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Abstract

Den  här  uppsatsen  är  en  kvalitativ  intervjustudie  som söker  förståelse  för  hur  individer  inom en 

praktiskt orienterad urban miljörörelse arbetar för att realisera sina målsättningar och varför de valt just 

dessa  metoder  och  inte  andra.  Uppsatsens  vill  också  skapa  förståelse  för  hur  identitet  skapas  hos 

individer med en miljömedveten livsstil som är organiserade i praktiska miljöprojekt. Studien använder 

sig av forskning om nya social rörelser och teori från symbolisk interaktionism som analytiska verktyg 

för att uppnå förståelse för de undersökta fenomenen.

Studiens  resultat  visar  att  den  miljörelaterade  verksamhet  som  deltagarna  i  undersökningen  är 

engagerade i har stora likheter med det som tidigare forskning definierar som en ny social rörelse och 

livsstilspolitik. De individer som deltagit i studien har valt att förändra sin egen livsstil och engagera 

sig praktiskt i  gemensam odlingsverksamhet eftersom de anser att  det är  det bästa sättet  att  uppnå 

förändring i  dagens samhälle.  Anledningen till  att  de inte  valt  konventionella  politiska kanaler  för 

påverkan och opinionsbildning är att de upplever att nuvarande politiska ansträngningar inte förmår 

åstadkomma ett miljömässigt hållbart samhälle.

En grön, eller miljömedveten, identitet är något utvecklas hos människor som umgås och arbetar 

tillsammans med likasinnade. Studiens resultat visar att de som har valt att engagera sig praktiskt i  

gemensamma  odlingsprojekt  har  börjat  utveckla  sin  miljömedvetenhet  och  omsätta  dessa  idéer  i 

praktiken redan innan de organiserar sig. Att organisera sig skapar fler interaktionsprocesser kring ett 

miljömedvetet handlande vilket är en bidragande orsak till att en miljömedveten identitet blir särskilt 

påtaglig hos individer som är aktiva i den typ av miljörörelse som är representerad i studien.

Nyckelord:  miljömedvetande,  miljörörelse,  nya  sociala  rörelser,  livsstil,  identitet,  symbolisk 

interaktionism
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1. Introduktion

I  Sverige och i  världen runt  omkring oss  efterfrågar  fler  och fler  röster  ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. De stora frågorna är om något ska göras åt miljöproblemen och, i sådana fall, vad och hur.  

Det  råder  emellertid  oenighet  mellan miljödiskussionens parter  om miljö  verkligen är ett  problem, 

vilket ofta låser diskussionen redan innan den har möjlighet att leda beslut och lösning. Den politiska 

miljödiskussionen  mellan  stora  aktörer,  exempelvis  nationalstater,  leder  allt  som  oftast  till 

kompromisser utan betydande krav på implementering för de enskilda nationalstaterna. Turerna kring 

Kyotoprotokollet är ett exempel på detta, men långt ifrån det enda exemplet i sammanhanget (SVD, 

2009-03-28;  SVD, 2011-12-12).  Kyotoprotokollet  bygger  nämligen på frivilligt  deltagande och det 

finns varken krav på att uppfylla den avtalade överenskommelsen eller repressalier för nationalstater 

som väljer att dra sig ur avtalet efter hand (UNFCCC).

Det jag vill belysa är en upplevelse av att ingenting händer från politisk håll för att göra skillnad i 

miljöfrågor. Detta trots att akademisk forskning är mer eller mindre ense om att miljöproblem är ett  

faktum som kan leda till oönskade konsekvenser om vi fortsätter att överskrida planetens gränser för 

fungerande ekosystem (Rockström m. fl., 2009). Den politiska miljödiskursen är i egentlig mening en 

konstant balansgång mellan ekonomisk expansion och ekologisk hållbarhet där ekonomi i regel går 

före  miljö.  I  och  med  att  stora  politiska  aktörer  i  nuläget  inte  har  förmågan  att  driva  en  hållbar 

miljöpolitik upplever vissa människor frustration av att inte kunna påverka den politiska debatten om 

miljö och att det politiska utfallet inte är tillfredsställande. Kontentan för dessa människor är att det inte 

är värt att vänta på att detta eventuellt kommer att lösa sig själv på sikt, och därför har vissa valt att 

börja ställa om sina handlingsmönster för att själva leva ett mer hållbart liv. 

För att lösa miljöproblemen menar vissa att det krävs det en lokalt förankrad hållbar lösning. Detta 

argument bygger på antagandet att förändring av tillräckligt stor omfattning bara är möjlig om det stora 

flertalet börjar anpassa sina liv i förhållande till jordens begränsade resurstillgångar och ekosystemens 

gränser  för  hållbarhet.  Detta  är  en  uppfattning  som miljörörelser  över  hela  världen  för  fram som 

alternativ  till  dagens  ekonomiska  system,  den  nuvarande  samhällsorganisationen,  och  dess 

miljöskadliga  effekter.  De  arbetar  för  att  utveckla  ett  hållbart  alternativ  och  hoppas  på  att  kunna 

påverka dagens samhälle i någon utsträckning till det bättre genom sina handlingar.

Jag, som forskare, har en viss förförståelse av fältet i egenskap av att själv vara delaktig och aktiv i  

en typ av miljörörelse som arbetar för att göra exempelvis matproduktion och matkonsumtion mer 
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hållbar och visa på miljömässigt hållbara alternativ. I början har jag haft en uppfattning av vad dessa 

rörelsers  verksamhet  består  av  men  jag  har  inte  personligen  haft  kontakt  med  nätverken  och  de 

respondenter som finns med i studien. Det har sina fördelar men samtidigt är jag medveten om att jag 

måste ta hänsyn till  detta under arbetets gång för att undvika att min egen förförståelse blir alltför 

styrande under studieprocessen.

1.1 Vad är en grön identitet?

Uppsatsen kommer arbeta med en öppen definition av vad en grön identitet är och låta vetskap om vad 

en miljömedveten identitet är och vilka värden den innehåller komma fram ur empirin. Vetskapen om 

vad en miljömedveten identitet är bygger på idéer och praktiska uttryck för miljömedvetenhet som 

individer inom miljörörelsen uppvisar, vilket betyder att uppsatsens definition av en miljömedveten 

identitet är  en abduktion eftersom det inte är möjligt att direkt undersöka identitet per se. Identitet 

förstås i denna uppsats utifrån symbolisk interaktionism. Identitet uppkommer genom social interaktion 

med  andra  människor  och  identitet  både  påverkar  och  påverkas  av  individens  handlingsmönster. 

Individer med en miljömedveten identitet behöver liksom andra individer bekräftelse av sin identitet 

genom interaktion med andra individer inom de gröna rörelserna; i förhållande till andra utomstående 

individer och samhället i stort; och slutligen genom identifiering med naturen som helhet. Individen 

blir därigenom bekräftad av den respons som individens miljömässigt hållbara handlingar framkammar 

hos andra. Den miljömedvetna identiteten existerar således i relation till den sociala omgivningen och 

naturen  i  den  bemärkelse  att  den  individ  som har  en  miljömedveten  identitet  identifierar  sig  med 

naturen och handlar både i sitt och ”naturens” intresse (Kiesling & Manning, 2010; 317).  En individ 

med en miljömedveten identitet gör därför vardagliga avvägningar mellan handlingsalternativ på basis 

av hur pass miljömässigt hållbara alternativen är.

1.2 Disposition

Uppsatsen har en traditionell disposition för att göra det enkelt att för en läsare att hitta och gå tillbaka 

till  betydelsefulla delar av studien. Detta första kapitel är en introduktion till ämnet. Första kapitlet 

avslutats nedan med en beskrivning av syfte och frågeställning. Andra kapitel innehåller en redogörelse 

av tidigare forskning som ligger nära uppsatsens ämne. Det tredje kapitlet går igenom vilken typ av 
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teori som används för att studera och förstå miljömedveten identitet. I det fjärde kapitlet finns metod 

och materialval beskrivet. I det femte kapitel redovisas resultat från uppsatsens studie. Diskussion kring 

resultat  och  empiri  återfinns  i  det  sjätte  kapitlet.  Avslutningsvis,  i  det  sjunde kapitlet,  presenterar 

uppsatsen sin slutsats.

1.3 Syfte och frågeställning

Uppsatsens syfte är att studera hur individer som är praktiskt engagerade i miljörörelsens verksamhet 

arbetar för att uppnå sina målsättningar, hur detta relaterar till konventionell politik och andra former 

av samhällspåverkan, samt vilka effekter detta får för individers identitet. Uppsatsen strävar efter att 

förstå hur individer med en miljömedveten identitet utvecklar och internaliserar ett ett miljömässigt 

hållbart handlande som en del i sin identitet genom interaktion. Uppsatsen söker huvudsakligen svar på 

två frågor som består av följande:

Hur försöker  individer  inom den urbana miljörörelsen  uppnå ett  hållbart  samhälle  och  

varför använder de just dessa metoder?

och

Hur utvecklar individer en alternativ grön identitet?
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2. Tidigare forskning

Detta kapitel redogör och diskuterar hur tidigare forskning ser livsstil och nya sociala rörelser. Den 

tidigare forskning som finns med i detta kapitel tar upp hur identitet och praktik påverkas av att vara 

organiserad under former som har likheter med de miljörelaterade nätverk som i  denna uppsats är 

föremål för  studie.  Kapitlet  går först  igenom vad en social  rörelse är.  Den redogörelsen innefattar 

sociala rörelsers mål och vilka metoder som sociala rörelser använder för att uppnå sina målsättningar. I 

nära anknytning till sociala rörelser kommer kapitlet ta upp kollektiv identitet som en betydelsefull del 

av de sociala rörelserna. De teorier kring nya sociala rörelser som presenteras i detta kapitel använder 

studien,  tillsammans  med  symbolisk  interaktionism  som presenteras  i  nästa  kapitel,  för  att  skapa 

analytiska redskap för att förstå det fenomen som uppsatsens studerar.

2.1 Nya sociala rörelser1

En social rörelse definieras i tidigare forskning som en kollektiv målorienterad strävan efter att uppnå 

eller motverka förändring i samhället genom att i handling bryta de begränsningar som är påtvingade 

av det system som de sociala rörelserna är verksamma i (Cherry, 2006; 155). En social rörelse utmärker 

sig  genom  valet  av  metoder  för  att  uppnå  sina  mål.  Metoderna  skiljer  sig  från  hur  politisk 

opinionsbildning och samhällelig förändring går till via institutionaliserade former för påverkan och 

organisering. Den svenska miljörörelsen använder sig förvisso av konventionella politiska kanaler, men 

det finns samtidigt lokala miljörelaterade nätverk som aktivt arbetar med själva göra den förbättring 

som de anser  krävs för att  uppnå hållbarhet vilket  går  utanför  ramarna för den institutionaliserade 

politiken. En social rörelse behöver inte vara organiserad som traditionella politiska organisationer, och 

därför är det tillräckligt att ha en gemensam målsättning utan formella riktlinjer för hur målen ska 

uppfyllas (Corte, 2012; 44 – 46).

Det som skiljer en traditionell typ av social rörelse från en ny social rörelse är att den första tenderar 

att vara mer klassorienterad, men det behöver inte alltid vara på det viset.2 De nya social rörelserna är 

ett  postindustriellt  fenomen som har  fokus på  livskvalitet  och  livsstil  och är  mer  orienterad  kring 

förändring av personlig identitet.3 De nya sociala rörelserna vill förändra samhället direkt. Målet är att 

1 Vid hänvisning till New Social Movement Theory använder även uppsatsen förkortningen NSM. 
2 Jämför väckelserörelse och nykterhetsrörelse.
3 Observera därmed att det är skillnad mellan en social rörelse (ex. arbetarrörelsen) och en ny social rörelse (ex. Straight 

Edge enligt Haenfler).
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förändra  individers  idéer  och  handlingar  i  praktiken  och  därmed  realisera  sin  vision  utan  att  gå 

omvägen via institutionaliserade politiska processer (Corte, 2012; 53). I tidigare forskning brukar detta 

benämnas livsstilspolitik eftersom politiskt förändring här består av att förändra sin egen personliga 

praktik i den riktning man vill att kultur och samhälle ska förändras (Cherry, 2006; Haenfler, 2004a & 

2004b). I Haenflers studie av Straight Edge-rörelsen får vi exempel hur en social rörelse arbetar.

[…] their primary methods were very personal: leading by example, personally living the changes they sought,  

expressing a personal style, and creating a space to be “free” from their perceived constraints of peer pressure  

and conformity to mainstream culture. (Haenfler, 2004b; 430)

För nya sociala rörelser betyder det att vardagen och den egna livsstilen blir politiserad och därför 

definieras sociala rörelsers arbete som livsstilspolitik (Haenfler, 2004a; 796, 798; 2004b; 431; Soneryd 

& Uggla, 2011; 103).4

2.1.1 Kollektiv identitet

Studien intresserar sig för sociala processer inom organisationer och social interaktion mellan individer 

och därför är det relevant att titta närmare på de relationella mekanismer som förstärker ett gemensamt 

beteende (Cherry, 2006; 167). Att vara delaktig i en ny social rörelse innebär att vara del av en kollektiv 

identitet, vilket innebär att skapa och att upprätthålla en kollektiv identitet. I och med att nya sociala 

rörelser representerar en alternativ livsstil genom praktisk handling är det naturligt att individer som 

väljer att engagera sig i en ny social rörelse förändrar sin egen praktik i den riktning som den nya 

sociala rörelsen förespråkar. All identitet, och därmed även en kollektiv sådan, förstås i denna uppsats 

som en kontinuerlig process vilket betyder att identitet i viss utsträckning ständigt förändras.

Kollektiv identitet behöver ett gemensamt uttrycksmedel eller en gemensam idé att formeras kring, 

och  i  detta  fall  kan  det  tänka  sig  vara  det  som  vanligtvis  benämns  miljömedvetenhet  och  ett 

miljömässigt  hållbart  handlande.  Den  kollektiva  identiteten  är  sammankopplad  med  ett  kollektivt 

beteende som kommer till  uttryck i  individernas handlingar (Haenfler, 2004a; 791). Den kollektiva 

identiteten  förstärker  detta  specifika  kollektiva  beteende,  vilket  Haenfler  refererar  till  som sociala 

rörelsers  ”core  values  and/or  behaviors”  (Haenfler,  2004a;  796).  En  kollektiv  identitet  skapar 

förväntningar  att  upprätthålla,  åtminstone,  essentiella  värden  och  beteenden  för  individer  i  sociala 

rörelser (Haenfler, 2004a; 796). 

4 Begreppet hämtat från Giddens, A., Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age, 1991; 214 – 
215.
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Collective identity is a support structure; people call on it (i.e., look to the identity for guidance) in a variety of 

situations where they might otherwise rely on organizational and/or a leader's guidance. Ultimately, participation 

in diffuse social movements depends on creating a sustainable community of meaning. The more individual and 

collective identities link, the greater participants' commitment to the cause. (Haenfler, 2004a; 799)

Att förstå kollektiv identitet  som en social  stödstruktur och en process för meningsskapande är ett 

fruktbart perspektiv som uppsatsen har tagit fasta och studerar vidare i den egna undersökningen. Att 

vara delaktig i en social rörelse betyder att individen ansluter sig till ett gemensamt överenskommet 

ramverk för hur individer bör handla för att upprätthålla kollektiva idéer och värderingar. Det leder ofta 

till att individer handlar mer i enlighet med sina egna och kollektivt delade ideal.

Cherry menar att vara del av en social rörelse och att ha socialt umgänge med andra likasinnade 

leder till att förstärka ett gemensamt beteende. Människor som enbart är individuellt engagerade och 

har ett socialt nätverk som inte delar idé och praktik befinner sig till skillnad från de som är aktiva i en  

ny social rörelse i en situation där de antingen inte kommunicerar med andra människor om miljöfrågor 

annat än i en situation där de försvarar sin egen ståndpunkt. De får således ingen förstärkning av sitt 

beteende  genom  social  interaktion,  och  det  leder  till  att  att  de  inte  följer  sina  ideal  i  lika  stor 

utsträckning trots att de mycket väl kan dela precis samma ideal som en tilltänkt individ som är del av 

en ny social rörelse (Cherry, 2006; 163 – 164).
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3. Teoretiskt ramverk

Det  som specifikt  ska  undersökas  med  hjälp  av  de  teorier  som presenteras  i  detta  kapitel  är  hur 

individer  inom miljörörelsen ser på sin egen identitet,  hur och varför  dessa individer  utvecklar  en 

alternativ miljömedveten identitet, och slutligen hur dessa individer motiverar och skapar mening kring 

sitt  handlande.  För  att  studera  identitetsskapande  och  den  sociala  handlingens  betydelse  för 

identitetsskapandet  kommer  uppsatsen  använda  analysramar  från  symbolisk  interaktionism. 

Perspektivet har sin grund i Meads teori om den sociala interaktionens betydelse för individens sociala 

utveckling och meningsskapande. Teorin handlar om sociala processer som till  exempel interaktion 

med andra individer men även sociala processer inom individen då individen resonerar med sig själv 

om ett  handlingsförfarande eller  reflekterar  över  det  förgångna.  Symbolisk interaktionism kan inte 

användas för att belägga orsakssamband och det är inte heller uppsatsens målsättning. Med hjälp av 

symbolisk interaktionism vill uppsatsen få mer förståelse för identitetsskapande hos individer med en 

miljömedveten identitet.

3.1 Symbolisk interaktionism

Symbolisk interaktionism studerar social interaktion som använder sig av signifikanta symboler. En 

signifikant  symbol  är  en gest,  visuell  eller  vokal,  som har  samma innebörd  för  både  sändare  och 

mottagare i en social interaktion. Signifikanta symboler får sin mening genom en trefaldig relation, 

vilket inom symbolisk interaktionism benämns ett triadiskt system, mellan sändare och mottagare i 

interaktion.  Tanken  är  att  en  symbol  får  sin  mening  i  relationen  ”mellan  gesten  och  den  första 

organismen,  gesten  och  den  andra  organismen  och  gester  och  efterföljande  faser  i  den  givna 

handlingen” (Mead, 1976; 72). En social handling med ett tilltänkt budskap förmedlas till en annan 

individ och påverkar samtidigt avsändaren på samma sätt eftersom avsändaren kan förutse vilken effekt 

handlingen kommer få hos den andre parten genom att anta dennes perspektiv. Den andra individen, 

mottagaren, tolkar och svarar därefter med en respons som är anpassad till den ursprungliga gesten 

(Mead, 1976; 65 – 75).

3.1.1 Självet, ”I” och ”me”

Självet,  jaget,  eller  självmedvetandet  är  ett  och  samma beroende  på  vilken  terminologi  som man 
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använder sig av. I denna uppsats kommer självet genomgående användas för att beteckna den del av 

individen som innefattar det sociala medvetandet och som, enligt Meads mening, är skiljt från den 

materiella kroppen. Mead gör skillnad mellan medvetande och självmedvetande i den bemärkelse att 

det  förstnämnda  är  att  vara  medveten  om att  man  handlar  medan det  senare  handlar  om att  vara 

självreflexiv genom förmågan att anta någon annans perspektiv på sig själv för att bli självmedveten. 

För att  analysera och förstå självet använder Mead begreppen ”I” och ”me” för att  beteckna olika 

aspekter av självet.  Dessa två delar av självet är  mer eller  mindre ständigt involverade i  en social 

process inom individen som brukar benämnas tankar, medvetande, eller en ”inre dialog”. Resultatet av 

denna interna sociala process är aktiva sociala handlingar i sociala processer mellan individer (Mead, 

1976; 109 – 114).

För att beskriva självet, ”I” och ”me” på enklast möjliga vis är det först nödvändigt att gå igenom 

ett antal begrepp som är vitala för att förstå självet som helhet och delarnas funktioner eller egenskaper. 

Tre betydelsefulla begrepp för studiens del är rolltagande, signifikant andra, och generaliserad andre. I 

symboliskt interaktionsm handlar den sociala interaktionen om rolltagande individer emellan gör i en 

pågående social interaktion,  vilket Mead benämner att anta en annans attityd. Uppsatsen gör ingen 

skillnad  mellan  rolltagande  och  att  anta  en  någon  annans  attityd  och  de  kommer  att  användas 

synonymt. Att ta någon annans roll eller attityd gör att den tagande individen får möjlighet att varsebli 

sig själva och omvärlden utifrån deras perspektiv. Denna andra individ behöver inte nödvändigtvis vara 

närvarande  för  att  rolltagande  som  social  process  inom  självet  ska  vara  möjlig.  I  symbolisk 

interaktionism  benämns  den  individ  vars  attityd  är  föremål  för  rolltagande  signifikant  andre.5 

Rolltagande är alltid en ständigt pågående process inom individen, men rolltagandets ursprung kan 

antingen  vara  en  faktisk  individ  i  formen  av  en  signifikant  andra,  eller  samhällets  generaliserade 

uppfattning. Denna summerade form av allmän uppfattning benämns den generaliserade andre och det 

är gentemot denna generaliserade andre som vi ofta interagerar med i det vardagliga livet.

”I” och ”me” är självets två delar. ”I” är den aktiva handlande delen av självet och ”me” kan sägas 

utgöra de signifikanta andras och generaliserad andres attityd, men ”me”-aspekten av självet innefattar 

även tidigare upplevelser och erfarenheter av individuellt  slag.  Självets delar har följaktligen olika 

funktioner och egenskaper i den sociala processen. ”I” är den subjektiva sidan av självet, eller mer 

specifikt den agerande, omedelbara, spontana, kreativa sidan av självet, och därför  är ”I” tillfällig och 

situerad till den sociala kontexten. ”Me”, å andra sidan, är den objektiva aspekten av självet. Det är den 

5 Signifikant andre betecknar alla andra människor som en individ interagerar med.
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del  av  självet  som  har  förmågan,  genom  rolltagande,  att  anta  en  signifikant  andres  attityd  eller 

generaliserad andres perspektiv. Självet är således både objekt och subjekt på samma gång eftersom 

självets delar har olika egenskaper och funktioner i den sociala processen. Mead menar att:

”I” är organismens respons på de andras attityder; ”me” är den organiserade uppsättning av andras attityder som 

man själv antar. (Mead, 1976; 133)

”I”  är  det  subjektiva  agerandet  som är  till  stor  del  styrd  av  den sociala  kontexten,  och  detta  ”I” 

samverkar  hela  tiden  med  ett  ”me”  som  genom  rolltagande  har  tillgång  till  andras  attityder  och 

samhällets allmänna uppfattning. ”Me” är självets förmåga till att objektivt analysera sig själv genom 

att anta andras attityder och även grunden till ett fullt utvecklat själv. ”I” är dominant i självet i den 

pågående sociala handlingen, men när man ser tillbaka på det som inträffat dominerar ”me” i självet i 

och med att  det är minnet och den egna erfarenheten som används. Det är  även här ifråga om ett 

rolltagande som bygger på att ”me” antar en roll av minnessjälvet och tillämpar det perspektivet (Mead, 

1976; 133 – 135).

Att utföra en social handling innefattar både ”I” och ”me” i den bemärkelse att situationen betraktas 

utifrån  tidigare  erfarenheter  och  därigenom tolkas  och  får  mening.  Det  förväntade  svaret  hos  den 

tilltänkta mottagaren finns med inom avsändaren redan innan budskapet eller stimuli skickas iväg. ”I” 

är den del av självet som står för aktiv respons medan ”me” ”är den grupp av organiserade attityder” 

som  är  styrande  i  den  sociala  interaktionen,  eller  med  andra  ord  är  ”me”  delvis  en  självets 

kontrollinstans av sitt egna sociala handlande (Mead, 1976; 155).

Självet är, som det framgår ovan, den reflekterande tankeförmågan såväl som det aktiva sociala 

handlandet, men detta är inte någonting naturgivet hos människan utan självet är en social produkt som 

skapas  och  utvecklats  genom  social  interaktion  med  andra.  Självet  är  en  internalisering  av  en 

organiserad form av signifikanta andras attityder som därmed kan sägas ha uppgått i den generaliserade 

andre (Mead, 1976; 140).

Denna process, där ens egen organism sätts i relation till de andra i de interaktioner som sker, såtillvida som den 

införs i individens beteende genom konversationen mellan ”I” och ”me”, utgör jaget. (Mead, 1976; 136)

Den process som Mead beskriver ovan är ett rolltagande och det är därigenom individen utvecklar ett 

själv, som i citatet benämns ”jaget”. Självet gör att individen kan anta en objektiv position och betrakta 

sig själv utifrån tidigare erfarenheter; från signifikant andres position; eller från generaliserad andres 

perspektiv. I interaktion mellan individer pågår en parallell intern interaktion mellan ”I” och ”me” inom 

individerna.  De  kommunicerade  gesterna  är  ett  resultat  av  den  inre  interaktionen,  men  samtidigt 
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påverkas denna inre interaktion av rolltagande gentemot interaktionspartnern.  Självet är en spegling, 

genom rolltagande, av alla de sociala processer som är verksamma för stunden, och då avses både 

externt rolltagande med exempelvis en signifikant andre och intern interaktion mellan ”I”, ”me” och 

generaliserade andre (Mead, 1976; 114). Det gör att självet kontinuerligt förändras så länge individen 

interagerar socialt.

3.1.2 Identitet och erkännande

Identitet är något som skapas och utvecklas i den sociala interaktionen i förhållande till andra i den 

bemärkelse att identitet behöver erkännande av dessa andra för att den ska innehålla ”de värden som vi 

önskar skall tillhöra det” (Mead, 1976; 151). Mead menar att identitetsutveckling är ett resultat av att 

uppleva sig själv eller sitt handlande som nyttigt överlägsen i förhållande till andra, men upplevelsen av 

överlägsenhet  är  balanseras  av  upplevelser  av  underlägsenhet  i  andra  aspekter.  Att  vara  nyttigt 

överlägsen betyder att man kan tillföra något som det finns ett behov av i en given situation. Växlingen 

mellan att ömsom uppleva sig som överlägsen och ömsom underlägsen är en bidragande orsak till att 

identitet utvecklas. Det rör sig följaktligen av bekräftelse av självet genom att anta någon annans attityd 

till sig själv, och enligt Mead är drivkraften bakom varje individs identifiering tillfredsställelse över att 

vara nyttigt överlägsen i någon aspekt (Mead, 1976; 149 – 154).
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4. Metod

Den här uppsatsen är en kvalitativ studie som använder sig av intervjuer för att samla in empiriskt 

material. En kvalitativ metod är lämplig att använda i en studie av denna typ av flera anledningar. Först  

och främst  är  metodvalet  styrt  av frågeställningen som efterfrågar  svar som kräver  en djupgående 

förståelse för fenomenet ifråga. För att få förståelse behöver uppsatsen ett nyanserat material, vilket en 

kvalitativ metodik kan erbjuda.

För att studera miljömedveten identitet hos individer som är aktiva i miljörörelsen på bästa sätt vore 

det bra om forskaren helt enkelt kunde låna respondentens perspektiv för en stund, men i och med att  

detta inte är helt möjligt har studien istället valt att intervjua fyra individer som är praktiskt engagerade 

i miljörörelsen verksamhet. Valet att undersöka fenomenet med hjälp av intervjuer bygger på att det 

som uppsatsen intresserar sig för bara kan framkomma med tillräcklig detaljrikedom i direkt interaktion 

med de individer som är en del av det fenomen som uppsatsen vill studera (Aspers, 2007; 144 - 145).

4.1 Förförståelse

Förförståelse för studieområdet  är  något som mer eller  mindre alltid finns med i  den sociologiska 

forskningen och något som forskning måste ta hänsyn till för att säkerställa att resultaten inte blir alltför 

snedvridna, eller biased, av forskarens perspektiv. Uppsatsen kommer ta hjälp av förförståelsen och 

aktivt arbeta för att inte låta förförståelsen bli alltför dominant i studien. Uppsatsen kommer därför 

använda sig av ett angreppssätt  som strävar efter att tygla forskarens förförståelse och därmed låta 

respondentens version av fenomenet ifråga ta plats i förståelsen (Dahlberg m. fl., 2008; 133). Arbetet 

med att tygla förförståelse är ett arbete som ständigt bör vara närvarande i forskningsprocessen, men 

hur arbetet med att tygla förförståelsen ser ut varierar under olika faser forskningen. I vissa faser är  

tyglandet  av  förförståelse  en  aktiv  del  i  forskningen,  och  under  andra  faser  består  tyglandet  av 

reflektion över vilka val som studien har gjort och dess effekter. 

Under uppsatsens inledande faser har förförståelse i allra högsta grad varit närvarande och det är 

något som jag som forskare genomgående har arbetat med. En stor del av detta arbete består av att 

medvetandegöra  för  mig  själv  om  min  egen  position,  min  egen  bias,  i  förhållande  till  det  som 

uppsatsens studerar och synliggöra hur det påverkar studieprocessen. I och med att förförståelse är en 

påtaglig del av ämnesval och formulering av frågeställning måste det finnas medvetenhet om att det  
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sätter  gränser  för  studien  redan  i  inledningen.  Den  inledande  framställningen  av  ämnet  och 

forskningsfrågorna, som jag som forskare väljer, är styrande för den förståelse som studien slutligen 

når fram till, men därefter ska förståelse fenomenet komma fram ur det empiriska materialet (Dahlberg 

m. fl., 2008; 132, 139).

För  att  bli  medveten  om  förförståelse  behöver  forskaren  antingen  distansera  sig  från 

forskningsobjektet  eller  ”provocera” sina egna fördomar genom att  låta  dem bli  ifrågasatta av den 

faktiska  verkligheten.  I  denna  studie  kommer  ansträngningarna  ligga  på  ifrågasättande  genom  att 

försöka  ställa  öppna  och  ickeledande  frågor  till  de  intervjuade  som  i  slutändan  utmynnar  i  ett 

reflekterande  svar  som  är  friare  från  forskarens  förförståelse.  Detta  kräver  frågor  som  styr 

respondentens svar i så liten utsträckning som möjligt utan att samtalet för den delen lämnar det ämne 

som är relevant för studien. Att fråga istället för att förutsätta öppnar upp möjligheter till ny förståelse 

som går utanför forskarens förförståelse (Dahlberg m. fl., 2008; 141 – 142).

I  interaktionen  mellan  forskare  och  den  intervjuade  kan  forskarens  fördomar  synliggöras  och 

därigenom kommer medvetenhet om det egna bias och dess påverkan på studien. Interaktionen i sig 

kan  även  förstås  utifrån  symbolisk  interaktionism  där  forskarens  förförståelse  kommer  fram  i 

interaktion med andra och som en följd av interaktion kommer förförståelsen förändras (Dahlberg m. 

fl.,  2008;  142,  149  –  150).  Den  medvetenhet  som  kommer  ur  interaktionen  gör  att  forskaren 

förhoppningsvis kan bibehålla ett öppet sinnelag under hela insamlings- och kodningsprocessen och 

inte hamna i nyanslösa tolkningar av det undersökta fenomenet (Dahlberg m. fl., 2008; 152).

4.2 Material och urval

Uppsatsens urval består i sin första fas av två nätverk som arbetar praktiskt med miljörelaterade projekt 

i två av Sveriges storstäder. Inom nätverken har fyra medlemmar blivit intervjuade för studiens räkning. 

För att få kontakt med lämpliga respondenter till studien tog jag kontakt med respektive nätverk via e-

post. Jag frågade där efter medlemmar som var engagerade i nätverkens arbete och intresserade av att 

delta i studien. Urvalet består därför av att intervjupersonerna själva visat intresse av att delta, men 

urvalet har i två fall även varit ett resultat av rekommendationer från personer inom respektive nätverk. 

De fyra respondenter som deltagit i studien är mellan 22 och 32 år. Tre av respondenterna har varit  

aktiva under en längre period och en av respondenterna under cirka ett år. Materialet består av tre män 

och en kvinna. Samtliga respondenter har universitetsutbildning eller genomför universitetsstudier. De 
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namn på respondenter som förekommer i studien är fingerade.

4.3 Etiska överväganden

Uppsatsens  etiska  överväganden  bygger  på  vetenskapsrådets  riktlinjer  för  humanistisk  och 

samhällsvetenskaplig forskning. I korta drag har intervjupersonerna fått information om studien, att 

deltagandet är anonymt, och vilka som kommer ha rätt att nyttja materialet innan intervjutillfället och 

kortfattat i början av intervjun. Intervjupersonen har i början av intervjun givit sitt samtycke att delta i 

studien; att  bli  inspelade; och att  bli  citerade under fingerat namn.  Respondenterna har under hela 

processen haft vetskap om sin rätt att avbryta medverkan när som helst och att materialet inte kommer 

att användas i sådana fall.

4.4 Hur gick det till?

4.4.1 Intervjuer

I en tematiskt öppen intervju är målsättningen att bibehålla ett öppet samtal. I det öppna samtalet är det  

tänkt att respondenten får vara delaktig i konstruktionen av de specifika frågorna och själv definiera sin 

praktik  eller  sitt  perspektiv.  Den  styrning  som forskaren  utövar  i  intervjusituationen  består  av  att 

samtalet  förs  kring  ett  antal,  på  förhand  definierade,  teman  som kan  vara  knutna  till  teori.  Den 

övergripande idén med öppet tematiska intervjuer är att situationen ska vara styrande för vilka specifika 

ämnen  som  avhandlas  under  intervjun  i  så  stor  utsträckning  som  möjligt.  Om  den  intervjuade 

exempelvis själv går in på ett närliggande område är det brukligt att följa upp sidospåret istället för att  

styra tillbaka intervjun på det tidigare spåret, men det är heller inget problem att återkomma senare till  

intervjupersonens sidospår eller temat som samtalet kretsade kring tidigare (Aspers, 2007; 143 – 146). 

Tematisering av intervjuerna är i grund och botten ett styrinstrument och ett arbetsredskap som ska 

behålla tillräcklig flexibilitet i intervjun för att respondenten svar ska få möjlighet till utveckling genom 

ickefixerade följdfrågor och spontana sidospår (Aspers, 2007; 150 – 153).6

Att arbeta med en öppen tematisk metod innebär att intervjuernas innehåll varierar. Det beror bland 

annat på hur mycket betoning som lagts på respektive tema under intervjun, vilken ordningsföljd, och 

6 Se Appendix 1.

16



respondentens  eget  intresse.  Studien  vill  undersöka  identitet  hos  människor  som  är  verksamma  i 

miljörörelser och därför har intervjusamtalen handlat mycket om interaktion mellan människor i ett 

miljösammanhang. Interaktion är dock ett ämne som återfinns flertalet teman och kan därför ses som 

ett övergripande tema.

Intervjuerna  har  skett  via  internettelefoni,  i  detta  fall  Skype.  Respondenterna  har  följaktligen 

befunnit sig i sina hem under intervjuerna och jag har personligen inte träffat dem. Det kan minska 

eventuella intervjuareffekter som kan påverka resultatet i en riktning som inte är önskvärd för studien. 

Jag har heller inte deklarerat min ståndpunkt vad det gäller miljö, eller för den delen talat om mitt 

personliga engagemang i frågan, utan försökt låta respondenterna tala så fritt som möjligt om de ämnen 

som togs upp i samtalen. Intervjuerna har alla varit något mer än en timme till en och en halv timme 

långa, och de är tre till antalet eftersom två av respondenterna blev intervjuade tillsammans.

4.4.2 Kodning, analys och tolkning

De inspelade intervjuerna har transkriberats  i  sin helhet och intervjutranskriptionerna är uppsatsens 

empiri. De transkriberade intervjuerna har därefter varit föremål för induktiv kodning, eller med andra 

ord har materialet systematiserats med utgångspunkt i empirin, men också med visst stöd från tidigare 

forskning och teori. I kodningsprocessen har materialet återtagits tills det att studiens kategorisering av 

materialet är enhetligt för hela materialet och att hela det empiriska innehållet, som är av intresse för 

studien, inryms i lämpliga kategorier. Fördelen med att koda induktivt är att materialet behåller sin 

särprägel  och  individuella  nyansering  i  större  utsträckning  än  vad  som  skulle  vara  fallet  med 

exempelvis deduktiv kod utifrån teori. De koder som jag har använt mig av bygger till viss del, och i  

vissa fall mer än andra, på det teoretiska ramverk som uppsatsen använder, men varken teorier som 

härrör från NSM eller symbolisk interaktionism har varit styrande i kodningen. Kodningen har varit 

manuell i tabellform, och det gör att det är svårare att se hur koder relaterar till varandra. För att minska 

den problematik som kommer av att koda materialet för hand kan en och samma analysenhet kan få 

flera koder beroende på innehåll. I realiteten har de flesta analysenheter fått en eller två, och i vissa fall  

tre  koder.  Som ett  komplement  till  kodningen har  analysenheterna  fått  en  analytisk  eller  teoretisk 

kommentar.

Tidigare forskning och teori  har varit  vägledande under analysen som analytiska redskap för att 

förstå  hur  identitet  byggs  upp  inom  miljörörelsen.  Analysen  har  skett  både  löpande  under 
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kodningsarbetet med hjälp av de tidigare nämnda kommentarer och med hjälp av parallella memos, 

samt efter kodningsarbetet. I analysarbetet har jag försökt ha en medveten distansering till materialet 

eftersom målet har varit att försöka anta en utomståendes mer objektiva perspektiv. Under analysen har 

målsättningen  varit  att  sträva  efter  att  ifrågasätta  de  egna  resultaten  för  att  undvika  resultat  som 

exempelvis  kommer  ur  min  egen  förförståelse  eller  styrs  av  olämpliga  teoretiska  förståelseramar 

(Haenfler, 2004b; 414).
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5. Resultat

De frågor som studien söker besvara är (1) hur individer inom miljörörelsen arbetar för att skapa ett 

hållbart  samhälle  och  varför  de  väljer  just  dessa  metoder,  och  (2)  hur  individer  utvecklar  en 

miljömedveten identitet. Den första frågeställningen har mer betoning på NSM medan den andra ligger 

närmare  symbolisk  interaktionism,  men  båda  teorierna  kommer  att  användas  för  att  besvara 

frågeställningarna  på  bästa  sätt  oavsett  vilken  fråga  det  rör  sig  om.  Det  är  först  relevant  att  visa 

exempel på idéer och praktiker som dessa individer delar och hur studiens resultat kan förstås utifrån 

tidigare forskning om nya sociala rörelser. Avslutningsvis går kapitlet in på hur identitet, och då även 

kollektiv  identitet  som  delas  inom  en  ny  social  rörelse,  skapas  och  utvecklas  utifrån  symbolisk 

interaktionism.

En  miljömedveten  identitet  kan  sägas  bygga på  en  vision  av  vad som är  miljömässigt  hållbart 

handlande  för  individer  och  samhället  i  stort.  Identiteten  kommer  till  uttryck  i  individuella 

handlingsmönster. Uppsatsens urval består av människor som är organiserade i nätverk som på likartat 

vis arbetar för att praktiskt göra skillnad i miljöfrågor. De respondenter som finns med i urvalet har  

därför en relativt homogen uppfattning i just dessa frågor. De idéer och praktiker som kapitlet redogör 

för nedan är tänkt att skapa en representativ bild av vad som är grunden till en miljömedveten identitet 

hos de respondenter som finns med i studien.

5.1 Från abstrakt miljörörelse till handlingsorienterad grön livsstil

Att  vara miljömedveten betyder  att  vara medveten om att  de egna handlingarna såväl  som andras 

handlingar påverkar naturen, eller med andra ord det som vanligtvis brukar benämnas miljön. Att vara 

miljömedveten kan leda till, åtminstone för de personer som är med i studien, att man som individ 

försöker minimera sin individuella negativa miljöpåverkan och påverka andra att göra detsamma. En av 

respondenterna,  Aron,  som  varit  med  och  startat  upp  och  varit  aktiv  i  ett  odlingsnätverk  under 

åtminstone  fyra  års  tid,  talar  om  att  det  är  skillnad  mellan  att  tänka  på  miljön  och  att  leva 

miljömedvetet.

”Alla människor nu vet ju om att det händer konstiga saker med miljön så jag tror att alla egentligen är ganska  

medvetna, men på något sätt är det väl en förändring i livet när man börjar göra någonting åt det. När man börjar  

leva annorlunda.”
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De respondenter som har deltagit i studien försöker själva leva så miljömässigt hållbart som de kan i 

den bemärkelse att deras handlingar och livsstil inte ska reducera kommande generationers möjligheter 

att leva sina liv. Idealet för miljömässig hållbarhet är för respondenterna i denna studie att en handling 

ska,  i  teorin,  kunna upprepas  i  all  evighet  utan  att  få  negativa konsekvenser  för  miljön  nu eller  i 

framtiden.  Den  individuella  livsstilen  såväl  som  enskilda  handlingar  blir  därmed  föremål  för 

miljömässiga avvägningar och ett medel för politisk påverkan som respondenterna använder sig av.

De två odlingsnätverk som respondenterna är aktiva i har flera gemensamma drag, bland annat vad 

de arbetar med och hur de arbetar för politisk påverkan. Odlingsnätverkens verksamhet bygger på att 

alla  ska  ha  möjlighet  att  känna  sig  inkluderade  i  ett  miljömedvetet  sammanhang  utan  känslor  av 

underlägsenhet  eller  utanförskap.  På  så  vis  hoppas  respondenterna  kunna  påverka  människor  att 

engagera sig i miljöfrågor av praktiskt karaktär. Verksamheten är därför öppen för allmänheten och alla 

är välkomna att delta i och ta del av av den. Människor som är intresserade kan följaktligen komma och 

hjälpa till med det praktiska arbetet, eller för den delen enbart skörda om det är där intresset ligger, utan 

krav på att de ska organisera sig i verksamhetens fortsatta arbete. Det praktiska arbetet består bland 

annat  av  att  anlägga  så  kallade  skogsträdgårdar  och  gemensamma  odlingar  i  urbana  miljöer.7 

Respondenterna odlar även mat för eget bruk, men eftersom detta är något som sker individuellt under 

former som inte innehåller lika mycket interaktion med andra människor är den verksamheten mindre 

intressant för studien. För respondenternas påverkansform är det viktigt att deras livsstil och kollektiva 

verksamhet är synlig och blir uppmärksammad av allmänheten.

Respondenterna driver kollektiva odlingar i stadsmiljö eftersom det är en del av en gemensam vision 

om miljömässig hållbarhet som bland annat kommer till uttryck i att all den odling som bedrivs är helt 

fri från gifter och handelsgödsel. Stadsodling är tänkt att främja lokal produktion, i detta fall av mat, 

och inspirera andra att bli mer självförsörjande genom att visa upp ett alternativ som är genomförbart i 

en urban miljö och mer miljömässigt hållbart.  Flera av respondenterna talar om regional och lokal 

självförsörjning som en viktig steg mot att uppnå ett hållbart samhälle, både socialt och miljömässigt, 

vilket citatet nedan från Tage visar på. 

Jag tror på direktdemokrati istället för den representativa demokrati som vi har nu. Att makter decentraliseras ner  

till de som bor i området när det gäller beslut som berör området. Ifall vi är så mycket människor som det är nu  

så kommer det ändå krävas samarbete mellan olika regioner. En decentralisering av makten, en ruralisering av 

befolkningen,  men all  produktion  går  inte  att  decentralisera...  […] Att  det  finns  valutor  gör det  möjligt  att 

7  En skogsträdgård är enkelt uttryckt en plantering av träd, buskar, och andra perenna växter som ger ätlig frukt i ett 
system som är tänkt att efterlikna en riktigt skog, och på så vis ska odlingen ge avkastning utan att man behöver tillföra 
exempelvis gödning utifrån eftersom skogens eget kretslopp återför den näring som behövs.
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konsumera på en global nivå. Dagens system utgår från att alla valutor är ställda mot varandra och att allt är 

utbytbart, men jag känner inte att den möjligheter bör finnas. En lokala valuta som fungerar lokalt i mitt område 

så blir det mer att jag lever på det som finns här. De tjänster och de varor som vi kan producera i vårt närområde.  

Min konsumtion kommer få ekologiska effekter där jag bor och då blir de problem min konsumtion kan skapa,  

och de fördelar, en vardaglig verklighet. Något som finns nära en själv. Något man kan påverka, men framförallt  

kan  man  se  vad  som händer.  Idag  köper  man  saker  som är  producerade  i  länder  där  det  används  mycket 

tungmetaller i fabriker. Hela den miljöpåverkan som min konsumtion på H&M skapar ser ju inte jag för den 

produktionen sker i Bangladesh eller Indien, men om min konsumtion skulle vara lokaliserad här utanför mitt  

hem så skulle det bli mer verklighet. Vilken stark påverkan jag har själv.

Respondenterna har  en gemensam uppfattning om att  samhälls-  och miljöproblem inte  kommer  få 

några ”topplösningar”, eller med andra ord lösningar från politiskt håll. Det krävs en lokalt förankrad 

rörelse som genomför förändringar i praktiken för att gå mot miljömässig hållbarhet, och därför kan 

direktdemokrati  inom mindre  politiska  enheter  vara  ett  alternativ.  I  citatet  ovan  kommer  detta  till 

uttryck i misstro gentemot den form av demokrati och handel som dagens politiska och ekonomiska 

system bygger på. Respondenterna upplever att den nuvarande samhällsstrukturen minskar individens 

möjlighet att varsebli effekterna av sin konsumtion och förmåga att själva ta ett miljöansvar. Orsaken 

till varför människor inte förmår att ta ansvar för sin egen konsumtion är att produktionen av de flesta 

produkter inte sker lokalt utan globalt. Hanteringen av ansvar för miljön blir då en angelägenhet för 

staten och de politiska representanterna snarare än de enskilda individerna. För att individuellt ansvar 

ska  vara  möjligt  att  ta  måste  individen  ges  möjlighet  att  påverka  sitt  eget  närområde  i  större 

utsträckning, vilket Tage tar upp i anknytning till ”en decentralisering av makten”.

Det är också intressant hur Tage i slutet av citatet ovan anknyter till sin egen upplevelse av hur stor 

betydelse individens egen miljöpåverkan har i sammanhanget. Det är ett ämne som återkommer senare 

i intervjun med Tage.

Nu när jag tänker efter så är en av de största påverkansformerna som jag har bara att leva på det sättet som vi  

själva anser att vi bör leva. Jag tror att det kan inspirera väldigt många människor till att börja odla mat, till  

exempel. Jag tror att det egentligen är det sättet jag påverkar mest på. Bara att leva mitt liv. 

En  av  de  viktigaste  påverkansformerna  som  respondenterna  använder  sig  av  är  att  leva  enligt 

individuella och kollektiva ideal. Genom livsstil och praktisk handling ämnar respondenterna inspirera 

andra att ta efter idé och praktik och därigenom realisera den förändring som respondenterna vill se.

Tage fortsätter kort därefter att berätta om två personer som flyttade ut på landet för att börja leva 

enligt deras vision om miljömässig hållbarhet. Utdraget ur intervjun nedan är ett exempel på Tages 
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upplevelse  av  vilka  effekter  förändringar  av  den  egna  livsstilen  kan  ha  för  de  individuella 

påverkansmöjligheterna och hur konventionell politisk påverkan fungerar i sammanhanget.

De […] engagerade sig i många djurrättsorganisationer och stod och delade ut flyers, men det var ju inte en jävel 

som brydde sig om vad de gjorde när de stod där. De påverkade inga av att stå där och göra det, men sen så köpte  

de en gård på landet och började bli självförsörjande. Efter det har de haft jättemånga besök, och tidningar och  

radio. De har kommit dit och intervjuat dem och de märker att deras påverkansmöjlighet, när de fysiskt började 

göra det som de bara pratade om innan, ökade väldigt mycket. De finns en inspelning med dem i SR som har 

betytt ganska mycket för mig. Jag har lyssnat på den lite då och då. 

Att ha en miljömedveten livsstil är i sig själv en viktigt del av att arbeta för miljömässig hållbarhet,  

men det är inte tillräckligt eftersom målet är att påverka andra att göra detsamma. Dessa andra måste 

därför uppmärksamma den skillnad i livsstil som respondenterna gör för att det ska röra sig om politisk 

påverkan i den riktning respondenterna vill uppnå. Att enbart informera om vad man själv gör eller hur 

andra kan förändra sitt beteende påverkar föga, menar Tage. Det som behövs för att få människors 

uppmärksamhet är att i praktiken visa upp alternativ och därigenom inspirera andra att göra detsamma. 

Att  praktiskt  handla och att  ha en miljömedveten livsstil  gör  att  miljömedvetenhet  blir  synligt  för 

allmänheten och därigenom kanske framstår som ett mer realistiskt alternativ än om man bara fokuserat 

på att sprida information. Denna synlighet verkar vara av stor vikt för respondenterna och betydelsefull 

för rörelser som använder praktiska handlingar som politisk påverkansform. Det som åsyftas är att 

odlingsnätverkens verksamhet är öppen för allmänheten och strävar efter att kunna inkludera alla.

Det framgår tydligt i citatet ovan att Tage hämtar inspiration från andra människor som förändrat sin 

livsstil  i  samma  riktning  som  Tage  och  de  övriga  respondenterna  strävar  efter.  Denna  praktiska 

påverkansform används av samtliga respondenter som finns med i materialet i den bemärkelse att de 

försöker påverka samhället  att  bli mer miljömässigt hållbart genom att  själva förändra sin livsstil i 

sammalunda riktning, eller med andra ord politisera den egna vardagen. Respondenterna vill således 

uppnå sina mål genom att göra förändringen direkt i praktiken och inte via konventionella politiska 

kanaler.  Hannes  som är  aktiv  i  ett  odlingsnätverk  som genomför stadsodlingsprojekt  beskriver  sitt 

perspektiv på konventionell politisk påverkan och vilka metoder som respondenten anser är viktiga för 

att göra samhället mer miljövänligt. 

Jag ser det vi gör som en politisk grej. Att göra någonting praktiskt och inte bara snacka om saker och ting, men  

ibland så känns det som jag snackar för mycket. Jag tror verkligen på att göra saker praktiskt, men visst behöver 

vi snacka för att komma på saker. Vi har mycket av lösningarna redan, men det handlar om att genomföra det  

praktiskt. Det kanske låter lite negativt, men jag tror inte på politiska partier. Det handlar om att ta problemen i  
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sina egna händer och sätta frön i jorden. 

För Hannes är livsstil och praktiska handling politik i den bemärkelse att de är metoder för politisk 

påverkan,  såväl  som en  del  i  lösningen  i  och  med  att  respondenterna  försöker  leva  miljömässigt 

hållbart. Fokus för Hannes, för de övriga respondenterna och för de odlingsnätverk de är engagerade i 

ligger på att göra förändring i praktiken snarare än att teoretisera och diskutera kring miljöproblematik 

och eventuella lösningar. Om det finns en lösning inom räckhåll för individen eller kollektivet är det 

bara att genomföra den. Citatet från Hannes ger uttryck för ett misstroende för politiska partier och 

därmed  även  representativ  demokrati,  vilket  är  en  åsikt  som  även  återfinns  hos  de  andra 

respondenterna.

Gunilla, som tillsammans med Aron har varit med och startat ett odlingsnätverk och arbetat med det 

i mer än 4 år, ger ett konkret exempel på hur arbetet med att försöka påverka samhället till miljömässig  

hållbarhet bör bedrivas.

Jag satsar mer på att få det från gräsrotsnivån istället. Jag tror att politiker är rädda för att ta större åtgärder 

miljömässigt eftersom de inte har några väljare som pratar om de här sakerna. Om de ser att det redan finns ett  

intresse på gräsrotsnivå så tror jag att det finns en större chans att politiken sen tar upp de här frågorna. Jag vill  

gärna börja från det hållet. Jag vill satsa på att göra det praktiskt innan jag börjar med politiken.

Gunilla ger inte uttryck för ett lika uttalat motstånd mot representativ demokrati och politiska partier 

utan det handlar snarare om att respondenten är för direktdemokratiska metoder, i och med kopplingen 

till  gräsrotsorganisering,  och  direkt  praktisk  handling  som  politisk  påverkan.  Att  genomföra 

förändringar mot miljömässig hållbarhet representerar inte den allmänna opinionen. Därför finns inte 

miljöfrågan representerad i partipolitiken i den form som respondenterna tar upp.

5.1.1 En ny social rörelse

Respondenternas  livsstil,  deras  praktiska  handlingar  och  den  kollektiva  verksamhet  som 

respondenterna  gör  inom odlingsnätverken  är  att  betrakta  som metoder  för  politisk  påverkan  som 

tidigare forskning skulle definiera som livsstilspolitik.8 Alla respondenter som finns med i materialet 

har ett gemensamt mål i att förändra samhället mot miljömässig hållbarhet med hjälp av mer eller 

mindre samma metoder, vilket generellt består av att politisera sin egna individuella handlingar såväl 

som  den  gemensamma  verksamheten.  Respondenterna  använder  sig  följaktligen  av  praktiska 

8 Jämför Cherry, Giddens, Haenfler, och Soneryd & Uggla.
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miljömedvetna  handlingar  som  politisk  påverkansform.  De  är  samtidigt  organiserade  i  varierande 

utsträckning i nätverk som driver gemensamma odlingsprojekt i stadsmiljö, men det rör sig då inte om 

ett formellt medlemskap utan snarare om en form av praktiska projekt tillsammans med likasinnade. De 

fyra respondenterna är inte engagerade i samma odlingsnätverk men de är samtliga delaktiga i nätverk 

inom miljörörelsen med specifik betoning av den praktiska handlingen som politik. Miljörörelsen är 

därför möjlig att definiera som en ny social rörelse, åtminstone i den form som respondenterna för fram 

under intervjuerna. Det finns emellertid en viktig aspekt av att vara del av en ny social rörelse som 

kapitlet inte gått igenom ännu, nämligen identitet i både individuell och kollektiv form.

5.2 Identitet och dess utveckling hos individer inom miljörörelsen 

Individer som är verksamma inom nya sociala rörelser delar i många fall en kollektiv identitet som 

genom social  interaktion  inom rörelsen  genererar  ett  kollektivt  beteende,  eller  med  andra  ord  en 

gemensam uppsättning idéer och praktiker. Detta kan således vara orsaken till varför respondenterna 

oberoende av  varandra  och vilka  nätverk  de  är  engagerade  i  visar  upp stora  likheter.  Att  dela  en 

kollektiv  identitet  inom en ny social  rörelse såsom miljörörelsen leder  ofta  till  att  idé och praktik 

homogeniseras, men de individer som söker sig till miljörörelsen delar ofta många av de idéer som 

rörelserna ifråga arbetar utefter redan innan de börjar engagera sig praktiskt i verksamheten. 

Det är samma sorts människor alltihopa, och att det därför går väldigt lätt att samarbeta med dem eftersom alla  

delar samma åsikter och syn. Man får bra vänner. Från början var det ju massa olika människor som samlades.  

Folk hade väl fortfarande liknande åsikter, men allt eftersom samarbetet och att man umgås mer och mer så blir  

det  att  man  ser  positiva  egenskaper  hos  varandra  som man själv  anammar.  Det  leder  till  att  folk  blir  mer 

homogena.

Tage berättar ovan om hur deras odlingsnätverk har utvecklats under den tid som respondenten har 

varit aktiv. I intervjun med Tage framkommer det alltså att individer inom odlingsnätverket påbörjat 

utvecklingen av en miljömedveten identitet redan innan de anslutit sig till odlingsnätverket eftersom de 

som deltar  i  nätverket  hade  liknande  åsikter  från  början.  Under  den  period  som föregår  det  egna 

praktiska engagemanget utvecklar individerna grunden till det som kommer att bli en del i individens 

individuella,  såväl  som  kollektiva,  identitet.  Utveckling  av  miljömedvetenhet  är  ett  resultat  av 

interaktion med personer som redan är miljömedvetna under mindre strukturerade former i jämförelse 

med odlingsnätverkets verksamhet. Med en begreppsapparat från symbolisk interaktionism rör det sig 
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då om interaktion  med signifikanta  andra.  Respondenterna berättar  i  flera  fall  om att  nära sociala 

relationer, som exempelvis familj, partner, och vänner, har inspirerat dem att fördjupa sitt miljöintresse, 

vilket Aron ger exempel på.

De människorna som har inspirerat mig, oavsett polare eller utbildad lärare, har ju alla varit lärare åt mig och  

utan dem skulle jag aldrig har förstått det jag förstått och kunnat göra det man har gjort. Den sociala inspirationen 

är jätteviktig.

Under utvecklingen av respondenternas miljömedvetenhet har de även haft kontakt med idéer och 

teorier i litteratur och kursverksamhet som påverkat dem i en mer miljömedveten riktning. Influenser 

från idé och teori uppfattas av symbolisk interaktionism som interaktion som pågår inom självet hos 

individerna, och då både under processen av att tillgodogöra sig ny information samt under den senare 

praktiseringen av desamma. Interaktionen pågår inom individen mellan ”I” och ”me”, där ”I” är den 

subjektiva och exekutiva aspekten av självet och ”me” är den objektiva aspekten av självet som bland 

annat innefattar tidigare erfarenheter, kunskap och framförallt förmågan att anta någon annans attityd 

eller  perspektiv  genom  rolltagande.  I  sammanhanget  kommer  ”I”  till  uttryck  i  respondenternas 

miljömedvetna handlande, och detta handlande är styrt av ”me”. ”Me” representerar kunskap om vad 

som är ett miljövänligt handlande, vad signifikanta andra anser är ett hållbart handlande i praktiken, hur 

samhället i egenskap av generaliserad andre ser på miljömässig hållbarhet och ett handlande därefter, 

och mycket mer beroende på den specifika sociala situation som interaktionen inom självet och därmed 

individen sker. Aron beskriver ovan betydelsen av människor i respondentens sociala omgivning för 

respondentens förmåga att ”förstå”, vilket är en process som i sin tur är möjlig att förstå med hjälp av  

begreppen ”I” och ”me”. ”I” är således Aron vid intervjutillfället och det som beskrivs i citatet är ett 

uttryck för att det pågår interaktion inom respondentens själv där ”me” bidrar med minnen av tidigare 

referenspunkter från respondentens liv där interaktion med signifikanta andra har skett. Denna tidigare 

interaktion finns således tillgänglig som en del av ”me” genom att Aron vid intervjutillfället antar sin 

egen attityd från tidigare händelser, hämtat ur minnet, och parallellt antar den attityd som signifikanta 

andra haft till miljö.9 Det är genom denna process som Aron upplever att det skett en förändring av 

miljötänkandet under tidigare interaktion med signifikanta andra.

Utveckling av idé och praktik fortsätter hos individer när de befinner sig inom miljörörelsen, vilket 

vi ser ett exempel på i det senaste citatet från intervjun med Tage. Tage beskriver hur odlingsnätverkets  

sociala sammansättning såg ut från början ifråga om åsikt och praktik. Därefter får vi veta att samarbete 

9 Att anta någon annans attityd är detsamma som symbolisk interaktionism benämner rolltagande.
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inom odlingsnätverket resulterade i att individerna visar upp ett liknande beteende genom att de själva 

anammar egenskaper som de anser är goda egenskaper hos andra. Detta är en del i att det upprättas en 

kollektiv  identitet,  vilket är  ett  gemensamt system för mening, inom det sociala sammanhang som 

odlingsnätverket utgör. En individs egenskaper eller handlande uppskattas inom gruppen och anammas 

av andra medlemmar. Det leder samtidigt till att kollektivt beteende blir definierat vilket i sin tur bidrar  

till  att  skapa,  eller  åtminstone  förstärka,  en  skiljelinje  mellan  handlande  som  bygger  på 

miljömedvetenhet, vilket blir eftersträvansvärt, och handlande som inte tar den hänsynen, vilket blir 

mindre önskvärt.  Det är således formandet av en kollektiv identitet  och ett  kollektivt  beteende hos 

odlingsnätverkets medlemmar som Tage åsyftar när ”folk blir mer homogena”.  Detta är något som 

tidigare forskning om nya sociala rörelser tar upp som en effekt av att vara organiserad i en form av 

kollektiv strävan. Tidigare forskning menar att dessa mekanismer bidrar till att förstärka gemensamma 

idéer och praktiker på två vis. Det leder till en radikalisering, som i det empiriska materialet exempelvis 

kommer till uttryck i att respondenterna utmanar och inspirerar varandra att genomföra större och mer 

vågade projekt. Den andra aspekten av förstärkning är att organisering i en kollektiv strävan av detta 

slag kan medföra hårdare kvar på efterlevnad av ett kollektivt beteende, som även kan förstås som 

gemensamt  dela  idé,  värdering  och  praktik,  i  livets  samtliga  aspekter.  I  det  empiriska  materialet 

framkommer  det  att  det  inte  förekommer  samma  klart  definierade  skiljelinje  mellan  korrekt  och 

felaktigt beteende, trots att det är möjligt att identifiera en kollektiv identitet och ett kollektivt beteende 

hos respondenterna. Att ha en miljömedveten identitet och vara aktiv inom odlingsnätverk betyder inte 

att individerna måste handla miljömässigt hållbart i alla lägen för att accepteras av övriga medlemmar 

som en likasinnad. Det verkar inte heller minska respondenternas möjlighet att identifiera sig själva 

som miljömedvetna  praktiker  och  därmed  få  eller  upprätthålla  en  miljömedveten  identitet.  Det  är 

felaktigt men inte förkastligt att handla utifrån lättja och inte betänka miljökonsekvenser.

5.2.1 Gerillaodling, meningsskapande och identitet

Ett korrekt beteende inom en specifik social kontext betyder att ett gemensamt system för mening är 

verksamt inom gruppen, vilket sker genom social interaktion mellan gruppens medlemmar. Mening 

omformuleras på samma vis som mening etableras, nämligen genom en triadisk relation mellan sändare 

och mottagare inom odlingsnätverket. En handlings genomförande påverkar en signifikant andre och 

ger upphov till en reaktion som återspeglas till den ursprungliga avsändaren och påverkar därmed den 
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fortsatta interaktionen mellan parterna. Mening etableras mellan interaktionsparterna när avsändaren på 

förhand har vetskap om vilken reaktion den sociala handlingen kommer att  ha för mottagaren och 

därför tar hänsyn till detta redan innan handlingen ifråga utförs. I ett miljömedveten sammanhang kan 

det  exempelvis  betyda  att  odlande  i  alla  former  är  på  förhand  känt  som  allmänt  uppskattat  av 

signifikanta andra inom miljörörelsen, medan konsumtion som bidrar direkt till miljöförstöring redan 

på förhand är känt som icke uppskattat.

Citatet från intervjun med Gunilla och Aron handlar om att handlingar som tar hänsyn till miljön 

prioriteras i större utsträckning än handlingar som har hänsyn till privat ägande, vilket kan ses som ett 

exempel på att mening inom det miljömedvetna sociala sammanhanget har omformulerats som en del 

av ett kollektiv beteende för individer med en miljömedveten identitet. 

Gunilla: Vi har en gerillaodling som har blivit en skogsträdgård som är väldigt nära där vi bor. Den marken har vi 

nu sökt brukaravtal på, men då har vi ju inte fått det.

Aron: Så då fortsätter vi bara gerillaodla. Vi har haft kommunikation med kommunen på sista tiden. Det är blivit 

såpass mycket ringar på vattnet att de blir nyfikna och undrar vad vi tycker och tänker.

Kommunen som markägare ger sitt tysta medgivande till  Gunillas och Arons odlingsprojekt, vilket 

leder till att deras uppfattning att miljömässigt hållbarhet har högre prioritet än vem som har laglig rätt 

att bruka marken förstärks. Det som är intressant i sammanhanget är att kommunen som markägare 

väljer att inte uppmärksamma verksamheten som en överträdelse utan snarare svarar med nyfikenhet. 

Interaktionen med kommunen går även att förstå utifrån symbolisk interaktionism som en process som 

bekräftar  en  miljömedveten  identitet  hos  Gunilla  och  Aron,  men  det  bidrar  samtidigt  till  att 

omformulera mening som är uppbyggd kring ämnet. Gerillaodling som social handling är ett uttryck 

för en idé som innehar en särställning i sammanhanget i och med att handlingen ifråga bygger på att det 

finns mening etablerat inom ett miljömedvetet sammanhang som i detta fall åsidosätter privat ägande. 

Gunilla och Aron känner redan till på förhand att gerillaodlande är acceptabelt och uppmuntrat inom 

miljörörelsen eftersom det är en del av kollektiv identitet och kollektivt beteende. Kommunens positiva 

respons  skapar  en  upplevelse  av  nyttig,  här  förstått  som universellt  användbar,  överlägsenhet  hos 

respondenterna vad det gäller miljömedvetenhet och skogsträdgårdsodling. De får således möjlighet att 

anta  kommunens  attityd  gentemot  dem  själva  som  förstärker  deras  befintliga  identitet  som 

miljömedvetna odlare eftersom kommunens attityd då blir en del av respondenternas ”me”.

Den positivt upplevda responsen från kommunens sida gör att Gunilla och Aron genom rolltagande 

gentemot  kommunen  ser  sig  själva  som  miljömedvetna  och  sannolikt  kunniga  i  odlandet  av 
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skogsträdgårdar, vilket framkommer under den fortsatta intervjun med Gunilla och Aron. De beskriver 

att de blivit säkrare i sin praktik delvis på grund av den positiva respons de fått från andra, och till följd 

av detta har de även blivit modigare i sitt miljömedvetna handlande i den bemärkelse att de vågar ta på 

sig projekt som är ”cutting edge”. Detta är följaktligen ett exempel på hur miljömedveten identitet och 

mening skapas genom interaktion inom miljörörelsen.

28



6. Diskussion

Det  vetenskapliga underlag som fokuserar  specifikt  på  miljörörelse och miljömedveten identitet  är 

tämligen litet, trots att detta är ett fenomen som förekommit i samhället under en längre tidsperiod. 

Människor ville bli självförsörjande och flytta ut på landet för att bilda alternativa samhällen under den 

första gröna vågen på 1960 – 70-talet liksom människor i storstäder vill det idag. Det rör sig fortfarande 

om en reaktion mot det samhälle som ännu inte förmår att ta hänsyn till miljö och andra värden som 

prioriteras  inom miljörörelsen.  Den här  studien har tagit  fasta  på det  och undersökt  vilka metoder 

individer som är praktiskt engagerade i miljöarbete använder individuellt såväl som kollektivt. Studien 

har  samtidigt  skapat  ett  underlag  för  förståelse  för  varför  dessa  metoder  används  istället  för 

konventionella kanaler för politisk påverkan, och hur detta kan relateras till tidigare forskning om nya 

sociala  rörelser.  Uppsatsen  har  även  haft  för  mål  att  undersöka hur  och  varför  en  miljömedveten 

identitet  utvecklas  hos  dessa  människor,  och  för  att  göra  det  har  studien  tagit  hjälp  av  teori  från 

symbolisk interaktionism.

De utvalda  teorierna  har  använts  parallellt  för  att  täcka  de  teoretiska  brister  som annars  skulle 

minska studiens möjligheter att uttala sig om en miljömedveten identitet som tillkommit i ett socialt  

sammanhang bland andra likasinnade miljöpraktiker. Tidigare forskning förutsätter nämligen att det 

utvecklas en kollektiv identitet inom nya sociala rörelser som resulterar i ett kollektivt beteende hos 

individer  inom  rörelserna  ifråga.  Den  forskningen  tenderar  att  förbise  hur  identitet  skapas  och 

utvecklas. Studie har försökt ta redan på hur och varför identitet utvecklas och därför har det varit det 

lämpligt att komplettera forskningen om nya sociala rörelser med en teoretisk begreppsapparat från 

symbolisk interaktionism. 

6.1 Resultat i relation till tidigare forskning

6.1.1 Miljörörelsen som ny social rörelse

De resultat som studien når fram till är att den del av miljörörelsen som finns representerad i studien 

sannolikt är  att  betrakta  som en ny social  rörelse eftersom det  finns stora likheter  mellan studiens 

resultat och det som tidigare forskning definierar som en ny social rörelse. Individer som är aktiva i 

urbana odlingsnätverk ser ut att dela en gemensam målsättning i att arbeta för att realisera ett hållbart 
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samhälle, trots att detta ibland går emot konventioner och lagar som är vedertagna i det omgivande 

samhället. Individerna är inte primärt formella medlemmar i miljörelaterade organisationer, utan arbetet 

bedrivs främst inom nätverk av likasinnade. I intervjuerna framkommer det att fokus ligger på att direkt 

genomföra  förändringar  som finns  med  i  miljörörelsens  målsättningar  snarare  än  att  vänta  på  att 

förändring ska ske via konventionell politik. Konventionell politik upplevs som oförmögen att driva 

miljö- och hållbarhetsfrågor av studiens respondenter. Respondenterna framför även en stark betoning 

på praktiska metoder som består av att förändra sin egen livsstil i den riktning som de vill att samhället 

ska förändras. Dessa praktiska metoder är definitivt att betrakta som politiska. Respondenterna verkar 

slutligen även dela en kollektiv identitet och därmed homogent kollektivt beteende oberoende av vilket 

odlingsnätverk de är aktiva i.

De ovan nämnda faktorerna tas upp i tidigare forskning som kännetecken för en ny social rörelse, 

och resultatet från denna studie visar att de odlingsnätverk och de beskrivningar av individuell praktik 

som finns med i studien är i det närmaste identisk med definitionen av en ny social rörelse. Det finns  

dock en aspekt som skiljer miljörörelsen från de nya sociala rörelserna som är studerade i tidigare  

forskning och det gäller kollektivt beteende.

Studien visar att det finns en skiljelinje mellan ett miljömedvetet handlande och ett handlande som 

inte  tar  hänsyn till  miljö  hos  individer  inom miljörörelsen  som delar  en  kollektiv  identitet.  Inom 

rörelsen  är  det  förstnämnda  att  betrakta  som  korrekt  och  det  senare  som felaktigt.  Ett  kollektivt 

beteendet  skapar en skiljelinje  mellan rätt  och fel,  och är således det som skiljer  medlemmar från 

ickemedlemmar  hos  andra  nya  sociala  rörelser. Att  dela  en  kollektiv  identitet  skapar  nämligen 

förväntningar  att  upprätthålla  essentiella  värden  och  handlingar,  eller  med  andra  ord  ett  korrekt 

kollektiv  beteende,  inom rörelsen.  En tilltänkt  individ  inom straight  edge-rörelsen  kan inte  handla 

felaktigt genom att exempelvis berusa sig och därefter komma tillbaka till rörelsen eftersom de övriga 

medlemmarna inte accepterar detta (Haenfler, 2004a & 2004b). Samma tendens finns hos veganer i och 

med att det inte är möjligt att kalla sig för vegan och konsumera animaliska produkter, men det finns 

ingen uteslutning bland veganer i och med att det inte förekommer sammalunda organisering (Cherry, 

2006).  Inom miljörörelsen ser det dock annorlunda ut eftersom det inte verkar finnas någon större 

motsägelse mellan att identifiera sig själv som miljömedveten eller att vara delaktigt i ett miljömedvetet 

social sammanhang och ibland handla på ett vis som inte helt tar hänsyn till miljön. Det är dock inte 

sagt att det saknas en miniminivå för att vara del av en kollektiv identitet eftersom identitet, enligt 

uppsatsens teoretiska perspektiv,  skapas genom interaktion och därmed kräver att  andra människor 
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uppfattar  ett  handlande som miljömedvetet  för att  det ska internaliseras  som en del av en tilltänkt 

individs identitet. 

Det verkar följaktligen inte finnas en uttalad eller kollektivt definierad nivå för vad som krävs av 

miljömedvetna praktiker som är verksamma inom odlingsnätverk och det går emot de resultat som 

tidigare forskning om nya sociala rörelser tar upp. Det förkommer samtidigt stor variation bland de 

rörelser som tidigare forskning definierar som nya sociala rörelser och därför är studiens resultat ifråga 

om detta inte att betrakta som en avvikelse som gör att det inte är möjligt att relatera studiens resultat 

till denna typ av rörelse. Skillnaden mellan nya sociala rörelser ligger enligt tidigare forskning ofta 

mellan huruvida människor med exempelvis en alternativ livsstil är organiserade kring denna livsstil 

eller inte. Det som gör det intressant i sammanhanget är att människor inom miljörörelsen är tämligen 

organiserade, men fortfarande har en lägre grad av efterlevnad av kollektivt beteende i jämförelse med 

mindre organiserade människor inom andra nya sociala rörelser, som exempelvis hos veganer. 

6.1.2 Identitet inom miljörörelsen

Symbolisk  interaktionism  har  i  denna  studie  fungerat  som  ett  teoretisk  analysverktyg  för  att  få 

förståelse för det empiriska materialet och de sociala processer som ger upphov till en identitet hos 

människor. Studiens resultat har inte strävat efter att fördjupa den kunskap som redan finns uppbyggd 

kring  social  interaktion  inom symbolisk  interaktionism utan  tillämpar  den befintliga  teorin  relativt 

okritiskt  på  det  empiriska  materialet.  Målet  är  nämligen  att  förstå  hur  identitet  skapas  inom 

miljörörelsen och inte att fördjupa och utveckla symbolisk interaktionism som teoretiskt perspektiv.

Uppsatsen utgår från att identitet skapas i interaktion med signifikanta andra genom rolltagande som 

gör att individer ser sig själva genom dessa signifikanta andras perspektiv och därigenom identifierar 

sig med detta om det ger upphov till känslor av nyttig överlägsenhet inom ett avgränsat område. Detta 

synsätt har visat sig vara fruktbart för att förstå hur identitet skapas inom ett miljömedvetet socialt 

sammanhang. Studien kan emellertid inte uttala sig om hur interaktion som inte ger upphov till  en 

känsla av nyttig överlägsenhet påverkar en miljömedveten identitet eftersom detta inte framkommit i 

det empiriska materialet. Respondenterna i denna studie menar att reaktioner från signifikanta andra på 

deras miljömedvetna handlande har varit nästintill enbart positivt.
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6.2 Metodik

Att själv vara aktiv inom ett liknande sammanhang som respondenterna i denna studie innebär att jag 

som forskare har en hel del förförståelse för ämnet och att jag måste arbeta med att tygla denna för att 

resultatet inte ska bli snedvridet. Under hela forskningsprocessen har jag medvetet reflekterat över hur 

min  förförståelse  kan  påverka  och  hur  jag  ska  minska  denna  påverkan  i  de  fall  där  det  inte  är 

konstruktivt  för  studien,  men  det  är  framförallt  i  intervjusituationen  som arbetet  med  att  hantera 

förförståelse övergått från att vara ett passivt reflekterande till att bli en aktiv del av undersökningen. I 

intervjuerna  var  jag  följaktligen  tvungen att  låta  min  uppfattning  bli  ifrågasatt  av  respondenternas 

uppfattning och aktivt arbeta för att deras version ska vara den enda som kommer fram i materialet.

Att ha förförståelse innebär inte bara nackdelar eller hinder, utan det har också fungerat som en 

tillgång under intervjuerna då jag som forskare därigenom fått möjlighet att skapa ett samtalsklimat 

som är mer naturligt än vad som skulle vara möjligt om jag skulle varit en utomstående. Ett exempel på 

detta är att jag har kunna ha mer ämnesspecifika initierade diskussioner med respondenterna om odling 

och miljöpraktik i ett sammanhang som är bekant för båda parter. Det har i sin tur gjort att jag fått 

större möjligheter att välja ut och följa upp intressanta sidospår som är relevanta för studiens del. Detta 

är något som har skett i balans med att inte styra in samtalet på ämnen som bekräftar min förförståelse.

6.2.1 Förbättringar

Denna uppsats har emellertid vissa brister som gör att studiens resultat eventuellt har mindre giltighet. 

De intervjuteman som använts i intervjuerna har fungerat väl och handlar om de ämnen som uppsatsen 

vill uttala sig om, men de specifika frågorna hade kunnat prövas innan intervjuernas genomförande för 

att  avgöra  hur  väl  de  förmår  att  ringa  in  exempelvis  interaktion  som  leder  till  identifikation.  I 

intervjuerna har det förvisso inte handlat om enbart en specifik fråga per tema, utan samtalet kring 

varje tema har varit föremål för ett antal frågor med varierande innehåll för att uppnå detta. Problemet 

består till stor del av att jag som intervjuare inte haft samma vana och flexibilitet att göra detta i lika 

stor utsträckning under den första intervjun som under de senare och därför är inte alla intervjuer lika 

tillförlitliga. 

Studiens tämligen ickesystematiska urval, som förvisso representerar en resursmässig begränsning, 

gör  att  resultatet  har  mindre  giltighet  för  den  population  som  urvalet  är  en  del  av,  nämligen 

miljörörelsen.  Detta  problem  har  uppsatsen  försökt  hantera  genom  att  specificera  vilken  grupp 
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resultatet behandlar och inte göra anspråk på generaliseringar utanför den population som materialet 

kan uttala sig om. För att  göra studien bättre hade urvalet  kunnat innefatta respondenter  med mer 

varierande bakgrund och ifråga om hur de organiserar sig såväl som hur de arbetar med praktiska 

miljörelaterade projekt. Det skulle till exempel vara relevant att intervjua respondenter som gjort större 

individuella förändringar i sin livsstil genom att flytta ut på landet och bli självförsörjande, men som 

inte deltar i kollektiva projekt liknande de som förekommer hos de odlingsnätverk som finns med i 

denna studie.

6.3 Framtida forskning

I studien har det framkommit att det finns vissa luckor i förståelsen av miljörörelsen som ny social 

rörelse  i  jämförelse  med  andra  nya  social  rörelser.  Det  som åsyftas  är  att  kollektiv  identitet  och 

kollektivt beteende inte nödvändigtvis ger upphov till strikta krav på efterlevnad av dessa gemensamma 

idéer, värden och praktiska handlingar. Detta trots att de individer som är en del av miljörörelsen är 

organiserade  i  en  form  av  gemensam  verksamhet  som  är  att  betrakta  som  en  ny  social  rörelse. 

Uppsatsens resultat följer inte samma mönster för kollektivt beteende som tas upp i tidigare forskning 

och därför kan detta vara en aspekt som kan vara intressant att följa upp i framtida forskning om nya  

sociala rörelser och miljörörelse. Detta kan förvisso bero på att det empiriska materialet är snedvridet 

som en följd av att studiens urval är väldigt begränsat.

En fråga som är relevant att söka svar på om man vill förstå vad denna avvikelse innebär är varför 

det inte förekommer samma strikta krav på efterlevnad av kollektivt beteende inom miljörörelsen när 

det ofta förekommer, förvisso i varierande utsträckning, inom andra nya sociala rörelser. Det är då av 

intresse att studera hur organisering påverkar människor med en miljömedveten identitet. Det kan man 

göra  genom att  undersöka  både  de  som väljer  att  organisera  sig  kollektivt  och  de  som väljer  att 

individuellt  arbeta  med  praktiska  miljöprojekt.  Denna  studie  har  haft  mest  fokus  på  gemensam 

odlingsverksamhet och inte lika lika mycket fokus på informell verksamhet i grupp tillsammans med 

andra miljömedvetna, vilket tidigare forskning om nya sociala rörelser tar upp. Tidigare forskning visar 

att det tenderar att finnas fler praktiker knutna till den nya sociala rörelsens kärnvärden. Ett exempel på 

detta  är  hur  musik  och  subkultur  knyts  an  till  vissa  värderingar  och  därmed  skapar  ett  socialt 

sammanhang som har ännu större utrymme för interaktion mellan likasinnade.

Det  har  framkommit  i  intervjuerna  att  respondenternas  sociala  umgänge  till  stor  del  består  av 

likasinnade och att den interaktion som sker privat till stor del handlar om just miljö, vilket betyder att 
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det kan vara relevant att studera detta sociala sammanhang mer ingående. Det har dock varit svårt att 

fånga upp hur denna interaktion har sett ut i efterhand med hjälp av intervjuer och därför kan inte 

studien uttala sig om hur denna interaktion påverkar efterlevnad av en kollektiv identitet. En framtida 

studie av detta bör således ta hjälp av observation för att samla in material. På så vis är det möjligt att få 

bättre inblick i om och hur miljörörelsen utgör en avvikelse ifråga om kollektivt beteende.
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7. Slutsats

Den  individuella  politiska  påverkansform  som  finns  representerad  hos  individerna  som  deltagit  i 

studien kan knytas till livsstilspolitiska ansträngningar i och med att samtliga respondenter arbetar för 

att göra sina egna liv mer hållbara och därigenom påverka andra att göra detsamma. Den kollektiva 

strävan  inom  odlingsnätverken,  och  till  viss  del  i  det  miljömedvetna  sociala  sammanhang 

respondenterna  är  aktiva  inom,  är  att  betrakta  som  en  ny  social  rörelse.  Anledningen  till  att 

respondenterna valt just denna påverkansform framför konventionell politisk påverkan har generellt sin 

grund i upplevelsen av att det politiska system vi har inte går att påverka. Därför kan de förändringar 

som respondenterna  vill  se  inte  realiserar  genom konventionell  politik.  De  känner  sig  heller  inte 

representerade  av  de  politiska,  eller  kanske  snarare  ekonomiska,  ideal  som  florerar  i  samhället  i 

nuläget. Respondenternas val av metod är liksom deras målsättningar en reaktion på det samhälle som 

de strävar efter att förbättra genom att arbeta för miljömässig hållbarhet.

Individer  som försöker  leva  ett  miljömässigt  hållbart  liv  och  är  aktiva  inom miljöförbättrande 

praktiska projekt utvecklar en miljömedveten identitet. Den utvecklingen påbörjas i regel redan innan 

individen omsätter idé i praktik, och i det skedet rör det sig ännu inte om en miljömedveten identitet 

utan snarare om ett miljöintresse. En miljömedveten identitet börjar på allvar formas då individerna 

engagerar sig praktiskt tillsammans med andra miljöengagerade i ett större socialt sammanhang såsom 

exempelvis ett odlingsnätverk.

Identitet skapas genom interaktion inom grupper, vilket primärt ger upphov till en kollektiv identitet 

och  ett  kollektivt  beteende;  i  interaktion  med  signifikanta  andra  utanför  odlingsnätverket;  samt  i 

interaktion med den generaliserade andre inom självet. Orsaken till varför en miljömedveten identitet 

uppkommer hos praktiskt miljöengagerade individer är att praktiska ansträngningar och förändring av 

livsstil  resulterar  i  positiva  reaktioner  från  signifikanta  andra  som är  föremål  för  rolltagande.  En 

miljömedveten identitet bygger på individernas förmåga att anta signifikanta andras attityder gentemot 

dem själva och att signifikanta andras attityd då integreras i individernas själv. Att vara miljömedveten i 

andras ögon internaliseras därför i individernas identitet eftersom en miljömedveten praktik ger upphov 

till känslor av samhällsnyttig överlägsenhet. Upplevelsen av överlägsenhet betyder inte att individerna 

placerar  sig  på  en  högre  position  i  en  social  hierarki,  utan  snarare  att  de  identifierar  sig  i  större 

utsträckning med den typ av verksamhet eller de värden som ger upphov till positiv respons. 
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Appendix 1. Intervjuschema

• Respondentens bakgrund

◦ Ålder, utbildning, yrke

◦ Boendemiljö

◦ Miljösyn

◦ Utveckling av miljömedvetenhet och praktiskt engagemang

• Praktik och livsstil

• Identitet

• Kollektiv odlingsverksamhet

• Påverkan av och respons från andra
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