utan användes bara som 

förstudie.  

 

Till studien har sex individuella intervjuer genomförts med informanter som uppfyllde 

urvalskriterierna. Inspelningstiden för intervjuerna varierade mellan cirka 40 och 50 minuter.  

Fem av intervjuerna genomfördes digitalt och en på plats. Informanterna fick själva avgöra 

vilket sätt de föredrog att intervjuas på. Både tid och geografi var avgörande faktorer och 

därmed valde fem av intervjupersonerna den digitala varianten. De båda intervjusätten har 

sina för- och nackdelar. Fördelar med en digital intervju är att geografiska och tidsmässiga 

begränsningar försvinner och på så sätt ökar urvalsgruppen och möjlighet att finna 

informanter som kan och vill delta. Med tanke på läget med covid-19 och pandemi var det 

även en fördel att boka in digitala intervjuer då dessa inte skulle utgöra någon eventuell 

smittorisk. Nackdelar med digitala intervjuer är framförallt att en personlig kontakt blir 

svårare att finna mellan intervjuare och intervjuperson över skärmarna. Men då 

intervjupersonerna som sagt fick välja intervjusätt själva ansågs detta inte vara något problem.  

 

Fördelar med att genomföra en intervju på plats är just den personliga kontakten som byggs 

upp under intervjutillfället. Nackdelar med intervjuer på plats är bland annat att det är mer 

tidskrävande och kan påverka möjlighet att finna tid och plats för att genomförande intervjun. 

Men detta var inget problem i detta fall och intervjupersonen fick som sagt välja intervjusätt 

själv.  

 

Generella saker att reflektera kring när det gäller intervjuer är ljud och störande moment från 

omgivningen. Vid ett digitalt intervjutillfälle satt intervjupersonen på ett kafé vilket påverkade 

kvalitén på ljudupptagningen. Som tur var gick det ändå att höra och transkribera materialet i 

efterhand, men det var svårare och med tidskrävande. Dessutom kunde detta ha medfört en 

risk för att tolka intervjusvaren fel eller missvisande.  

 

4.3 Avgränsningar  

Nödvändiga avgränsningar som gjorts för undersökningen berör omfång, urval och antal 

intervjuer. Först och främst så avser studien undersöka ungdomar och unga vuxna i Sverige 

som är aktiva och engagerade för klimatet. Som nämnt finns självfallet människor i olika 
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åldrar inom klimatrörelsen som är global och finns i flera olika former och varianter världen 

över. Uppsatsarbetet har också anpassats utefter den givna tidsramen och därför har sex 

intervjuer genomförts. Möjligtvis kunde fler intervjuer inneburit andra exempel på hur och 

varför unga i Sverige blir aktiva och engagerar sig för klimatet. Men då det gick att se 

indikationer på mättnad i materialet efter ett antal genomförda intervjuer så ansågs sex 

intervjuer vara tillräckligt för undersökningen.  

4.4 Reflektioner kring validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet handlar om trovärdighet i studien och att det som ämnas undersökas 

faktiskt undersöks och mäts på ett rimligt sätt (Klingberg och Hallberg, 2021; s. 240). 

Operationalisering, teori och tolkning måste hänga ihop och alla vara relevanta för studiens 

syfte. Det finns alltid utmaningar och aspekter att tänka på och dessa har tagits i beaktning 

under hela uppsatsarbetet.  

 

Syftet med studien är att exemplifiera hur och varför unga individer i Sverige engagerar sig 

för klimatet. Därför valdes intervjuer som metod för att ta del av intervjupersonernas egna 

berättelser och upplevelse av sitt klimatengagemang. På så sätt samlades data och empiri in 

direkt från de personer som studien handlar om; unga klimatengagerade i Sverige. Genom att 

fråga intervjupersonerna om deras erfarenheter och tankar kring sina engagemang kom just 

dessa erfarenheter och berättelser fram under intervjuerna och detta utgör studiens material. Å 

ena sidan innebär detta att replikerbarheten, det vill säga möjlighet att upprepa studien, 

försämras då materialet helt styrs av de individer som deltar i intervjuerna. Å andra sidan 

stärks trovärdigheten i studien när datan är insamlad direkt från intervjupersonerna och inte 

genom andra källor; det är trots allt intervjupersonernas egna berättelser som undersöks.  

 

Det är viktigt att ha i åtanke att det är just det som intervjupersonerna berättar under 

intervjutillfällena som utgör materialet i uppsatsen. Materialet består alltså av berättelser och 

det som intervjupersonerna själva väljer att säga (Klingberg och Hallberg, 2021; s. 89). En 

styrka i detta är att det är intervjupersonerna som själva får definiera sitt klimatengagemang 

och berätta från sitt perspektiv. Det som intervjupersonerna säger går dock inte att falsifiera 

eller ifrågasätta utan vidare. Därför läggs ett stort förtroende och tillit på intervjupersonerna 

att de är uppriktiga när de berättar om sitt klimatengagemang. Men då samtliga respondenter 

anonymiseras och har fingerade namn i uppsatsen finns låg anledning att tro att de intervjuade 
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själva skulle vinna något på att framställa sig själv i annat ljus. Men det är ändock viktigt att 

poängtera att materialet består av de intervjuades egna ord och utifrån deras perspektiv.  

 

När det gäller tolkning av intervjupersonernas berättelser finns dels etiska aspekter att ta i 

beaktning, vilka redogörs i nästa del (Klingberg och Hallberg, 2021; s. 244). Men även 

reliabilitet är relevant att diskutera när det kommer till tolkningen. Det är viktigt att korrekt 

återge citat och det som sägs i materialet samt att det framgår vad som är en tolkning. På så 

sätt ges läsaren en möjlighet att se materialet i sig självt och sedan den tolkning eller analys 

som gjorts. På detta sätt förstärks trovärdighet i analysen.  

 

För att få fram relevant information från intervjupersonerna gjordes en urvalsram vilken 

presenterades tidigare i sektionen. Då målet med uppsatsen är just att exemplifiera 

engagemang gjordes ett urval. Detta innebär att endast en mycket liten andel av urvalsgruppen 

deltog i studien och detta skulle ha varit en begränsning om uppsatsen haft ett kvantitativt 

syfte. Men då alla exempel från unga klimatengagerade inom urvalsramen är relevanta för 

uppsatsens syfte så var sex intervjuer tillräckligt eftersom detta gav sex unika exempel på 

klimatengagemang. Ännu en aspekt att reflektera kring urvalet berör eventuellt bortfall. Vid 

tiden då potentiella intervjupersoner kontaktades så svarade några direkt och andra inte. Av 

alla som svarade direkt tackade de ja till att ställa upp på intervju. Men av de som svarade 

senare så var några intresserade av att intervjuas, men då hade redan sex intervjupersoner 

valts ut och svarat ja. Detta innebär att några som skulle ha kunnat deltagit i studien inte 

kunde göra det och detta räknas som bortfall. Självfallet skulle andra intervjupersoner med 

stor sannolikhet bidra med andra exempel på engagemang då varje individ har unika 

erfarenheter. Dessutom finns ett eventuellt bortfall hos individer som uppfyller 

urvalskriterierna men som av olika skäl inte vill intervjuas. Ingen av de som kontaktades 

svarade nej, så detta gällde inte i detta fall.  Faktum kvarstår också att de sex utvalda 

intervjupersoner har bidragit till att exemplifiera ungas klimatengagemang i Sverige och 

därmed bidragit till att uppfylla uppsatsens syfte.  

 

När det gäller de valda teorierna och operationalisering finns några saker att diskutera. 

Giddens teori om modernitet används som utgångspunkt. Anledningen till detta är att det 

hjälper till att förklara samtiden och dess individansvar i klimatfrågor. Därför ansågs teorin 

mycket rimlig att används som teoretisk utgångspunkt i uppsatsen.  
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Att använda Webers idealtyper av handlingar för att analysera de unga individernas 

engagemang motiveras med att detta möjliggör kategorisering av engagemangen. Valet av 

denna teori var inte lika självklart som Giddens då det finns andra teorier som skulle kunna 

användas för att analysera engagemang samt det faktum att idealtyperna konstruerades för 

länge sedan av Weber. Som redogjordes i sektionen om tidigare forskning har ett 

funktionalistiskt psykologiskt perspektiv använts förut för att undersöka motiv till 

engagemang (Clary och Snider, 1999). Men då syftet här inte är att finna psykologiska motiv 

eller vilka funktioner som engagemanget uppfyller valdes därför Webers idealtyper. Detta 

möjliggör kategorisering och jämförelse av engagemang mellan individer.  

 

Hur Webers teori ska användas kommer här förtydligas. Handlingstyperna förutsätter att 

klimatengagemang är ett aktivt val som de unga gör varje gång de på något sätt deltar i 

klimatrörelsen. Hur och varför de unga engagerar sig i klimatrörelsen är därför det som 

kommer att analyseras som handlingar. I och med Webers handlingstyper som analysverktyg 

på materialet kommer därför varje individs engagemang förhoppningsvis kunna kategoriseras 

utifrån en eller flera idealtyper. Därefter kan idealtyperna diskuteras i förhållande till 

rationalitet i det individualistiska samhället enligt Giddens. Om det visar sig vara svårt att 

kategorisera utifrån Weber kommer detta att diskuteras i uppsatsens sista sektion.  

 

4.5 Etiska överväganden 

 Som alltid finns etiska överväganden och aspekter att ha i beaktning under hela arbetet med 

studien. Vetenskapliga rådet skriver att etiska övervägandet spelar en ”[…] mycket viktig roll 

för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt 

kan användas för att utveckla vårt samhälle” (2017). Forskning är viktig för samhällets 

utveckling men den ska inte ske på bekostnad av att människor pekas ut eller lämnar ut sig 

själva och tar skada av detta. Därför är deltagares anonymitet i studier en viktig aspekt, vilken 

är mycket relevant i uppsatsen då unga klimatengagerade deltar i intervjuerna.  

 

För att öka trygghet för informanterna och för att minimera risker för identifiering av 

intervjupersonerna som intervjuas har några åtgärder vidtagits. Först och främst så har varje 

respondents namn fingerats. Sedan så innehöll informationsbrevet (se Appendix B), som varje 

informant fick skickat till sig inför intervjun, information om respondenternas rättigheter 
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under och efter intervjutillfället, däribland frivilligt deltagande, rätt att ångra och ändra sagda 

saker samt att hen anonymiseras. Det var också viktigt att informanten godkände att intervjun 

spelades in, vilket gjordes på villkoret att transkriberingen av intervjun enbart är tillgänglig 

för uppsatsförfattaren och handledaren för uppsatsen kommer att ta del av detta. Den data som 

samlats in, det vill säga ljudinspelningarna samt det transkriberade och kodade materialet, har 

lagrats på en USB-sticka som enbart artikelförfattare har tillgång till samt handledare vid 

behov. När transkriberingar samt kodning genomförts har ljudfilerna raderats. 

 

Tidigare i denna sektion nämndes att några informanter kontaktats genom olika forum och 

grupper på Facebook och vilka dessa är kommer inte att nämnas. Anledningen till det handlar 

om att minska risken för igenkänning av respondenterna. Att i uppsatsen nämna vilka 

organisationer eller rörelser som respondenterna kommer ifrån däremot fyller en funktion då 

dessa kan vara mycket olika. När det kommer till etiska överväganden har bedömningen 

gjorts att namn på organisationerna och rörelserna nämns samt i vilken stad eller i vilket 

område som de är aktiva. Detta ökar risken för igenkänning, men då detta är det enda som inte 

anonymiserats så bedöms risken vara tillräckligt liten. Dock, som en respondent också 

påpekat, så kan det vara möjligt för andra inom klimatrörelsen i Sverige att identifiera eller 

känna igen respondenten, då många inom rörelsen har kontakt med varandra. Då detta trots 

allt är en risk för den som deltar i studien som respondent så har varje informant blivit upplyst 

om detta och tillfrågats om hur de ställde sig till det och ingen av dem ansåg att det var något 

problem.  

 

Ännu en etiskt övervägande är viktigt att göra när det kommer till tolkandet av det som sägs i 

intervjuerna och skrivs ned i transkriberingen. Eftersom materialet i uppsatsen är det som 

respondenterna berättar så är det viktigt att göra respondenterna rättvisa och inte läsa in ’för’ 

mycket eller lite. Detta kan vara en utmaning då analysen delvis kräver analys mellan raderna, 

men det är viktigt att ha en välvillig inställning till respondenterna så att deras svar görs 

rättvisa i tolkning och analys. Att materialet tolkas på ett rättvis sätt är även viktigt för 

uppsatsens giltighet och trovärdighet.  

4.6 Kort presentation av intervjupersonerna 

Här är en kort presentation och sammanfattning av intervjupersonerna. Här syns (fingerade) 

namn och ålder på varje intervjuperson samt vilken sysselsättning de har. Intervjupersonernas 
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fingerade namn är i enlighet med det pronomen som de själva angav sig som. Agnes, Linda 

och Mia kallar sig hon och henne. Samir, Vincent och Carl kallade sig han och honom.  

Även vilken organisation eller vilket nätverk som personerna är engagerade eller aktiva inom 

återges här. Den siffra som intervjupersonerna själva fick ange på frågan om hur engagerade 

de anser sig vara inom klimatrörelsen uppges (se fråga 8 i intervjuguide, Appendix A). Av 

etiska skäl för att minimera risk för identifiering av intervjupersonerna har deras specifika 

inriktningar inom studier eller yrken inte angetts. Exempelvis så uppges bara ”ingenjör” och 

en generell etikett ”miljörelaterat” på de som studerar till eller är utbildade ingenjörer inom 

miljörelaterade ämnen.   

 

Översikt över intervjupersonerna 

Namn: Ålder: Sysselsättning: Organisation: Hur engagerad 

på skalan 1-10: 

Agnes 21  Student; 

statsvetenskap 

Fältbiologerna, 

studentorganisation 

6-7 

Samir 21 Student; 

agronom 

Fältbiologerna 4 

Linda 26 Ingenjör 

(miljörelaterat) 

PUSH Sverige 7 

Mia 19 Aktivist på 

heltid 

Extinction 

Rebellion Sverige 

8,5 

Vincent 21 Student; 

Mänskliga 

rättigheter och 

värvare 

Greenpeace 5-6 

Carl 30 Student; 

ingenjör (miljö-

relaterat) 

Klimatstudenterna, 

studentorganisation 

4 

 

4.7 Kodning och analys  

När materialet transkriberats så bearbetades och kodades materialet. Med kodning innebär att 

finna mönster och kategorier i materialet som transkriberats. När kodningen var klar 
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analyserades materialet utifrån Webers handlingstypologi. Etiketterna och koderna som tagits 

fram testas inom Webers fyra olika idealtyper över handlingar. Här följer en genomgång av 

kodningsprocessen.  

 

Den första delen av kodningen var deduktiv och bestämd på förhand. Eftersom uppsatsens 

frågeställning ställer frågorna hur och varför unga individer i Sverige aktivt väljer att 

engagera sig för klimatet formulerades på förhand de två koderna Hur och Varför. I 

kodningens första steg ingick därför att läsa materialet översiktligt och dela in i en av 

kategorierna Hur eller Varför. I steg två i kodningsprocessen bearbetades materialet under 

Hur-etiketten deduktivt och Varför-etiketten induktivt. För att förtydliga vilken typ av 

material som placerades in i vilken kategori presenteras de två separat nedan.  

4.7.1 Kod Hur  

Materialet som kodas med etiketten Hur uttryckte på ett eller annat sätt hur eller i vilken form 

intervjupersonerna är aktiva eller engagerade i klimatrörelsen. Även den andra bearbetningen 

gjordes deduktivt av den anledning att frågan om hur intervjupersonerna aktiverar eller 

engagerar sig är av deskriptiv karaktär. De kategorier som var bestämda på förhand var: 

 

Organisation  

Aktivism  

Sysselsättning 

 

Dessa tjänar till att ringa in vilken form av aktivism eller engagemang som intervjupersonerna 

ägnar sig åt. Under Organisation var exempelvis medlemskap eller engagemang i 

Klimatstudenterna eller Fältbiologerna eller liknande organisationer. Även sådant som 

klassiska organisationsuppgifter så som styrelseuppdrag och redaktionsjobb eller projekt som 

namninsamlingar och insamlingar kodades som Organisation.  

 

Etiketten Aktivism sattes på deltagande eller aktivering inom nätverksrörelser som Extinction 

Rebellion eller Fridays For Future. Deltagande i aktioner så som strejker och blockader som 

genomförs med civil olydnad kodades även som Aktivism.   
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Under Sysselsättning kategoriseras studier eller jobb som på något sätt är relaterat till de 

ungas intresse och engagemang i klimatfrågor. Exempelvis att vara värvare för en 

klimatorganisation eller att studera en ingenjörslinje som fokuserar på miljöfrågor.  

4.7.2 Kod Varför  

Under etiketten Varför kodades allt som på något vis uttryckte motiv, åsikter eller känslor 

kring varför individen själv är aktiv eller varför hen anser det vara viktigt att vara aktiv. Här 

bearbetades materialet induktivt eftersom detta kräver mer analys och tolkning än det Hur-

kodade materialet. Efter bearbetning och analys av materialet framgick det att frågan om 

varför intervjupersonerna är aktiva eller engagerade kunde delas upp i två separat kategorier. 

Dessa presenteras nedan. 

 

De två koder som täcker in varför intervjupersonerna valde att ge sig in i klimatrörelsen var 

 

Missnöje 

Oro för framtid 

 

De två koder som täcker in varför intervjupersonerna fortsätter att vara aktiva eller 

engagerade var 

  

Gemenskap 

Meningsfullhet  

 

Material som kodades som Missnöje var uttryck för missnöje gentemot politiker, makthavare 

och systemet. Framförallt gällde detta hantering av klimatkrisen (vilket är den benämning som 

klimatrörelsen själv använder om situationen med klimatförändringar) eller icke erkännande 

av just en klimatkris.  

 

Oro för framtid kodades det i materialet som uttryckte ångest, ängslan och oro för 

klimatförändringar och dess påverkan på människor och på planeten. Framförallt fanns en oro 

för framtiden och hur levnadsvillkoren kan komma att förändras till följd av 

klimatförändringar.  
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Koderna Gemenskap och Meningsfullhet placerades på material som handlade om vad 

intervjupersonerna funnit i klimatrörelsen och vilka ansågs vara orsak till att de fortsätter att 

vara aktiva och engagerade. Under koden Gemenskap kodades dels det som explicit uttrycktes 

som gemenskap med andra i rörelsen, men även en känsla av att inte kämpa ensam samt att 

kunna dela bördan (med att kämpa för klimatförändringar samt klimatångest) med andra. 

Koden Meningsfullhet användes på material som innehöll känslor och tankar om att 

engagemang skapar meningsfullhet och att det ger en positiv känsla att konkret bidra till 

förändring.  

4.7.3 Sammanställning av kodning  

Etiketten Hur, vilken täcker in frågan om hur de unga intervjupersonerna är aktiva eller 

engagerade i klimatrörelsen resulterade i koderna Organisation, Aktivism och Sysselsättning.  

Under etiketten Varför framkom följande koder; Missnöje och Oro för framtid på frågan om 

varför de unga gick in i rörelsen. På frågan om varför de fortsätter att vara med i rörelsen 

framkom koderna Gemenskap och Meningsfullhet. När bearbetning och kodning nu gjorts av 

materialet är nästa steg att analysera detta utifrån Webers handlingstypologi och detta 

kommer härnäst.  
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5. Analys och resultat  

I denna sektion presenteras undersökningens analys och sedan resultat från undersökningen. 

Under den första rubriken analyseras materialet utifrån Webers fyra handlingstyper. Därefter 

ges en sammanfattning om resultatet från analysen. Efter analysen presenteras 

undersökningens resultat. Syftet med uppsatsen är som nämnt att exemplifiera hur och varför 

unga personer i Sverige blir aktiva och engagerar sig i klimatrörelsen.  

5.1 Analys utifrån Webers handlingstypologi  

Som nämndes i sektionen ’Teori’ så syftar Webers handlingstypologi till att kategorisera 

individers aktiva handlingar. Kategoriseringen görs genom fyra idealtyper som Weber 

konstruerade. Kodningen av materialet utgör underlaget för analysen med Weber. Nedan 

presenteras analys av materialet utefter varje handlingskategori där koderna som redogjorts 

för testas. I punkt 5.1.5 sammanfattas varje kategori.  

5.1.1 Målrationellt handlande 

Med målrationellt handlande, utifrån Webers idealtyper av handlingar, avses handlingar som 

utförs i syfte att uppnå ett mål. Handlingen i sig är ett medel för att nå målet, vilket är 

noggrant kalkylerat och är rationellt. För intervjupersonerna i materialet kan det ses som en 

rationell handling att agera för klimatet eftersom framtiden, enligt intervjupersonerna, riskerar 

att drabbas hårt av klimatförändringar och på så sätt påverka levnadsstandarden negativt.  

 

Resonemanget hos samtliga intervjupersoner var att situationen med klimatet utgör en 

klimatkris som hotar både individens och planetens framtid på jorden. För att de själva och 

kommande generationer i framtiden ska kunna leva under goda förhållanden krävs förändring 

i samhället. Då intervjupersonerna anser att politiker och världens ledare inte gör tillräckligt åt 

klimatförändringar ser flera av intervjupersonerna det som att de själva måste ta tag i saker. 

Denna medvetenhet innebär för flera av de unga i materialet att de inte har något annat val än 

att engagera sig i klimatrörelsen. Engagemanget förekommer främst genom organisationer 

och att utföra aktivism. Ett exempel på detta gav Mia uttryck för när hon svarade på frågan 

om att vara aktiv i klimatrörelsen: 

 

”Det är väldigt existentiellt. Det känns som det absolut viktigaste jag kan göra, det 

här är den största investering jag kan göra för min framtid. Klimatkrisen är… Jag 
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kan inte säga att det är allt, men det är förutsättning för allt annat. Därför känns det 

som det enda rätta att engagera sig kring”.  

 

Detta visar på hur Mia ser det som en investering för sin egen framtid att engagera sig för 

klimatet och detta kan tolkas som uttryck för målrationellt handlande. Målet för Mia är att 

klimatförändringar ska stoppas för att Mia ska garanteras en trygg framtid på jorden. Hennes 

medel för att målet ska uppnås är att hon genom att vara aktivist bidra till att stoppa 

klimatförändringar eller för att lösa klimatkrisen. Även detta tyder på hennes dedikation till 

klimatrörelsen och att detta är allvar och avgörande för henne. Därför kan det också ses 

rationellt för henne att engagera sig som hon gör. Mia har även vid minst ett tillfälle åtalats 

för deltagande vid en klimataktion och hon tilldelades dagsböter för detta. Att Mia riskerat 

rättsliga påföljder och även varit i rättegång på grund av sitt klimatengagemang är inget 

problem eller negativt för henne själv. Detta kan tolkas som ännu ett tecken på Mias 

dedikation för klimatet och att hon är redo att offra sin egen frihet. Samtidigt så kan detta visa 

på att även om Mia själv ser sin handling som målrationell, så är engagemanget inte 

nödvändigtvis rationellt sett utifrån andra aspekter så som personliga eller ekonomiska.  

 

På frågan om hur engagerad intervjupersonen ansåg sig vara på en skala 1 till 10, där 1 var lite 

engagerad och 10 var mycket engagerad, svarade Mia högst då hon sade 8,5. Detta verkar inte 

så konstigt eftersom Mia också är aktivist på heltid. Andra intervjupersoner uppskattade sitt 

engagemang på lägre nivåer. Trots att likheter i syn på klimatrörelse och klimatförändringar 

delas av samtliga intervjupersoner, så finns vissa skillnader. Till exempel satte Samir en 4: a 

på sitt engagemang och hans dedikation skiljer sig också från Mias på flera sätt. Medan Mia 

resonerar att det enda rätta och rimliga att göra är att göra uppror mot systemet och att 

engagera sig i grupper som Extinction Rebellion, har Samir en mer samlad syn på 

engagemang för klimatet. Samir engagerar sig i Fältbiologerna och uppgav en 4:a på sitt 

engagemang. På frågan om Samirs spontana känsla om klimatet vid intervjutillfället svarade 

han: 

 

”Det skiftar från hopplöshet till optimism, beroende på vilka man pratar med och 

vilken information man ser”. 

 

Och på en uppföljningsfråga om hur Samir ser på framtid och klimatförändringar svarade han: 



 32 

 

”Framtiden kopplat till klimatförändringar… Beroende på hur mycket saker jag 

har att göra i skola så… Om jag har mycket att göra i skolan så tänker jag inte lika 

mycket på framtiden. Har jag inte så mycket att göra så ägnar jag mer tankar åt 

framtiden. Hur man kan förbereda sig”.  

 

Samir har, liksom Mia och andra intervjupersoner, stark oro för framtiden. Men han berättar 

också att hela hans liv inte går åt till att kämpa för klimatet, vilken syns i citaten ovan, medan 

Mia i princip viger hela sitt liv till kampen. Så medan det därför kan ses som målrationellt att 

engagera sig för Mia så är det, utifrån Samirs tankar, inte rationellt för honom att göra det. 

Detta tyder på att engagemang och huruvida det kan kategoriseras som målrationellt eller 

enligt andra idealtyper är individuellt och påverkas av individernas grad av engagemang. 

Både Agnes och Linda berättade att de varit mer engagerade tidigare men att de nu funnit 

annat i livet som de gärna lade ned tid på. Linda vände detta till något positivt och ville 

uppmana alla unga att tänka hoppfullt på framtiden. På så sätt skapar Linda något värdefullt 

att kämpa för, istället för att enbart oroa sig för hur framtiden kommer att vara.  

 

Agnes uttryckte explicit att hon känt att hon inte har något annat val än att engagera sig för 

klimatet. Hon var, liksom alla intervjupersoner, oroliga för framtiden på jorden och hon 

nämnde bland annat att klimatförändringar kan påverka huruvida hon själv vill skaffa barn 

eller inte i framtiden. Att Agnes engagerar sig för klimatet kan därför ses som målrationellt då 

hon önskar en säker framtid. Visserligen har Agnes grad av engagemang sjunkit de senaste 

åren enligt henne själv, men hon berättar om hur hon såg på engagemanget tidigare:  

 

”Tidigare när jag var mer aktiv, när jag lade all min tid på det typ 2019, så tänkte 

jag inte på framtid annat än i termer av klimatförändringar och att framtiden skulle 

vara superannorlunda. Därför kunde jag inte fortsätta leva mitt liv som vanligt och 

att jag var tvungen att lägga massa tid på det”.  

 

Citatet från Agnes visar på att hon kände att hon var tvungen att engagera sig om hon vill ha 

en säker framtid. Men detta citat visar inte lika starkt på målrationellt handlande som Mias 

gjorde, då hon visade på desperation och även viger sina dagar till aktivism. Agnes verkade 

tidigare själv se det som rationellt att engagera sig för klimatet och även hon har riskerat 

rättsliga påföljder för deltagande vid aktioner. Men Agnes grad av engagemang har dels 
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sjunkit och hon berättar att hon ändrat inställning till engagemanget. Om hennes engagemang 

var målrationellt för henne tidigare, så verkar hon nu anse att det inte är lika rationellt för 

henne att lägga ned så mycket tid och energi på det. På ett sätt så visar detta på att Agnes 

ändrat inställning till sitt engagemang och därmed även hennes övertygelse om vad som är 

mest målrationellt för henne att göra. Agnes svarade på en följdfråga om hon ångrar något 

som hon gjort för klimatet, så som exempelvis aktioner som hon berättat att hon deltagit i, 

varpå hon svarade nej. Detta tyder på att hon ändå ser ett värde i sitt tidigare engagemang; då 

landar hennes engagemang inom ramen för värderationellt handlande snarare än målrationellt.  

 

Det visade sig i materialet att intervjupersoner genom sin sysselsättning också har tankar på 

klimat och att bidra till att förändra samhället. Mia är som nämnt aktivist på heltid, vilket 

innebär att hennes sysselsättning till 100% handlar om att stoppa klimatförändringar. Men 

bland de andra intervjupersonerna kom det fram att fyra personer studerade eller hade studerat 

ämnen som relaterade till miljö och klimat på olika sätt. Två var ingenjörer, varav en 

studerande, inom miljörelaterade ämnen. Linda, som är färdigutbildad ingenjör, jobbar nu 

med miljöfrågor. Samir studerar till agronom och valet av program motiverade han med att 

det förbereder honom för framtiden, som han tror kommer påverkas mycket negativt av 

klimatförändringar. Nedan presenteras ett svar som Samir gav på frågan om varför han läste 

till agronom:  

 

”Alla behöver ju mat för att leva. Sverige har inte ett bra krisförberedelse alls. 

Majoriteten av maten vi äter är importerad, en stor del är det. I värsta fall kommer 

importen att sluta, särskilt om odlingsförutsättningarna i resten av världen 

försämras. Då kommer vi att behöva skaffa mat på andra sätt. Jag vill inte vara där 

helt handfallen och handlingslös. Så det är egentligen det, för min egen skull”.  

 

I detta citat ger Samir uttryck för att han beräknat och rationellt kommit fram till vilket hans 

medel ska vara för att uppnå sitt mål, vilket verkar vara att klara av att leva under tuffare 

levnadsvillkor i Sverige i framtiden. Medlet är att utbilda sig och därmed förbereda sig. Även 

Vincent är i kontakt med klimatrörelse och engagemang i sitt arbete. Han jobbar som värvare 

för Greenpeace på sidan av sina studier inom mänskliga rättigheter. Om sitt arbete berättade 

han följande:  
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”Jag tycker att mitt jobb, själva jobbet i sig, är bra på två sätt; för det första att det 

är ett jobb som alla andra där man får betalt. Men för det andra så är det skönt att 

få betalt för att faktiskt göra något för klimatet, det är liksom inget man bara gör 

tillfälligt. Man uppmärksammar folk om klimatförändringar, uppmuntrar folk att 

engagera sig och ser till att förbättra saker. Bara att jag bidrar till den här 

förändringen är något speciellt […] Så det är inte bara att jag gör saker själv som 

individ, utan hjälper den stora organisationen och gör något för klimatet”. 

 

Hos Vincent syns tendenser som visar på att han finner meningsfullhet i sin sysselsättning. 

Detta kan tolkas som att han i och med sitt jobb känner han att han gör något meningsfullt för 

klimatet vilket ger en positiv känsla. Huruvida det är målrationellt för honom att engagera sig 

i klimatrörelsen genom att, bland annat, vara värvare för Greenpeace för klimatets skull är 

svårare att avgöra. Snarare rör sig detta om en blandning av målrationell och värderationell 

handling beroende på perspektiv. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det målrationellt för 

Vincent att arbeta, men då han arbetar med något som han brinner för så är det samtidigt 

värderationellt. Som Weber själv också påpekat så är dessa idealtyper ideal och stämmer i 

nödvändigtvis inte alltid i verkligheten. Detta blir tydligt i detta och flera andra fall. Samtidigt 

som de unga intervjupersonernas aktiva val att gå med i klimatrörelsen kan ses som rationellt i 

avseendet att det, utifrån deras perspektiv, innebär ökade möjligheter till bättre levnadsvillkor 

i framtiden, så finns andra aspekter av engagemanget och att vara aktiv som inte är rationella. 

En aspekt som kan göra handlingen icke-rationell är om det leder till depression eller 

utbrändhet, vilket faktiskt förekommer i klimatrörelsen enligt intervjupersonerna. Få av de 

intervjuade hade själva upplevt ha varit ”burned out” eller depression till följd av engagemang 

i klimatrörelsen, men samtliga kände till vänner och bekanta i rörelsen som faktiskt drabbats 

av det ena eller det andra. En förklaring till varför så få av intervjupersonerna själva upplevt 

activist burnout skulle kunna vara då de valts ut till undersökningen på basis av att de är 

engagerade eller aktiva idag. Agnes berättade att hon i princip blivit utbränd på grund av sitt 

engagemang i klimatrörelsen. Nedan följer ett citat från Agnes svar på frågor om engagemang 

och om activist burnout:  

 

”Jag hade en period då det var för mycket med engagemanget. Det var hösten 

2019. Då var jag tvungen att helt ta en paus från saker i några månader. Jag har 

liksom inte hittat tillbaka till den akuta känslan jag hade då. Så nu känns det inte 

helt befogat att lägga hela mitt liv på det […] Jag tror definitivt att jag upplevde 
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activist burnout i början av 2020 och blev typ deprimerad. Det var för att jag hade 

haft så mycket och det var stressigt”.  

 

Utifrån Agnes svar så framkommer det att hon tidigare varit utbränd till följd av sitt 

klimatengagemang. Att engagemang leder till psykisk ohälsa är inte hållbart och därför inte 

målrationellt. Om det vore så att unga som engagerar sig eller är aktiva inom klimatrörelsen 

drabbas så hårt av psykisk ohälsa på grund av engagemanget kan deras handling inte längre 

ses som målrationell. Möjligtvis kan det istället ses som icke-rationellt då det kan leda till att 

individerna får svårt att klara sig ekonomiskt och fortsätter lida av psykisk ohälsa. Det skulle 

kunna vara så att engagemanget snarare kan ses som värderationella handlingar, då 

intervjupersonerna verkar vara övertygade om att det är bättre att göra något för klimatet än 

att inte göra någonting alls. Detta diskuteras vidare i nästa del.  

 

På en fråga om engagemang och hur det påverkar vardagen så nämnde Linda citatet ”Att göra 

så mycket som möjligt, så länge som möjligt” vilket kommer från Greta Thunberg. Med detta 

syftade Linda på hur hon ser på ansträngning för att förändra och påverka samhället när det 

kommer till klimatet. Utifrån detta går det att tolka Linda som att hon inte tycker att det är 

målrationellt att viga hela sitt liv åt klimatkampen. Hon förklarade att hon resonerar att det 

krävs tålamod och uthållighet för att samhället ska klara av en hållbar omställning och detta 

sätts på prov och riskeras om engagemanget tar för mycket plats och energi. Detta 

resonemang visar på målrationellt tänkande av Linda och hon formar sitt engagemang utifrån 

det; för att hon och världen ska få en bättre framtid så engagerar hon sig på en nivå som anser 

är hållbar för henne själv.  

 

Även om några respondenter i uppsatsens empiri ansåg sitt deltagande i klimatrörelsen vara 

den bästa investeringen i sin egen framtid så kommer engagemanget med en alternativkostnad 

som Agnes tog upp. Hon förklarade att hon skulle kunnat gynnas mycket mer ekonomiskt om 

hon arbetat och fått lön istället för att engagera sig ideellt för klimatet. Även mer tid för att 

umgås med vänner och familj nämnde Agnes som alternativkostnader. Utifrån ett 

målrationellt perspektiv i ett individualistiskt samhälle är därför engagemang av en mycket 

hög grad inte rationellt. Med det sagt betyder inte att handlingen inte är legitimerad av 

individen själv utan enbart utifrån ett rationalitetsperspektiv.  



 36 

5.1.2 Värderationellt handlande  

Värderationellt handlande är den handling där handlingen i sig är mål och medel. Utifrån en 

tro och övertygelse på ett visst värde eller ideologi så anses handlingen rationell att utföra, 

oavsett vilket utfallet av handlingen blir. Att delta i klimatrörelsen kan motiveras med att det 

är rätt i sig att vara med och bidra till förändring, oavsett om eller hur denna förändring sker.  

 

Flera exempel på värderationellt handlande identifierades i materialet. Att engagera sig för 

klimatet kan ses som ett medel för att uppnå målet med en trygg och säker framtid på jorden. 

Eftersom de unga är övertygade om att det de gör är det enda rätta för att rädda klimatet så 

kan deras val ses som värderationella. Vilket utfallet blir av engagemanget är utifrån en 

värderationell handling inte det viktiga, utan att istället handla i enlighet med ens övertygelse.  

 

Å andra sidan fanns uttryck för att intervjupersonerna gör det som de tror är rätt. Eftersom 

meningsfullhet var något som samtliga upplevde i och med sitt deltagande i klimatrörelsen så 

finns tecken på värderationellt handlande; att vara med och göra någonting konkret eller bara 

någonting var meningsfullt för intervjupersonerna. Även om det primära målet är att stoppa 

klimatförändringar så bidrar deltagande i klimatrörelsen till att fylla en funktion i 

självförverkligandet hos individerna. Intervjupersonerna nämnde att det lindrar klimatångest 

och även ett dåligt samvete för sitt klimatavtryck. På så sätt kan det ses som en värderationell 

handling att engagera sig och bli aktiv. Även gemenskap och meningsfullhet var något som 

intervjupersonerna uttryckte att de fann i klimatrörelsen. Detta verkar vara både en motivering 

till att stanna kvar i rörelsen och fortsätta engagemanget likväl som att det ger hopp. Samir 

berättade följande:  

 

”Det kändes skönt att ha ett utrymme för gemenskap, med andra som tänker och 

bryr sig om samma saker. Eftersom jag inte hade engagerat mig tidigare; då har 

man inget utlopp för sin ångest heller. Då är man lite värdelös, om man bryr sig 

men inte gör saker. Så det var skönt att känna att man kunde bidra med sitt strå till 

stacken”.  

 

Även för Samir innebär engagemang att känna en form av stolthet i att faktiskt göra något och 

bidra. I citatet framgår att känslan av att bidra till förändring är positiv för Samir. Detta kan 

tolkas som delvis ett affektuellt handlande då engagemanget blir ett sätt att lindra ångest och 
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istället leder till att Samir här känner sig bättre. Men det finns även drag av värderationellt 

handlade här då engagemanget är både mål och medel och i sig själv är någonting värdefullt 

för Samir. Linda var inne på samma spår och berättade varför hon tyckte att det var viktigt att 

engagera sig för klimatet. Så här sade hon: 

 

”Man blir så stärkt av andra och peppad, så det är bland det viktigaste. Sen också 

att man kan göra mer tillsammans. Vad man kan göra på individnivå är en viss 

gräns, men tillsammans går det att göra mer och ha en större påverkan 

tillsammans. Så det är också en viktig del. Sen tycker jag att det känns viktigt att 

göra konkreta saker”. 

 

I Lindas citat går det att finna tendenser av att gemenskapen är viktig och en positiv del av att 

vara engagerad. Hon ger också uttryck för att hon anser att det känns viktigt att vara med och 

bidra konkret till att förändra samhället. Även för Carl var det viktigt att göra konkreta saker 

och att känna att han bidrar. Detta sade Carl:  

 

”Det är att se andra som är engagerade och drivna och som vill göra saker. Att 

träffa andra som är drivna inom hållbarhetsfrågor. Och så känns det bra, bra att 

bidra med något. Hellre att man bidrar med något i stunden och inte bara ”har” 

gjort det”. 

 

Att faktiskt göra något verkar ha ett värde i sig för Carl. Han berättade även att han vill känna 

stolthet över att ha bidragit till att kämpa mot klimatförändringar och för att göra framtiden 

bättre. Så här formulerade han sig;  

 

”Jag tror att det betyder en del stolthet för mig, framförallt för mina syskonbarn. 

Typ att jag måste kunna säga att ’Jag har, i framtiden, gjort så att ni ska ha det så 

bra som möjligt’”. 

 

I citatet från Carl finns typiska drag för värderationellt handlande. Fokus, utifrån det Carl 

säger i dessa meningar, är att han gör något för att förbättra saker. Att engagera sig och kämpa 

för klimatet är värdefullt i sig; det är både målet och medlet. Utifrån Carls hela intervju 

framgår att det är viktigt för honom att samhället ställer om och att klimatkrisen löses. Därför 

vore det missvisande att tolka hela Carls engagemang som värderationellt, även om bland 
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annat citatet ovan pekar på att det skulle vara värderationellt. Detta gör de unga som är aktiva 

och engagerade. Det skulle kunna vara så att de i framtiden kan säga att de försökte att bidra 

och kämpa för att bekämpa klimatförändringar och därmed kunna vara nöjda oavsett hur 

utfallet blir. Dock så syntes det i materialet att det viktigaste för de unga är att saker och ting 

förändras, och inte hur det går för de själva att göra karriär eller liknande inom rörelsen. 

Därför verkar det inte som att intervjupersonernas val att bli aktiv och engagera sig för 

klimaten är värderationellt på det sättet, även om handlingen på många sätt är värderationell. 

Återigen går det att se hur de två idealtyperna målrationellt och värderationellt handlande 

stämmer in på olika delar av engagemanget hos en och samma person. Att göra något konkret 

och bidra till förändringar verkar alltså vara viktigt för flera av intervjupersonerna.  

 

Men vilka konkreta metoder som föredras skiljde sig åt mellan intervjupersonerna. Åsikter 

och värderingar kom återigen på tal när det handlade om metoder för klimatengagemang och 

framförallt om aktivism. Mia, som själv ofta är med på stora som små aktioner som Extinction 

Rebellion utför, menar att hon tror att det är det enda sättet att uppmärksamma makthavare 

och på så sätt få dem att agera nu. Hon berättar att hon tror att det bäste en individ kan göra är 

att göra uppror mot samhället och systemet. Agnes, Samir, Vincent och Carl uttryckte alla en 

viss kritik mot strategin att utföra aktioner som stör människor i vardagen. Exempel på dessa 

aktioner var framförallt blockader av vägar, där både bilar och tåg passerade. Agnes, Linda 

och Mia har alla tre deltagit i aktioner som utförts av Extinction Rebellion och Agnes och Mia 

nämner att de i dessa ibland riskerat rättsliga påföljder. Exempel på dessa aktioner är bland 

annat vägblockader eller blockering av ingångar, bland annat i en kolgruva. Mia berättade att 

hon blivit åtalad och dömd för medverkande under en aktion. Trots detta så är Mia övertygad 

om att civil olydnad och aktioner är rätt väg att gå. Andra intervjupersoner resonerade lite 

annorlunda.  

 

Den kritik som Agnes lyfte var huruvida strategin är effektiv och faktiskt bidrar till förändring 

och detta diskuterade även Samir. Vincent berättade att han tycker att det är viktigt att 

organisationer eller nätverk verkligen tänker igenom vad de utför och varför, så att inte fel 

personer drabbas. Carl var inne på samma spår. De båda gav liknande exempel från aktioner 

som gjorts där väga blockerats och trafik störts mitt under rusningstid på morgonen då många 

människor är på väg till jobbet. De båda ansåg att detta i vissa fall är helt fel väg att gå då 

människor som är på väg till sitt arbete är de som drabbas och inte de stora företagen eller 

politiker. Vincent nämnde också att det är viktigt att människor inte får en negativ bild av 
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organisationen, vilket han menar är en risk om exempelvis Greenpeace utför en aktion som 

gör att människor kommer sent till jobbet. Å ena sidan rör sig detta om kalkyleringar om vad 

som är mest effektivt och därmed mest rationellt, men å andra sidan handlar det om att utföra 

handlingar som de känner att de kan stå för. Samtidigt sade både Agnes och Carl att de ofta 

tycker att aktioner är befogade ur ett klimatmoraliskt perspektiv, men att det alltid måste tas i 

beaktning hur effektiv metoden är samt vilka som påverkas av aktionen. Detta tyder på att de 

anser att den typen av engagemang kan vara målrationell om den görs på rätt sätt. Linda 

nämnde i sin intervju att hon tycker att alla möjliga parter och människor behövs i kampen för 

klimatet. På ämnet individansvar och engagemang svarade Linda så här: 

 

”Där ser jag att det är viktigt att engagera sig på alla nivåer, folk behöver generellt 

engagera sig på olika sätt där det passar en själv. Vill jag vara aktivist eller vill jag 

sätta på mig kavaj och prata med politiker, eller liksom var känner jag mig trygg 

och vad tycker jag är kul? Och liksom hitta ett sammanhang som passar dig och 

dina kunskaper”. 

 

Lindas citat tyder på att hon ser flera olika typer av engagemang som värdefulla och att en 

blandning av dem behövs. På temat om individansvar fanns flera inslag av värderationellt 

handlande då flera av intervjupersonerna resonerade kring individansvar i termer av att det var 

rätt eller fel eller till och med orättvist. Här följer ett citat från Carl: 

 

”Jag tänker att alla behöver ta ansvar. Både på global nivå och individ. Men tar 

man det här med flyg så skulle det bara varit enklare om man höjt skatt på flyg och 

gjort det billigare att åka tåg eller någonting annat. Men även om det är så, så 

måste man själv göra aktiva val för att det inte finns nu. Det är lätt att det blir för 

mycket individansvar och då är det lättare att lägga skuld på individen, vilket inte 

är så bra”. 

 

I citatet säger Carl explicit att han tycker att både individ och samhälle har ett ansvar. Flera 

intervjupersoner berättade om hur individansvaret inte är en lösning; de efterfrågar alla 

strukturella förändringar. Målet med engagemangen är att lyckas påverka och förändra 

strukturen. Men det finns också en antydan i Carls citat ovan att även individer bör anstränga 

sig och göra vad de kan för klimatet, vilket samtliga intervjupersoner själva strävar efter att 

göra. Alla intervjupersoner berättade om att de själva skulle kunna göra mer, men att det 
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skulle kunna kosta dem för mycket vad gäller tid och energi. Men detta visar på att alla 

reflekterar om sina egna liv och vilka utsläpp de står för. Dock så är det framförallt 

strukturella och storskaliga förändringar som måste till enligt intervjupersonerna. Så här 

uttryckte sig Vincent: 

 

”Man ska inte gå efter individer hela tiden, det är inte ens eget ansvar. Visst, man 

kan själv göra vissa saker men pressen ska vara på de stora makthavarna; det är de 

som skadar mest”. 

 

Vincent talade mycket om rättvisa i och med klimatomställningen. Han berättade att han tror 

att det är utvecklingsländer som drabbas hårdast av klimatförändringar, men att de inte alls är 

de som orsakat det hela. Detta visar återigen på att Vincents övertygelse om rättvisa påverkar 

och driver hans engagemang. Det är möjligt att detta därför är snudd på affektuellt handlande, 

då det är känslor av orättvisa som driver på engagemanget. Mer om detta kommer härnäst.  

5.1.3 Affektuellt handlande  

Som ett svar på de negativa och orofyllda känslor som de unga känner om klimatförändringar 

söker sig flera unga till klimatorganisationer- eller nätverk; på det sättet så kan engagemang 

ses som affektuella handlingar. Däremot har mycket i materialet visat på att engagemang 

främst är målrationella och värderationella handlingar utifrån de unga intervjupersonerna 

själva. Förhoppningen med engagemang verkar i första hand vara för att förändra samhället 

och är som nämnt därför mer ett rationella eller värderationella handlingar på flera sätt. Men 

samtidigt så är det ett sätt att hantera just känslor som individerna känner och det blir ett sätt 

att lätta på den börda som unga känner. Det blir ett sätt att möjligtvis komma bort från 

klimatångest och att istället omvandla det till brinnande driv för aktioner och projekt som på 

olika sätt bidrar till förändringen. Att vara med och göra konkreta saker verkar vara 

meningsfullt för de unga och de vill vara den förändringen de vill ha istället för att prata om 

den från sidan av. Detta avslöjar därför att Webers idealtyper är aningen för stiliserade när det 

kommer till att kategorisera engagemang. Under processens gång att först gå med i 

klimatrörelsen och sedan fortsätta att vara aktiv innefattar flera idealtyper.  

 

Att känna klimatångest och oro verkar vara en drivkraft till att börja engagera sig. Som 

redogjorts för under de två tidigare idealtyperna så upplevde alla intervjupersoner att 

klimatkrisen inte hanterats väl hittills av regeringar och makthavare. I samband med oro för 
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klimatförändringarna så väcks intresse för att själv ta tag i klimatfrågor. Även om 

engagemang främst verkar vara målrationella och värderationella handlingar, som redogjorts 

för ovan, så verkar det affektuella vara ett försteg till engagemanget. Det är en källa till 

drivkraften att vilja förändra. Utan denna skulle ingen av intervjupersonerna börjat engagera 

sig.  

 

Mia är den intervjuperson som gav mest uttryck för känslor när det gällde att engagera sig för 

klimatet. Utifrån det Mia berättade verkar det som att hon tycker att det bästa och främsta en 

individ kan göra är att organisera sig för klimatet och göra uppror. Då hon visade på känslor 

av uppgivenhet och desperation kan hennes val att vara med i klimatrörelsen kategoriseras 

som delvis affektuellt. På frågan om hennes spontana känsla om klimatet och situationen (vid 

tidpunkten för intervjun) svarade hon att: 

 

 ”Åt helvete är den spontana känslan”. 

 

Denna känsla verkar vara en stor anledning till varför Mia engagerar sig och mer eller mindre 

viger sitt liv till aktivism för klimatet. De andra intervjupersoner var inte lika engagerade som 

Mia och kanske är det därför som de inte visade på samma desperata känsla, även om alla 

delade stark oro för klimatet. Vincent uttryckte följande: 

 

”Jag tycker att det är väldigt akut idag, med tanke på alla klimatförändringar som 

sker. Vi har för lite tid på oss. Jag tycker att vi borde agera bättre och mer effektivt 

än vad vi gör just nu”.  

 

Citatet visar på att Vincents oro och känslor bidrar till hans intresse och engagemang för att 

verka för förändring. Detta är ett mönster som identifierats hos flera intervjupersoner. I 

materialet finns tendenser som tyder på att särskilda handlingar inom engagemanget kan vara 

affektuella sådana. Agnes berättade följande om hur det har känts att delta i aktioner där hon 

riskerat rättslig påföljd för sitt deltagande: 

 

”Det har känts läskigt, mycket adrenalin men också lite kul och spännande att 

bryta mot regler, det finns något spännande i det. Men det har känts mäktigt och 

fint, jag har fått mycket stöd från vänner som också är med”. 
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I citatet från Agnes går det att se att hon genom deltagande i aktioner känner adrenalin och 

sammantaget får en bra känsla av att ha utfört handlingen. Så även om hennes engagemang i 

klimatrörelsen främst är målrationellt och värderationellt, så kan alltså särskilda aktioner eller 

projekt som hon deltar i vara affektuella handlingar. Men dessa är alltid en del av det 

långsiktiga målrationella eller värderationella handlandet att vara engagerad.  

5.1.4 Traditionellt handlande  

En traditionell handling utförs av tradition och rutin. Ingenting i materialet från 

undersökningen har visat på att de unga som är aktiva och engagerade deltar i klimatrörelsen 

på grund av att de gör det av tradition, vilket skulle kunnat vara att de exempelvis haft 

föräldrar som var aktiva inom klimatrörelsen eller aktivister. Närmast detta var en respondent 

som berättade att hennes föräldrar var medvetna, men de var inte aktivister på något sätt och 

deltog inte direkt i klimatrörelsen enligt respondenten. Materialet tydde snarare på att 

intervjupersonerna blir aktiva och engagerade på grund av avsaknad av äldre generationers 

intresse och engagemang för klimatet. Vad detta kan bero på kommer att diskuteras i nästa 

sektion.  

5.1.5 Sammanfattning av analys  

Att ingå i klimatrörelsen verkar utifrån Webers analys av materialet främst bestå i handlingar 

som är målrationella eller värderationella. Dock verkar det som att oro och missnöje leder 

fram till engagemang och på så sätt spelar även det affektuella roll, men utan att 

engagemanget i sig är en affektuell handling. Ingenting i materialet tydde på att 

intervjupersonerna engagerar sig utav tradition. Det finns vissa skillnader mellan 

intervjupersonerna, men mycket likheter har identifierats i deras resonemang om klimatet och 

engagemang för klimatet.   

5.2 Resultat 

Resultatet efter Webers analys av materialet visar på att de ungas engagemang i 

klimatrörelsen är flera idealtyper samtidigt. De unga själva ser deras val att engagera sig som 

rationella då de menar att det är för deras egen trygghet på jorden i framtiden. Analysen tyder 

dock även på att engagemang är både målrationellt och värderationellt, då intervjupersonerna 

lade ett värde i att göra någonting för att det är rätt; att stå på sidan av och inte ens försöka var 

ett värre alternativ enligt dem.  
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Eventuella risker och konsekvenser som engagemanget medför vägs mot framtiden och då 

vinner framtiden; det ses som mer rationellt att kämpa för en bättra framtid. Att bidra till 

förändring och att göra något konkret ses som bättre än att inte göra någonting alls. Det ses 

som meningsfullt och rätt i sig självt att kämpa för klimatet. Trots att det kostar de unga tid, 

energi och välmående så är kampen för klimatet det viktigaste. Men detta varierar också 

mellan intervjupersonerna. Deltagandet i klimatrörelsen ger meningsfullhet och gemenskap, 

vilket tyder på värderationalitet. Samtidigt kan engagemanget delvis ses som affektuellt då 

oron för framtiden och besvikelsen över politikers undermåliga hantering av 

klimatförändringar är stark. Den slutsats som kan dras är att ungas engagemang i 

klimatrörelsen är komplext och kan kategoriseras enligt flera idealtyper samtidigt.  
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6. Diskussion 

Detta är uppsatsens sjätte och avslutande sektion. Här diskuteras studiens resultat i 

förhållande till Giddens teori och tidigare forskning samt nya intressanta frågor som väckts i 

och med undersökningen. Förhoppningen är att i och med detta besvara uppsatsens 

frågeställning och på så sätt knyta ihop uppsatsen.  

 

Först kommer här en påminnelse om uppsatsens syfte och om tidigare forskning som 

redogjorts för i tidigare sektioner. Med utgångspunkt i kunskapsluckan inom tidigare 

forskning var syftet med uppsatsens att undersöka hur och varför unga individer aktivt valt 

och väljer att vara engagerad i klimatrörelsen. I ett individualistiskt samhälle där individer 

själva bär ansvar för sin lycka kan det verka rationellt för unga individer att engagera sig för 

sin framtid. Dock så har klimatengagemang visat sig kunna leda till både ångest och 

utbrändhet vilket inte alls är önskvärda scenarios för individer. Detta gynnar varken 

individernas psykiska välmående eller klimatet på lång sikt. Samtidigt visade andra tidigare 

studier på att engagemang för klimatet ger hopp och meningsfullhet. Detta öppnade upp för 

frågor kring hur individerna faktiskt själva upplever och resonerar kring sitt engagemang; 

därför har unga klimatengagerade individer i Sverige intervjuats om sina engagemang. 

6.1 I förhållande till tidigare forskning och Giddens teori 

Resultatet från analysen av materialet i uppsatsens undersökning visade på att ungas 

engagemang i klimatrörelsen främst är målrationella och värderationella handlingar, men att 

några inslag av affektuell handling också syns. Studiens resultat tyder på att unga 

klimatengagerade i Sverige engagerar sig för att de inte ser något annat val; att engagera sig är 

rationellt för dem. Detta går i linje med Giddens perspektiv på det västerländska samhället 

som enligt honom präglas av individualism och individansvar. Individansvaret märks på flera 

sätt i studiens material. Detta är grunden för varför individerna överhuvudtaget engagerar sig; 

de känner att de måste engagera sig för att få en så bra framtid som möjligt med så lite negativ 

påverkan från klimatförändringar som möjligt. De unga känner oro för framtiden och känner 

sig svikna av politiker och makthavare världen över. Att engagera sig är därför det rationella 

att göra för unga individer, som vare sig de vill eller inte kommer att behöva leva med 

klimatförändringarnas konsekvenser. Samtliga unga i studien uttryckte att de ansåg att det 

finns ett stort individansvar när det kommer till klimatfrågor. Detta är inte lösningen att 

individer går runt och har ångest och gör små saker själva. De unga efterropade 

strukturförändringar och politiska reformer.  
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Studiens resultat liknar på många sätt resultaten som återfanns i den norska studien om motiv 

till ungas klimatengagemang. Haugestad med flera fann tre motiv till varför de unga i Norge 

engagerar sig för klimatet. Det första motivet handlade om att de unga såg klimatförändringar 

som ett komplext problem som kräver att alla parter i hela samhället hjälps åt men där 

politiker och makthavare har en större del i ansvaret. Detta var precis det som uttrycktes hos 

de unga i uppsatsens undersökning. Eide och Kunelius fann även att unga i FFF-rörelsen och 

klimatrörelsen hänvisar till forskning och vetenskap som lösning på klimatrelaterade 

utmaningar; även detta syntes i analys i studien. Genom sina engagemang menar de unga att 

bidra till att uppmärksamma klimatförändringar och att upplysa bland annat politiker; de unga 

menar inte att de själva skulle ha alla lösningar.  

 

Det andra motivet som återfanns i den norska studien var att de unga menar att förändring 

krävs nu och att de därför engagerar sig för att bidra till att snabba på förändringen. Även 

detta motiv går i linje med intervjupersonerna i uppsatsens studie. Eftersom förändringen 

antingen anses gå för långsamt eller inte händer alls så tar de unga saken i egna händer och 

går ut på gatorna. Bandura och Wood talade om en ”Do-It-Ourselves”-attityd som genomsyrar 

klimatrörelsen och denna går att se här. Hela FFF-rörelsen och fredagsstrejkerna (vilka flest 

studier fanns om och som redogjordes för i sektion 2) resonerar på samma sätt och vill genom 

sina engagemang skynda på politiker och makthavare att vidta åtgärder nu.  

 

Det tredje motivet i den norska studien handlade om att de unga delar en kollektiv identitet av 

att vara unga och att det därför är deras egna framtid som berövas dem, om inte 

klimatförändringar stoppas. De unga i uppsatsens undersökning visade på samma retorik och 

flera gav uttryck för att vara oroliga för huruvida de själva kommer vilja eller kunna skaffa 

barn, om det kommer gå att få mat på bordet och att leva ett gott liv. Till skillnad från 

volontärarbete som undersöktes av Snider och Clary så visade inte denna studie på att de unga 

bryr sig om personlig eller egen utveckling i och med sina engagemang. Snarare tydde studien 

på att unga engagerar sig därför att det är målrationellt och värderationellt.  

 

Enligt Giddens lider människor i högmoderniteten av ångest och oro för framtiden av flera 

orsaker. Som en del av globalisering och modernitet så bär varje individ på oro för hela 

planeten. En anledning är medvetenhet om potentiella risker, däribland klimatkatastrofer och 

framtida scenarios påverkade av klimatförändringar. I kombination med att alla problem och 

utmaningar i högmoderniteten förväntas kunna lösas med experthjälp skapar utmaningar med 
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klimatet ångest. Inom klimatrörelsen syns budskap om att lyssna till forskning och vetenskap 

och detta kan ses som ett försök att ordna upp problemet. I vissa fall leder även detta till att 

unga börjar engagera sig. Detta är, som nämndes tidigare, ett av få tecken på affektuell 

handling som återfanns i undersökningen.  

 

Förutom att det är rationellt för unga att engagera sig för klimatet utifrån ett 

framtidsperspektiv, så finns andra fördelar med att engagera sig. I studien framgick det att de 

unga i engagemanget fann hopp och lindring av ångest då känslan av att bidra och göra 

konkreta saker var mycket positiv. Detta visade sig vara värderationellt engagemang utifrån 

analys med Webers idealtyper. Precis som Ojala fann i sina studier så återfanns pessimism 

och optimism hos de unga intervjupersonerna som engagerar sig. Men en skillnad är att de 

unga i uppsatsens studie främst var pessimistiska angående framtiden; själva engagemanget i 

sig var i princip enbart positivt och gav meningsfullhet och gemenskap. Ojala fann i sin studie 

från år 2019 att meningsfullhet i klimatrörelsen tenderade att också bidra till ökat välmående 

hos de engagerade. Detta var även fallet för de unga intervjupersonerna i studien då just 

meningsfullhet och gemenskap var de största fördelarna som de angav med engagemanget. 

Detta verkar också vara en nyckel till ett långsiktigt och hållbart engagemang, då detta 

minimerar risk för utbrändhet. Som Chen och Gorski samt Driscoll funnit i sina studier så 

finns risker för att utbrändhet leder till att individer drar sig ur sina engagemang förr eller 

senare. Då hela samhället står inför utmaningar med att ställa om till ett hållbart samhälle 

behövs varje individ och engagemang för denna. Av de unga som deltog i studien fanns 

tecken på att detta även är fallet i klimatrörelsen och flera av dem kände till personer som 

tvingats välja bort engagemang på grund av psykisk ohälsa. Dessutom berättade flera av 

intervjupersonerna att de själva antingen varit utbrända till följd av engagemanget eller att de 

upplevde att det tar mycket tid och energi.  

 

Skovdal och Benwell konstaterade att unga även i vardagen är klimatambassadörer och att 

denna ständiga medvetenhet kan påverka individerna negativt. I uppsatsens studie fanns några 

tecken på detta då flera av intervjupersonerna berättade om att de önskar mer av andra 

personer, vilket också visar på att det finns en syn på att individer har ett ansvar om än. 

Önskemål om att fler ansluter sig till klimatrörelsen och att fler engagerar sig och förändrar 

sina vanor återfanns hos intervjupersonerna. Men som nämnts flera gånger så verkar själva 

engagemanget innebära fler fördelar än nackdelar och flera intervjupersoner värderade 

engagemanget mycket högt för att detta innebar att de gör någonting.   
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Sammanfattningsvis kan sägas att den genomförda studiens resultat går i linje med tidigare 

forskning. Individerna som intervjuats har visat på att deras engagemang växlar mellan att 

vara målrationella och värderationella handlingar. I ett försteg till att börja engagera sig finns 

affektuella motiv som liknar de motiv som Haugestad fann i sin norska studie; idén om att 

engagera sig grundar sig på oro för klimatförändringar och missnöje med hanteringen av 

denna. Att engagera sig är därför en målrationell handling, men som i sig själv är 

värderationell då den ger gemenskap och meningsfullhet, vilket Ojala funnit i sina studier.  

 

Avsaknaden av traditionellt handlande i uppsatsens studie måste kommenteras. Även detta 

stämmer in med resultat från tidigare gjorda studier då få tendenser syns av både traditionella 

motiv bakom engagemang samt att någon handling i klimatrörelsen skulle vara traditionell. 

Möjligtvis handlar detta om det enkla faktum att klimatrörelsen och individers engagemang 

förklaras och motiveras av andra faktorer än sådana som kan klassificeras som traditionella. 

Som framkom i analysdelen i uppsatsen samt här i diskussionsdelen så är visar både denna 

studie och tidigare forskning på att unga engagerar sig för att få en bättre framtid; detta är en 

målrationell och en värderationell handling, åtminstone utifrån Webers idealtyper.  

Det kan också vara så att det finns några brister i Webers idealtyper eller i tillämpningen av 

dem i studien och att analysen här därför inte kan visa på att det är en traditionell handling att 

engagera sig för klimatet. I analysen uppkom flera tillfällen då idealtyperna både överlappade 

varandra men heller inte lyckades täcka in hela handlingen. Detta innebär inte att idealtyperna 

inte säger något om de ungas engagemang som undersökts; snarare är det tvärtom då mycket 

pekat på att den aktiva handlingen att engagera sig är målrationell och värderationell.  

6.1 Nya forskningsfrågor 

I analysen av materialet identifierades flera intressanta ämnen och punkter. Bland annat 

utbrändhet till följd av engagemang samt klimatångest var något som samtliga 

intervjupersoner förklarade att de kände till inom rörelsen. Hur utbrett detta är i 

klimatrörelsen vore intressant att undersöka vidare. Även huruvida klimatrörelsen och dess 

individer påverkas annorlunda på grund av activist burnout än andra människorättsgrupper 

eller liknande, då utvecklingen av klimatförändringar ännu sker i mycket negativ riktning och 

att detta potentiellt påverkar individers psykiska hälsa och drivkraft för klimatet.  
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Ännu en intressant fråga som väcktes under studien om de ungas klimatengagemang var 

skillnaderna i fråga om åsikter och övertygelse om aktivism och vilken metod som de unga 

ansåg vara mest effektiv. Det visade sig att vissa var mycket kritiska till att störa den allmänna 

ordningen medan andra ansåg att detta är det mest effektiva sättet för att tillkalla 

uppmärksamhet. Troligtvis påverkar individernas åsikt om detta vilken typ av engagemang de 

ägnar sig åt, vilket det fanns en antydan om i studien. Men då denna studie är kvalitativ går 

det inte att dra några slutsatser om eventuell korrelation mellan åsikter och typ av 

engagemang för klimatet. Därför skulle kvantitativ undersökning kunna ge svar på detta och 

därmed vore det möjligt att undersöka mer på djupet vad detta innebär. På så sätt skulle 

förståelse för olika grupper breddas vilket är viktigt för att undvika splittring inom 

klimatrörelsen; som sagt så behövs hela samhället i omställningsarbetet till ett hållbart 

samhälle.  

6.2 Besvarande av frågeställningen  

I början av uppsatsen presenterades syfte och en frågeställning vilken förhoppningen är att 

kunna besvara. Frågeställning var formulerad enligt följande: 

 

- Hur och varför engagerar sig unga i Sverige i klimatrörelsen?  

 

Studiens resultat och diskussionen om resultatet i förhållande till tidigare forskning och 

Giddens teori om modernitet tillhandahåller exempel på hur och varför unga engagerar sig 

och detta var även syftet.  

 

Först och främst så verkar unga i Sverige engagera sig på olika sätt däribland genom aktivism 

och deltagande i aktioner och projekt eller genom att vara med i klimatorganisationer. Även i 

sin vardag eller som sysselsättning kommer unga i kontakt med klimatfrågor, men de unga har 

gjort ett aktivt val att även engagera sig och organisera sig för klimatet. Denna handling 

växlar mellan att vara målrationell och värderationell, utifrån analys med Webers idealtyper. 

Anledningen till att de engagerar sig är att de unga upplever oro för framtiden och hur 

klimatförändringar kommer att påverka den. Dessutom finns ett missnöje med hur detta 

hanterats av politiker och makthavare. Med denna utgångspunkt väljer de unga att själva ta 

tag i vad de ser som klimatkrisen. Detta är vad den genomförda studien samt tidigare 

forskning tyder på. Då studiens resultat är i enlighet med tidigare studier så kan detta ses som 
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tillräckligt för att finna frågeställningen besvarad, men utan att göra anspråk på att ha funnit 

ett slutgiltigt och uttömmande svar.  
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8. Appendix A: Intervjuguide 

Information om respondent och egen definition av klimatfrågor 

1. Berätta om dig själv (Pronomen, Ålder, Sysselsättning, Bakgrund) 

2. Vilken organisation är du med i? 

3. Vilken är din spontana känsla om klimatet och situationen idag? 

4. Har du någon hjärtefråga inom ämnet miljö och klimat? 

5. Vad tänker du på när du hör ordet ’klimat’?  

6. Vad betyder klimat och klimatförändringar för dig? 

7. Hur går tankar om framtiden kopplat till klimat och klimatförändringar? 

 

 

Engagemang  

8. Hur engagerad på en skala mellan 1-10 (där 1 är mycket lite och 10 är mycket 

engagerad) skulle du säga att du är när det kommer till klimatfrågor? 

9. Varför tycker du att det är viktigt att engagera sig i klimatfrågan? 

10. I hur många år har du intresserat dig för klimatfrågor? 

11. I hur många år har du varit medlem i din organisation?  

12. Hur kom det sig att du gick med? 

13. Kan du berätta om organisationen och vilken roll du har i denna? 

14. Hur ofta anordnas möten, aktiviteter eller projekt? 

15. Kan du berätta om projekt eller aktioner som du deltagit i? 

16. Hur känns det att vara med i organisationen?  

17. Har engagemanget påverkat dig (i vardagen, personlighet, beteenden)?  

18. Hur närvarande är tankar på klimat i din vardag?  

19. Har din vardag eller livsstil förändrats sedan du började intresserade dig för 

klimatfrågor? 

20. Vad är det bästa med att vara engagerad? 

21. Finns nackdelar med att vara engagerad? Hur ser engagemang i klimatfrågor ut i din 

omgivning? 

22. Har du hört talas om ”activist burnout”? Hur tänker du kring detta?  

23. Vilka förhoppningar har du med engagemanget? 

24. Vilka utmaningar ser du för er organisation? 
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Tankar om klimat 

25. Hur ser du på individ och struktur i klimatfrågor? 

26. Har du något exempel på vardagssituation- eller beteenden där tankar på klimatet 

påverkar? 

27. Om du skulle ge en individ tre råd om vad hen kan göra för klimatet, vilka skulle 

dessa tre råd vara? 

28. Vill du lägga till eller ändra något som sagts? 
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9. Appendix B: Informationsbrev 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

 

Till * 

 

En förfrågan om deltagande i studie 

 

Jag är en student som nu skall påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker jag hur 

klimatintresserade individer tycker och tänker kring klimatrelaterade frågor och engagemang. 

Du tillfrågas därför, i din egenskap av att vara ung (mellan 18-30 år gammal) samt att du är 

klimatintresserad och medlem/aktiv i (minst) en organisation/rörelse som fokuserar på 

klimatfrågor att delta som informant i studien. Data samlas in vid ett tillfälle där du som 

informant intervjuas om dina erfarenheter och tankar om klimatfrågor. En förutsättning för att 

genomföra intervjun är att du som respondent godkänner att intervjun spelas in då detta 

underlättar transkribering efteråt.  

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och handledare kommer åt det 

under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade materialet kan 

komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast jag och handledare kommer 

åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den 

Sociologiska institutionen.  
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