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The aim of the study at hand is to develop knowledge about the process of developing 
action competence for sustainable development. The overall research question explored 
is: How do young people experience that they have developed aspects of action competence for 
sustainable development? 

For the purposes of this study, action competence for sustainable development is de-
fined as willingness and capability to act for changes in individual life style, as well as for 
structural changes of society, in a way that includes responsibility for present and future gene-
rations, globally.

Life-world phenomenology provides the theoretical foundation of the study. Through 
purposive sampling, individuals have been found who, through different action strategies, 
engage in sustainability issues as for example climate change, bio-diversity and social 
justice. From a larger sample, three young adults have been selected for several life story-
interviews. Data has been analyzed and interpreted by use of narrative methodology. 

The result is presented as three stories, presented as thick descriptions, through which 
the winding paths towards aspects of action competence, as experienced, appear. This 
is followed by an integrative analysis presenting six themes that have emerged in the 
analyses as relevant in the process of developing action competence for sustainable deve-
lopment: emotional reactions;  perceived competence;  contrasts and normative foundation;  
action permeation;  trust and faith from adults and in adults;  and social belonging in contrast 
to outsidership. Major motives and driving-forces for sustainability actions that emerge in 
the stories are: emotional reactions initiating a desire for change and a desire to act;  longing 
for meaningfulness;  a desire to feel comfortable with what you can contribute;  and longing for 
belongingness. The findings are discussed in relationship to previous research and a model 
of a possible way to develop aspects of action competence for sustainable development is 
introduced. 

This dissertation is part of a project supported by Formas, The Swedish Research 
Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning.
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Studiens mål är att bidra till kunskapsutveckling om hur unga människor utvecklar hand-
lingskompetens för hållbar utveckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling 
avses i studien vilja och förmåga att påverka livsstil och levnadsvillkor på ett sätt som 
inkluderar intergenerationellt och globalt ansvar. I avhandlingen introduceras begreppet 
avståndsmoral för att beskriva detta ansvar, som utsträcker sig i både tid och rum, till 
kommande generationer och till nu levande människor globalt. En utgångspunkt för 
studien är att hållbar utveckling innefattar idén om avståndsmoraliskt ansvar. Studiens 
huvudfråga är: Hur erfar avståndsmoraliskt aktivt handlande unga människor att de utveck-
lat handlingskompetens för hållbar utveckling?

Studiens teorigrund är livsvärldsfenomenologisk. En upplevd verklighet under-
söks i studien via berättelser. Genom ett strategiskt urval har tre intervjupersoner, som 
motiverar sina handlingar med avståndsmoraliska argument, valts att ingå i studien. 
Datainsamlingen har skett genom en kombination av öppna livsberättelseintervjuer och 
halvstrukturerade intervjuer. Analys och tolkning har metodologiskt stöd i berättelse-
forskningstraditionen och empirisk fenomenologisk forskning.

Resultaten presenteras som tre citatrika levnadsberättelser om Karin, Carl och Matilda, 
tre unga vuxna med flera års engagemang i hållbarhetsfrågor. Syftet med levnadsberät-
telserna är att bidra till förståelse av det speciella i en enskild individs upplevelse av att 
utveckla handlingskompetens för hållbar utveckling. En integrerande analys redovisar 
mönster i form av likheter och skillnader mellan de tre individernas berättelser om att ut-
veckla olika aspekter av handlingskompetens i avståndsmoraliska frågor. Sex gemensam-
ma kärnpoänger framstår som betydelsefulla: känslomässiga reaktioner, upplevd kompe-
tens, kontrasterande perspektiv och normativ grund, handlingsimpregnering, tillit från 
och tillit till vuxna samt social gemenskap kontra utanförskap. Som motiv och drivkrafter 
för engagemanget framstår känslomässiga reaktioner som initierar önskan om förändring 
och vilja till handling, längtan efter meningsfullhet, önskan om att komma till sin rätt 
och längtan efter gemenskap. Resultaten diskuteras i förhållande till tidigare forskning 
och en modell av en möjlig väg att utveckla aspekter av handlingskompetens för hållbar 
utveckling presenteras. Diskussionskapitlet utmynnar i fyra didaktiska utmaningar för en 
utbildning för hållbar utveckling. 
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Förord
Ett avhandlingsarbete är till stor del ett arbete i ensamhet, men tack och lov inte 
hela tiden. Jag har många att tacka för att avhandlingstiden blivit så utvecklande 
och rolig och för att avhandlingen blivit möjlig att skriva.

Först och främst vill jag tacka min handledare, professor Tomas Kroksmark, 
som stöttat mig i att pröva oprövade metodologiska vägar. Tomas har med sin 
vetenskapliga nyfikenhet bjudit in representanter från olika teoretiska skolor och 
därmed skapat goda möjligheter till vetenskaplig allmänbildning. Stort tack för 
introduktionen till livsvärldsfenomenologin och Hannah Arendt, för inspiration 
till andedräktsnära livsvärldsforskning, för värdefulla synpunkter och utvecklan-
de råd om avhandlingsskrivande, för stöttande uppmuntran i tider av tvivel och 
bältros, för engagemanget i layouten och för att, inte minst viktigt, sätta stopp 
när jag ville skriva ett kapitel till. 

Bjarne Bruun Jensen, professor vid Aarhus university, har redan sedan mitten 
av 90-talet varit en inspirationskälla för mig genom sina texter om handlings-
kompetens. Tillsammans med Karsten Schnack och övriga kolleger har han väl-
komnat till en intellektuellt utvecklande miljö med föreläsningar, konferenser 
och en internationell doktorandkurs i Köpenhamn, som betytt mycket för mig 
och mitt avhandlingsarbete. Därutöver har Bjarne, som biträdande handledare, 
bidragit med betydelsefulla synpunkter på framförallt kapitlet om handling och 
tidigare forskning. Tack!

Johanna Esseveld, professor vid Lunds universitet, erbjöd sig efter en strålande 
insats som diskutant vid 50%-seminariet att bli biträdande handledare. Tack för 
kvalificerade synpunkter, intellektuellt utvecklande och sporrande handledning, 
inte minst i arbetet med levnadsberättelser och diskussionsdel, och för ett person-
ligt engagemang utöver vad man kan förvänta sig av en biträdande handledare.

Bo Dahlin, professor vid Karlstads universitet, kom som en höstvind på 
90%-seminariet, spred glädje och bidrog till fördjupning av det fenomenologiska 
samtalet som diskutant. Det resulterade i ny läsning för mig och bland annat en 
förbättrad fenomenologidel. Tack för närläsning, kvalificerade synpunkter och 
fruktbara samtal.

Jag har ingått i en handledningsgrupp som med liv och lust låtit sig provoce-
ras av mina texter och ställt frågor så att jag tvingats väva texten tätare. Alla har 
bidragit, men särskilt tack till Annica Otterborg, Victoria C Wahlgren, Mikael 
Segolsson, Karin Åberg, Karin Alnervik, Martin Hugo, Ulli Samuelsson, Håkan 
Fleischer och Per Ohlsson. Extra stort tack till Håkan för redigeringen. Även dok-
torander och seniora forskare på HLK utanför handledningsgruppen har bidragit 
med frågor, synpunkter och uppmuntran. En bit utöver mängden har Christian 
Eidevald engagerat sig. Per Askerlund och Karin Karlsson har bidragit med admi-
nistrativ ordning och reda och Per även med synpunkter på diskussionen. Tack!

Som doktorand i en liten forskarskola på en liten högskola är det av extra 
vikt med kontaktytor utanför den egna högskolan, så som ovan nämnts genom 
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externa granskare och biträdande handledare, men också i form av nätverk och 
andra forskarskolor. Per Wickenberg, docent vid Lunds universitet, har från den 
ofinansierade och stapplande starten funnits med i processen som ovärderligt stöd 
och som medsökare av projektstöd från Formas. Per har också tillsammans med 
Harriet Axelsson basat för och koordinerat forskarnätverket UHU, Utbildning 
och hållbar utveckling, som med stöd av vetenskapsrådet gjorde det möjligt för 
doktorander och seniora forskare med inriktning mot kombinationen utbildning 
och hållbar utveckling att träffas två gånger om året, ibland även tillsammans 
med danska och brittiska forskarnätverk. Många nätverksmedlemmar har bidrag-
it med uppmuntran, inspiration och konstruktiva  synpunkter, men särskilt vill 
jag, förutom Per och Harriet, nämna Inger Björneloo, Helena Pedersen, Mikael 
Jensen, Barbro Gustafsson, Gunnar Jonsson, Iann Lundegård, Magnus Johansson, 
Cecilia Lundholm, Margareta Svennbeck, Margareta Ekborg, Gustav Helldén, 
Eva Nyberg, Per Sund samt Johan öhman, som kom att axla Pers och Harriets 
mantlar som nätverkssamordnare. Tack också till nätverket VHU, Vetenskap och 
hållbar utveckling, för inspirerande möten och konferenser och tack till forskar-
skolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, fontD, med doktorander 
och lärare och professor Helge Strömdal och docent Lena Tibell i spetsen. 

Tack också till Héctor Pérez Prieto, professor vid Karlstads universitet, för 
givande seminarier om livsberättelser och för konstruktiva synpunkter på min 
text, som bidragit till att jag gett avhandlingen en mer konsekvent karaktär av 
berättelseforskning. Tack Pia Bülow, granne och lektor på HHJ, för kvalifice-
rade synpunkter på min text om berättelseforskning. Tack Ingvar Horgby, min 
filosofilärare från gymnasietiden, för initierade föreläsningar och samtal om fe-
nomenologi och för ditt intresse för mitt avhandlingsarbete. Thank you, Miles 
Barker, professor at Waikato University, for English language-support and for 
encouraging discussions. 

En arbetsplats som myllrar av engagerade och trevliga kolleger är en ovärderlig 
förutsättning som är mig förunnad. Tack alla ! Särskilt stort tack till kollegerna 
i lärarvetenskapssektionen och NIM-sektionen och NIM-korridoren. Jag vill 
också därutöver speciellt tacka några kolleger som betytt extra mycket just för 
forskningen: Jörgen Svedbom som introducerat mig till undervisnings- och forsk-
ningstraditionen om handlingskompetens och som stimulerar den hållbarhetsdi-
daktiska diskussionen, Marie-Louice Jarl som uppmuntrat mig till forskning, inte 
minst genom att uppmana mig att söka medel hos Formas, Per Bergström för 
värdefulla synpunkter på texten, Magnus Apelqvist för att hålla mig ajour med 
hållbarhetsfrågornas naturvetenskapliga aspekter och Olle östklint för uppmunt-
ran till forskning. Tack till professor Roland Persson för uppfriskande synpunkter 
på avsnittet om tidigare forskning. Tack professor Mohamed Chaib för stödet till 
hållbarhetsprojektet Från istid till framtid, som bar frön till det här avhandlings-
projektet. Tack Mabel Målqvist, Monica Thiel och Björn Hellquist för att ni i 
egenskap av sektionschefer uppmuntrat mig att koncentrera mig på forskningen 
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istället för att gå på möten. Tack Ann Olofsson och Kerstin Wigertz för trans-
kriptionshjälp under musarmskrisen. Tack Helpdesk och övrig IT-personal, inte 
minst Johan Kohlin, för hjälp med pilar och frågetecken. Tack högskolebibliote-
kets personal för tillmötesgående service. Och tack till lokalvårdare för varsamhet 
och tålmodigt överseenden med oframkomligheten i mitt arbetsrum.

Det finns också en finansiell sida som inte är att förringa. Utan det omdömes-
gilla Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, 
hade detta forskningsprojekt sannolikt inte blivit möjligt att genomföra. Tack! 
Och tack till Gunnar Gunnarsson som cyklade hemifrån i regnet till HLK för att 
skriva på en forskningsansökan! Tack också till Högskolan för lärande och kom-
munikation, med VD Eva Björck-Åkesson i ledningen, som bekostat den sista 
terminen av min doktorandtid. Det har gjort susen!

Familj och släkt har bildat informell stödpatrull för mitt avhandlingsarbete. 
Först och främst mina föräldrar, Ulla och Lennart Almers som lagt den stödjande  
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Inledning
Om det är nånting som jag är orolig för, både idag och i framtiden, är det att 
det är så mycket snack och lite verkstad. 

För jag tycker det är väldigt ofta som man sitter och … ja … (suckar) 

Man sitter och definierar problem hit och dit och det här med, ja global upp-
värmning, och det är liksom så mycket saker som är på tapeten nu som är 
väldigt modernt att prata om. 

Och sedan så känns det väl lite grann som att det … på nåt vis räcker med att 
konstatera det. 

Ja, jag vet inte riktigt. Jag är lite rädd att man fastnar i att man konstaterat att 
det är ett problem. 

Och så tycker man, att man är duktig just därför. 

Att dom vet om att det är ett problem, och pratar om det, och sen lever dom 
inte så, som om dom visste. (Matilda, 2007)

Matilda, 26 år, är en av de aktiva ungdomar som denna studie handlar om. Hon 
hade aktivt försökt påverka världens utveckling i hållbar riktning i flera år innan 
det kom ”på tapeten”, som hon uttrycker det, både genom påverkanshandlingar 
i vardagliga, individuella livsstilsval och i kollektiv, organiserad form för att få till 
stånd förändringar i samhället. Orden ovan, som uttrycker en oro för passivitet, 
yttrade hon hösten 2007, året efter ”klimathösten” när klimatfrågan kom på allas 
läppar. Kvällstidningarnas löpsedlar varnade för effekterna av global uppvärm-
ning och allmänheten uppmanades till handling och omställning av livet i var-
dagen. Hundratusentals svenskar avgav klimatlöften på en av kvällstidningarnas 
hemsidor. Enligt en opinionsundersökning, baserad på 1000 telefonintervjuer, 
ökade andelen svenskar som var beredda att minska sina egna utsläpp av växt-
husgaser under 2006. Nästan tre av fyra, 73 procent, uppgav att de trodde att de 
själva kunde göra något för att bromsa växthuseffekten. En stor majoritet valde 
svarsalternativet att de absolut kunde tänka sig att köpa energisnåla hushållsap-
parater (79%) och köra bil på ett mera bränslesnålt sätt (68%), medan det var 
mindre populärt att åka mer kollektivtrafik (46%) och att minska sitt bilkörande 
(45%). De tillfrågade uppgav sig vara mycket positiva till åtgärder som syftade 
till att genom information få hushållen att minska sina utsläpp (95% svarade att 
det var bra eller ganska bra). Bidrag eller sänkta skatter på varor och tjänster som 
minskar utsläppen (85%) var också populära åtgärder. 52 procent svarade att de 
tyckte att det vore bra eller ganska bra med extra avgifter och skatter på varor och 
tjänster som ger stora koldioxidutsläpp (Naturvårdsverket, 2006). 
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Omständigheter som den varma hösten, enskilda politikerröster i valrörelsen, 
mediegenomslaget för Sternrapporten1 i kombination med premiären för Al 
Gores film om klimatet, spelade roll. 

Nobelpristagaren Al Gores film En obekväm sanning fick människor att känna 
att det här berörde, om inte dem själva, så i alla fall deras barn och barnbarn. 
Klimatfrågan kom människor nära i deras levda liv. Den globala uppvärmningen 
började erfaras som reellt hot. 

Flera år dessförinnan engagerade sig en liten andel av befolkningen, däribland 
Matilda och andra ungdomar, i klimatfrågan. Ofta rörde engagemanget också 
andra frågor av långsiktig eller avlägsen natur. Så avlägsen, att det är rimligt att 
anta att inte de engagerade själva eller någon de har en personlig relation till, 
kunde påverkas av effekterna. 

Den här avhandlingen innehåller berättelser om Karin, Carl och Matilda, ung-
domar som upplever mening i att verka för kommande generationers möjligheter 
till ett bra liv. De erfar att de är aktörer med möjligheter och ansvar för att agera 
för egna och andras intressen, på långt håll såväl som på nära håll. De berättar 
om sina motiv och drivkrafter för att agera och vad de upplever har påverkat dem 
till att vilja handla. Deras berättelser handlar också om hur de utvecklat förmågor 
och kunskaper som krävs för att kunna påverka och agera för hållbar utveckling.

Min erfarenhet är att många delar de här ungdomarnas värdering att det inte 
är rätt att undergräva kommande generationers rätt till ett gott liv. Många delar i 
princip synen på att det inte är rimligt att mänsklighetens konsumtions- och pro-
duktionsmönster överskrider jordens långsiktiga ekologiska bärkraft på ett sätt 
som kan innebära att det skulle behövas åtminstone 3 till 4 jordklot ytterligare2 
om alla nu levande människor skulle tillämpa dem. Allt fler upplever också, precis 
som studiens ungdomar, en koppling mellan egna handlingar och tillståndet i 
världen idag och i framtiden (Naturvårdsverket, 2006). Det finns också en upp-
levelse av att samhälleliga förhållanden gör det svårare för oss att agera hållbart än 
vad det skulle vara om vi levde under andra förhållanden, med andra kulturella 
normer och andra rent fysiska och ekonomiska förutsättningar styrda av sam-
hällsplanering, infrastrukturer och olika maktförhållanden (Lindström, 2003). 

FN har i en rad dokument framhållit att mycket i utvecklingen är ohållbart, till 
exempel människans klimatpåverkan. Dessutom har FN fastslagit utbildningens 
nyckelroll för att uppnå förändringar, inte minst genom att utlysa 2005-2014 till 
dekaden för utbildning för hållbar utveckling.

1Sternrapporten, Review on the economics of climate change, publicerades 30 oktober 
2006 och beskrev de ekonomiska konsekvenserna av antropogen klimatpåverkan. 
http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_clima-
te_change/stern_review_report.cfm
2 Ett förhållande som utvecklas av Edman (SOU, 2005)
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Hur kommer det sig då att de flesta av oss inte agerar kraftfullare för en håll-
bar utveckling, till exempel i klimatfrågan? Att vi inte ser till att minimera våra 
utsläpp av växthusgaser genom att minimera fossildrivna transporter av oss själva, 
minska vår konsumtion av nötkött och andra klimatpåverkande varor? Varför 
försöker vi inte ändra på de system och strukturer som gör det svårt för oss att 
välja bort fossilberoendet? Och varför anstränger vi oss inte mer för att påverka 
så att de varor vi köper är producerade under förhållanden som kan anses upp-
fylla kraven på mänskliga rättigheter? Kanske agerar vi helt naturligt genom att 
vi vare sig anpassats evolutionärt eller kulturellt till att handla avståndsmoraliskt 
ansvarsfullt? När konsekvenser drabbar i en annan tid eller på en annan plats ger 
de oss ingen direkt återkoppling.

Jag har vänt på frågan och undrar istället hur det kommer sig att det faktiskt 
finns människor som Karin, Carl och Matilda, som riktar mycket av sin intellek-
tuella och fysiska kapacitet till att både minimera sina egna konsumtionsmönsters 
negativa inverkan på andra människors välbefinnande, nu och i framtiden, och 
dessutom försöker ändra på olika strukturer som sätter gränser för hur vi kan på-
verka genom våra sätt att leva våra liv. Jag har letat efter ungdomar som på varie-
rade sätt, ganska stabilt över tid, handlar på det här viset, för att fråga dem varför 
de gör det. Hur upplever de att de har blivit sådana de är? Hur började deras 
engagemang? Vilka motiv och drivkrafter upplever de för sitt sätt att handla? Vad 
upplever de ha påverkat dem att bli aktiva i de här frågorna? 

Ungdomarnas berättelser är spännande och intressanta i sig, men ges en extra 
utbildningsvetenskaplig tyngd av att ses i ljuset av styrdokument för den svenska 
skolan, den nya lagstiftningen om hållbar utveckling samt de internationella poli-
cydokumenten för världens utbildningssystem som FN utfärdat. Alla dessa doku-
ment framhåller att utbildning ska leda till handling för hållbar utveckling.

Textens disposition 
Studiens bakgrund och mål
I det första kapitlet introducerar jag den aspekt av hållbar utveckling som är 
en utgångspunkt i den här studien, den avståndsmoraliska. Problematiken med 
hållbar utveckling som normativ målsättning för utbildning och den pågående 
kritiska diskussionen därom, lämnas utanför denna studie.3 Vidare skisserar jag 
den utbildningsvetenskapliga relevansen för studien. I avsnittet visar jag med ex-
empel hur det normativa uppdraget att utbilda för hållbar utveckling formuleras 
i internationellt överenskomna policydokument och i nationella styrdokument 
för den svenska skolan. I målformuleringarna finns nyckelord som beteende, etik, 

3 Se exempelvis artikel av Jickling (1992). En översiktlig sammanfattning av FN:s idéer 
om hållbar utveckling och olika förhållningssätt till de idéerna presenteras i Pettersson 
(2005). 
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livsstil, ansvar, påverka, agera och värderingar. En översikt av angränsande forsk-
ning, svensk och internationell, visar att handlingsdimensionen inom utbildning 
för hållbar utveckling endast undersökts i liten omfattning. Målet med studien, 
att bidra till ökad förståelse av hur ungdomar utvecklar handlingskompetens för 
hållbar utveckling, beskrivs.

Teoretiska perspektiv Ⅰ: Handling för hållbar utveckling
Det andra kapitlet inleds med att ge målformuleringarna om handling för hållbar 
utveckling i utbildningssystemets policy- och styrdokument en historisk inram-
ning, med början i Aristoteles verksamhets- och kunskapsformer och i Hannah 
Arendts beskrivning av mänskliga aktivitetsformer. I kapitlet ger jag exempel på 
hur handling används i olika betydelser i olika teoretiska traditioner och ger ar-
gument för varför jag väljer att göra en distinktion mellan handling för hållbar 
utveckling och beteende för hållbar utveckling. 

Kapitlet ger också en inblick i den danska kritiska utbildningstraditionens 
handlingskompetensbegrepp som kan ses som ett möjligt sätt att konkreti-
sera de handlingsinriktade mål vi finner i den svenska skolans styrdokument. 
Handlingskompetens-traditionens kritik av utbildningstraditionerna för beteen-
demodifikation och beteendereglering redovisas översiktligt. Resonemangen ut-
manas senare i diskussionen av studiens empiri.

Handling för hållbar utveckling kan studeras på flera nivåer. I styrdokument 
för skolan finns skrivningar om såväl individuella handlingar i den egna livsstilen 
som om individuella och kollektiva handlingar som påverkar samhället så att lev-
nadsvillkoren förändras. En översikt med exempel på forskning från bägge dessa 
områden presenteras. Tidigare forskning om betydelsen av signifikanta livshän-
delser samt forskning av socialpsykologisk karaktär presenteras. Slutligen sam-
manfattar jag hur jag använder begreppet handling i studiens empiriska del.

Teoretiska perspektiv Ⅱ: Hållbar utveckling som moralisk utmaning
Liedmans resonemang om kunskapsformen klokskap, som grund för förmågan 
att i en konkret situation finna ett gott handlingsalternativ inleder det tredje ka-
pitlet och utgör en brygga från det föregående kapitlet om handling. Den hållba-
ra utvecklingens specifika moraliska imperativ om globalt och intergenerationellt 
ansvar presenteras. Avståndsmoral introduceras som begrepp och relateras till när-
liggande begrepp i litteraturen: care-about och avståndsetik. Exempel på hur stu-
diens intervjupersoner resonerar med avståndsmoraliska argument presenteras.

Teoretiska perspektiv Ⅲ: Livsvärlden
Här beskriver jag mina grundantaganden om den verklighet, en erfaren verklighet, 
som jag gör anspråk på att undersöka i studien. Jag beskriver de livsvärldsfenome-
nologiska perspektiv som ligger till grund för mina metodologiska överväganden. 
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Eftersom fenomenologi är mångformigt preciserar jag vilka fenomenologiska ut-
gångspunkter som ligger till grund för den här studien. Det kräver en viss his-
torisk tillbakablick och avgränsningar. Användningen av berättelser, både som 
empiri och resultat i forskningen, motiveras.

Metodologiska överväganden och konsekvenser
Jag inleder med att klargöra och positionera min studie i den mångformiga och 
pluralistiska traditionen av berättelseforskning. Därefter redogör jag för de valda 
metoderna av datainsamling, analys, tolkning och resultatredovisningsformer och 
motiverar dem. 

Jämfört med de presentationssätt som hittills använts inom forskningsfältet er-
bjuder levnadsberättelsen ett alternativt framställningssätt av processen att utveck-
la handlingskompetens för hållbar utveckling. Genom att använda berättelsen 
som form, kan komplexitet göras greppbar på ett annat sätt än genom exempelvis 
kategorier, figurer och abstrakta modeller. I syfte att göra analysprocessen bakom 
levnadsberättelser och integrerande analys begriplig och genomskinlig, redovisas 
tillvägagångssättet med detaljerade exempel.

Resultat 
Studiens intervjupersoner – Karin, Carl och Matilda – presenteras genom tre 
individspecifika analyser av deras berättelser. Syftet med de individspecifika ana-
lyserna är att bidra till förståelse av det speciella i en enskild individs upplevelse 
av att utveckla avståndsmoralisk handlingskompetens. Därmed besvaras forsk-
ningsfrågorna ur individperspektiv. De individspecifika analyserna inleds med 
en översiktlig presentation av intervjupersonen under rubrik Vem är Karin/Carl/
Matilda? Huvuddelen av den individspecifika analysen utgörs av en levnadsberät-
telse om var och en av intervjupersonerna. 

De individspecifika analyserna följs av en integrerande analys med syftet att 
redovisa mönster i form av likheter och skillnader mellan de tre individernas 
berättelser om att utveckla olika aspekter av handlingskompetens i avståndsmora-
liska frågor. Sex gemensamma kärnpoänger/teman och ett par särskiljande teman 
redovisas. Motiv och drivkrafter presenteras separat.

Diskussion 
Resultatet från analyserna diskuteras i förhållande till aspekter i den tidigare pre-
senterade handlingskompetensmodellen. Studiens resultat jämförs med tidigare 
forskning inom olika forskningstraditioner som redovisats i kapitlet Teoretiska 
perspektiv I: Handling för hållbar utveckling. Jämförelsen görs med utgångspunkt 
från två huvudfåror: forskning om signifikanta livshändelser och socialpsyko-
logisk forskning om motivationella grunder och drivkrafter. En modell av en 
möjlig väg att utveckla handlingskompetens för hållbar utveckling presenteras. 
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Modellen, eller typbeskrivningen, kan ses som en kondenserad framställning av 
mina resultat med en ansats till att beskriva relationer mellan kärnpoängerna. 
Den är ämnad som utgångspunkt för vidare diskussion om förutsättningar för att 
utveckla handlingskompetens. Resonemang om utbildningsvetenskapliga impli-
kationer avslutar kapitlet.



21

Studiens bakgrund och mål
Handlingsdimensionen i utbildning för hållbar utveckling 
– en bakgrund
Hållbar utveckling (sustainable development) definierades första gången i 
Världskommissionens för miljö- och utveckling rapport Vår gemensamma framtid 
som en utveckling som:

meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs. (WCED, 1987, s. 43) 

Med en enklare formulering uttrycker jag ibland målet om hållbar utveckling 
som: ett hyggligt liv för alla, här och där, nu och sedan. Det finns många konkurre-
rande perspektiv på begreppet hållbar utveckling och det pågår en debatt om hur 
begreppet skall tolkas, till exempel när det gäller synen på de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling, den ekologiska, den ekonomiska och den sociala4 (Jacob, 
2002). Det finns emellertid en grundläggande idé i begreppet hållbar utveck-
ling och det är idén om ett avståndsmoraliskt ansvar (Almers, 2005; Almers & 
Wickenberg, 2008), det vill säga att mänskligheten har ett ansvar i både tid och 
rum, som omfattar kommande generationer och som utsträcker sig globalt. Det 
kan också uttryckas som att hållbar utveckling förutsätter intergenerationellt och 
globalt ansvarstagande5. 

Redan nu beräknas jordens långsiktiga ekologiska bärkraft överskridas med 
25 procent,6 ett resultat av mänsklighetens samlade produktion och konsumtion 
(SOU, 2005). Eftersom de i ekonomisk bemärkelse rikaste 14 procenten av värl-

4 Åtminstone två olika synsätt presenteras exempelvis i SOU 2004:104. Det ena innebär 
att man betraktar den sociala dimensionen som det goda livet, målet som eftersträvas. 
Den ekologiska dimensionen sätter de materiella gränserna för detta och den ekono-
miska dimensionen representerar olika ekonomiska verktyg för att uppnå det goda livet 
inom de gränser som den ekologiska bärkraften sätter. Det andra synsättet på de tre 
dimensionerna som beskrivs i utredningen är istället att de ses som likvärdiga mål och 
förutsättningar för varandra. I den här avhandlingens empiriska material framskymtar 
olika synsätt på detta i ungdomarnas berättelser, men det är en frågeställning som inte är 
i fokus för den här avhandlingen.
5 Att jag tar min utgångspunkt i handlande grundat på avståndsmoraliskt ansvarstagan-
de bygger inte på att det skulle vara en universellt giltig etisk princip, men konsta-
terar att cirka 180 av världens nationer anslutit sig till principen. Avståndsmoraliskt 
ansvarstagande är därmed uttryck för en politisk viljeyttring i internationella 
överenskommelser.
6 Bygger på beräkningar av Wackernagel som estimerade medelvärldsmedborgarens 
ekologiska fotavtryck (ecological footprint) till 2,3 global ha/cap, 2004. För bakgrunds-
material hänvisas till www.FootprintNetwork.org 
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dens invånare förbrukar 56 procent av resurserna, skulle det krävas ytterligare 
3 till 4 jordklot för att de resterande 86 procenten skulle kunna ha samma ge-
nomsnittliga konsumtion som de 14 procent rikaste, förutsatt att dagens teknik 
används. Det är mot den bakgrundsbilden som FN förespråkar såväl förändrade 
konsumtions- och produktionsmönster som sociala och ekonomiska förändring-
ar lokalt och globalt (SOU, 2005). 

Ett annat sätt att uttrycka att utvecklingen inte är hållbar, är att göra det i termer 
av ekologisk och social resiliens.7 Ekologisk resiliens är ett uttryck för att beskriva 
förmågan hos ett ekosystem att möta förändringar – till exempel temperaturök-
ning eller föroreningar – utan att övergå till ett annat tillstånd. Social resiliens 
beskriver på liknande sätt samhällets förmåga att hantera störningar. Ekologisk 
och social resiliens är ömsesidigt beroende av varandra. Minskad resiliens ökar 
sårbarheten och begränsar valfriheten för kommande generationer. När trösklar 
passeras, till exempel vid utfiskning av haven eller vid förändring av atmosfärens 
sammansättning, kan förändringarna bli irreversibla och möjligheterna för kom-
mande generationer att tillgodose sina behov försämras (SOU, 2004b, s. 126). 

Kemp (2005) formulerar problematiken med ansvar inför kommande gene-
rationer som en fråga om etik och utmaningen som moralisk. Ingen naturmakt 
tvingar oss att bry oss om framtida generationer. Även om vi är präglade av in-
stinkten att ta hand om våra egna barn och möjligen barnbarn för att ombesörja 
deras väl, är förhållandena annorlunda när det gäller relationen till barnbarnens 
barnbarn. Kan man inte säga att deras livsvillkor är deras sak? Vad finns det egent-
ligen som talar för att vi som lever nu ska välja att agera med utgångspunkt i 
mycket långsiktiga hänsyn? Kemp (2005) menar att det som styr oss till långsik-
tiga intergenerationella åtaganden är en avståndsetik, byggd på en vision om ”ett 
långsiktigt gott liv i förbund med naturen” (s. 33), där målet är att mänskligheten 
ska bestå så länge som det står i dess makt att överleva. Kemp framhåller att:

Även om man ofta argumenterar för en hållbar utveckling utan att tala om 
etik måste etiken anses vara den tysta förutsättning som från början till slut ger 
argumentationen mening. (Kemp, 2005, s. 73) 

Utbildningsvetenskaplig relevans för forskning om 
handlingsdimensionen i utbildning för hållbar utveckling
I Förenta Nationernas rapporter och policydokument för utbildningssystemen i 
världen, uttrycks idén om att människan genom utbildning kan utveckla ansvar 
för kommande generationer och globalt ansvar – avståndsmoral – och låta ansva-
ret komma till uttryck i handling. Utbildning framställs som det största hoppet 
för mänskligheten i utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling:

7 Resilience (eng.) = elasticitet, återhämtningsförmåga
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The potential of education is enormous. Seen as social learning for sustain-
ability, education can increase our capacity to confront and master change. 
Education not only inform people, it can change them. As a means for personal 
enlightenment and for cultural renewal, education is not only central to sustai-
nable development, it is humanity’s best hope and most effective means in the 
quest to achieve sustainable development. (UNESCO, 2002, p. 8)

Mitt första personliga möte med denna typ av policyskrivningar för skolan var när 
jag som verksam lärare på en högstadieskola fick ett papper från Skolkontoret i 
mitt fack med ett citat ur Riodeklarationens princip 21, från Förenta Nationernas 
konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992:

Ungdomars skaparkraft, idealism och mod världen över ska mobiliseras och 
skapa ett globalt kamratskap i syfte att uppnå en hållbar utveckling och säkra 
en bättre framtid för alla. (Skolverket, 1993) 

Sedan dess har många dokument om utbildning för hållbar utveckling formulerats 
och beslutats politiskt. Vilja och förmåga till handling för hållbar utveckling lyfts 
fram som utbildningsmål i internationella policydokument (UNESCO, 2004), 
nationella styrdokument (Skolverket, 2000) offentliga utredningar (SOU, 2004a) 
och i vetenskapliga texter (Axelsson, 1997; Björneloo, 2007; Jensen, Schnack, & 
Simovska, 2000; Wickenberg, 1999). Utbildning för hållbar utveckling beskrivs 
i termer av att inspirera till övertygelsen om att var och en av oss har kraft och 
ansvar att påverka för global hållbarhet, att fostra till värden, beteenden och livs-
stilar som krävs för en hållbar framtid. UNESCO8 (2004, p. 17) fram håller 5 
viktiga nyckelelement i utbildning för hållbar utveckling:

Education must inspire the belief that each of us has both the power and the 
responsibility to effect positive change on a global scale.

Education is the primary agent of transformation towards sustainable develop-
ment, increasing people’s capacities to transform their visions for society into 
reality.

Education fosters the values, behaviour and lifestyles required for a sustainable 
future.

Education for sustainable development is a process of learning how to make 
decisions that consider the long-term future of the equity, economy and eco-
logy of all communities.

Education builds the capacity for such futures-oriented thinking.

8 Finns på: www.gdrc.org/sustdev/un-desd/implementation-scheme.pdf (2008-10-16)
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UNESCO fortsätter: 

The development of strong positive values in learners – about themselves, lear-
ning, the world around them and their place in it – are a key part of what 
educators seek to foster in learners: developing as a whole person, becoming 
active and responsible citizens, discovering a love of lifelong learning, realizing 
their strengths and potential. This personal learning is the most likely to foster 
the values which underpin sustainable development, since it is more a matter 
of confidently adopting a vision rather than assimilating a particular body of 
knowledge. (p. 17, min kursivering) 

Vidare utvecklar UNESCO ett resonemang om att lärandet inom Education for 
Sustainable Development, ESD, inte kan begränsa sig till att påverka den person-
liga utvecklingen, det egna beteendet och livsstilen utan också omfatta lärande 
som leder till aktivt deltagande för förändring av strukturer och mekanismer i 
samhället i hållbar riktning: 

It must lead to active participation in seeking and implementing new patterns 
of social organization and change, working to find structures and mechanisms 
more likely to reflect the vision of sustainable development. (p. 17)

I styrdokument för den svenska skolan uttrycks målen om hållbar utveckling i 
såväl grundskolans läroplan och kursplaner som för gymnasieskolans kursplaner. 
Kursplanen för Samhällskunskap i gymnasieskolan ger ett tydligt exempel i skriv-
ningen om att skolan i sin undervisning ska sträva efter att eleven:

utvecklar kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala 
och globala frågor som är av betydelse för ett ekologiskt hållbart samhälle. 
(Skolverket, 2008)

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett uppdrag från Förenta 
Nationernas utbildningsorgan och den svenska statsmakten att utbilda för för-
måga och vilja att välja hållbara handlingsalternativ i livsstil (exempelvis konsum-
tionsmönster). Uppdraget gäller också att utbilda för förmåga och vilja att aktivt 
söka efter och utveckla nya, hållbarare strukturer och mekanismer som gör mer 
hållbara livsstilar möjliga och lättare att anamma. 

De politiska dokumenten innehåller uppenbarligen explicita skrivningar om 
uppdraget att utbilda för handling, såväl för hållbar livsstil som för aktivt med-
borgarskap för förändring av strukturer i hållbar riktning. I forskningslitteratur 
om lärande för hållbar utveckling, förekommer handlingsbegreppet däremot mer 
sparsamt. Här finns ett tämligen outforskat område inom svensk utbildningsve-
tenskaplig forskning, vilket framgår av följande översikt.
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Angränsande forskning om handling och beteenden för 
hållbar utveckling – en översikt 
Svensk forskning
I en forskningsöversikt konstaterar östman (2003) att den svenska utbildnings-
vetenskapliga forskningen inom fältet hållbar utveckling hittills huvudsakligen 
behandlat begreppsförståelse eller miljömoral. I flera didaktiskt inriktade avhand-
lingar om lärande och hållbar utveckling berörs handlingsdimensionen utan att 
det är det centrala undersökningsobjektet i studierna (Axelsson, 1997; Björneloo, 
2007; Ekborg, 2002; M. Johansson, 2008; G. Jonsson, 2007; Lundegård, 2007; 
Wickenberg, 1999). Handling omnämns bland annat i termer av handlingsbe-
redskap och handlingskompetens. I avhandlingen Att bli miljömedveten – perspek-
tiv på miljöhandbokens textvärld behandlas miljömedvetenhet som diskursivt fost-
ransprojekt där miljömedvetet handlande har en central roll (Adenling, 2007).

Etiska och moraliska perspektiv i relation till hållbar utveckling har behandlats 
av Svennbeck (2003), öhman (2006) och Pedersen (2007). öhman (2006) be-
skriver handling i den etiska tendensen9 i utbildning för hållbar utveckling i ett 
”genomlevandeperspektiv” (s. 66). Handling beskrivs som ”hur vetandet uppträ-
der i vår vardagliga praktik”(s. 66). 

Inom beteendevetenskaplig forskning beskrivs handling för hållbar utveckling 
ofta synonymt med beteenden och vanor för hållbar utveckling. Det finns emeller-
tid, vilket jag beskriver nedan, en lång tradition av att behandla handlingsbegrep-
pet snävare än vad många inom exempelvis beteende- och utbildningsvetenskap-
lig forskning gör, genom att distinktion görs mellan handling å ena sidan, och 
görande, beteende och vanor å den andra. Handling är i denna snävare betydelse, 
till skillnad från görande, avsiktlig och har ett syfte. I den här studien använder 
jag, med undantag för när jag refererar till andra, begreppet handla i den snävare 
betydelsen, det vill säga i betydelsen att handling förutsätter en avsikt10. Det är 
inte handling vilken som helst, utan handling i ett speciellt syfte, för att främja 
hållbar utveckling, som är centralt i den här studien. Poängen med att göra en 
distinktion gentemot görande och beteenden återkommer jag till i nästa kapitel. 

I Sverige är det huvudsakligen utanför det utbildningsvetenskapliga området, 
inom främst sociologi och psykologi, som forskning om handling i relation till 
engagemang för hållbar utveckling finns representerad. I flera fall är studierna av 

9 Den etiska tendensen beskrivs av öhman (2006) som en kommunikation som uppträ-
der i olika situationer: ethical reflection, moral reaction och norms for correct behaviour 
(s.125).
10 När jag citerar och refererar till litteratur, inom exempelvis sociologi, som använder 
handling i den bredare betydelsen vilken också innefattar beteenden/vanor/görande, 
använder jag ibland ordet handling så som det nyttjas i dessa källor, det vill säga som 
synonymt med beteende och görande.
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handling, beteenden och engagemang begränsade till miljöfrågor. En tidig studie 
om uppkomst och hinder för individers miljöengagemang, baserad på intervjuer 
med 178 individer, påbörjades i slutet av 1980-talet och redovisar vilka händelser 
och faktorer som uppges ha bidragit till utveckling av någon typ av handlings-
inriktat miljöengagemang (Angelöw & Jonsson, 1994). Engagemanget de inter-
vjuade personerna berättar om varierar stort i intensitet och innehåll. Det finns 
senare studier av samhällsengagemang av politisk karaktär (Wennerhag, Holm, 
Lindgren, Nordvall, & Sörbom, 2006) och engagemang som kommer till uttryck 
i livsstil och konsumtion (P. Jonsson, 2006; Klöfver, 1995). Wettergren (2005) 
utforskar i sin avhandling sociala rörelser ur emotionsteoretiska perspektiv. Ojala 
(2007) har undersökt vilka strategier aktiva unga medlemmar i Fältbiologerna, 
Miljöförbundet Jordens vänner och en Fair trade-organisation använder när de 
hanterar sin moraliska oro kopplad till globala självöverskridande frågor. I en 
kunskapsöversikt över samhällsvetenskaplig-humanistisk forskning med inrikt-
ning mot forskning om vägar till hållbar konsumtion och produktion, presenterar 
forskare från skiftande discipliner perspektiv som är såväl individ som samhälls-
inriktade (von Borgstede et al., 2002). Engagemanget som studeras i nämnda 
studier beskrivs som socialt eller miljöinriktat. Ingen av studierna gör distinktion 
mellan närhetsmoraliskt och avståndsmoraliskt engagemang.11

Internationell forskning
I den internationella forskningen om handling och hållbar utveckling finns forsk-
ning som är mer närliggande denna studie än i den svenska, men inte heller inter-
nationellt finns någon studie med vilken det går att göra direkta jämförelser. Inom 
den danska traditionen finns såväl teoretiska som empiriska studier om hand-
lingskompetens i relation till hållbar utveckling (Jensen & Schnack, 1995, 1997, 
1994; Jensen, Schnack, & Simovska, 2000; Mogensen, 1995; Nikel, 2005). Det 
är från denna forskningstradition jag hämtar begreppet handlingskompetens,12 
men den bidrar inte med empiriska resultat om hur handlingskompetens i av-
ståndsmoraliska frågor kan utvecklas på individnivå. 

Forskningsfältet Significant life experiences for pro-environmental behavior, 
av nordamerikanskt ursprung, ger också den väsentliga referenspunkter för den 
här studien. Resultaten från studierna inom denna tradition är emellertid proble-

11 Ojalas beskrivning av ungdomarnas oro i miljöfrågor som ”being of a moral charac-
ter, they did not worry about their own health, but instead worried about the well-being 
of future generations, animals and nature, and people living in third world countries” 
(2007, s. 741) ger emellertid ett exempel på en distinktion som kan göras mellan olika 
former av oro i hållbarhetsfrågor.
12 Handlingskompetens beskrivs under rubriken Att förstå handling enligt 
handlingskompetensmodellen.
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matiska att jämföra med, även sinsemellan. Formulering av syfte, forskningsfråga 
och därmed teori- och metodval, varierar stort. 

De studier som gjorts ger tämligen översiktliga och grovmaskiga beskrivningar 
av signifikanta erfarenheter och faktorer som miljöaktiva människor uppgett ha 
påverkat dem till någon typ av miljöhandlingar (Chawla, 1999, 2006; Kollmuss 
& Agyeman, 2002). Distinktion mellan att utveckla avståndsmoraliskt och när-
hetsmoraliskt handlande görs sällan i studierna13 och livsvärldsnära levnadsberät-
telser med beskrivningar av processer saknas. 

Det finns således ett tomrum inom det växande forskningsfältet om utbild-
ning och hållbar utveckling som denna studie syftar till att börja fylla. Detta dels 
genom att delta i diskussionen om konkurrerande förhållningssätt till mål för un-
dervisning för hållbar utveckling, och dels genom att livsvärldsnära empiriskt un-
dersöka upplevd utveckling av handlingskompetens i avståndsmoraliska frågor. 

Studiens mål
Studiens mål är att utveckla kunskap om hur unga människor utvecklar hand-
lingskompetens för hållbar utveckling. Det empiriska underlaget för studien är 
ungdomars berättelser om sitt liv och om sitt engagemang för hållbar utveckling. 
Genom att presentera stora delar av individers berättelser eftersträvar jag att bidra 
till ökad förståelse av individens erfarenheter. Genom att tematisera och söka 
efter mönster vill jag bilda kunskap av mer generell art om hur formell utbild-
ning14 i samspel med icke-formell utbildning och informellt lärande kan bidra 
till att ungdomar utvecklar olika aspekter av handlingskompetens för hållbar ut-
veckling. Med handlingskompetens för hållbar utveckling avses i studien vilja och 
förmåga15 att påverka såväl livsstil som levnadsvillkor på ett sätt som inkluderar 
intergenerationellt och globalt ansvar.

13 Termerna avståndsmoral och närhetsmoral används aldrig, men Chawla (1998) an-
vänder till exempel termen NIMBY, Not In My Backyard, och påpekar att det var inte 
den typen av lokalt engagemang som hennes informanter angav som motiv. 
14 Formell utbildning refererar till det hierarkiskt och kronologiskt strukturerade ut-
bildningssystemet som sträcker sig från förskola till universitet. Icke-formell utbildning 
avser de organiserade eller halvorganiserade utbildningsaktiviteter utanför det formella 
utbildningssystemet och kan exemplifieras med folkhögskolekurser, studiecirklar samt 
föreningsdrivna aktiviteter och kurser. Informellt lärande syftar på det lärande som sker 
utanför den formella och icke-formella utbildningen, genom att vi erfar och interagerar 
med exempelvis familj, vänner eller ser på tv, läser, går på teater och bio (Patel, 1990) 
med referens till Ahmed & Coombs (1975) .
15 ”… vilja och förmåga” är det uttryck som används för att beskriva handlingskompe-
tens i betänkandet Att lära för hållbar utveckling (SOU, 2004a)
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Studiens huvudfråga är: 

Hur erfar avståndsmoraliskt aktivt handlande unga människor att de utvecklat hand-
lingskompetens för hållbar utveckling?

Specifikt undersöks i studien:

Vad berättar de aktiva ungdomarna ha påverkat dem till att utveckla aspekter16 av 
handlingskompetens för hållbar utveckling?

Vilka motiv och drivkrafter för sina handlingar för hållbar utveckling framträder i 
de ungas berättelser?

I avhandlingens empiriska del undersöks handlingsdimensionen inom lärande 
för hållbar utveckling med utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv17, men några 
exempel i följande kapitel får visa hur handling i relation till moral och medbor-
garskap behandlas även inom andra teoretiska traditioner.

16 aspekter syftar på de olika aspekter av handlingskompetens som beskrivs i kapitlet 
Teoretiska perspektiv I: Handling för hållbar utveckling.
17 Livsvärldsperspektiv förklaras i kapitel Teoretiska perspektiv III: Livsvärlden
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Teoretiska perspektiv I:  
Handling för hållbar utveckling 
Fenomenologiska perspektiv på handling
I den här studien kontextualiseras handling inom den fenomenologiska tradi-
tionen, vilket innebär att handling förstås med utgångspunkt i den handlandes 
avsikter och syften, snarare än som orsaksförklarade händelser. Synsättet innebär 
att det inte går att förstå en mänsklig handling utan att förstå hur den handlande 
själv förstår sitt handlande. Att studera människors beteende är ”inte detsamma 
som att studera deras handlingar eftersom man vid en observation av ett beteende 
inte har tillgång till deras subjektiva mening – deras värden eller handlingsmål.” 
(Alexandersson, 1994, s. 63). 

Filosofen och fenomenologen Hannah Arendt (1906-1975) tilldelar handling 
en speciell innebörd – som en av tre mänskliga aktivitetstyper: handling, arbete 
och tillverkning (Arendt, 1998). I sin analys av de mänskliga aktivitetstyperna 
relaterar Arendt till Aristoteles verksamhetsformer: theoría, praxis och poiésis.18 
Det är framförallt verksamhetsformerna poiésis och praxis som tilldrar sig Arendts 
intresse, eftersom de svarar mot vita activa, människans aktiva liv, till skillnad från 
vita contemplativa, det kontemplativa livet (Dunne, 1993). 

Poiésis och praxis skiljer sig från varandra genom att praxis omfattar verksamhet 
”som är mål i sig” och poiésis verksamhet ”där målet ligger utanför handlingen” 
det vill säga, omfattar förmågan att skapa ett resultat skilt från handlingen, som 
olika slag av artefakter (Liedman, 2003, s. 84). Skicklighet i poiésis betecknas 
techné, en teknik anpassad för uppgiften. Praxis däremot, betecknar främst verk-
samhetsformer av det mellanmänskliga slaget och därmed för etiska förehavan-
den, för vilka en praktisk klokhet, frónesis, krävs. Den praktiska klokheten prövas 
exempelvis i samhällslivet (Liedman, 2003; Wickenberg, 1999). Handlingarna 
som är de centrala i den här studien kan sägas höra till praxis, eftersom de i hög 
grad rör etiska överväganden och är av det mellanmänskliga slaget, men de inne-
fattar även de två övriga verksamhetsformerna, theoría och poiésis, eftersom de i 
livsvärlden är invävda i varandra.

18 Aristoteles tre verksamhetsformer hör samman med kunskapsformerna på följande 
sätt (Dunne, 1993; Gustavsson, 2000; Jonas, 1966): 
kunskapsform       verksamhetsform 
   epistéme                theoría   
   frónesis                        praxis   
   techné                            poiésis 
Theoría omfattar det av verkligheten som människan kan få kunskap om, men inte kan 
förändra, till exempel stjärnornas väg på himlen. Theoría betyder åsyn, betraktande eller 
kontemplation och hör samman med kunskapsformen epistéme (Liedman, 2003).
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Det är verksamhetsformen praxis som Arendt kom att vidareutveckla filosofiskt 
till det hon beskrev som den högsta av mänskliga verksamhetsformer: handling 
(Dunne, 1993). Det är genom handling, i Arendts snävare bemärkelse, som en 
människa visar sig som distinkt och unik individ, det vill säga blottar vem hon är, 
snarare än vad hon är (a.a.). De andra två verksamhetsformerna som formulerats 
av Arendt, arbete (för biologisk överlevnad) respektive tillverkning (av artificiella 
ting), är mer instrumentella till sin karaktär (Arendt, 1998). Arbete för biolo-
gisk överlevnad karakteriseras av sin livsnödvändighet, sin likhet med andra djurs 
verksamheter och av att arbetet inte efterlämnar något bestående resultat. Till till-
verkning räknas de aktiviteter som skapar artefakter och nyttigheter som har en 
viss varaktighet och därmed skiljer sig från det cykliska arbetet knutet till livsnöd-
vändigheten (a.a.). Alla tre aktivitetstyperna påverkar hur hållbar utvecklingen i 
världen blir. Samtliga nämns också i den svenska skolans styrdokument för gym-
nasieskolan i samband med strävan efter hållbar utveckling, om än i andra termer, 
såsom ”livsstilens betydelse för miljön och en hållbar ekologisk utveckling”19 samt 
”att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen”20. Det Arendt 
beskriver som handling kan, åtminstone delvis, ses uttryckt i styrdokumenten 
som demokratisk medborgarkompetens. Exempel på arbete för biologisk över-
levnad är det ändlösa hushållsarbete vars resultat snabbt är konsumerat: uppätet 
eller nedsmutsat. Detta arbete kan snarast kopplas till livsstilsmålen i styrdoku-
menten. Det omfattar konsumtionsval och har av Edman (SOU, 2005) utpekats 
som viktig arena för skolans arbete med hållbar utveckling. Han har föreslagit att 
hem- och konsumentkunskapsämnet blir huvudansvarigt för grundskolans un-
dervisning om hållbar konsumtion och livsstil och att ämnet blir nytt kärnämne 
i gymnasieskolan:

Det som gör hem- och konsumentkunskapen unik är kombinationen av övning 
i omsorg och tekniskt rationellt tänkande, effektivitet och sparsamhet etc. Det 
finns en strävan i ämnet att kombinera det bästa från två världar: Att på olika 
sätt hushålla med resurser samtidigt som de mänskliga värdena, inrymda i be-
greppet omsorg, ges hög prioritet. (SOU, 2005, s. 40) 

Mycket av de aktiviteter som ryms inom Arendts begrepp arbete för biologisk 
överlevnad har kommit att inta handlingssfären. De har blivit politiska. Det är 
avsikten med en aktivitet som avgör om den kan hänföras till aktivitetsformen 
handling i Arendts mening21. Exempel på något som kan ses som arbete för bio-
logisk överlevnad och samtidigt som en handling kan vara aktiviteten att göra 

19 Exempelvis kursplan för Naturkunskap A, gymnasieskolan (Skolverket, 2000).
20 Mål för ämnet Samhällskunskap, gymnasieskolan (Skolverket, 2008).
21 Arendts tre aktivitetstyper fungerar inte som en uppsättning kategorier inom vilka 
olika typer av mänskliga kategorier strikt kan sorteras. En aktivitet kan samtidigt tillhöra 
fler än en av aktivitetstyperna (Arendt, 1998; Markell, 2006)
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inköp för att få något ätbart i sig. Att välja rättvisemärkta bananer eller icke-rätt-
visemärkta, att välja lokalt producerad vinbärsjuice eller långväga transporterad 
apelsinjuice kan ibland ses som exempel på aktiva politiska handlingar genom 
utövande av konsumentmakt. Bojkott och buycott22 är termer som åsyftar den 
typ av maktutövning/påverkan som inte utövas av människan i kraft av den de-
mokratiska samhällsmedborgarrollen, utan istället i kraft av konsumentrollen. 
Även andra vardagliga aktiviteter förknippade med tillagning av mat, hantering 
av avfall, uppvärmning av bostad och transporter kan betraktas som politiska 
handlingar. Detta genom att de val vi gör påverkar samhället, även globalt och i 
framtiden, genom att de flöden av energi och materia som uppstår som konse-
kvens av valen påverkar andra människors valmöjligheter och handlingsutrym-
men. De val vi gör också är ett sätt att tala om vilka vi är. Det finns således skäl 
att inte begränsa sig till det som traditionellt hänförts till det offentliga livet när 
handling för hållbar utveckling studeras. Sörbom (2004) argumenterar för detta 
med referens till sociologerna Beck och Giddens. I en sociologisk översikt beskri-
ver hon hur våra senmoderna vardagsliv blivit miljöpolitiserade och de vardagliga 
handlingarna reflexiva. Sörboms intervjuer av lärare och handelsanställda visar att 
en bred grupp känner ansvar för att handla miljöansvarigt, även om de är osäkra 
på betydelsen av de egna handlingarna. De intervjuade beskriver svårigheten att 
veta vilka problem som behöver lösas och vilka åtgärder och handlingar som är 
de lämpliga (Sörbom, 2004). Den här studiens ungdomar ger exempel på egna 
direkta handlingar23 i syfte att påverka för hållbar utveckling, alltifrån att minska 
sin materiella konsumtion i allmänhet och handla rättvisemärkt till att låta mat-
lagningsvatten stå och avge värme innan det hälls ut i vasken eller att undvika 
flygtransporter.

Genom agerande i det offentliga livet, handling enligt Arendt, kan villkoren 
för såväl arbete för biologisk överlevnad som för tillverkning förändras.24 Agerande 
i det offentliga livet kan påverka de system och strukturer som underlättar eller 
försvårar ett hållbart agerande i arbetet för biologisk överlevnad eller tillverkning. 

22 Att aktivt välja att köpa en viss produkt i syfte att påverka produktions- och/ eller 
samhällsutvecklingen.
23 Att en handling är direkt avser här att effekten på miljö eller andra människor av 
handlingen är direkt. Till exempel ger den direkta handlingen att välja att cykla istället 
för att åka bil effekter direkt i form av minskade luftföroreningar. En indirekt handling 
kan vara att påverka för förändrade incitament för cykling och därmed indirekt minska 
miljöpåverkande utsläpp. 
24 Här ska noteras att agerande i offentliga livet inte alltid svarar mot det som Arendt 
benämner handling. Tvärtom kritiserar Arendt det politiska livet, bland annat i form av 
maktutövning, för att anta verksamhetsformen tillverkning och techné och att genom 
sin teknologiska rationalitet undergräva medborgarnas möjligheter till genuin politisk 
handling (Arendt, 1998; Dunne, 1993). 
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Intervjupersonerna i föreliggande studie ger många exempel på att de, förutom 
de ovan nämnda direkta handlingarna för hållbar utveckling, även ägnar sig åt 
indirekt handling. De skriver remissvar, deltar i arbetsgrupper, samhälleligt ut-
redningsarbete och opinionsbildande verksamheter. De anför olika motiv för att 
angripa problemen på samhällelig nivå, som exempelvis att ”man inte kan ställa 
det kravet på varje individ” att till exempel välja att resa med tåg istället för med 
flyg om man måste ”betala 10 gånger mer”. Ett alternativ till att påverka individer 
till att göra sådana val kan istället vara att verka för ”politisk acceptans” för beslut 
om att ”höja priset på flygtransporterna”. Genom indirekt handling kan förut-
sättningarna för direkt handling förändras. 

Från att ha kontextualiserat handlingsbegreppet i den filosofiska/fenomeno-
logiska traditionen enligt ovan, övergår jag i följande avsnitt till en orientering 
om handlingsrelaterade begrepp och idéer i svensk och internationell pedagogisk 
forskning med inriktning mot hållbar utveckling, miljö- och sociala frågor. Det 
centrala begreppet är handlingskompetens.

Handlingskompetens 
I föregående kapitel gav jag exempel på handlingsinriktade undervisningsmål i 
styrdokument för den svenska grundskolan och gymnasieskolan. Tagna tillsam-
mans kan de ses beskriva ett nygammalt bildningsideal med rötter i antiken, med 
en aktuell fortsättning inom ESD, Education for Sustainable Development, inte 
minst i bildningsidealet handlingskompetens (action competens). Bildningsidealet 
handlingskompetens har formulerats inom den kritiska hälso- och miljöunder-
visningsforskningen vid Danmarks Pedagogiska Universitet (Jensen & Schnack, 
1997) och är en av utgångspunkterna för den här empiriska studien.

Handling riktat mot ansvar för miljö- och samhällsutveckling har beskrivits 
med olika termer inom forskning och utbildning internationellt. Informed action, 
action competence, pro-environmental behavior och environmentally responsible be-
havior (ERB) är exempel på benämningar som används inom miljö- och hälso-
undervisning. Medan de två förra termerna betonar den handlandes eget initiativ 
och ställningstagande, kan de två senare termerna tolkas som att beteenden och 
vanor ska inrättas i en av auktoriteter i förväg bestämd riktning. Pro-social beha-
vior och pro-social action är två andra termer som används inom forskning om 
lärande och hållbar utveckling och som mer uttalat betonar den hållbara utveck-
lingens sociala dimension.25

Uppfattningen att handling, till skillnad från beteende, förstås utifrån avsikten 
med handlingen och inte utifrån ett orsakssamband, delas av många andra än fe-

25 Müssen och Eisenberg-Berg (1977) beskrev fem essentiella komponenter i pro-social 
handling: att uppleva någon annans behov och kunna tolka dem, att uppfatta det som 
möjligt att hjälpa, att känna sig kompetent att hjälpa och att uppskatta att priset för att 
hjälpa inte är för högt. 
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nomenologer, till exempel inom den ovan nämnda danska kritiska traditionen av 
hälso- och miljöundervisningsforskning (Jensen & Schnack, 1997), inom vilken 
den huvudsakliga teoretiseringen av begreppet handlingskompetens har skett. 
Handlingskompetens har beskrivits som:

Capability – based on critical thinking and incomplete knowledge – to involve 
yourself as a person with other persons in responsible actions and counter-
actions for a more humane world. (Schnack, 1994, p. 190)

Det vill säga, Schnack beskriver handlingskompetens som en förmåga att med 
grund i kritiskt tänkande och ofullständigt kunskapsunderlag, involvera sig som 
person, tillsammans med andra, i ansvarsfulla handlingar och mot-handlingar, 
för en mänskligare/barmhärtigare värld.26

Handlingskompetens innebär att handlandet sker reflekterat och på grundval 
av kunskap i sakfrågor, om strukturella orsakssamband och om påverkansmöj-
ligheter (Jensen & Schnack, 1997). Jensen och Schnack betonar betydelsen av 
kunskap som underlag för handling samtidigt som de poängterar att fullständig, 
slutgiltig kunskap sällan är något vi kan förvänta oss. Att kunna agera på ofull-
ständigt kunskapsunderlag, men också ha en beredskap att ompröva beslut och 
handlingar när kunskapsläget förändras, är därför väsentligt, menar Jensen och 
Schnack. Detta ligger i handlingskompetensbegreppets innebörd. Brist på full-
ständig kunskap bör inte motivera till passivitet, bland annat eftersom facit inte 
visar sig förrän möjligen när något man eventuellt velat förebygga redan inträffat. 
Eftersom hållbar utveckling inte på förhand kan definieras på operativ nivå, då 
det i sig är ett föränderligt mål och osäkerhetsfaktorerna många, ställer det också 
krav på att utbildning för hållbar utveckling främjar handling grundad på dyna-
miskt och kritiskt tänkande. Att tänkandet är kritiskt innebär, att det utgår från 
”saklig och ansvarig reflektion”27 medan okritiskt tänkande på förhand ”filtrerar 
andras perspektiv genom egna fördomsfulla synpunkter och intressen” (Breiting, 
Hedegaard, Mogensen, Nielsen, & Schnack, 1999, s. 50). Med utgångspunkt i 
livsvärldsfenomenologisk teori är det oundvikligt att erfara världen från sin egen 
horisont. Det är emellertid från ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv högst 
möjligt att vidga sin horisont genom nya erfarenheter och att inkludera flera 
perspektiv i en ansats till distansering från det personliga. Att vara kritiskt re-
flekterande innebär att utmana sin analys och värdering med andra perspektiv. 

26 Kompetens i begreppet handlingskompetens utreder jag inte närmare utan utgår från 
definitionen och beskrivningen av handlingskompetens i sin helhet (Jensen & Schnack, 
1997). Noteras bör att det är kompetens i en mening som omfattar såväl epistéme, fró-
nesis som techné, som avses, detta till skillnad från hur termen kompetens används som 
techné och poiésis i rationalistiska diskurser (Sandberg, 1994).
27 Min översättning från den danska originaltexten.
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Det innebär ett självkritiskt perspektiv och en öppenhet för andra argument och 
synpunkter. 

Handlingskompetens är inte något man antingen besitter eller inte besitter. 
Människor är inte generellt handlingskompetenta eller handlingsinkompetenta. 
Handlingskompetens är ett komplext och dynamiskt bildningsideal som inte görs 
rättvisa genom att beskrivas som summan av ett antal komponenter. Däremot 
kan aspekter av handlingskompetens analyseras fram (Breiting et al.,1999).

Mogensen analyserade i sin avhandling (1995) aspekter av handlingskompe-
tens med utgångspunkt i modellen nedan.
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Figur 1. Aspekter av handlingskompetens. Modell i min översättning och anpassning av 
Breiting et al. (1999). 

Breiting, Hedegaard, Mogensen, Nielsen och Schnack (1999) beskriver hand-
lingskompetens som en personlig kapacitet som inte begränsar sig till kognitiva/
intellektuella aspekter utan utgör en helhet där även sociala, värdemässiga och 
personlighetsmässiga aspekter kan urskiljas. De sociala aspekterna av handlings-
kompetens omfattar insikt i och konkreta erfarenheter av hur man ensam eller 
tillsammans med andra handlar på ett demokratiskt och ansvarsfullt sätt. De 
personlighetsmässiga aspekterna beskrivs som vilja, mod och lust att involvera 
sig och handla med ansvar för egen och andras existens, samt att ha tillit till sin 
egen handlingskraft och möjlighet att påverka. De kognitiva aspekterna beskrivs 
som kunskap om problem, deras grundläggande orsaker, möjliga lösningar samt 
om handlingsalternativ och påverkansmöjligheter. De värdemässiga aspekterna 
av handlingskompetens omfattar en förmåga att normativt definiera vad som 
är problem, att ta ställning till alternativa lösningar och visioner samt till olika 
handlingsalternativ (Breiting et al.,1999). Att indela aspekterna i de fyra kate-



TEORETISKA PERSPEKTIV I: HANDLING FöR HÅLLBAR UTVECKLING

35

gorierna kognitiva, sociala, värdemässiga och personlighetsmässiga, kan som ut-
gångspunkt för en fenomenologisk studie upplevas problematisk eftersom de fyra 
kategorierna i livsvärlden ofta framträder som sammanflätade och interagerande. 
Indelningsgrunden utgör därför inte utgångspunkt i min empiriska livsvärlds-
studie. Den används däremot i diskussionen av resultaten.

Med utgångspunkt från Jensen och Schnack (1997), Mogensen (1995) samt 
Breiting et al.(1999) sammanfattar jag aspekterna av handlingskompetens för 
hållbar utveckling som:

vilja, mod och lust att handla för hållbar utveckling•	

förmåga att agera på väl övervägt om än ofullständigt kunskapsunderlag •	

kunskaper och aktivt kunskapssökande när det gäller problembild – om ohåll-•	
bara effekter och konsekvenser för människor och ekosystem 

kunskaper om strukturella orsaker till ohållbara förhållanden•	

kunskaper om påverkansmöjligheter och förmåga att tillämpa dem •	

att söka lösningar och kritiskt förhålla sig till olika förslag till lösningar •	

reflekterat ställningstagande till olika handlingsalternativ •	

Det är aspekter som står väl i samklang med det demokratiska bildningsideal 
som framträder i de samlade styrdokumenten för den svenska grundskolan och 
gymnasieskolan (se föregående kapitel). Det är också aspekter som framträder i 
Karins, Carls och Matildas berättelser om sitt engagemang.

Det finns spänningar inom begreppet handlingskompetens som inte kan lösas 
upp en gång för alla. Spänningarna bidrar till begreppets användbarhet och dy-
namik, såväl som pedagogiskt redskap som forskningsobjekt, men kan också leda 
till blockeringar. En av spänningarna inom handlingskompetensbegreppet upp-
står mellan kravet på det kritiska och distanserade förhållningssättet å ena sidan, 
och kravet på det känslomässigt engagerade handlandet å den andra. En annan 
spänning kan uppstå mellan kravet på det individuella, fria ställningstagandet 
och kravet på att handlingskompetens för hållbar utveckling ska vara riktad mot 
ett ansvarsfullt handlande som sträcker sig utanför den handlandes egna omedel-
bara intressen. 

Det ligger i innebörden av handlingskompetensbegreppet att det konkreta 
innehållet i handlingarna inte normativt kan bestämmas på förhand, av någon 
annan än den handlande. Tillämpat inom utbildning innebär det att det inte 
kan vara innehållsmässigt bestämt på förhand vad undervisningen ska resultera 
i: det är inte konkreta beteenden eller bestämda uppfattningar om hur samhället 
ska se ut, som ska pekas ut i undervisningen. Utbildningen ska däremot enligt 
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handlingskompetenstraditionen vara föreskrivande i det avseendet att den ska 
leda till sakligt och kritiskt ansvarstagande i relation till problem och till handling 
mot bakgrund av de svar man kommit fram till. Det är en av utmaningarna för 
en utbildning som ska bidra till utvecklingen av ett demokratiskt och hållbart 
samhälle (Breiting et al., 1999). I denna karakterisering av handlingskompetens 
ligger också en del av kärnan i det resonemang Schnack (1977, 1993, 1994, 
2001) för om bildning. Utbildningsmål formuleras ofta som utvärderingsbara 
och på förhand innehållsligt bestämda mål, medan bildningsideal präglas av 
större öppenhet och dynamik. Handlingskompetens som bildningsideal innebär 
att vetande dels knyts till ansvar för vetandets användning, dels frigör människan 
till att vara ett handlande subjekt. För det krävs utveckling också av värdemässiga 
och personlighetsmässiga/emotionella sidor.

Schnacks beskrivning av handlingskompetens som ”en förmåga att med ut-
gångspunkt från kritiskt tänkande och ofullständigt kunskapsunderlag, invol-
vera sig som person, tillsammans med andra, i ansvarsfulla handlingar och mot-
handlingar, för en mänskligare/barmhärtigare värld”28 (1994, p.190), innebär en 
värdemässig riktningsangivelse. Det är inte handling vilken som helst som avses, 
utan det är handling för en mer human värld, ospecificerat, som handlingen ska 
syfta till. Handlingarna ska riktas mot ansvar för det gemensamma. Samma rikt-
ning uttrycks i styrdokument om värdegrunden för det svenska skolväsendet. I 
Lärande för hållbar utveckling (SOU, 2004a) framhålls begreppet handlingskom-
petens som centralt i en utbildning för hållbar utveckling. Handlingskompetens 
för hållbar utveckling innebär en precisering av en riktning, i så måtto att hand-
lingens etiska grund ska omfatta ansvar för kommande generationer och det glo-
bala samhället, såväl som det samtida och lokala.

I den kritiska undervisningstraditionen för handlingskompetens, som intro-
ducerats ovan, betonas att syftet med undervisningen inte är att göra eleverna till 
instrument för att skapa en hållbar utveckling. Undervisningen ska inte ha som 
primärt mål att leda till en hållbar utveckling med eleverna som medel. Elevernas 
lärande och utveckling av handlingskompetens är inte enligt den här traditionen 
ett medel, utan ett föränderligt processmål och bildningsideal.

Handlingskompetens i relation till beteendemodifikation eller 
beteendereglering
En utbildning som ska leda till handlingskompetens ska alltså enligt den kritiska 
undervisningstraditionen leda till att människor utvecklar förmåga att handla re-
flekterat och övervägt, snarare än att de påverkas till att oreflekterat bete sig på 
ett visst sätt. Jensen och Schnack (1995) kritiserar den tradition inom miljö- och 
hälsoundervisning som de betecknar som beteendemodifikation. Som exempel 

28 Min översättning av Schnacks engelska text.
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på detta beskriver Schnack (2003) en undervisning i Danmark som syftade till att 
få ungdomar att i en tävling samla in miljöfarliga batterier, utan att ungdomarna 
visste varför och utan att de var med om att fatta beslutet om att delta i batteriin-
samlingen. Tävlingsarrangörernas syfte var att ungdomarna på köpet, som en del 
i en dold läroplan, skulle lära sig goda vanor (att inte slänga uttjänta batterier på 
fel ställe). Schnack menar att metoden inte bara är oetisk utan också ineffektiv, 
hur vällovligt syftet än är, eftersom tillvägagångssättet är en form av manipula-
tion. Ska eleverna uppnå kritiskt tänkande, självständighet och mognad, är det 
ingen idé att sätta upp mål för dem, menar Schnack. De måste lära sig att formu-
lera egna mål, ensamma eller tillsammans med andra:

This is not only unethical, but also inappropriate, because if the aim is that the 
pupils should develop independent, critical thinking, autonomy, and maturity, 
then it is no use simply setting up aims for them: they must learn to formulate 
their own aims, alone or with others. (Schnack, 2003, p. 279) 

Att utveckla ett självständigt tänkande och handlande är emellertid en process 
utan tydlig början och utan tydligt slut. Det lilla, högst beroende och tillitsfulla 
barnet kan successivt utveckla oberoende och kritiskt tänkande och handlande, 
utan att uppleva en bestämd punkt när denna övergång sker. Hela livet pend-
lar vi mellan beroende och oberoende, tilltro och skepticism, inte bara i rela-
tion till andra människor utan också till olika typer av system (Schnack, 2000). 
Undervisning med syfte att leda till beteendemodifikation är, till skillnad från 
utbildning för handlingskompetens, inriktad mot att ändra på vanor genom på-
verkan, tvång eller yttre press, utan att ändringen görs till föremål för kritisk 
reflektion (Breiting et al., 1999). Jensen och Schnack (1997) påpekar emellertid 
att en stor del av vardagslivet består av vanor och beteendemönster som formats 
mer eller mindre omedvetet och att det inte går att föreställa sig ett vardagsliv där 
varje enskilt beteende har karaktär av handling. Det är vanor och beteenden som 
i många fall påverkar hållbarheten i samhällsutvecklingen. Jensen och Schnack 
framhåller vidare möjligheterna att förhålla sig medvetet till sina vanor, möjlighe-
terna att påverka sina vanor och att forma nya genom handling. Detta kan ofta 
ske indirekt, genom att levnadsvillkor förändras. I resonemanget finns berörings-
punkter med Deweys sätt att utvidga betydelsen av vanor. Dewey (1999) vänder 
sig emot föreställningen om vanor som likställt med något rutinmässigt och som 
”mekaniska och externa handlingssätt som åsidosätter mentala och moraliska at-
tityder” (s. 87). Dewey talar istället om att det finns olika typer av vanor. Dels 
tar vanor formen av anpassning till omgivningen och dels kan de ta formen av en 
förmåga att ändra det egna handlandet vid förändrade betingelser. Förutom vana 
som passiv rutinmässiga invandhet samt vanor som är ”så avskurna från tänkande 
att de motsätter sig slutsatser av medvetna överväganden och prövning” (s.87), 
så finns också de aktiva vanorna. Medan de rutinmässiga vanorna dominerar oss 
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och visar att vi inte har förmåga till variation, är de aktiva vanorna uttryck för 
motsatsen:

Aktiva vanor omfattar tanke, uppfinningsförmåga och initiativ att tillämpa fär-
digheter för nya syften. De står mot rutinen, som hindrar växandet. (s.91)

De aktiva vanorna ger möjlighet att aktivt bidra till nya jämviktstillstånd med 
omgivningen, menar Dewey. Aktiva vanor skulle därmed kunna ses som förut-
sättning för handlingskompetens. 

Handlingskompetens med syfte att förändra, avser förändring på ett indivi-
duellt, ett kollektivt och ett strukturellt plan. Förändring kan avse ändring av 
enskilda personers uppfattningar och handlingar. Denna typ av förändring, där 
det enskilda står i centrum och är mål för förändringen är av typen livsstilsföränd-
ring.29 Personliga livsstilsförändringar är emellertid inte isolerade från kollektiva 
livsstilsförändringar och inte heller från samhälleliga strukturer. Kollektiva livs-
stilsförändringar kan stödja individuella livsstilsförändringar för hållbar utveck-
ling genom att det kan vara lättare att förändra till exempel konsumtionsvanor 
tillsammans med andra i en gemenskap, än som ensam individ. Förändringar 
på det strukturella planet kan omfatta förändringar av ekonomiska, juridiska 
och kulturella förhållanden. Detta kan sammanfattas som förändringar av lev-
nadsvillkoren och handlingarna som syftar till att förändra dessa, som indirekta. 
Levnadsvillkor kan i sin tur sätta ramar för vilka livsstilar och direkta och indi-
rekta handlingar som är möjliga.30 Fyra olika typer av handlingar har åskådlig-
gjorts av Jensen:

Tabell 1. Fyra olika typer av handlingar (min översättning av Jensen (2002, p.327)).

Direkta handlingar Indirekta handlingar

Individuella handlingar 1 2

Kollektiva handlingar 3 4

29 Med livsstilsförändring avses här förändring i aktiviteter av typen konsumtions- och 
transportmönster som är förknippade med resursanvändning eller med annan social och 
ekonomisk påverkan på andra människor. Jämför Arendts (1998) arbete för biologisk 
överlevnad.
30 Jämför begreppet handlingsutrymme (Angelöw & Jonsson, 1994) och ekologiskt 
handlingsutrymme (Skill, 2008), vilket relaterar till det ansvar människor beskriver att de 
har för miljön och hur det i sin tur relaterar till upplevda hinder och möjligheter till att 
fullgöra ansvaret.
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Typ 1 kan vara att cykla istället för att ta bilen, typ 2 kan vara att ringa sin riks-
dagspolitiker och påverka för cykelfrämjande åtgärder, typ 3 kan vara att starta ett 
samåkningsprojekt och typ 4 kan innebära att gemensamt föra fram en plan för 
cykelfrämjande stadsplanering.

Den kritiska reflektionen och ställningstagandet som förutsätts för handlings-
kompetens omfattar handlingar som rör både livsstil/direkt handling och lev-
nadsvillkor/indirekt handling och samspelet dem emellan, liksom individuella 
respektive kollektiva handlingar. 

Breiting et al. (1999) sammanfattar sin syn på skillnader mellan beteenderegle-
ring, beteendemodifikation och utveckling av handlingskompetens i en tabell: 

Tabell 2. Skillnader mellan beteendereglering, beteendemodifikation och handlingskompetens 
efter Breiting, Hedegaard, Mogensen, Nielsen, & Schnack (1999, s.57) (min översättning).

Beteendereglering 
Beteende- 

modifikation 

Utveckling av 
demokratisk 

handlingskompetens 

Innehåll
Lagar och bestämmelser 
reglerar

Vädjan till intellekt, 
medkänsla och samvete

Kritisk medvetenhet 
och vilja och förmåga 
att involvera sig

Riktning och mål Givet Givet Öppet

Kriterium på 
uppnått mål

Önskat beteende-
mönster

Önskat beteende-
mönster

Självständigt tänkande 
och kritiskt tänkande 
deltagare

Beteendereglering innebär att lagstiftning, sanktioner, beskattning och andra typer 
av reglering mer eller mindre tvingar de inblandade att göra eller låta bli att göra 
vissa saker. Konkreta mål är fastlagda på förhand och kriterium på om regleringen 
varit framgångsrik är om beteendet ändrats i enlighet med målen (Breiting et al., 
1999). Ett exempel kan vara trängselavgifter på bilar i stadstrafik med avsikt att 
minska trafikintensiteten i staden. 

Beteendemodifikation syftar till att förändra människors vanor i en given rikt-
ning med hjälp av olika typer av påverkan (a.a.). Det kan exempelvis innebära 
kampanjer från Socialstyrelsen för att få människor att äta 6-8 skivor bröd om 
dagen,31 trafiksäkerhetskampanjer för cykelhjälmanvändning eller kampanjer för 
att få människor att lämna aluminiumburkar till återvinning.

Hur demokratisk handlingskompetens tar sig uttryck är mindre konkret. I ett 
samspel mellan erfarenhet och självständigt tänkande, utvecklar den handlan-
de tillsammans med andra kritisk medvetenhet, och uppträder som kvalifice-
rad deltagare i demokratiska processer och som ansvarsfull individ. En del av 
den demokratiska handlingskompetensen är att granska, kritisera och påverka 

31 Egentligen var den uppmärksammade kampanjen reklam från Brödinstitutet, men 
den kom att upplevas och omdebatteras i medier som om den vore en beteendemodifi-
kationskampanj från myndigheterna. 
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maktförhållandena som ligger bakom beteendereglering och konsekvenserna 
av den, oavsett vilken inställning man har till beteendereglering som sådan. 
Handlingskompetensens relation till beteendereglering kan vara att föreslå alter-
nativa former för beteendereglering, att avskaffa vissa former och att slå vakt om 
andra (a.a.). Det innebär att de tre typerna, beteendereglering, beteendemodifi-
kation och handlingskompetens, inte nödvändigtvis behöver stå i motsättning till 
varandra. De förhåller sig däremot till varandra på så sätt att demokratisk hand-
lingskompetens i sig innefattar ett medvetet förhållningssätt till de två andra, 
beteendereglering och beteendemodifikation.

Tidigare forskning om vad som främjar handling för hållbar 
utveckling
Trots att det finns en uppsjö av studier med mål att förklara/förstå vad som får 
människor att handla eller bete sig på ett sätt som beskrivs som miljömässigt och/
eller socialt ansvarsfullt, går det inte att presentera ett lättfattligt sammanfattande 
resultat. Den tidigare forskningen har skett på grundval av andra vetenskapliga 
traditioner än den livsvärldsfenomenologiska berättelsetradition som jag har valt 
som grund. Den har, till och med enligt flera av forskarna själva, haft uppenbara 
svårigheter att hantera och begripligt redovisa den komplexitet som finns inbyggd 
i forskningsfrågan. Antingen har forskningen presenterat snävt avgränsade, spe-
cifika aspekter av problematiken, eller så har förklaringsmodellerna, till exempel 
i form av visuella figurer, blivit så komplicerade och svåröverskådliga, att de blir 
svåra att använda. Genom att jag som alternativ har valt livsvärldsfenomenolo-
giska intervjuer och levnadsberättelser, prövar jag en ny metodologisk väg för 
djupare förståelse av komplexiteten som ryms i frågan. Det innebär emellertid 
inte att jag kan låta bli att förhålla mig till tidigare forskningsresultat. Med de för-
behåll som följer av att tidigare studier har andra teoretiska utgångspunkter, finns 
det goda möjligheter att använda dem, exempelvis för att distansera mig från mitt 
eget empiriska material och för att kunna diskutera mina levnadsberättelser i re-
lation till vad tidigare forskning kommit fram till. Det är som grund för en sådan 
diskussion som jag refererar och kommenterar den tidigare forskningen nedan.

Forskning vars studieobjekt tangerar eller delvis sammanfaller med den här 
studiens finns både inom de traditioner som huvudsakligen talar i termer av be-
teenden och beteendemodifikation och inom de traditioner som främst talar i 
termer av handling och handlingskompetens. I åtskilliga studier görs ingen dis-
tinktion mellan beteende och handling. 



TEORETISKA PERSPEKTIV I: HANDLING FöR HÅLLBAR UTVECKLING

41

Inom det forskningsfält som retrospektivt undersöker hur pro-environmental 
behavior/ environmentally responsible behavior (ERB)32 uppkommer, finns studier 
som bygger sitt urval på direkt handling. Det finns andra vars urval bygger på in-
direkt handling och åter andra på en kombination av dem, i vissa fall utan att det 
görs explicit. Bristen på stringens inom pro-environmental-traditionen har varit 
ett av flera teman i den kritiska diskussion som förts i tidskriften Environmental 
Education Research. Exempelvis har Kollmuss och Agyeman kritiserats för att i 
sin översiktsartikel33 (2002) underlåta att problematisera grundbegrepp som pro-
environmental behavior och environmentally significant/responsible behavior 
(ERB) eller målsättningar av typen förbättrade miljöbeteenden (improved environ-
mental behaviors) (Gough, 2002; Jensen, 2002; O’Donoghue & Lotz-Sisitka, 
2002). Kritikerna anser att ERB-ansatsen andas ovanifrånperspektiv och bete-
endemodifikation. De förespråkar som alternativ ett mer pluralistiskt och öppet 
förhållningssätt34, bland annat baserat på handlingskompetensbegreppet och ett 
förhållningssätt som i högre grad synliggör även indirekt handling, vilket är ut-
gångspunkter även för den här studien. Ett viktigt bidrag till forskningsfältet 
från diskussionen i Environmental Education Research, är den uppmärksamhet 
den riktar mot betydelsen av att klargöra studiers normativa utgångspunkter, följ-
derna av dessa för metod och resultat samt att likaså redovisa på vilka grunder de 
antagits. I ljuset av sådana klargöranden kan studier från olika traditioner använ-
das för att, på sina premisser, bidra till en fullödigare vetenskaplig kunskap om 
hur människor utvecklar kompetens till direkt och indirekt handling, med syfte 

32 Jag använder i det följande termerna pro-environmental behavior, environmental re-
sponsible behavior (ERB), environmentally significant behavior och pro-environmental 
action som synonyma, oftast förkortat ERB. (Jag använder stavningen behaviour i citat 
där engelsk stavning används, samt i English summary. I övrigt används den i ERB-
litteraturen vanligt förekommande amerikanska formen behavior.)
33 Artikeln redovisar en översikt av forskning om vad som kan leda till pro-environmen-
tal behavior.
34 Jämför normerande och pluralistisk undervisningstradition (Sandell, öhman, & 
östman, 2003) .
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att bidra till hållbar utveckling. Här kan också forskning om hur vanor utvecklas, 
förändras och samspelar med utveckling av handlingskompetens bidra. Det är i 
det syftet jag i det följande, utan att göra anspråk på att vara heltäckande, skisserar 
olika inriktningar i det spretiga forskningsfält som undersöker vad som leder till 
handling och/eller beteenden som kan ses värna aspekter av hållbar utveckling. 
Tabellen nedan är ett försök att strukturera och förenkla översikten i två dimen-
sioner: vilken typ av handlingar som utgör urvalsgrund i olika forskningsartiklar 
samt vilken typ av inverkande faktorer som står i fokus för respektive studie.

Tabell 3. Två intressedimensioner i forskningsområdet om handlingar i miljö- och sociala frågor: hand-
lingstyp35 och inverkande faktorer/förklaringsmodeller. Forskarnamnen i rutorna representerar forsk-
ningsartiklar som ger exempel inom respektive område.

Vissa forskningsprojekt och studier täcker in flera av rutorna i tabellen ovan och 
andra studier, en eller ett fåtal av rutorna. Jag har i min forskning valt att studera 
berättelser om individer som med hög grad av egna initiativ valt att handla inom 
samtliga rutor i översiktstabellen ovan. Studiens huvudpersoner är tre unga män-
niskor i Sverige som valt att tillämpa samtliga tre handlingstyper (tabell 3) och vars 
livsberättelser beskriver både signifikanta händelser och motiv och drivkrafter. 

Det är uppenbart att det är problematiskt att jämföra studier som har sitt 
fokus inom olika rutor med varandra, men det är även behäftat med problem 
att jämföra studier inom samma ruta. Det är nämligen inte givet att två studier 
som hamnar inom samma ruta definierar begreppen på samma sätt. Studier som 
kategoriseras inom urvalsgrunden privata sfären kan i sak omfatta så skilda saker 
som inköpsvanor av olika slag, hantering av avfall, vattenanvändning och sätt att 
använda tekniska system (luftkonditioneringssystem, uppvärmningssystem, bil 
etcetera). De här olika typerna av privata-sfären-handlingar/beteenden kan i sin 
tur påverkas av vitt skilda förhållanden och faktorer (Stern, 2000). 

Motsvarande gäller för de andra urvalsgrunderna. Aktivism kan till exempel 
syfta på aktivt arbete i frivilligorganisationer som naturskyddsföreningar, mil-

35 Handlingstyp kan här i vissa fall beteckna även beteenden.
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jöorganisationer och skiftande sociala rörelser, men också på aktivt deltagande i 
demonstrationer och utomparlamentariska aktioner. En del forskning om akti-
vism tillhandahåller analyser av rekryteringsprocessen genom vilken individer blir 
aktivister (McAdam, McCarthy, & Zald, 1988; Crossley, 2002), vilket inte för-
vånande kan ge andra resultat än analys av processen att utveckla icke-aktivistisk 
handling. 

Icke-aktivism inom den samhälleliga/offentliga sfären har exempelvis i en del 
studier omfattat att visa acceptans för, eller att offentligt deklarera stöd för, olika 
politiska åtgärder. Det innebär också att vara beredd till personliga ekonomiska 
uppoffringar för att nå miljömål eller sociala mål (Stern, 2000). De tre olika 
handlings-/beteendetyperna i tabell 3 hänger inte nödvändigtvis ihop med var-
andra, det vill säga vissa individer är aktiva inom aktivismsfären, men inte i den 
privata och vice versa. De tre olika handlings- och beteendetyperna har alltså 
förklarats med delvis skilda motivationella grunder och olika erfarenheter. Stern 
tar, förutom i sin egen forskning, stöd hos Dietz, Stern & Guagnano (1998), när 
han argumenterar för distinktionen mellan de tre typerna som begreppsmässigt 
koherenta och psykologiskt meningsfulla.36 

På grund av olikheter mellan studierna i de avseenden som redovisats ovan, 
är det väsentligt att redogöra för de specifika förhållanden som varje studie utgår 
ifrån, om man vill dra paralleller och göra jämförelser mellan olika studier. En 
komplett och detaljerad genomgång av tidigare forskning är av utrymmesskäl 
omöjlig här, vilket tvingar mig att vara översiktlig. Följande avsnitt inleds med 
en presentation av tvärvetenskapliga forskningsöversikter och förklaringsmodel-
ler och övergår därefter till en kort orientering om studier med forskningsin-
tresset riktat mot motivationell grund/drivkrafter, oavsett inriktning mot direkt 
eller indirekt handling. Därefter följer en orientering inom området signifikanta 
livshändelser. 

Forskningsöversikter och förklaringsmodeller
Flera försök till tvärvetenskapliga förklaringsmodeller och forskningsöversikter av 
vad som påverkar pro-environmental behavior/ERB finns i litteraturen (Bamberg 
& Möser, 2007; Chawla, 2006; Hines, Hungerford & Tomera, 1986-1987; 
Hungerford & Volk, 1990; Kollmuss & Agyeman, 2002; Pruneau et al., 2006; 
Stern, 2000). I artiklarna poängterar författarna ett förbehåll när det gäller an-
språken på att ge fullständiga svar på forskningsfrågan. Medvetenhet om den 
komplexitet som kännetecknar frågan återspeglas hos Kollmuss och Agyeman i 

36 Det finns andra indelningsgrunder för handlingar med syfte att påverka och förändra. 
Jämför exempelvis med indelningsgrunden för ungdomars allmänna politiska engage-
mang som presenterats av White (2007): activism that occurs outside of approved 
political forums; youth participation inside approved forums; and the relationship of 
young people to vote.
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deras påpekanden om att det varken är användbart eller möjligt att utveckla en 
grafisk modell som inkorporerar alla faktorer som kan tänkas främja respektive 
motverka ERB. De framhåller att deras egen modell, liksom andra de studerat, 
har tillkortakommanden och brister. Att de ändå utvecklat en grafisk illustration 
av sin teoretiska modell37 motiverar de med behovet av visuella hjälpmedel för 
klargörande och kategorisering (Kollmuss & Agyeman, 2002, p. 257). 

Stern inleder i samma anda sin översiktsartikel med att ”Environmental sig-
nificant behavior is dauntingly complex, both in its variety and in the causal 
influences on it.” och menar att “a general theory lies far in the distance”, men 
hävdar samtidigt att tillräckligt mycket är känt för att det ska gå att presentera ”a 
framework that can increase theoretical coherence” (2000, p. 421). Ramverket 
han föreslår innehåller de tre ovan redovisade typologierna av ”environmentally 
significant behaviors” (handlingar i privata sfären, icke-aktivism i samhälleliga 
sfären och aktivism) samt fyra kategorier med orsakande variabler och en växande 
uppsättning empiriskt understödda förslag om hur de här orsakande variablerna 
förhåller sig till ERB och till varandra. De fyra variablerna kategoriserar Stern 
som attitydrelaterade, personliga förmågor, kontextuella faktorer samt vanor och 
rutiner.

Till attitydrelaterade variabler räknar Stern normer, övertygelser och värde-
ringar och exemplifierar med allmänt miljövänlig disposition, beteendespecifika 
normer och övertygelser, icke-miljörelaterade attityder och upplevd cost-benefit-
relation av aktuell handling.

I personliga förmågor ingår enligt Stern kunskaper och färdigheter som krävs 
för att utföra en specifik handling (organisering av aktivism, energisparande i 
hemmet, produktkunskap, lobbyverksamhet och tillgänglig tid). Där ingår också 
allmänna förmågor och resurser (förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, pengar, 
social status och makt).38 

Kontextuella eller externa faktorer inkluderar mellanmänsklig påverkan (över-
talning, förebildlighet, samhälleliga förväntningar, reklam, lagstiftning och reg-
lering, ekonomiska incitament och kostnader, fysiska hinder, främjande eller 
hindrande teknik och infrastuktur) och olika uttryck för ett bredare socialt, eko-
nomiskt och politiskt sammanhang (av karaktären oljepris, regeringars känslighet 
för opinion och påtryckningsgrupper och ränteläget). Olika kontextuella faktorer 
kan ha olika inflytande på olika grupper. Höga priser på miljömärkta produkter 

37 Syftar på den modell som av Jensen (2002) och Lotz-Sisitka (2002) kritiserats för att 
betona direkt handling på bekostnad av indirekt, för att överbetona hinder och barriärer 
för pro-environmental behavior samt för att inte problematisera begreppet pro-environ-
mental behavior.
38 Jämför med den annorlunda vinkling av personliga förmågor som ges av Breiting et al 
(figur 1): vilja, mod och lust att engagera sig, tillit till egen handlingskraft och möjlighet 
att påverka.
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kan till exempel ha hämmande inverkan på vissa grupper, medan andra snarast 
stimuleras av ett högt pris som statusmarkör. 

Vanor och rutiner beskrivs av Stern som en distinkt typ av orsaksvariabler där 
ett vanligt mönster är att det krävs brott med gamla vanor för att skapa nya mil-
jöanpassade vanor.39 

De slutsatser Stern (2000) drar av de forskningsstudier han granskat, är att 
orsaksvariablerna kan interagera med varandra samt att attitydfaktorer har det 
största predikationsvärdet för beteenden som inte hämmas så starkt av kontextu-
ella faktorer eller personliga förmågor. Beträffande svåra eller dyra handlingsalter-
nativ svarar kontextuella faktorer och personliga förmågor för en stor del av vari-
ansen. Vidare drar Stern slutsatserna att VBN-teorin40 fungerar för att förutsäga 
en allmän predisposition för ERB. Han drar emellertid också slutsatsen att en 
allmän teori för miljövänligt beteende inte är särskilt användbar för att förändra 
specifika beteenden, eftersom dessa är beroende av ett brett fält av orsaksvariabler. 
Varje specifikt beteende behöver teoretiseras separat och dessutom behöver det 
ske tvärvetenskapligt, eftersom de olika variablerna beskrivs inom olika discipli-
ner (a.a.).

Pruneau et al. (2006) presenterar en översikt för att åskådliggöra vilka variab-
ler som dittills undersökts inom forskningsfältet för ERB. Författarna har utgått 
från Hwangs, Kims och Jengs (2000) klassificering av ERB-påverkande faktorer i 
tre kategorier: kognitiva, affektiva och situationella. översikten skiljer sig till sin 
organisation från Kollmuss och Agyemans modell (2002) samt från Sterns fyra 
variabler (2000), men där finns innehållsmässiga likheter: 

39 Se Lindén (2004) för vidare beskrivning av vanors samspel med handling och pro-
environmental behavior.
40 VBN-teorin, Value-belief-normtheory of Environmentalism, innnefattande attityd-
variabler som antas skapa denna predisposition. Se Stern (2000).
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Tabell 4. Översikt av olika kognitiva, affektiva och situationella faktorer som undersökts i 
tidigare ERB-forskning enligt Pruneau et al. (2006) (min översättning och anpassning).

ERB

(Environmentally Responsible Behavior)

Kognitiva faktorer Situationella faktorer Affektiva faktorer

Problemmedvetenhet

Traditionell miljökunskap

Kunskap om handlings-
strategier

Upplevd kompetens i ERB

Sociala normer

Handlingserfarenhet

Politiskt och socialt sammanhang

Underlättande service

Närhet till problemet

Utbildningsnivå 

Genus

Avsikt att handla

Inre locus of control

Känsla av personligt ansvar

Beteendets attraktion

Personliga egenskaper

Platsbundenhet

Vanor

Prioritering av ansvar  
(närhet – avstånd)

Upplevelse av att handlingen är 
enkel att utföra

De kognitiva faktorerna beskriver individens kunskaper i miljöfrågor men också 
kunskaper om handlingsstrategier och en förmåga att handla. Forskning visar, 
föga förvånande, att goda teoretiska miljökunskaper inte garanterat leder till ERB 
(Hwang et al., 2000; Monroe, 1993). Kollmuss och Agyeman (2002) drar i sin 
översiktsartikel slutsatsen att sambandet mellan teoretiska miljökunskaper och 
ERB generellt sett är lågt. Det är slutsatser som har mött kritik ur perspekti-
vet att det i så fall knappast rör sig om handling/ERB grundad i reflektion och 
kritiskt tänkande (Jensen, 2002). Slutsatserna har också kritiserats för synen på 
ERB samt för den kunskapssyn som ligger till grund för slutsatsen (O’Donoghue 
& Lotz-Sisitka, 2002). En mer samstämmig och entydig bild ger olika forskare 
av betydelsen av kunskaper om handling och påverkansmöjligheter, framförallt 
om upplevd kunskap i/om hur man kan påverka (perceived knowledge about how 
to act) för ERB. Upplevd kunskap i/om påverkansmöjligheter är knutna till ka-
tegorin affektiva faktorer: internal locus of control (Rotter, 1954), intention to 
act (Hines, Hungerford, & Tomera, 1986-1987), self-esteem (Rosenberg, 1965), 
self-efficacy (Bandura, 1986, 1994, 1997) och authenticity (Zavestoski, 1998) 
men också till tidigare erfarenheter av framgångsrik påverkan i miljöfrågor, vilket 
Pruneau et al. hänför till de situationella faktorerna.41 

41 Det gör emellertid att indelningen i de tre kategorierna enligt Pruneau et al., kogni-
tiva, affektiva och situationella, inte framstår som helt konsistent.
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Kategorin situationella faktorer inkluderar ekonomiska och demografiska vill-
kor. Beroende på situationen kan de här faktorerna ha stärkande eller hämmande 
inverkan på kognitiva och affektiva faktorers påverkan på pro-environmental 
behavior (Pruneau et al., 2006).42 Sociala normers inverkan har av Ajzen och 
Fishbein (1980) beskrivits som att en individ antar ett beteende om hon känner 
att andra tillerkänner det ett värde. Individen förväntar sig positiv återkoppling 
från samhället genom att bete sig enligt förväntningarna (Fietkau & Kessel re-
fererade i Kollmuss & Agyeman, 2002). Kulturella traditioner, däribland reli-
giös uppmuntran av vissa beteenden samt familjetraditioner och vanor, hör till 
de undersökta situationella faktorer som påverkar pro-environmental behavior 
(Rajecki refererad i Kollmuss & Agyeman, 2002). Pruneau et al. hänför även 
människors direkta och emotionella kontakter med miljöproblem till de situa-
tionella faktorerna. Detsamma gäller tidigare erfarenheter av att lyckas påverka 
i miljöfrågor, vilket är ytterligare en faktor som visat ett positivt samband med 
pro-environmental behavior (Hungerford & Volk, 1990; Pruneau, Chouinard, 
Arsenault, & Breau, 1999). Olika typer av materiella belöningar räknas också in 
bland de situationella faktorerna. Att stimulansåtgärder och incitament fungerat 
för att stimulera ERB har visats i olika studier (Geller, 1992; Geller, Winett, 
& Everett, 1982). Andra studier har emellertid visat att materiella belöningar 
inte ger varaktiga förändringar av beteende/handlingsmönster och att incitament 
kan behöva återintroduceras för att fungera långsiktigt (Darner, 2009; Katzev & 
Johnson, i De Young, 2000). 

Kategorin affektiva faktorer betecknar känslor, attityder/värderingar och per-
sonliga egenskaper. Upplevelsen av att en miljöhandling är enkel att utföra, 
främjar sådan handling (Dieckman & Preisendoerfer i Kollmuss & Agyeman, 
2002; Pruneau et al., 2006). Betydelsen av hur en individ prioriterar mellan olika 
ansvarsområden (familj, samhälle, ekosystem etcetera) och känner personligt 
ansvar har beskrivits av Hines, Hungerford, & Tomera (1986-1987). Hungerford 
och Volk (1990) framhöll empatisk perception av den andre, inklusive naturen, 
som betydelsefull för att utveckla miljöansvar. Altruism43 som motiv har studerats 
av Borden & Francis (1978) och ifrågasatts av De Young (2000), Kaplan (2000) 
samt av Zavestoski (1998). Vanor, som att regelbundet engagera sig i vad Pruneau 
et al. (2006) sammanfattar som samhällsnyttiga handlingar samman fallande med 
egenintresse (till exempel höjd livskvalitet), har föreslagits som positivt påverkande 
av Stern, Dietz & Karlof (1993). Känslomässig intensitet i reaktion på miljö-
problem (Grob i Kollmuss & Agyeman, 2002), känslomässig bundenhet till en 
speciell plats (Low & Altman i Pruneau et al., 2006) och internal locus of con-

42 Exempelvis ålder, inkomst, yrke, utbildning, ursprung, hemort (Pruneau et al., 2006).
43 Det huvudsakliga studiet av altruism och pro-social handling har utgått från 
Schwartzs moral norm activation model (1970) och modifieringar av den (Bamberg & 
Möser, 2006; Kollmuss & Agyeman, 2002). 
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trol som inflytelserik faktor (Newhouse; Smith-Sebasto; Hines i Pruneau et al., 
2006), hänförs också till de affektiva faktorerna.

Den ovan nämnda studien av Hines et al. (1986/87) kan sägas ha något av 
en särställning inom ERB-forskningen. Den var en tidig meta-analys av olika 
primärstudier med målet att identifiera variabler med koppling till ERB och dess-
utom kvantitativt bestämma styrkan i sambanden. Av 128 analyserade primär-
studier visade sig en stor andel undersöka förhållandet mellan ERB och socio-
strukturella variabler, varav en mindre andel analyserade samband mellan attityd, 
locus of control/self-efficacy, moraliskt ansvarstagande, avsikt och ERB. Med ut-
gångspunkt från sin kvantitativa meta-analys presenterade Hines et al. en modell 
av miljörelaterat beteende, som pekar ut avsikt att handla och situationella faktorer 
som determinanter för ERB. Avsikt att handla betraktas i modellen som resul-
tat av samverkan mellan kognitiva och personlighetsvariabler (attityder, locus of 
control och personligt ansvar). Studien och modellen inspirerade till efterföljande 
primärstudier av psykosociala determinanter för ERB, men inte förrän tjugo år 
senare presenterades en uppföljare i form av en teoridriven meta-analys av de 
nya primärstudierna (Bamberg och Möser, 2006). En teoretisk utgångspunkt för 
Bamberg och Möser är att ERB betraktas som en blandning av egenintresse (som 
till exempel engagemang för att undvika personliga hälsorisker) och pro-sociala 
motiv (omsorg om andra, om kommande generationer, ekosystem och individer 
av andra arter). Därmed kombinerar Bamberg och Möser de två traditioner som 
brukar hänvisa till antingen Schwartz, med betoning på pro-social motivation 
(normaktiveringsmodellen) eller Ajzen, med tonvikt på egenintresse och ratio-
nella val (theory of planned behavior). Förutom att Bamberg och Möser, mot 
bakgrund av resultaten från den tjugo år äldre studien av Hines et al., fastslår att 
resultaten är stabila över tid med avseende på undersökta psykosociala variabler 
och ERB, tillför de en del variabler som exempelvis skuldkänslor, till de tidigare 
beskrivna faktorerna.44

Bamberg och Möser (2007), Pruneau et al. (2006), De Young (2000), Kollmuss 
& Agyeman (2002) och Stern (2000) är exempel på forskare inom ERB-fältet 
som slår fast att det inte går att hitta en enskild faktor eller motivationsgrund som 
kan förklara eller förutsäga ERB. Ett citat av De Young får illustrera den unisona 
slutsatsen:

In conclusion, it is clear that no single motive is optimal for promoting ERB. 
No motive has universal appeal, works under all conditions or in all situations. 
No motive is likely to meet both short and long-term goals. The widespread 
promotion of ERB will require an understanding of the great diversity of mo-
tives people find acceptable and empowering. (2000, p. 523)

44 Se Bamberg och Möser (2007, s. 16, figur 1) för beskrivning av korrelationer mellan 
åtta determinanter av betydelse för ERB. 
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Med det här citatet understryks återigen behovet av metoder för både datainsam-
ling, tolkning och resultatpresentation som kan fånga och begripliggöra diversi-
tet och komplexitet. Det riktar också ljuset mot behovet av att granska resultat 
från olika studier med olika metoder och intressefokus, utifrån just deras förut-
sättningar. Efter den översiktliga forskningsgenomgången ovan, vill jag fördjupa 
några perspektiv om motivationella grunder för ERB, som jag funnit speciellt 
intressanta att diskutera i förhållande till min fenomenologiska intervjustudie. 

Om motivationella grunder och drivkrafter 

Carl, intervjuperson i min studie, spekulerar i om det kan finnas evolutionära och 
genetiska förklaringar till miljöhandlingar och avståndsmoraliskt engagemang:

Jag tror ju ganska mycket på att människan är ett flockdjur, liksom. 

Att det är det som bestämmer ganska mycket hur vi förhåller oss till varandra. 

Och jag tror ju ganska mycket att miljöfrågan är en fråga om hur vi förhåller 
oss till andra människor. 

Dels ser vi, som det ser ut nu, att det är en kamp om naturresurserna. 

Men också, att det liksom blir en … jag vet inte. Det berör ju ändå den här 
inneboende känslan av rättvisa, som ändå finns hos den typen av flockdjur som 
människan är. 

Man skulle väl kunna säga att det sitter i generna, tror jag. 

Att vi liksom blir upprörda, när man ser nån ta för sig för mycket. På bekostnad 
av nån annan. 

Det kanske är där dom framtida generationerna kommer in då, liksom? 

Att man blir upprörd när man ser nån ta för sig, på bekostnad av framtida 
generationer.

Det ligger utanför den här studiens mål att studera vad och hur mycket som 
styrs av gener, slump och miljö45, men många teorier inom psykologi och so-
ciologi vilar på olika föreställningar om karaktären hos människans natur, på 
grundval av biologisk och kulturell evolution. Schwartz (1994) exempelvis, tar 
sin utgångspunkt i tre universella behov: organismens biologiska behov, behov 
av koordinerad social interaktion och behov av smidigt fungerande och överle-
vande grupper. Ur de här tre behoven härleder han tio typer av värderingar som 
han söker generella mönster mellan med avseende på deras koppling till ERB. 

45 vilka numera inte kan ses som fullständigt separata kategorier
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Med Schwartz generella värdeteori som grund har flera forskare (Dietz, Stern, & 
Guagnano, 1998; Karp, 1996) funnit samband mellan självöverskridande värde-
ringar och ERB. Andra forskare har funnit liknande samband mellan ERB och 
pro-sociala värderingar i kontrast till konkurrensinriktade värderingar (Van Vugt 
& Samuelsson, 1998). Vissa strategier för påverkan för ERB, som har gått ut på 
att vädja till människors vilja att göra uppoffringar för en god sak, har kunnat 
söka stöd i den ovan refererade forskningen med tilltro till altruism som motiva-
tionell drivkraft för ERB. Men de av altruistisk teori påverkade påverkansstrate-
gierna för ERB har av andra forskare kritiserats för ineffektivitet och för att bidra 
till att sprida hjälplöshetskänsla samt för att betona uppoffring istället för höjd 
livskvalitet (Kaplan, 2000). Kritiken har tagit utgångspunkt i att goda motiv inte 
automatiskt leder till goda konsekvenser. Idealism och lojalitet med en god sak 
har orsakat mer lidande än någon annan enskild faktor, hävdar Kaplan (2000) 
med hänvisning till Koestler (1970). Välbekanta mänskliga motiv som att känna 
grupptillhörighet och att ha hög status i en grupp, i kombination med ett tredje 
motiv, viljan att utradera ondska (ibland tolkat som kaos och oordning), har av 
Becker (1975) framhållits som motivationell grund för storskalig social ondska 
(exempelvis förintelsen). Det finns kritiker av strategin att påverka människor till 
ERB på grundval av altruismmodeller. Kritikerna föreslår istället påverkansstra-
tegier som bygger på evolutionärt/kognitivt/motivationella modeller som förenar 
motivation för ansvarsfullt handlande gentemot kommande generationer med att 
tillfredsställa egenintresset (De Young, 2000; Kaplan, 2000).

Zavestoski (1998) är en av dem som granskat teorier och forskning om värde-
ringar och grundläggande mänskliga dispositioner samt deras betydelse för ERB. 
Zavestoskis genomgång av teorier om vad som motiverar människor att handla 
på ett visst sätt, inleds med en kritisk genomgång av Maslows (1970) behovshie-
rarki. Enligt denna skulle de mest grundläggande behoven, de fysiologiska, följas 
av behovet av att känna säkerhet och frihet från fruktan och oro. Därefter skulle 
behovet av att känna tillhörighet samt ge och ta emot kärlek komma. På en ytter-
ligare högre nivå placeras behovet av self esteem, att bli sedd, att känna att man 
räcker till samt att man passar in i och känner tillhörighet till en grupp. Slutligen 
toppar självförverkligande (realizing one’s potential) och personlig utveckling 
(personal growth) den Maslowska pyramiden. Vi är i allmänhet i varierande grad 
tillfredsställda och otillfredsställda med alla nivåer samtidigt (Zavestoski, 1998). 
Med utgångspunkt från de värderingar vi håller oss med, är vi nöjda med olika 
grader av behovstillfredsställelse på olika nivåer i pyramiden, vilket skulle kunna 
förklara en del av skillnaden i handlingsval mellan olika individer (a.a.). 

Zavestoskis utgångspunkt är att värderingar fyller funktionen att tillåta indivi-
der att överväga olika handlingsalternativ för att besvara frågor som vilket alterna-
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tiv är bäst? och vad är rätt/fel att göra?46 Zavestoski hävdar att en tillräckligt stor 
andel av människors beteenden styrs av värderingar, för att det ska vara intressant 
att studera värderingarnas betydelse. Med ett intresse för värderingars betydelse 
för handling, ligger det nära till hands att också försöka förstå vad som i sin tur 
påverkat värderingarna47.

Morris (1990) anger fyra nyckelkällor till värderingar: kultur, vetenskap, reli-
gion och personlig erfarenhet (egen och andras livserfarenheter) och det är, menar 
Zavestoski, kombinationen av dem som ger upphov till och formar en individs 
värderingar. Värderingars betydelse poängteras vidare inom forskning om själv-
uppfattning (self-concept) som motivationell grund för handling.

Självuppfattningen som grund

Bland forskare som studerar självet48 (the self ) och självuppfattningar49 finns 
uppfattningen att självet utgör en viktig bas för motivation. Självet är centralt 
för att förstå mänsklig motivation och fundamentalt för att beskriva och förkla-
ra social interaktion (Hewitt i Zavestoski, 1998). Socialpsykologer ser generellt 
tre primära källor till självets motivation: self-esteem, self-efficacy och authenticity 
(Gecas, 1991). 

46 Värderingar har också definierats som en varaktig övertygelse att ett specifikt sätt att 
uppträda eller sluttillstånd för existensen är personligen eller socialt att föredra (Rokeach, 
1973). Enligt Rokeach fyller värderingar funktionen att förse en person med a compre-
hensive set of standards som ger vägledning av handlingar och omdömen och möjliggör 
jämförelser av sig själv med andra. Han menar att värderingar används för att försvara 
egna handlingar inför sig själv (self-actualisation). Schwartz beskriver värderingar som 
önskvärda transsituationella mål, av varierande betydelse, som tjänar som vägledande princi-
per i en persons liv eller i en annan social enhet (1994).
47 Av attitydforskare ses ibland värderingar som speciella former av attityder: en vär-
dering är en primitiv preferens för eller positiv attityd till vissa sluttillstånd för existensen 
(jämlikhet, frälsning, självförverkligande eller frihet) eller vissa sätt att uppträda på (med 
exempelvis mod och ärlighet) Howard (i Zavestoski, 1998) beskriver värderingar som cen-
trala i en individs system av övertygelser och underliggande en variation av möjliga attityder. 
Andra forskare gör en större skillnad mellan attityder och värderingar och ser attityder 
som kortlivade och väsensskilda från de djupt förankrade värderingarna (Rokeach, 
1973).
48 Zavestoski beskriver självet som en process – ”the continually emergent quality of 
interaction between the spontaneous, impulsive part of our being, and the reflective, 
subjective aspect of our being” (1998, s.122). 
49 Med självuppfattning avser Zavestoski summan av alla individens tankar om sig själv 
som subjekt och beskriver självuppfattning som ”primarily a reflection of the views of 
significant others” (1998, s.122).
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Self-esteem50 är kopplat till motivet att se sig själv i ett positivt ljus och att upp-
rätthålla en konsekvent positiv värdering av sig själv (Rosenberg, 1965). I strävan 
att upprätthålla en hög self-esteem kan en individ omdefiniera en situation så 
att den återspeglar en mer fördelaktig bild av honom/henne (Gecas, 1986). Det 
är en människas värderingar som gör det möjligt för henne att upprätthålla sin 
self-esteem genom att värderingarna tillhandahåller de referensramar genom vilka 
hon kan avgöra vad som är gott och rätt (Rokeach, 1973). Genom att hålla fast 
vid sina viktigaste värderingar, ökar man sin självkänsla. Genom att reflektera 
över hur man brutit mot sina viktiga värderingar, minskar man den. 

Self-efficacy kan beskrivas som tilltron till den egna förmågan att framgångsrikt 
utföra en aktivitet eller ett beteende (Bandura, 1986, 1994, 1997). Self-efficacy-
motivet kan ses svara mot motivet att känna sig ha kontroll, att vara kompetent 
och kapabel och att vara en orsakande agent som är med och påverkar skeen-
den. Enligt Zavestoski är den roll self-efficacy spelar för en människas värderingar 
mindre tydlig än self-esteem, men han anför som en möjlighet att känslor av self-
efficacy eller brist på det, bidrar till att forma hennes värderingar. Zavestoski ex-
emplifierar med att människor kan hindras från att utveckla värderingar som kan 
betecknas som miljöansvariga om de saknar den self-efficacy som skulle krävas 
för att förändra förhållandena. Genom att på det sättet undvika att utveckla eller 
kanske rentav avveckla vissa typer av värderingar, kan individen undvika en dis-
krepans mellan värderingar och handlingar. Kaplan (2000) går så långt som till 
att hävda att de situationer i vilka människor inte känner sig kompetenta att agera 
adekvat och lösa uppkomna problem, blir så motbjudande att individer inte bara 
försöker undvika att hamna i situationer där de riskerar att känna sig hjälplösa, 
utan till och med undviker att tänka på de här situationerna och problemen. En 
känsla av inkompetens och brist på self-efficacy i relation till handling i globala 
miljö- och fattigdomsfrågor, skulle mot den bakgrunden kunna ses som en bety-
dande negativt verkande motivationell faktor att beakta:

Thus in this perspective, helplessness would be one of the most important 
motivational issues to consider in the context of behavior change. (Kaplan, 
2000, p. 498)

Levin (1993) rapporterade att en kvantitativt ökad information om miljöpro-
blem kopplade till konsumtion kunde kopplas till en ökad hjälplöshetskänsla. 
Kaplan hävdar att:

… many who appear uninterested in environmental issues may distance them-
selves to avoid pain, not because environmental issues are of no concern for 
them. (2000, p. 498)

50 Termen self-esteem används även i svenskan, men kan översättas med självkänsla/ 
självaktning/självöverskattning.
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Det i psykologisk litteratur vanliga bruket att ställa hjälplöshet i kontrast till kon-
troll (control) har ifrågasatts (Antonovsky, 1987). Kaplan (2000) föreslår delaktig-
het/deltagande (participation) som lämpligare motpart till hjälplöshet. Det förut-
sätter emellertid att delaktigheten upplevs som genuin. Då ger den ofta upphov 
till en känsla av tillfredsställelse i sig. Dessutom tillåter den människor att upp-
täcka att de inte är ensamma om att bry sig om problemen, vilket kan minska 
deras känsla av hjälplöshet (a.a.). Ojala (2007) beskriver på motsvarande sätt att 
en komponent i aktiva ungdomars lyckade strategier för att hantera sin oro för 
globala problem ligger i deras förtröstan till sin egen förmåga men också i deras 
tilltro och tillit till andras och att de finner ”a link to society at large” (p.743). 
Därmed motverkar de att oro över komplexa och svårhanterliga globala problem 
leder till handlingsförlamande hjälplöshetskänslor (a.a.). Att delta i politisk ak-
tivism kan höja både personlig och kollektiv efficacy, särskilt om aktionerna ger 
resultat (Gecas, 2001). Kollektiv efficacy är beroende av upplevelsen av gruppens/
rörelsens efficacy (Bandura, 1986).
Authenticity-motivet härrör ur motivationen att uppleva sitt liv som meningsfullt 
och sina handlingar som meningsfulla (Zavestoski, 1998). Motsatsen till auten-
ticity, bristen på mening, karakteriseras av att känslan av förpliktelse gentemot 
normer försvagas och av att strävan efter att uppnå sina mål, ”desired end states 
of existence”, bryts. Gecas beskriver authenticity-motivet som en motivation hos 
individer att:

… create, attribute, and impose meaning on themselves and their surroun-
dings. Human beings not only live in a world of meaning, they are motivated 
to make their world meaningful. They strive for coherence and understanding. 
Authenticity, therefore, focuses on the motivational implications of beliefs, es-
pecially beliefs about the self. (Gecas, 1986, p. 141)

Authenticity är enligt Gecas (2001) en av flera manifestationer av motivet self-
consistency som har tonvikt på stabilitet, kontinuitet och koherens. Antonovsky 
(1987) tillhör dem som har argumenterat för att människor för sitt välbefinnande 
har ett behov av koherens, det vill säga att vi har behov av en känsla av att värl-
den är förutsägbar och meningsfull, och att vi kan förstå den och oss själva. Till 
authenticity-motivet hör psykologiska imperativ som att vara sann mot sig själv. 
Att leva med hög grad av authenticity innebär att handla i enlighet med sina 
kärnvärderingar och sina kärnidentiteter (Gecas, 2001). Motsatsen ger upphov 
till känslor av meningslöshet och självförfrämligande, förhållanden som individer 
försöker undvika (a.a.).

Zavestoskis resonemang om egenintresse som motivationell grund har drag 
som går igen hos De Young (2000), om än i annan tappning. De Young betonar 
betydelsen av inre motivation (intrinsic motivation) för ERB och reagerar mot vad 
han uppfattar som forskarvärldens ensidiga uppmärksamhet mot antingen mate-
riella incitament eller altruism som verksamma motiv för ERB. De Youngs ERB-
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forskning rör direkta handlingar av typen återvinningshandlingar bland taiwane-
siska kontorsanställda. Den rör också hushållsinköp och konsumtionsminskning 
hos andra populationer så som norska villaägare samt amerikanska studenter, 
villa ägare och konsumenter (De Young, 1985, 1986, 1993, 1996). Informanterna 
har rapporterat om den personliga inre tillfredställelse (intrinsic satisfaction) de 
upplevt av att engagera sig i handlingsmönster vars fokus ofta ligger utanför den 
omedelbara egna intressesfären – att skydda miljön eller förbättra samhället (De 
Young, 2000). För detta skulle varken behövas en ekocentrisk eller en sociocen-
trisk värderingsgrund, utan mekanismen är egenintresse i form av inre tillfreds-
ställelse (a.a.). De Young poängterar vidare att denna inre motivation inte är av 
altruistisk natur, eftersom den traditionella definitionen av altruism innefattar ett 
osjälviskt engagemang för andra, oftast förknippat med någon typ av personlig 
uppoffring, vilket ju studiernas informanter inte uppfattat sina handlingar som. 
I de nio studier De Young refererar till ombads deltagarna att skatta hur mycket 
tillfredsställelse de kände av att utföra olika miljö- och resursrelaterade aktiviteter, 
och vad som gav tillfredsställelsen. Deltagarna i studierna rapporterade om en 
mångfald av specifika känslor av tillfredsställelse. Medelst faktoranalys har De 
Young utforskat den inre tillfredsställelsens struktur och funnit kategorierna: 
kompetens, sparsamhet/resurshushållningskompetens, deltagande/delaktighet. 

Kompetenskategorin innefattar tillfredsställelsen i att lyckas lösa problem och 
fullgöra uppgifter. Kompetens som grundläggande mänsklig motivation föreslogs 
av White (refererad i De Young, 2000) som uttryck för en benägenhet att stän-
digt sträva efter effektivare samspel med miljön. Den av Hungerford och Volk 
(1990), Geller (1995) och Zavestoski (1998) föreslagna kopplingen mellan ERB 
och kompetens har formulerats som en del i motivationsgrundens self-efficacy-
komponent.51 Kompetensfaktorn är den mest framträdande av De Youngs hu-
vudkategorier. Det han framhåller som anmärkningsvärt är den personliga till-
fredsställelse av att uppleva sig kompetenta som ERB-informanterna vittnar om.

Sparsamhets/resurshushållnings-kategorin (frugality), så som den undersökts av 
De Young, visar att även att vara sparsam och att hushålla med resurser är akti-
viteter som uppskattas för sin egen skull och inte endast för att uppnå andra 
syften:

The positive environmental benefits that pursuing frugal behavior creates for 
both society and the ecosystem are the direct result of a self-interested focus on 
achieving personal self-interested focus on achieving personal happiness. (De 
Young, 2000, pp. 517, 520) 

Deltagandekategorin (participation) som intrinsic motivation har stöd hos Ellis 
och Gaskell (refererade i Stern & Gardner, 1981), samt hos Kaplan (2000). 
Motivationsgrunden i deltagande/delaktighet ligger i att individer finner glädje i 

51 Se Gellers actively caring hypothesis (1995).
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att delta i gemensamma aktiviteter i sig, samt att de sätter värde på möjligheten 
att kunna agera på ett sätt som kan ge resultat (De Young, 2000).52 De Young 
hävdar att det finns en genuin, icke-beräknande pro-social benägenhet hos män-
niskor, som bland annat innebär omsorg om andra människor och en önskan om 
att hjälpa andra i svåra tider. Denna benägenhet ska inte förväxlas med altruism, 
eftersom denna pro-sociala läggning är bredare än så och eftersom den ger en per-
sonlig tillfredsställelse i sig. I deltagandekategorin ryms också en iver att dela med 
sig av nya kunskaper och resurser, en glädje i att arbeta tillsammans med andra 
för gemensamma mål, att lägga manken till för att upprätthålla goda relationer 
med andra och för att dela kunskaper och färdigheter med andra. Den pro-sociala 
benägenheten handlar väl så mycket om att få samspela med andra, som om att få 
hjälpa andra (a.a.). Kaplan (1990) argumenterar för att när människor finner sin 
egen roll och känner sig övertygade om att deras ansträngning verkligen betyder 
något, frigörs en stark motivationskraft.

De Young föreslår sammanfattningsvis, med stöd av White, att kompetenska-
tegorin är så grundläggande att de andra kategorierna kan omformuleras som 
delar i en kompetenssträvan. Exempel kan vara att sparsamhet och skicklighet i 
att få saker att hålla och räcka länge, kan upplevas som smart resurshushållnings-
kompetens. Deltagandekategorin innehåller temat att ha kompetens att bidra till 
förbättringar i samhället, tillfredsställelsen i att kunna bidra till att bringa ordning 
i kaos:

Perhaps we might build upon the intrinsic satisfaction people gain from being 
competent at doing things that have a positive effect in a larger context and 
that matter in the long run. (De Young, 2000, p. 522)

Den ovan framhållna kompetenskategorin har emellertid empiriskt visat sig 
kunna kollidera med exempelvis deltagandekategorin, genom att upplevd kom-
petens i att påverka för hållbar utveckling visat sig problematiskt i vissa sociala 
sammanhang. M. Johansson (2008) ger belysande perspektiv på betydelsen av 
egen upplevd kompetens i sin undersökning av miljövetares53 uppfattningar av 
och förhållningssätt till sin profession. Samtidigt som studiens miljövetare upp-
lever en egen kompetens i ”att vara någon som förstår och ser samband som 
inte alla andra förstår och ser” (a.a., s. 140), så upplever de att de representerar 
”en professionell praktik som väcker motstånd, obehag och provocerar” (a.a., s. 

52 Jämför Ojalas studie i vilken kollektivt deltagande beskrivs ge följande positiva effek-
ter: vänskapsband och sociala nätverk, ökad känsla av effektivitet i påverkansarbetet, 
positiva jämförelser med andra engagerade, vilket sporrar till ökat engagemang, trevliga 
upplevelser, uppskattning från andra likasinnade samt utlopp för gemensam problem-
lösning och kreativitet (2007).
53Med miljövetare avses i Johanssons studie studenter på Miljövetarprogrammet eller 
personer med miljövetarexamen från Malmö högskola.
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140). Den kompetens de upplever sig besitta upplevs alltså inte enbart ge upphov 
till uppskattning från omgivningen. M. Johansson (2008) beskriver miljövetar-
nas sätt att handskas med detta förhållande som att de kan förflytta sig mellan 
tre olika scener – den administrativa och organisatoriska scenen, scenen för under-
visning och information och scenen för miljöpredikan. De olika scenerna kräver 
olika kompetenser och känslolägen, olika prioritering av motiv och ger olika 
handlingsutrymmen. 

På den första scenen, den administrativa och organisatoriska, distanserar 
sig miljövetaren känslomässigt och etablerar en neutral syn på miljöproblem. 
Miljövetaren är på denna scen en ”reformator av existerande strukturer” (a.a., 
s. 143) och miljöproblem konstitueras här som något som kan ”hanteras om de 
medför fördelar eller är tvingande för redan etablerade verksamheter” (a.a., s. 
143). 

På scenen för undervisning och information ses miljöproblem som något som 
kan härledas till enskilda individers handlingar, orsakade av konsumtion och livs-
stilsval. Individernas val erkänns som viktiga men grundsynen är att det är hos 
individen som strukturförändringen måste börja. Även på denna scen upplever 
miljövetarna neutralitet som viktig del i kompetensen. Andra kompetenser som 
upplevs som viktiga på denna scen är ”förmåga att väcka moraliska och etiska 
frågor utan att ifrågasätta andras moral”, det vill säga förmågan att avdramatisera 
de moraliska aspekterna av miljöproblemen och att framstå som ”vanlig” och 
att ”hålla en låg profil” (a.a., s. 144). Att inta den här scenen innebär att det 
är något svårare att förhålla sig känslomässigt neutral än på den administrativa 
scenen, eftersom man ser miljöproblemen som individuellt skapade och att man 
därmed själv bidrar till problemen som konsument. En balansakt mellan att vara 
en trovärdig och lagom engagerad föregångare och att förhålla sig professionellt 
distanserad, är en kompetens som krävs på den här scenen. 

På scenen för miljöpredikan finns däremot inte plats för avdramatisering och 
neutralitet. Professionen handlar om att få andra aktörer att ”förstå allvaret i 
dagens globala miljökris” (a.a., s. 146), en kris som ”lever sitt eget liv på denna 
scen” och inte ger människan ett val – ”hon måste anpassa sig till kommande 
oundvikliga förändringar av livsvillkoren” (a.a., s.145). Här ”är det viktigt att 
synliggöra de förändringar som måste ske på både individuell och samhällelig 
nivå” (a.a., s.145). Den privata rollen går inte att skilja från den professionella. 
Existentiella och moraliska frågor väcks på ett personligt plan. De eftersträvans-
värda kompetenserna på denna scen är att, med det kunskaps- och insiktsmässiga 
försprång man upplever sig inneha, vara ”en positiv förebild och bana väg för den 
kommande förändringen” (a.a., s.145) och att med kunskap och kreativitet ta sig 
an uppgiften att visa på möjligheter att återta en del av handlingsutrymmet:

På den här scenen måste man som miljövetare översätta de oundvikliga för-
ändringsprocesserna till beskrivningar av vilka åtgärder som måste genomföras, 
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även om det innebär att dagens moderna samhälle delvis kanske måste för-
svinna eller i alla fall få en radikalt annorlunda karaktär. (a.a., s.145)

Johanssons (2008) bild av de tre scener professionella miljövetare upplever sig 
hantera och välja mellan, kan relateras till andra grupper av människor som agerar 
i hållbarhetsfrågor, till exempel den här studiens intervjupersoner. Den kan även 
bidra till att belysa konflikter mellan de tre motivationella källor som Zavestoski 
(1998) diskuterar: self-esteem, self-efficacy och authenticity.

Forskning om signifikanta livshändelser 
Det finns flera internationella studier med syfte att undersöka livshändelser som 
visar samband med att människor utvecklar aktivt demokratiskt medborgarskap, 
aktivism samt socialt- och miljömässigt engagemang uttryckt i direkt eller in-
direkt handling (Chawla, 1999, 2006; Kollmuss & Agyeman, 2002; Palmer, 
Suggate, Robottom, & Hart, 1999; Sia, Hungerford, & Tomera, 1985/1986; 
Sivek & Hungerford, 1989; Tanner, 1980). En amerikansk metastudie av Chawla 
(2006) ger en översikt över studier av signifikanta livserfarenheters inverkan på 
miljöengagemang, handlingar och beteende. Chawla sammanfattar forskningsre-
sultat och diskuterar kritiskt de forskningsmetoder som använts för att undersöka 
signifikanta livserfarenheters inverkan på miljöengagemang och beteende. Vissa 
av studierna kompletterar redovisningar av kvantitativa data med citat ur vuxna 
miljöutbildares självbiografiska beskrivningar av hur olika faktorer påverkat dem 
till att utveckla omsorg om naturen (Palmer et al., 1999), men de är alla tämligen 
översiktliga. I metastudien framhålls Cobb (1977) som en av de första som stude-
rade vilken betydelse naturupplevelser i barndomen kunde få för det fortsatta lev-
nadsloppet. Likaså framhålls Tanner (1980) som pionjär inom området med sin 
retrospektiva studie av ”the lives of citizens who have demonstrated amply their 
informed and responsible activism” (p. 20) till förmån för ”the maintenance of a 
varied, beautiful, and resource-rich planet for future generation” (p. 20). Tanner, 
flitigt citerad i efterföljande studier, avgränsade sitt urval till yrkesverksam per-
sonal och ideellt verksamma ledare i olika nordamerikanska naturskyddsgrup-
per (National Wildlife Federation, The Nature Conservancy, National Audubon 
Society, and the Sierra Club). Härigenom, argumenterar Tanner, skulle urvalet 
bli någorlunda representativt för den grupp han var intresserad av att under-
söka: ”active, informed citizen conservationists”. De utvalda ombads brevledes 
att självbiografiskt beskriva och identifiera de influenser som lett dem till att välja 
att ägna sig åt naturskydd; att ungefärligt beskriva influensernas varaktighet och 
personens nuvarande ålder samt att ge en resumé över sina naturskydds- och be-
varandeaktiviteter. De influenser som beskrevs av Tanners 45 informanter var: 

Utomhusvistelser (35 stycken explicit samt ytterligare 9 stycken implicit) varav 
26 stycken framhöll frekventa vistelser i naturmiljöer och varav tre stycken fram-
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höll betydelsen av att utomhusvistelsen skedde i ensamhet eller i sällskap med en 
kamrat.

Föräldrapåverkan (21 stycken) genom familjeaktiviteter som jakt, fiske, cam-
ping, allmänt naturintresse eller att föräldrarna åtminstone visade en uppskat-
tande tolerans för barnets intresse. Jaktupplevelser i barndomen hade för vissa fått 
konsekvenser som innebar avståndstagande från jakt.

Lärare (14 stycken) framhölls i första hand som individer snarare än för specifik 
undervisning. Inflytande från lärarna uppgavs ha lett till att intresse för naturen 
väcktes, att existerande naturintresse stärktes, att yrkesvalet påverkades av ett exis-
terande intresse och utvecklade och förfinade kunskaper efter att yrkesvalet gjorts. 
Lärarna beskrevs antingen ha entusiasmerat för naturstudier och naturskydd eller 
visat ett uppmuntrande intresse för eleven/studenten och hans/hennes intresse.

Böcker (13 stycken) uppgavs ha påverkat både i barndomen och i vuxenlivet 
genom innehåll som naturorientering och i enstaka fall som filosofi.

Andra vuxna, än föräldrar och lärare, (12 stycken) uppgavs ha haft diverse 
inflytande. 

Förlust av älskade naturområden till följd av exploatering angavs uttryckligen av 
11 respondenter som en påverkande faktor och ytterligare tre nämnde upplevelse 
av sorg över naturförluster.

Efterföljande studier (Chawla, 2006) har uppvisat stor variation i formulering 
av forskningsfrågor liksom i val av metoder för urval, datainsamling och analys. 
Det förhållandet försvårar jämförelser studierna emellan, även om resultaten 
uppvisar påfallande likheter.

Bland studierna av signifikanta livshändelser går en skiljelinje mellan de som 
med sina urval av intervjupersoner undersöker signifikanta livshändelsers bety-
delse för uppkomst av direkt handling, och de som genom sina urvalskriterier 
väljer att undersöka uppkomsten av indirekt handling i miljörelaterade frågor. 
Det finns också en del studier som inkluderar både direkt och indirekt handling 
(Kollmuss & Agyeman, 2002). 

I artikeln ”Life Paths into Effective Environmental Action” presenterade 
Chawla (1999) resultatet av en studie omfattande 30 ledande miljöaktiva in-
vånare i Kentucky och 26 i Norge. Chawlas studie är den som, trots betydande 
skillnader, ligger närmast min studie i forskningsintresse och metodval. I Chawlas 
studie finns endast indirekta miljöhandlingar med som urvalskriterium för de 
intervjuade. De signifikanta händelser och erfarenheter som Chawla presenterar 
som resultat från sin studie sammanfaller i stora drag med Tanners: barndoms-
upplevelser i naturen, negativa erfarenheter av miljöexploatering, miljörelaterade 
värderingar i familjen, miljöorganisationer, förebilder och utbildning, trots att 
det gått 20 år mellan undersökningarna och att urvalsgrupperna har olika profil. 
Tanner har valt informanter inom en kategori som valt naturskydd som sitt verk-
samhetsområde, vilket innebär att de inte nödvändigtvis drivs av ett hållbarhets-
perspektiv i sitt engagemang. Chawla valde informanter med en större bredd av 
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verksamhet, från naturskydd till stadsplanering, men inte heller de med nöd-
vändighet avståndsmoraliskt engagerade. Med en ”phenomenological approach” 
(1999, s.3) har Chawla beskrivit miljöaktivas självförståelse av källorna till deras 
engagemang och den mening som konstituerats genom erfarenheterna. I en till 
två timmar långa intervjuer intervjuades sammanlagt 56 personer ”whose lives 
demonstrated their commitment to protect or improve the environment” (a.a.). 
Mot bakgrund av sin tidigare gjorda forskningsöversikt etablerade Chawla redan 
kända kategorier av signifikanta källor och sökte i sin analys efter kompletteran-
de. Under analysen noterades om erfarenheterna hänfördes till barndomen (upp 
till 18 års ålder), college/gymnasieåren eller vuxentiden. 

En generell struktur för berättelser om hur utveckling av miljöengagemanget 
utvecklats framträdde: vanligtvis började informanterna att berätta om när och 
var de föddes, de beskrev hur de som barn utvecklade vanor och predispositioner 
som kom att bestämma hur de senare skulle reagera på tillfälligheter: miljönyhe-
ter, platsannonser eller en väns inbjudan till organisering i en miljögrupp. De här 
möjligheterna öppnade för att utveckla nya kunskaper och övertygelser, vilket 
fick dem att byta riktning. De källor till engagemang som analysen resulterade i 
var: naturupplevelser, familj, organisationer, upplevelse av förstörda habitat, upp-
levelse eller rädsla för föroreningar (kemisk eller radioaktivitet), utbildning/skola 
och lärare, vänners inflytande, yrkesverksamhet, känsla för social rättvisa (indig-
nation), inflytelserik litteratur med miljöbudskap, principer eller religion samt 
omsorg om barn och barnbarn. Utbildning/skola nämns som inspirationskälla 
för miljöarbete senare i livet. Religion/principer framhålls explicit som förklaring 
till ERB.

Angelöw och Jonsson (1994) har i en undersökning av vuxna svenskars ut-
veckling av miljöengagemang, huvudsakligen uttryckt som miljöanpassad livs-
stil, funnit delvis liknande resultat. Angelöw och Jonsson beskriver utvecklingen 
av miljöengagemang som en process som ”kan ta sin början i att skilda aktörer 
överför eller står som modeller för olika normer, kunskaper och beteenden som är 
väsentliga för ett miljöengagemang” men som även kan ”uppstå ur eller vara ett 
uttryck för egna upplevelser, tankar och handlingar.”(s.15). Individens utveckling 
av miljöengagemang sammanfattas i en modell som åskådliggör påverkan från 
samhällsfaktorer, individfaktorer och olika influerande händelser och individer. 
Som samhällsfaktorer nämns historia, traditioner, samhälleliga värden, poltitiskt 
system, bildningsnivå och ekonomi. Exempel på individfaktorer i modellen är 
erfarenheter, kunskaper, värderingar, idéer, motivation och känslor (Angelöw & 
Jonsson, 1994). 

Chawla (2006) noterar att den samlade forskningen om signifikanta livshän-
delser, faktorer och komponenter, hittills avslöjat vad de kluster av erfarenheter 
kan vara som leder till miljöansvarigt handlande, men att det återstår mycket att 
lära, mer finmaskigt, om hur de verkar och interagerar:
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Much is yet to be learned, however, about the varied forms that experience 
takes as it provides people with the personal resources that they need in order 
to protect the planet and future generations. (Chawla, 2006, p. 372) 

Ingen av ovan refererade studier har haft en specifik inriktning mot avståndsmo-
ral i urvalet av intervjupersoner. Det som kännetecknar engagemanget hos indivi-
der i de tidigare studierna, är inte nödvändigtvis liktydigt med handlingskompe-
tens för hållbar utveckling, men de bidrar ändå med paralleller och är av intresse 
för min forskningsfråga. Studierna inom forskningsområdet kännetecknas av att 
urvalskriterierna är disparata och i många fall oprecist beskrivna. Ingen av de 
tidigare studierna har utgått från en livsvärldsansats och ett individperspektiv. 
Det gör att det inte finns någon studie som jag kan göra direkta jämförelser med. 
Däremot finns goda möjligheter till diskussion av olika aspekter, både när det 
gäller resultat av forskning om signifikanta levnadserfarenheter och av forskning 
om motivationella grunder och drivkrafter. 

Handling i avhandlingens empiriska del 
Som framgått skiftar innebörden av handling i relation till hållbar utveckling/
miljö/sociala frågor mellan olika forskningstraditioner och studier inom området. 
Karaktären på de frågor som betraktas hänga samman med miljö och ERB har 
förändrats under de senaste decennierna. Ontologiska och epistemologiska grun-
dantaganden har varierat, präglade av olika forskningstraditioner. Den tidigare 
forskningen har varit inriktad mot antingen direkta eller indirekta handlingar, 
eller båda delarna. Där har funnits en variation i synen på handling i relation 
till beteende/görande. Kunskapsobjekt har varit signifikanta händelser och signi-
fikanta andra eller motiv och drivkrafter av olika slag, beskrivna i termer av inre 
och yttre. De här olika utgångspunkterna har lett till olika urvalskriterier, vilket 
gör att svaret på frågan om vad som får människor att engagera sig/agera för håll-
bar utveckling/miljö och social utveckling, kommit att variera mellan de olika 
studierna. Trots variationen i förutsättningar och utgångspunkter, finns det an-
ledning att diskutera den här studiens resultat i relation till de tidigare. De försök 
till syntes och översikter som gjorts av forskare har resulterat i komplicerade och 
svåröverskådliga figurer och diagram, alternativt har studierna avgränsats till ett 
mindre antal aspekter. Den här studiens levnadsberättelser erbjuder ett alterna-
tivt presentationssätt som komplement till de tidigare. Berättarformen erbjuder 
andra möjligheter att greppa komplexiteter än figurer, diagram och punktlistor. 
Den ger också större möjligheter till känslomässig förståelse av erfarenheters och 
drivkrafters betydelse för handling.

Sammanfattningsvis vill jag klargöra innebörden av handling så som jag valt 
att använda den i min studie. För det första kontextualiseras handling i studien 
inom den fenomenologiska traditionen, vilket bland annat innebär att handling 
förstås utifrån den handlandes avsikter och syften och därmed avgränsas från 
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beteende. I mitt urval av intervjupersoner har kriteriet varit att de ska visa aspek-
ter av handlingskompetens för hållbar utveckling. Det har därmed i min studie 
inneburit att jag undersökt hur handlandet upplevs av den handlande – det vill 
säga hur handlandets mening och avsikter konstitueras i den handlandes erfaren-
het. Det är inte mätbara observerade beteenden som studeras. Istället är det de 
intersubjektivt (av mig och de intervjuade ungdomarna) upplevda handlingarna 
för hållbar utveckling, samt ungdomarnas upplevelser av vilka erfarenheter, motiv 
och drivkrafter som bidragit till handlandet, som undersöks i form av berättel-
ser i denna studie. Intervjupersonerna, ungdomar i åldern 24-26 år vid studiens 
början, visar flera aspekter av handlingskompetens – vilja och förmåga att efter 
kritisk reflektion agera för hållbar utveckling. Urvalet är gjort så att deras hand-
lingar är både direkta (omfattar livsstilsval) och indirekta (politisk/demokratisk 
påverkan för förändrade levnadsvillkor), samt att de är av såväl individuell som 
kollektiv karaktär, i olika rörelser och föreningar. En ytterligare förutsättning för 
urvalet har varit att handlingarna uttryckts inom områden som kan karakterise-
ras som avståndsmoraliska, det vill säga att de omfattar intergenerationellt och 
globalt ansvarstagande. 

Det som Karin, Carl och Matilda beskriver ha påverkat deras utveckling av 
handlingskompetens är dels händelser och möten med andra och dels sådant som 
de beskriver som motiv och drivkrafter. Händelser och möten med andra, å ena 
sidan, och motiv och drivkrafter, å den andra sidan, framställs inte som distinkta 
och separerade från varandra i de livsvärldsnära levnadsberättelserna, utan som 
sammanflätade. Där tidigare forskning ofta valt antingen det ena eller det andra 
perspektivet, låter jag dem i den här studiens levnadsberättelser framträda tillsam-
mans i ett livsvärldsperspektiv.
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Teoretiska perspektiv II:  
Hållbar utveckling som moralisk utmaning
Klokskap och omdöme som grund för handling
Tidigare forskning har indikerat att sambandet mellan avancerade teoretiska kun-
skaper om miljöproblem och direkt samt indirekt miljöhandling är svagt och 
ibland till och med negativt (Kollmuss & Agyeman, 2002). Orsakerna till det 
kan, som visats i föregående kapitel, vara flera. En slutsats som ligger nära till 
hands är i linje med Aristoteles idé om att renodlad epistéme inte garanterar 
förmågan att välja handlingsalternativ. Förmågan att i en konkret situation finna 
ett gott handlingsalternativ har sin grund i kunskapsformen praktisk klokhet, fró-
nesis, skriver Liedman (2003). Han beskriver klokheten som granne med visdo-
men54 vilken han kategoriserar som en extrem form av kunskap. Skillnaden är att 
klokskapen mer upptas av faktiska förhållanden och specifika omständigheter än 
vad visdomen gör.

Hur blir då en människa klok? Den frågan ställer sig Liedman (2003), med 
anledning av att det är just klokhet som han ser som den eftertraktade, om än 
svårfångade, kvalitet som krävs för förmågan att leva som en god medborgare i 
ett gott demokratiskt samhälle. Han ser klokheten som förbindelselänken mellan 
visdom och bildning:

Bildning garanterar varken lycka, visdom eller klokhet. Den har sitt eget värde. 
Visdomen innebär sinne för några få existentiella väsentligheter, bildningen 
däremot ett fullständigt bejakande av livets oändliga mångfald. Klokheten är 
förbindelselänken mellan de båda och den är släkt med både visdomen och 
bildningen. (Liedman, 2003, s. 365) 

Etik som lösning på faktiska dilemman, det vill säga moral, är därmed enligt 
Liedman klokhetens område. 

Den kloke behöver inte ta ställning i filosofernas träta om huruvida en hand-
ling skall bedömas efter sina intentioner eller konsekvenser. Inte heller behö-
ver hon eller han ha någon uppfattning om dygdens betydelse för moralen. 
(Liedman, 2003, s. 328)

54 Liedman beskriver att vishet visserligen inte kan ”studeras så som man studerar fysik 
eller historia. Man kan inte inpränta visdomsord och sedan säga: Nu är jag vis. Visdom 
måste alltid relateras till personliga erfarenheter, och den bevisar sig enbart i konkreta 
situationer. Den innebär mötet mellan det djupast enskilda och något som presenterar 
sig som universellt mänskligt. Upplevelsen av det egna livet är omedelbart känslo   mässig. 
Visdomsorden ger känslorna – som ensamma kan bli kaotiska och förblindade – ett 
slags stadga och skapar även distans till dem” (2003, s. 327).
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Det är inte genom strikt logisk slutledning eller ett stort faktamaterial som den 
kloke finner lösningar som öppnar vägen för nya möjligheter eftersom även svår-
beräkneliga storheter som önskningar, förhoppningar och farhågor måste in i 
bilden, menar Liedman. Den kloke måste vara kännare av mänskliga förhållan-
den. Dahlin (1994) beskriver moralen, det goda handlandet, som en förmåga 
som vilar på ”sinnenas vakenhet och fantasi” (s.52) och ”förutsätter förmågan till 
inlevelse i andra människors livsvillkor och upplevelsevärld” (s.52):

Det är genom dessa förmågor som vi skapar eller fattar de ideal som kan väg-
leda vårt handlande i enskilda situationer. Det moraliska handlandet blir då 
inte en fråga om att följa givna regler, det blir ett handlande som har sin grund 
i individens eget omdöme. (Dahlin, 1994, s. 52)

Handlingskompetens för hållbar utveckling kan ses som ett exempel som kräver 
frónesis, såsom beskriven av Dahlin (1994) och Liedman (2003) – en klokskap 
som krävs av en god medborgare i ett demokratiskt samhälle, med det tillägget att 
det är en klokskap som inkluderar ansvar även för kommande generationer. 

Klokheten som etiskt och politiskt begrepp har en lång historia tillbaka till 
Aristoteles. Som latinets prudentia (eller franskans och engelskans prudence) 
har det spelat en avgörande roll i det politiska tänkandet från romartiden och 
framåt. I detta sammanhang framstår klokheten som en tämligen kontrover-
siell storhet. Hur försiktig måste den kloke och omdömesgille vara, och hur 
mycket djärvhet kan förenas med klokhet? Försiktighet, kan man säga, innebär 
en skeptisk inställning till visioner, stora ideal, kort sagt till allt vad fantasin kan 
sätta i rörelse. Men försiktigheten kan också bli hämmande, ja, rigid. Det finns 
en klokhet som vill hålla sig till det redan prövade men en annan som också 
söker förändring och nya möjligheter. (Liedman, 2003, s. 329)

I citatet ovan ryms de för den hållbara utvecklingens diskurs så betydelsefulla ut-
trycken försiktighetsprincipen55 och de ännu oförverkligade möjligheternas språk56.

Liedman hänvisar till traditionen av liberal education och narrative imagi-
nation som exempel på hur klokskap främjas genom bildning och skriver om 
Nussbaum:

De färdigheter hon vill se förverkligade är ytterst beaktansvärda: kritisk under-
sökning av den egna traditionen och livsstilen, ett slags levande världsmedbor-

55 Försiktighetsprincipen ingår i Rio-deklarationen, antagen 1992 vid FN-konferensen 
om miljö och utveckling och slår fast att om det föreligger risk för allvarlig/oåterkallelig 
skada, får inte avsaknad av vetenskaplig bevisning användas som ursäkt för att skjuta 
upp kostnadseffektiva åtgärder för att hindra miljöförstöring.
56 Från uttrycket language of possibility – det språk som kompletterar language of critique 
och gör möjligheter och handlingar synliga och genomförbara (Breiting, Hedegaard, 
Mogensen, Nielsen, & Schnack, 1999).
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garskap och en förmåga till narrative imagination, alltså vad som skulle kunna 
översättas med ”den typ av fantasi som krävs för att kunna berätta”. (Liedman, 
2003, s. 347)

Liedmans slutsatser om hur undervisning i etik i skolan (gymnasieskolan) bör 
bedrivas är att den inte bör fyllas med abstrakta moralregler och entydiga exem-
pelberättelser. I stället framhåller han historiens motsägelsefulla mångfald och 
inte minst konstens och särskilt litteraturens förmåga att ge rik sekundär livs-
erfarenhet. Denna sekundära livserfarenhet kan bidra till att utveckla både fantasi 
och kritisk sans, vilket är den bästa grundvalen för demokratisk och moralisk 
klokhet. Liknande tankegångar finner vi hos Ricoeur (1992) som beskriver en 
idé om berättelsen om det egna livet som ett sätt att presentera sin moraliska och 
etiska riktning i livet för andra, men också för sig själv. 

Dahlin (1994) skriver att vi behöver finna ”former för att öva omdömeskraf-
ten” (s.51) och framhåller därmed ”den ansträngning som krävs i omdömesbild-
ningen” för att hitta frónesis. Med hjälp av omdömeskraften får moralen sin 
grund i friheten:

Då kan jag handla på grundval av min egen uppfattning av situationen och 
av vad som är gott och möjligt att eftersträva i just denna situation. (Dahlin, 
1994, s. 52)

Etik och moral 
I föregående kapitel om handling behandlade jag begreppet handlingskompe-
tens, med rötter i antikens ideal. I det här avsnittet introducerar jag begreppet 
avståndsmoral – även det med historiska traditioner. 

Den hållbara utvecklingens etik har blivit undersökt och omskriven ur flera 
perspektiv. Stenmark (2000) har gjort en analys av internationella och svenska 
dokument, från Världskommissionens rapport (WCED, 1987) till olika uppfölj-
ningsdokument fram till 1997, med syfte att undersöka miljöfrågornas värdedi-
mension i texterna. Stenmarks analys visar att dokumenten slår fast behovet av 
en ny global etik, men utan att ge explicita svar på vilken denna globala etik är 
och vilka grundläggande värden den ska utgå ifrån. Däremot finner han implicita 
värden (2000, s. 37f ) som bland annat visar på en grundläggande holistisk an-
tropocentrism57. Det specifikt nya Stenmark finner i sin analys av dokumenten, 

57 Antropocentrisk står för att naturen tilldelas ett värde endast i dess relation till 
männis kan, den enda organism som enligt detta synsätt har ett egenvärde. Holistisk 
innebär i detta sammanhang ett ontologiskt antagande att människan är en integre-
rad del av naturen och ingår i ett ekologiskt sammanhang på samma sätt som övriga 
organismer (till skillnad från dualistisk syn som särskiljer människan så starkt från 
andra organismer att hon inte ses som en del av naturen (Stenmark, 2000, kapitel 3; 
Svennbeck, 2003).
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är att människovärdet utsträckts till att omfatta även kommande generationer. 
Den hållbara utvecklingens etik beskrivs som intergenerationell antropocen-
trism till skillnad från den i västerlandet traditionella etikens intragenerationella 
antropocentrism. 

Den hållbara utvecklingens moral med sin starka koppling till handling och 
praktik, är inte lika väl undersökt som den hållbara utvecklingens etik. Om jag 
tillåter mig att uttrycka mig lite intuitivt, tycker jag mig märka en provocerande 
funktion i moralbegreppet. Etiken är ofarligare att ägna sig åt. Mer akademisk. 
Den kryper inte in på livet på samma sätt som moralen. Etiken är distanserad, 
intellektualiserad och går lättare att freda sig mot än moralen som tränger sig på, 
ibland på det mest obekväma sätt. Är det handlingsdimensionen i hållbar utveck-
ling man är ute efter, är det oundvikligt att ta moralbegreppet vid hornen. Etiken 
räcker inte till för att beskriva våra värdemässiga relationer i det levda livet. 

Etik och moral används i vissa fall synonymt, vilket kan motiveras etymolo-
giskt58. Här använder jag emellertid en vanligt förekommande distinktion mellan 
etik och moral, nämligen att moral visar sig i hur man handlar och i de värdering-
ar man håller om rätt och fel, medan etiken är ett reflekterat studium av moralens 
grunder. En moralregel som kan visa sig i handling är sköt dig själv i kontrast till 
moralregeln du har ansvar för alla, inte bara för dig och dina närmaste – ett kon-
trastpar som framträder i ett flertal berättelser i Karins levnadsberättelse.

Avståndsmoral 
En utgångspunkt för den här studien är att avståndsmoral (Almers, 2005; Almers 
& Wickenberg, 2008) i handling är kärnan i den hållbara utvecklingens värde-
grund. Det finns en mångfald av perspektiv på hållbar utveckling, men avstånds-
moraliska ställningstaganden ligger inbyggda i FN-definitionen av hållbar utveck-
ling genom definitionen av vilka som är moraliskt signifikanta att visa hänsyn. 
Att intervjupersonernas berättelser innehållit avståndsmoraliska resonemang med 
koppling till de egna handlingarna har därför varit ett urvalskriterium vid val av 
intervjupersoner. Avståndsmoral syftar på moraliskt ansvar, både intergeneratio-
nellt och globalt, i handling. Handlingar som kan övervägas med avståndsmora-
liska resonemang kännetecknas av att konsekvenserna av handlingarna drabbar/
gynnar någon man inte har en direkt relation till, till exempel för att man inte 
lever samtidigt. Nuvarande förbrukning av fosfat kan få drastiska konsekvenser 
för generationer som dagens människor aldrig kommer att möta. Att med tanke 
på kommande generationers behov bemöda sig om att spara fosfat är exempel på 
en avståndsmoraliskt motiverad handling. Det finns andra termer som gränsar 

58 Etik kommer av grekiskans ethos, sedvana , seder. Moral kommer av latinets mos, 
sedvana.
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till avståndsmoral. De jag har funnit relevanta att jämföra med är Noddings term 
care-about och Jonas term avståndsetik (distance ethics). 

Noddings (1984, 1992, 2002) använder care-for och care-about för att göra 
skillnad mellan två typer av omsorg. Ett care-for-förhållande innebär omsorg om 
den man möter ansikte mot ansikte, i en närhetsmoralisk relation, medan en 
omsorg utan ett personligt möte beskrivs som care-about. Förutsättningen för 
att en människa ska utveckla care-about är enligt Noddings att hon först och 
främst lärt sig vad det innebär att någon annan bryr sig om henne, följt av att 
hon själv lär sig att bry sig om någon i mötet ansikte mot ansikte. Först därefter, 
menar Noddings, är individen redo att själv bry sig om på avstånd och därmed 
omfatta care-about. Som jag tolkar Noddings term care-about kan den beskriva 
en del av det som kan rymmas inom begreppet avståndsmoral. Avståndsmoral 
är öppnare än care-about på så sätt att avståndsmoral inrymmer även andra ut-
tryck för människans etiska tendens59 än de som omsorgsetik innefattar. Att tala 
om en handling som styrd av avståndsmoral innebär en öppenhet inför vad den 
handlande erfar som drivkraft för avståndsmoralen. Den handlande kan referera 
till regler, plikt, etisk reflektion, medkänsla eller magkänsla. Care-about innebär 
däremot att omsorgen, medkänslan, förutsätts som drivkraft. Det som avgör att 
handlingen ses som ett uttryck för avståndsmoral är att handlingens avsikt, oav-
sett motiv och drivkraft, moraliskt inbegriper någon okänd som på avstånd, i tid 
eller rum, påverkas av handlingen.

Avståndsetik beskrivs av Jonas (1991) som en ansvarsetik. Eftersom mänsk-
ligheten genom modern teknologi skaffat sig förmågan att utplåna sig själv, har 
ansvaret kommit att få en ny dimension i historien. Jonas föreslår att kunskap 
medför en plikt gentemot det avlägsna. Etik grundad i kärlek är inte längre till-
räcklig eftersom den i första hand bygger på personliga relationer och därför fö-
reslår Jonas (1991) en utvidgad ansvarets etik som omfattar även dem vi aldrig 
kommer att känna. Avståndsetik skiljer sig från avståndsmoral genom att den 
senare är bunden till handling och också kan uppfattas på annat sätt än som etiskt 
reflekterad. 

Medan Noddings care-about är ett uttryck för hur subjektet ser på Den Andre60, 
är Jonas avståndsetik en abstrakt filosofi om ansvarsetik. Avståndsmoral fyller en 
begreppslig lucka inom den hållbara utvecklingens moraldiskurs genom att inte 

59 Den etiska tendensen beskrivs av öhman (2006) som en kommunikation som 
uppträder i olika situationer: ethical reflection, moral reaction och norms for correct 
behaviour. 
60 Den Andre, det vill säga den som inte är jag eller vi (den samme).
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teoretiskt, a priori, förutsätta någon specifik drivkraft. Hur subjektens drivkrafter 
upplevs blir med detta synsätt en fråga att undersöka empiriskt.

Avståndsmoralens geografiska dimension – Global etik som reflexiv 
grund 
Världskommissionen lyfter fram betydelsen av en global etik i rapporten Vår ge-
mensamma framtid:

Vi har försökt visa hur mänsklig överlevnad och mänskligt välstånd kan vara 
beroende av om man kan lyckas förvandla principerna bakom en hållbar ut-
veckling till en global etik. (WCED, 1988, s. 333)

Kemp (2005) beskriver i ett historiskt perspektiv hur idéer om undervisning för 
världsmedborgare utvecklats från antiken och framåt. Från stoikernas mer sym-
boliska uttryck blev världsmedborgartanken i och med Immanuel Kant mer kon-
kret. När Kemp (2005, s.13) argumenterar för tanken om världsmedborgaren 
som central och beskriver den som vår tids idé, tar han stöd hos nutida tänkare: 
Martha Nussbaum, Jürgen Habermas, Jacques Derrida och Ulrich Beck, för att 
nämna några. 

Med tanken om världsmedborgarskap uppkommer behovet av att klargöra 
olika perspektiv på global etik. En öppen definition av global etik är etisk re-
flektion och etiska teorier som rör globala problem. Global miljöetik beskrivs av 
Kronlid (2005) kunna ta sig uttryck som tre olika huvudtyper: för det första en 
miljöetik som fokuserar på gemensamma globala problem, för det andra en univer-
sellt giltig miljöetik, antingen i form av en normativ eller epistemologiskt giltig 
global miljöetik och för det tredje en kommunikativ globaletik, med vilket avses 
en etik som ett slags translokalt61 samtal. Den första varianten är problemoriente-
rad. Den uttrycks i termer av de problem som den syftar till att analysera, hantera 
och lösa. Definitionsgrunden ligger här utanför etiken till skillnad från den som 
ligger till grund för den andra varianten, den universellt giltiga normativa miljö-
etiken. Denna förstås som en samling universellt giltiga etiska principer som ska 
gälla för alla världsmedborgare (a.a.). The Earth Charter Initiative är ett exempel 
på en sådan samling etiska principer formulerade i fyra normativa huvudprin-
ciper: (1) Respekt och omsorg om den livsuppehållande sociala och ekologiska 
gemenskapen, (2) Ekologisk integritet, (3) Social och ekonomisk rättvisa samt (4) 
Demokrati, icke-våld och fred. (The Earth Charter Initiative Handbook, 2004). 
Det är initiativtagarnas förhoppning att en uppslutning kring Earth Charter 
skulle kunna bli en grund för : 

61 Translokal= på flera platser samtidigt. 
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[…]a shared vision of basic values to provide an ethical foundation for the 
emerging world community[…] (The Earth Charter Initiative Handbook, 
2004, p. 40)

De fyra principerna skulle därmed kunna utgöra en ”gemensam standard uti-
från vilken alla individers, organisationers, företags, regeringars och transna-
tionella institutioners uppträdande skall ledas och utvärderas” (a.a. p.40, min 
översättning).

En något mindre krävande form av universellt giltig etik är den epistemolo-
giskt universellt giltiga etiken som inte ställer krav på att alla ska kunna enas om 
de normativa principernas innehåll. 

Istället fokuserar man på att det bör finnas ett gemensamt accepterande av de 
skäl som olika människor över hela jorden i skiftande ekologiska, ekonomiska 
och sociala sammanhang (skiftande kulturer) anger för att de ska acceptera 
vissa normativa principer som giltiga. Detta innebär att en epistemologiskt 
universellt giltig global miljöetik är möjlig att förena med en kulturell moralisk 
relativism. (Kronlid, 2005, s. 160)

Man är alltså enig om vad som är goda skäl för att man ska kunna godta motsä-
gande globala normativa principer. Ett exempel på ett sådant skäl som världssam-
fundet genom uppslutningen kring hållbar utveckling enats om, är att mänsk-
ligheten har ansvar för att inte ödelägga kommande generationers möjligheter 
till ett bra liv. Detta skäl kan sedan utmynna i olika principer för olika nationer, 
kulturer och individer när det gäller konkreta tillämpningar. 

Kommunikativ globaletik handlar inte om problem eller innehållsliga aspek-
ter utan istället om proceduren genom vilken de etiska principerna kommit till. 
Istället för ett gemensamt normativt innehåll eftersträvar den en gemensam 
samtalsstrategi:

Man kan säga att den syftar till att skapa en samtalssituation där olika globa-
letiska principer utifrån olika moraliska sammanhang och etikers innehåll kan 
komma till tals för att ge olika definitioner på vad miljömoraliska globala pro-
blem är och vilka moraliska principer vi behöver för att hantera dem. (Kronlid, 
2005, s. 162)

Den kommunikativa globaletiken handlar om att erkänna sina egna och andras 
moraliska gränser som verkliga och giltiga, inte om att övertyga varandra om ”de 
egna moraliska gränsernas förträfflighet” (a.a.) utan att i samtal överskrida den 
globala moraliska distansen. 

Vilken typ av globaletik som är önskvärd eller möjlig är inte en fråga som dis-
kuteras eller görs till föremål för specifik analys i denna studie, men med ovan re-
dovisade former av globaletik, ger jag en översiktlig bild av olika synsätt som kan 
förekomma inom avståndsmoralens geografiska dimension. De avståndsmoralis-
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ka perspektiv i den geografiska dimensionen som framträder i Karins, Carls och 
Matildas berättelser och ställningstaganden, tar sin utgångspunkt i resonemang 
om rättvisa. De rör fattigdomsfrågor, skillnader i resursförbrukning och välstånd 
samt skillnader i hur människor drabbas av miljögifter och mineralbrytning. 
Begreppet ekologiska fotavtryck används av alla tre intervjupersonerna i resone-
mangen om konsekvenserna av hög och ojämnt fördelad materiell konsumtion:

Matilda säger att miljö- och resursfrågor ”känns som så självklara saker” för 
henne ”så det är svårt att sätta i ord” och att ”det hänger ihop med, jaa … att dom 
fattiga inte ska ha det så dåligt, ja alltså nån sorts mer rättvis fördelning”. 

Hon säger att om alla skulle leva som vi i västvärlden ”då skulle vi behöva 3 
jordklot till … ungefär”. Om det är 2 eller 5 jordklot till tycker Matilda inte är 
det avgörande: ”Jag tycker bara att själva grejen är att det inte går att alla gör som 
vi …”

Matilda anför uranbrytning som ”återigen en sån här global rättvisefråga, att 
vi ska göra nåt i andra länder som vi inte vill göra i vårt: bryta uran”. Frågor där 
hon för liknande resonemang är klimatfrågan och frågan om skillnader i arbets-
förhållanden och löner mellan länder.

Karin säger att hon inte enbart ser hotet mot människor, andra arter och sam-
hällen som något som ligger i framtiden. En ohållbar livssituation är redan här 
för många:

Domedagen finns ju för många redan nu, idag. I form av att dom lever på ett 
sopberg eller … inte har mat för dan. Eller regnskog som skövlas och arter som 
utrotas. [mm] Det händer ju liksom redan nu. Det är ju inte så att vi måste 
vänta 50 år innan vi ser det utan … [mm] det pågår ju.

Avståndsmoralens intergenerationella dimension
På samma sätt som en global etik omfattande nu levande generationer kan hante-
ras enligt olika principer, gäller detta även den intergenerationella etiken och mo-
ralen, fast här kompliceras bilden ytterligare av att vi inte vet speciellt mycket om 
de ännu ofödda generationerna. Hur många individer handlar det om och hur 
långt fram i tiden kommer människor att finnas? Det är omöjliga frågor att svara 
på. Därmed är en matematisk rättvisa som delar upp icke-förnybara resurser lika 
mellan alla nu levande och kommande människor i all framtid inte möjlig. Större 
möjligheter finns att resonera i termer av rättvis tillgång till ekosystemens gratis-
tjänster, de förnybara resurser som är grundförutsättningarna för mänskligt liv. 
Här skulle en avståndsmoralisk princip bland många möjliga i konkreta termer 
kunna formuleras som en generations skyldighet att överlämna intakta fiskpo-
pulationer, fotosyntetiserande ytor, pollinerare och klimatsystem till kommande 
generationer. Världskommissionen för miljö- och utveckling skräder inte orden 
i sin beskrivning av bristen på intergenerationellt ansvar hos nuvarande politiska 
och ekonomiska makthavare och förklarar ansvarslösheten med tidsavstånd:
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Många av de nuvarande ansträngningarna för att skydda och upprätthålla 
människors framsteg, för att möta människors behov och för att förverkliga 
människors ambitioner är helt enkelt inte acceptabla – varken i rika eller fattiga 
länder. De förbrukar alltför kraftigt, alltför fort redan överutnyttjat miljökapi-
tal för att vi skall kunna ha råd med dem i framtiden utan att göra bankrutt. 
De visar kanske vinst i vår generations balansräkningar, men våra barn kommer 
att ärva förlusterna. Vi lånar av kommande generationers miljökapital utan 
avsikter eller möjligheter att betala tillbaka. Våra barn och barnbarn kommer 
att fördöma våra slösaktiga vanor men de kan aldrig driva in vår skuld till dem. 
Vi handlar som vi gör, därför att vi inte kan ställas till ansvar: kommande ge-
nerationer röstar inte; de har ingen politisk eller ekonomisk makt; de kan inte 
ifrågasätta våra beslut. (WCED, 1988, ss. 21-22) 

Ett av de motiv Carl anför som argument för att engagera sig för bevarande av 
biologisk mångfald och förändrat skogsbruk, är grundat i intergenerationell av-
ståndsmoral: att kommande generationer har lika stor rätt till naturupplevelser 
och hög livskvalitet, till kultur, forskning och väl förvaltade naturresurser. Carl 
säger att ”det handlar om att vara juste” gentemot de efterkommande:

Den biologiska mångfalden måste bevaras [mm] och det är väl, ja … [ja, för att 
… ?] Tja, för att … ? Det är extremt svårt att formulera. [jaa] Det är verkligen 
… Dels handlar det ju faktiskt om framtida generationer liksom. Dom har 
också rätt att uppleva det här. [mm] 

Engagemanget för att de kommande generationerna ska ha tillgång till en bio-
logisk mångfald beskriver Carl som en förpliktelse gentemot deras rätt till hög 
livskvalitet: 

Det är ju mer som, eeh …: Vi får se till att mänskligheten överlever på sikt! 
Och att även framtida generationer kan få en riktigt bra livskvalitet. [mm] Jag 
tror att det kan vi inte ha utan … att ha tillgång till … oförstörd är fel ord, men 
… naturlig natur.

Vi bör liksom inte lämna efter oss något som är sämre till kommande genera-
tioner. Så vi bör ju inte lämna efter oss mindre biologisk mångfald … Och vi 
bör inte heller lämna efter oss en förgiftad miljö och vi bör inte lämna efter oss 
ett sabbat klimat. 

Matilda som uttalat sig om kärnkraften som en global rättvisefråga i de led som 
handlar om uranbrytning talar också om att förvaring av det radioaktiva avfallet 
är en problematisk fråga ”inte i rummet utan i tiden”. Hon kallar det ”nån sorts 
rättvisefråga in i framtiden”:

Med vilken rätt tycker vi att vi kan göra något som kan ha en effekt om hundra 
tusen år? Alltså som är kvar att ta hand om och ska förvaltas. Det har jag så 
svårt att se varför det är hållbart. Eller varför man säger: ”Jomen, det är en så 
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ren energikälla”. [mm] Ja, visst men … Det är väl ändå en otäck grej att lämna 
i arv.

Karin vill hålla sina koldioxidutsläpp låga och motiverar det med att det är en 
följd av att hon vill bidra till att värna värden som kan hotas om inte klimat-
förändringarna hejdas: naturens egenvärde, icke-mänskliga och mänskliga sam-
hällen, både nu levande och kommande: 

Det är bara ett konstaterande att koldioxid leder till klimatförändringar och 
därför vill jag minska det. [Även om inte du kommer att märka nån som helst 
skillnad?] Nej men visst. Självklart. 

Karin inkluderar ”dom människor som drabbas, både här och nu och i framtiden” 
och säger att om hon kan ”bidra till att dom kan fortleva” så vill hon göra det. 

Vidare teoretiska resonemang om rättvisa mellan generationer förs av till ex-
empelvis Attfield (1999) och Jonas (1991).

Att skapa moralisk närhet till det avlägsna
Transnationella samtal (Kronlid, 2005) kan vara verktyg för att överbrygga geo-
grafisk distans och skapa närhet – kunskaps- och känslomässigt. Närheten kän-
netecknas av igenkännande och ”av ökad kunskap om och upplevelsen av att 
mina handlingar påverkar dessa andra som jag sällan eller aldrig kommer i fysisk 
kontakt med” (Kronlid, 2005, s. 163) Utmärkande för transnationella samtal är 
att de sker mellan globala aktörer oavsett politisk eller ekonomisk maktposition 
och utan bindning till nationsgränser (a.a.). De transnationella samtalen gör att 
människor ibland kan känna större kunskaps- och känslomässig närhet till vissa 
människor på stora geografiska avstånd än till vissa människor i närmiljön. 

Miljöfilosoferna Cuomo och Gruen (1998) använder termen moralisk distans 
(moral distance) för att beskriva det problematiska avstånd som ”separates moral 
agents from morally considerable beings” (p. 130). Förutom det geografiska och 
det intergenerationella avståndet beskriver Cuomo och Gruen också andra emo-
tionella avstånd, bland annat till icke-mänskliga djur. De söker efter sådant som 
kan överbrygga den moraliska distansen och föreslår olika ingångspunkter i form 
av bland annat modeller och analogier (1998). 

Att åstadkomma närhet till de ännu inte födda, de kommande generationerna, 
är inte genomförbart med transnationella samtal. Här fordras andra verktyg. Om 
den moraliska distansen ses som problem som behöver överbryggas, kanske em-
pirisk explorerande forskning om avståndsmoral i praktiken kan vara ett verktyg 
i sökandet efter bryggor. 
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Avståndsmoral i den empiriska studien
Sammanfattningsvis har avståndsmoraliska resonemang varit ett av mina urvals-
kriterier i studien, vilket jag redovisar närmare i metoddelen. Karin, Carl och 
Matilda för avståndsmoraliska resonemang i anslutning till att de talar om män-
niskans påverkan på klimat och biologisk mångfald, spridning av radioaktivitet 
och miljögifter samt när de talar om ojämnt fördelad resursförbrukning. Genom 
de citat ur intervjuerna med Karin, Carl och Matilda som jag redovisat i det här 
kapitlet har jag velat visa dels hur avståndsmoral kan uppträda i praktiken och 
därmed konkretisera mina urvalskriterier i detta avseende. Resonemangen rör 
både en intergenerationell och en global dimension och de uppfattas som själv-
klara för ungdomarna. De har konsekvenser för ungdomarnas sätt att agera i sin 
vardag och för deras samhällsengagemang. 

Avståndsmoraliska ställningstaganden leder inte med nödvändighet till samma 
slutsatser om vilka handlingar som är rätt eller fel eller som är hållbara eller ohåll-
bara. Däremot innefattar de att ställningstagandet motiveras av att även kom-
mande generationer eller i andra avseenden avlägsna andra, tillerkänns rättigheter 
och moralisk signifikans. 
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Livsvärlden 
Det jag undersöker empiriskt i den här studien är några aktiva ungdomars erfa-
renheter av hur de utvecklat viljan och förmågan att handla i avståndsmoraliska 
frågor. Det är således en upplevelse- och erfarenhetsbaserad verklighet jag under-
söker, tolkar och beskriver. Det är via intervjupersonernas berättelser i muntliga 
intervjuer som jag utvecklar min förståelse av deras erfarenheter. Jag eftersträvar 
att i en första analys- och tolkningsfas förstå den specifika individens berättelse 
– en förståelse av det särskilda. Genom att studera olika berättelser från flera in-
divider med olika erfarenheter får jag också möjlighet att distansera mig från det 
individspecifika för att söka efter mönster, likheter och skillnader. 

När jag valde teoretisk grund för studien utgick jag från mina forskningsfrågor 
och mina mer eller mindre medvetna idéer om hur det går att nå kunskap om 
den. Jag har valt en livsvärldsfenomenologisk teorigrund vilket ger mig möjlig-
het till stor öppenhet för empirin. Detta jämfört med om jag valt en teorigrund 
som erbjudit färdigformulerade kategorier av verklighetens vara i en eller annan 
renodlad aspekt, till exempel som enbart mänsklig konstruktion eller som iakt-
tagbara fysiska processer. Jag har valt en pluralistisk hållning och närmar mig 
den verklighet jag vill undersöka med en så stor öppenhet jag kan uppbringa. 
Resultaten får framträda ur det empiriska materialet som jag behandlar så för-
domsfritt62 jag kan.

De mer eller mindre legitima för-domar som jag omedvetet bär med mig kan 
jag inte undvika, men på olika sätt hantera, vilket jag beskriver i metodavsnittet. 
Att vara medveten om att, och i viss mån hur de påverkar mig som forskare och 
därmed forskningsprocessens inriktning och vad som träder fram, är en förutsätt-
ning för att inte låta för-domarna förutbestämma forskningens resultat. Genom 
mina intervjupersoners berättelser och genom de händelser vi är med om tillsam-
mans under forskningsprocessen, får jag nya erfarenheter. Min förståelse omkon-
stitueras genom att jag får del av nya perspektiv, vidgar min förståelsehorisont och 
berikas i förmågan att förstå de objekt jag undersöker på nya sätt.

Under 2000-talet har den svenska pedagogiska forskningen på livsvärldsfeno-
menologisk grund tagit fart och ett flertal avhandlingar och licentiatuppsatser 
inom pedagogik och pedagogiskt arbete har lagts fram (Alerby, 1998; Hugo, 
2007; E. Johansson, 2004; Nielsen, 2005; Segolsson, 2006; Vinterek, 2001). För 

62 Gadamer talar om för-domar i både positiv och negativ mening (2001, s. 270). För-
domar är oundvikliga och också en förutsättning för att vi ska kunna förstå världen. För 
att skilja ut Gadamers bredare betydelse från det vanligen enbart negativt använda ordet 
fördom, används ett bindestreck.
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en mer utförlig beskrivning av den fenomenologiska filosofin63 och forsknings-
traditionen hänvisas till Bengtsson (2001, 2004, 1999). Nedan följer en presen-
tation av allmängiltiga fenomenologiska utgångspunkter följt av en precisering av 
vilka av den fenomenologiska mångfaldens föränderliga stigar som jag valt för att 
göra studiens forskningsobjekt rättvisa.

Fenomenologi
Livsvärldsfenomenologin, som den här studien tar sin utgångspunkt i, har sina 
rötter i den moderna fenomenologiska filosofin grundad av Edmund Husserl 
(1859-1938). Husserls fenomenologiska filosofi uppstod som en kritik mot att 
den traditionella vetenskapen fick människor att fjärma sig från ”den konkreta 
verkligheten och själva livet” (Gustavsson, 2000, s. 71) genom ”sina begrepp, 
teorier och abstraktioner” (s.71). 

Fenomenologi är inte något enhetligt. För att inte skapa onödig förvirring när 
jag använder termen, följer här en precisering av vilken gren inom den fenomeno-
logiska rörelsen jag åsyftar. Uttrycket den fenomenologiska rörelsen (Husserl, 1962; 
Spiegelberg, 1976) beskriver att fenomenologin tar sig skilda uttryck när den 
prövas i olika sammanhang och att dess grenar hela tiden utvecklas. Gemensamt 
för alla riktningar av fenomenologi är emellertid strävan efter att gå tillbaka till 
sakerna själva64, det vill säga sakerna så som de visar sig för ett medvetande, såsom 
fenomen. Fenomen, i fenomenologisk mening, betecknar vare sig rena ting i sig 
eller rena subjektiva tankekonstruktioner. Istället ska fenomen förstås som objekt 
i världen erfarna av subjekt i världen (Kroksmark, 1987; Nielsen, 2005). 

Fenomenologi som metod innebär att varken vetenskapliga teorier eller sunt 
förnuft tas för givet. Istället söker fenomenologisk metod göra så full rättvisa som 
möjligt åt det som undersöks och det som vi får tillgång till genom erfarandet 
(Bengtsson, 2001). 

Det är detta som fenomenologin går ut på, att i någon betydelse få grepp om 
de sakerna så som de visar sig i erfarenheten, begreppslägga dem, men utan att 
våldföra sig på dem. (Bengtsson, 2001, s. 26)

Fenomenologiska undersökningar leds således inte av förutbestämda principer 
och teorier om de saker som ska undersökas – principer och teorier som själva 

63 Termen fenomenologi kommer av grekiskans phainomenon (det som visar sig) 
och definieras som läran om det som visar sig för ett medvetande (Lübcke, 2004). 
Fenomenologisk filosofi kan utgöra en grund för empirisk forskning inom exempelvis 
omvårdnad eller som i den här studien, pedagogik/didaktik.
64 Den grundläggande fenomenologiska principen: ”we must go back to ’the things 
themselves’”, formulerades av Edmund Husserl (1970, p.252), grundaren av den mo-
derna fenomenologiska filosofin.
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sätter gränser för vad undersökningarna kan komma att visa. De präglas istället av 
öppenhet och känslighet för sakerna och leds av sakerna själva (Bengtsson, 2001). 
Sakerna själva i föreliggande studie utgörs av processen att utveckla avståndsmoral 
i handling eller annorlunda uttryckt, processen att utveckla handlingskompetens för 
hållbar utveckling. Med sakerna själva kan i andra fenomenologiska studier avses 
så skiftande företeelser som känslor, fysiska ting och sociala institutioner. 

Det erfarande subjektet och livsvärlden
Den fenomenologi jag tar epistemologisk spjärn i, grundar sig i Martin Heideggers 
(1889-1976) kritik av Husserl. Husserl ville finna grundvalen för all vardaglig, 
vetenskaplig och filosofisk kunskap genom att sätta parentes om alla förutfat-
tade meningar (Husserl, 1962). En forskare ska och kan, enligt Husserl, genom 
epoché65, sätta sig själv och de egna erfarenheterna inom parentes. Husserls re-
sonemang har förståtts som att det är möjligt att från en orörd position studera 
verkligheten utan störande inflytande från egna för-domar och existensomdömen 
(Bengtsson, 1999). Enligt den husserlska filosofin66 skulle fenomenens sanna 
väsen, essensen, kunna nås från denna position. Heidegger formulerade en kritik 
som gick ut på att den transcendentala fenomenologin i Husserls tappning miss-
lyckas med att göra rättvisa åt sakerna själva. Om existensen är en viktig del av 
sakerna själva, gör man ju inte rättvisa åt dem om man sätter den (existensen) 
inom parentes. Enligt Heidegger innebar parentessättande av existensen ett brott 
mot fenomenologins grundprincip (Bengtsson, 1999). 

I och med Heideggers uppgörelse med Husserls redovisning av de transcen-
dentala förutsättningarna för all förståelse, banades väg för en fenomenologi som 
bygger på antagandet att forskaren inte kan stå utanför den värld som under-
söks. Forskaren påverkar världen och världen påverkar forskaren. Härefter har 
det av Heidegger introducerade synsättet varit det dominerande inom de olika 
riktningarna av fenomenologin och det är också det synsätt som genomsyrar den 
här studien i genomförande av intervjuer, analys, tolkning och resultat. Den fe-
nomenologiska önskan att förankra kunskapen i det som omedelbart visar sig har 
kombinerats med en hermeneutisk betoning av att kunskap uppstår i växelverkan 
mellan forskarens förförståelse och nya erfarenheter: 

Utifrån subjektets existens i världen och tiden argumenterade hermeneutikerna 
för att vi aldrig har direkt tillgång till sakerna själva, för att tala med Husserl. 
De är alltid redan förmedlade av subjektets förankring i en historisk period, 
en social omgivning, ett visst språk osv. Om fenomenologin fortfarande vill 
vara trogen de undersökta företeelserna, räcker det därför inte att bara betrakta 

65 Även transcendental reduktion, vars syfte är att tematisera och reflektera över förgivet-
tagandet av varandets existens (Ströker, 1987). 
66 Möjligen var Husserl själv tveksam till detta på senare år, påverkad av Heidegger.
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sakerna och beskriva dem. Betraktandet har snarare förståelsens struktur, den 
hermeneutiska cirkelns struktur, och av den anledningen måste sakerna tolkas. 
Från och med denna insikt, hävdas det, måste fenomenologin vara hermeneu-
tisk. (Bengtsson, 1999, s. 14-15) 

Pluralistisk ontologi – den sammanflätade livsvärlden
En ontologisk grundfråga att ta ställning till i empiriska studier är om verklig-
heten som studeras är av monistisk, dualistisk eller pluralistisk karaktär. Den 
här avhandlingens forskningsfråga skulle inte vara betjänt av att reduceras till 
vare sig materiella aspekter eller tankevärld. Inte heller av ett dualistiskt förhåll-
ningssätt som skiljer mellan kropp och själ eller mellan individ och värld. Det 
av Heidegger, och sedermera också till exempel Merleau-Ponty, vidareutvecklade 
begreppet livsvärld, erbjuder som alternativ en pluralistisk ontologi, där den verk-
lighet som undersöks inte reduceras till enstaka aspekter – vare sig kognitiva, 
sociologiska eller psykologiska – utan undersöks i sin sammanflätade komplexi-
tet. Relationen mellan vetenskap och livsvärld exemplifieras av Merleau-Ponty 
med relationen mellan geografins abstrakta teckenspråk i relation till landskapet 
i vilken vi ”på förhand lärt oss vad en skog, en prärie eller en flod är” (1962, p. 
ix, min översättning). Merleau-Ponty beskriver livsvärldsperspektivet som med-
vetandets, genom vilket “en värld formar sig runt mig och börjar existera för mig” 
(a.a. p. ix). Livsvärlden beskrivs av Merleau-Ponty som den värld vi förnimmer. 
Livsvärlden förändras med våra upplevelser och erfarenheter, även av vetenskaplig 
kunskap, och den är all kunskaps grund:

All my knowledge of the world, even my scientific knowledge, is gained from 
my own particular point of view, or from some experience of the world without 
which the symbols of science would be meaningless. (Merleau-Ponty, 1962, p. 
viii)

Livsvärlden är således grunden för all vetenskaplig kunskap, samtidigt som den 
också informeras av vetenskapliga begrepp och teorier. 

Till-världen-varo är den svenska översättningen av Merleau-Pontys benämning 
på subjektets interaktion med världen (Bengtsson, 2001), ett uttryckssätt för att 
göra tydligt subjektets sammanflätning med världen och att subjektet riktar sin 
uppmärksamhet mot världen. Merleau-Ponty betonar människans kroppslighet: 
att det är genom kroppen som subjektet är intrasslat och sammanvävt med värl-
den. När Merleau-Ponty (1962) poängterar att det är genom kroppen vi kan 
agera och påverka världen, är det den levda kroppen som erfar och handlar han 
avser, inte den biologiska, biokemiska eller fysikaliska kroppen så som den stu-
deras och beskrivs inom naturvetenskapen (Bengtsson, 2001; Nielsen, 2005). I 
Bengtssons tolkning är den levda kroppens till-världen-varo ”den skärningspunkt 
där det individuella och kollektiva möts och förenas i en föränderlig och skör 
enhet” (2001, s.92). Den levda kroppen erfar helheter, exempelvis att en män-
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niska är glad. Helheterna bestämmer sedan delarna – de uppdragna mungipor 
och den stigande satsmelodin. Det är den gladas hela till-världen-varo som får oss 
att förstå hennes glädje genom att den är ”inkarnerad i den andres hela existens-
sätt och uppfattas direkt i en pre-predikativ erfarenhet av oss” (Bengtsson, 2001, 
s. 89). 

Livsvärlden i den empiriska studien
Detta livsvärldsfenomenologiska förhållningssätt kommer i den här studien till 
uttryck genom formuleringen av forskningsfrågorna och de livsvärldsnära meto-
der som använts. Det är utveckling av avståndsmoral i handling som erfaren helhet 
av avsikt och aktivitet som studeras och inte kvantitativt mätbara beteenden eller 
miljöpåverkan som utgör data som tolkas.67 En strävan har varit att använda 
metoder känsliga nog för att fånga komplexiteten i empirin, en förutsättning 
för närheten till livsvärldens ”nätverk av sammanflätningar och förgreningar som 
finns mellan subjekt och objekt” (Bengtsson, 2001, s.31).

Den teoretiska utgångspunkten att världen och människan är oupplösligt för-
enade, innebär att kunskap och mening konstitueras. Den mening som konstitu-
eras i livsberättelserna i den empiriska studien är beroende av intervjupersonens 
erfarenheter, intervjuarens erfarenheter och den situation som intervjun försiggår 
i. Intervjusituationerna ingår också i en större historisk helhet. De omständig-
heterna tillsammans ger vissa förutsättningar för den mening som konstitueras i 
studiens intervjuer, subjektivt och intersubjektivt. 

Studiens teoretiska grundhållning till relationen forskare – kunskapsobjekt, 
kan beskrivas som att forskaren som undersöker livsvärlden ingår som en del i 
den undersökta livsvärlden och påverkar den. Motsvarande ingår intervjuperso-
nerna i livsvärlden och påverkar därmed forskaren. Livsvärldsforskaren närmar 
sig inte forskningsobjektet – valda aspekter av livsvärlden – med färdiga teorier, 
strukturer och kategorier att sortera data i. Det livsvärldsfenomenologiska för-
hållningssättet innebär istället en öppenhet för livsvärlden i dess komplexitet och 
en strävan att låta berättelser och teori framträda ur materialet. Det är livsvärlden 
som är den konkreta grunden och förutsättningen för den vetenskapliga tolk-
ningen, inte tvärtom. 

Förståelse och tolkning
Att förstå en annan människa
Mitt forskningsintresse av att förstå individers upplevelser hämtar också teore-
tiskt stöd i det fenomenologiska horisontbegreppet. Husserl (1962) och seder-
mera Gadamer (2001) och Merleau-Ponty (1962) benämner den position utifrån 

67 Sådana forskningsprojekt finns och de har andra mål och teoretiska perspektiv än 
denna studie. Se exempelvis Kollmuss & Agyeman (2002).
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vilken världen visar sig för kunskapssubjektet för kunskapssubjektets horisont. 
Horisontbegreppet åskådliggör att människan alltid befinner sig i en historiskt 
bestämd position, bestämd av tidigare erfarenheter, och att det är från denna 
punkt hon kan se världen. Synfältet avgränsas av horisonten. Horisonten kan för-
flyttas och vidgas i och med att man gör nya erfarenheter. Eftersom alla positioner 
är historiskt bestämda och för-domsfulla, är ren objektivitet omöjlig (Gadamer, 
1997). Det finns bara subjektiva upplevelser av världen, men intersubjektivitet 
och horisontsammansmältningar68 får oss att ändå förstå varandra. Gadamer skri-
ver att för att förstå en annan människa måste man försätta sig i den andras situa-
tion, vilket innebär att ”bli medveten om den andras annan-het och oupplösliga 
individualitet först genom att försätta sig i hennes läge” (s.152). Detta innebär 
enligt Gadamer inte att man ”lever sig in i en annans individualitet” (s. 152) 
men däremot att man övervinner såväl sin egen som den andras partikularitet till 
förmån för en högre gemenskap. 

Det finns alltid något vi inte kan nå hos den andre, men genom interaktion, 
direkt eller via berättelser eller andra kulturella uttryck, kan vi förflytta våra hori-
sonter och se på nya sätt (Merleau-Ponty, 1962). Det är till en kroppslig intersub-
jektivitet Merleau-Ponty hänvisar, när han hävdar att vi erfar betydelsen av andras 
kroppsspråk direkt genom att betydelsen är inkarnerad i gesterna och inte dold 
och förborgad i dem. Merleau-Ponty beskriver hur en människa i handling kan 
få en annan människa att se världen på ett nytt sätt, genom att de föremål som 
omger den handlande människan får ny betydelse för betraktaren. Föremålens 
ursprungliga innebörd för betraktaren kompletteras nämligen med den betydelse 
de har för den människa som är verksam med dem (Bengtsson, 2001). 

Istället för att kunna reduceras till min syn på världen överskrider den andre 
min värld. Den andre utgör därmed en fortsättning av min egen till-världen-
varo. Allmänt formulerat utgör vi alla en oändlig och öppen fortsättning av 
varandra. (Bengtsson, 2001, s. 86)

Det metodologiska valet att jag deltar i aspekter av livet där engagemang och 
handling för hållbar utveckling är i förgrunden, är inspirerat av Merleau-Pontys 
resonemang om kroppslig intersubjektivitet. 

Kritisk fenomenologi
Paul Ricoeurs (1913-2005) kritiska fenomenologi har influerat den här studien 
med perspektivet att förståelse och förklaring, snarare än att motverka, kan berika 

68 Horisontsammansmältning användes metaforiskt av Gadamer (1997) främst i 
beskrivningen av en förståelseinriktad tolkning av texter från främmande kulturer 
och tidsepoker men används nu även i samhällsvetenskaplig forskning för att beskriva 
förståelseprocesser i sociala verksamheter och i samtal mellan människor (Hugo, 2007; 
Nyström, 2004) .
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varandra och att ett individperspektiv också kan befruktas av ett strukturellt 
perspektiv.69 

Ricoeur kom att utveckla en kritisk fenomenologi, eller om man så vill, en kri-
tisk hermeneutik. Det kritiska draget som Ricoeur tillför fenomenologin innebär 
ett moment av produktiv distansering. Syftet med denna distansering är att inte 
bara förstå utan att också förklara. Förklaring får komplettera förståelsen, men 
ersätter den inte. Ricoeur argumenterar med att förklaring ger bättre förståelse.70 
Enligt Ricoeur (1988) innebär förklaring i narrativ forskning att det inbördes 
beroende som finns mellan berättelsens delar klarläggs. Förståelsen av helheter-
na finns där, såväl före som under och efter lyssnande och läsning. Ricoeur är 
noga med att inte fastna i strukturalismens totala distans till individen. Det är 
alltid någon som handlar i strukturen och systemen. Strukturalismen kan, enligt 
Ricoeur, vara viktig som redskap för bättre förståelse av denna någon. Dess för-
klaringar kan fördjupa förståelsen av individen (Kemp, 2005). 

En växling mellan horisontsammansmältningens förståelse och den kritiska 
distanseringens förklaring kännetecknar analysen i den här studien. Framförallt 
är det genom jämförelser mellan flera personers berättelser, men också inom en 
berättelse, som det kritiskt distanserade draget kommer till uttryck. Det är i det 
syftet som olika distanserande analysmetoder från narrativ forskningstradition 
har kommit att komplettera den mer omedelbara förståelsen i analys- och tolk-
ningsarbetet. Mina jämförelser med tidigare forskning och teorier med andra 
epistemologiska utgångspunkter fyller också en distanserande och förklarande 
funktion.71 

Mimesis
Mimesisbegreppet72 har kommit att inspirera mitt avhandlingsarbete på två sätt. 
För det första som inspiration och argument för att använda berättelser som data 
och som presentationsform för forskningsresultaten. För det andra har jag i mi-
mesis kommit att känna igen drag i ungdomarnas berättelser om hur de utvecklat 
sin avståndsmoraliska handlingskompetens.

Ricoeur använder Aristoteles mimesisteori för att beskriva hur det narrativa 
språket, berättelsen, kan bidra till meningskonstitutionen i våra liv. En berät-

69 Skillnaden mellan att förklara och att förstå introducerades av William Dilthey 
(1833-1911) för att göra en distinktion mellan naturvetenskapernas kausala förklaringar 
och de humanistiska vetenskapernas strävan efter förståelse av konst och historia (Kemp, 
2005).
70 Det är på den här punkten som Ricoeur markerar gentemot Gadamers hermeneutik 
och emot fenomenologin när han inför det distanserande, kritiska momentet.
71 För vidare läsning om detta se Englund (2005).
72 Mimesis av grekiskans mimeistthai (= framställa)
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telse kan förstås som en organisering av ett antal händelser och Ricoeur ser en 
strukturlikhet mellan en förklaringsmodells uppdelning av material i kategorier 
och hierarkier och en berättelses förklarande potential i sammansättningen och 
struktureringen av en intrig (Selander & ödman, 2004). Ricoeur (1976) menar 
att en berättelse om livet är en mimesis, en skapande efterlikning, av människan 
och hennes handlingar. Den skapande efterlikningen görs såväl av berättaren som 
av lyssnaren (Ekman, 2004).

Den direkta betydelsen av mimesis är dramatisk framställning men bibety-
delsen, efterbildning eller efterhärmning av personers handlingar, tillstånd och 
erfarenheter, har kommit att dominera. Det är inte i betydelsen kopiering eller 
avbildning som Aristoteles använder mimesis. Istället är det en efterbildning som 
också omfattar en skapelse (poiésis) han åsyftar när han framhåller mimesis som 
princip för konsten (Kemp, 2005). Forskningsmässigt ger mimesisteorin stöd för 
att använda narrativa metoder, såväl när det gäller insamling och bearbetning av 
data som presentation av resultat. Ungdomarna i min studie har ibland beskrivit 
sitt lärande som något slags skapande efterlikning. I berättelserna framträder bland 
annat skönlitteratur, föräldrar, äldre kamrater och lärare som bidragande till kon-
stitutionen av ungdomarnas vilja och förmåga att handla i en mer eller mindre 
skapande mimesisprocess. Ett exempel är Carls berättelse om en mellanstadie-
lärare som han upplever ha betytt mycket för hans kritiska förhållningssätt:

Jag har en känsla av att han var ganska klarsynt på saker och ting. Kunde se 
igenom även ganska … de här lite (host) luddigare fördomarna, dom här lite 
mer oformulerade, [mm] som ändå styr hur människor … påverkar varandra, 
eller interagerar [mm] Det var ju det, man tog till sig det han sa. Han var ju en 
lärare och en stor auktoritet.

Ett annat exempel är Matildas beskrivning av förebilder som fått henne att vilja 
och att tro att hon kan ”göra skillnad”, mamman och alla andra som hon sett 
kämpa:

Det har fått hemifrån, för jag har en mamma som … aldrig ger upp. Hon är 
verkligen jätte- … hon kan få dom flesta till det hon tycker är lämpligt. Alltså 
hon kan gå in på en bensinmack och få dom att plocka undan porrtidningarna 
eller så, alltså just genom att prata med dom.

Det har jag varit med när hon har gjort, när jag var riktigt liten. Och fått för-
klarat för mig varför. När hon stått i kön med en knippe porrtidningarna och 
så där: ”Dom här vill jag inte att mina barn ska se”. Det är ganska … Att ha 
en så stark … stark bild av hur … ja … att faktiskt den lilla människan kan 
göra skillnad, sen så klart bara på ett litet lokalt plan. Men det är också ringar på 
vattnet … på nåt vis. Att man inte bara får tänka att dom små sakerna inte är 
viktiga, för då … Det är dom! … Och så alla … alla man sett, alla fältbiologer 
och så, alla som kämpar. Det finns så mycket människor som gör sånt. (lågmält) 
Inte bara fältbiologer. 
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Kemp (2005) beskriver mimesisbegreppet som väl lämpat att belysa efterliknan-
det i en elev-lärarrelation. Mimesisbegreppet kan ge en bild av hur förmedling 
av idéer från en generation till en annan kan gå till. Genom att jag hör någon 
annan tala om avståndsmoral eller världsmedborgarskap så får jag själv idéer. 
Idéer dyker inte upp från tomma intet. De finns i faggorna, förmedlade genom 
berättelser och levande förebilder, men de utvecklas, omkonstitueras och tar sig 
nya uttryck hos nya generationer i en skapande efterlikning i en annorlunda his-
torisk situation (Kemp, 2005, s. 203-205). Det finns frihetsgrader i mimesispro-
cessen – man väljer delvis vem man vill följa och i vilka aspekter och hur man 
kombinerar olika inspirationskällor – både i berättelsen och i livet. Etiken och 
moralen har utvecklats, inspirerats och förts vidare mellan generationer genom 
berättelser. Ricoeur (1992) beskriver en människas berättelse om sig själv som ett 
medel att förmedla sin etiska vision. Ekman (2004) formulerar detta som att det 
i berättelsens komplexa, fragmentariska och ofta osammanhängande beskrivning 
av handlingar, finns en etisk grundsyn som ”bildar den röda tråden, ploten, och 
hjälper oss att förstå” (s. 23). Moralen framträder ur berättelsen genom ”konkreta 
exempel, beskrivningar om hur vi försöker förverkliga och leva upp till vår etiska 
vision” (s. 23). Det är just sådana konkreta exempel som utgör bas i denna studies 
beskrivningar av ungdomars avståndsmoral i handling.

Den sanna filosofin består i att lära sig se världen på nytt och i denna mening 
kan en berättelse beteckna världen med samma ”djup” som en filosofisk trak-
tat. (Merleau-Ponty, 2004, s. 60)
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Metodologiska överväganden och metodiska 
konsekvenser
Livsvärldsfenomenologin är förenlig med flera kvalitativa metoder. I den här stu-
dien har jag använt etnografiskt inspirerad deltagande observation, för att göra 
urvalet av intervjupersoner, medan datainsamlingen har skett med intervjuer. 
Intervjuerna har varit en kombination av öppna livsberättelseintervjuer och halv-
strukturerade intervjuer. Bearbetningen av materialet har jag gjort följsamt gen-
temot objektet i dess komplexitet, för att göra den eftersträvade djupa förståelsen 
möjlig (Bengtsson, 1999, s. 42). 

Istället för att uppställa sökandet efter väsen eller variation som princip för 
bearbetning av det empiriska materialet är det utifrån en livsvärldsansats inte 
rimligt att ensidigt bearbeta materialet efter bara den ena eller andra principen. 
(Bengtsson, 1999, s. 43)

För att låta det empiriska materialet få komma till uttryck på sina egna villkor 
inom ramarna för forskningsfrågan (Bengtsson, 1999) har jag valt att presentera 
resultaten som andedräktsnära73 berättelser.

Den ursprungliga innebörden av ordet metod, methodos, är ”en väg som leder 
till målet” (Kvale, 1997, s. 11). Kvale (1997) liknar intervjun som metod vid en 
vandring i okänd terräng tillsammans med lokala invånare, där intervjuaren stäl-
ler frågor som får subjekten att berätta. Intervjupersonerna som jag vandrat med, 
har spelat stor roll för hur vandringarna, den praktiserade metoden, har utveck-
lat sig. Jag har under forskningsprocessen inte applicerat ett färdigt metodpaket, 
utan utvecklat de olika leden av datainsamling successivt, med forskningsfrågorna 
som ledstjärna och med de narrativa74 teoriernas livshistoriegenre (A. Johansson, 
2005) som stöd.

73 Tomas Kroksmark, personlig kommunikation, 7 maj 2008.
74 Narrativ teori är inte ett enhetligt forskningsfält utan rymmer skiftande teoretiska tra-
ditioner, som kan sammanfattas som teorier om berättelsen och berättandet. Narrativa 
metoder är de metoder som används när man samlar in och analyserar muntliga eller 
skriftliga berättelser (A. Johansson, 2005). Narrativ kommer från sanskrits ’gna’ som 
betyder överförande av kunskap från någon som vet (Kreiswirth, 2000, s. 304).
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Datainsamlingens grundidé –  att förstå livet genom 
berättelser
Forskning som syftar till förståelse av livsvärldar kräver datainsamlingsmetoder 
som är lyhörda för komplexitet och som anpassar sig, i tid och rum och till form, 
för att skapa så goda villkor som möjligt för att förstå livsvärlden.

Livsvärldsforskaren måste själv till platsen där upplevelserna, uppfattningarna, 
handlingarna osv. förkroppsligas i världsliga situationer, och i anslutning till 
att forskaren deltar i den verksamhet som utövas är det naturligt att på ort och 
ställe även samtala. (Bengtsson, 1999, s. 37)

Därför har studiens intervjuer i stor utsträckning genomförts i anslutning till 
situationer där intervjupersonerna praktiserat sitt engagemang, vilket beskrivs 
under rubriken Urval. Jag har ofta tillbringat mycket tid tillsammans med ung-
domarna i deras verksamhet i samband med intervjuerna, ibland flera dagar i 
sträck. Jag har eftersträvat att skapa goda villkor för förståelse genom öppenhet i 
frågandet, genom att uppmuntra till berättelser, men också genom att följa upp 
med frågor i intervjun när jag upplevt att jag inte förstått eller när jag önskat 
förtydliganden eller utvecklade resonemang i materialet. 

Jag har strävat efter att tillsammans med de intervjuade personerna spåra och 
förstå hur olika aspekter av handlingskompetens för hållbar utveckling har utveck-
lats, samt vilken roll utbildning av olika slag haft i denna process. Olika aspekter 
av handlingskompetens beskrivs som önskvärda mål i olika policy dokument och 
styrdokument för skolan (se kapitel Studiens bakgrund och mål). Att utgå från ett 
önskvärt tillstånd, en vision, och sedan försöka skapa en bild av hur processen dit 
har varit, kallas ibland för backcasting.75 Den väg jag har valt i den här studien 
när det gäller att nå kunskap om hur aspekter av handlingskompetens utvecklas, 
kan beskrivas som en sorts backcasting där de intervjuade ungdomarnas inspelade 
berättelser och intervjusvar utgör studiens data. Med detta menar jag inte att 
intervjupersonerna ska ses som idealtyper som skolan bör få alla elever att efter-
likna. Syftet med beskrivningarna är snarare att ge livsvärldsnära konkretion åt 
tämligen abstrakta mål, som till exempel vilja och förmåga till handling för hållbar 
utveckling, vilka förekommer i olika styr- och policydokument. 

Livsberättelser, livshistorier och levnadsberättelser
De narrativa teoretiska traditionerna ger ingen entydig definition av vad en be-
rättelse är. Enligt Heikinnen (2002) föreligger stor spännvidd mellan olika be-
rättelseforskare när det gäller striktheten i att fastställa krav för att något ska få 
kallas berättelse eller narrativ. Den sträcker sig alltifrån att kräva att berättelsen 

75 Se exempelvis European Environment Agency: ? 2006-03-02 
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ska innehålla en början, ett mittparti och ett slut samt innehålla en progressivt 
framskridande handling, till att i princip låta all typ av prosa, muntlig eller ned-
skriven, få räknas som berättelse. Lieblich, Tuval och Zilber (1998) menar att 
narrativ forskning inkluderar all forskning som använder och analyserar berät-
telsematerial. Johansson (2005, s. 122) beskriver att det inom berättelseforsk-
ningen är vanligt att skilja mellan argument, beskrivning och berättelse. Argument 
och beskrivning ingår ofta i en berättelse och utvecklar den. Medan berättelsen 
besvarar frågan Vad hände i mitt liv som gjorde mig så engagerad? besvarar argu-
mentet frågan Varför bör jag vara engagerad? och beskrivningen Hur är det att vara 
engagerad?. I studiens berättelser finns alla tre typerna närvarande och de hänger 
intimt ihop med varandra. Linde (1993) anger två villkor som ska vara uppfyllda 
för att en berättelse ska karakteriseras som livsberättelse. Dels ska berättelsen ha 
en poäng som innebär att världen förstås från den berättandes horisont och dels 
ska den innehålla något utöver det vanliga att rapportera, något som tydliggör 
berättarens känslomässiga förhållande till sitt liv. Ett kort konstaterande av att 
någon åt middag är ingen händelse av den digniteten. Det är däremot till exempel 
en berättelse om hur någon åt middag samtidigt som denne såg ett TV-program 
i vilket en djurrättsaktivist argumenterade för att sluta äta kött, hur den mid-
dagsätande reagerade på detta och vad det fick för konsekvenser76. Genom en 
sådan berättelse förmedlar berättaren både tradition, kultur, värderingar och sätt 
att se på världen. Det är inte bara till andra människor vi förmedlar när vi berättar 
utan också till oss själva. Berättelser är vägar till förståelse av motiven för de egna 
handlingarna (Ricoeur, 1991).

Inom biografisk berättelseforskning används ofta termerna livsberättelser (life 
stories) och livshistorier (life histories). Förenklat kan skillnaden beskrivas som 
att livsberättelsen är det som den intervjuade berättar och livshistorien är en be-
rättelse som en forskare berättar med utgångspunkt från livsberättelser och andra 
källor. Det behövs emellertid en något längre utläggning för att reda ut hur jag 
använder distinktionen dem emellan, eftersom termerna används på något olika 
sätt i olika traditioner. 

En livsberättelse (life story) definieras av Bertaux (1981, s. 7) som en persons 
egen fria berättelse om sitt liv. En livshistoria (life history) baseras, förutom på 
personens berättelse om sitt liv, också på andra källor (Bertaux, 1981). Life his-
tory uppkom som term när antropologer började komplettera sin dokumentation 
av personers livsberättelser med biografiska uppgifter från konversationer med 
andra personer (Langness, 1965). Kompletterande källor kan vara intervjuer med 
andra personer, dokument av olika slag men det kan också handla om komplet-
terande temaintervjuer med samma person som fritt berättat sin livsberättelse. 
Exempel på det senare återfinns hos öberg (1997) som grundar livshistorierna i 
sin avhandling på livsberättelser kompletterade med temaintervjuer i strävan att 

76 Exemplet är inspirerat av en av studiens intervjuer.
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få en så heltäckande bild som möjligt av intervjupersonernas liv, med utgångs-
punkt i forskningsprojektets frågeställningar. 

öberg (1997) utgår från Roos77 sätt att definiera en livsberättelse, nämligen 
som en berättelse (eller samling berättelser) som bygger på en persons eget liv, där 
den person som berättar är representerad som berättelsens subjekt och där han/
hon själv definierar vad som skall – och inte skall – inkluderas i berättelsen.78 
Det finns å andra sidan de som använder termerna life history och life story som 
synonyma.

Definitionerna är, som framgår ovan, inte entydiga. Johansson (2005) lägger 
en ontologisk distinktion i skillnaden mellan livsberättelseforskning och livshis-
torieforskning på så sätt att det är berättelsen såsom berättelse som undersöks i 
livsberättelseforskning, medan det är en bakomliggande verklighet man under-
söker i livshistorieforskningen. Johansson beskriver vidare livsberättelsen som en 
speciell typ av berättelse som innebär att en person berättar om sitt liv, allmänt 
eller i en viss aspekt. I livsberättelseforskningen är det människors tolkningar av 
sig själva som står i centrum (A. Johansson, 2005). 

Flera forskare, däribland öberg (1997) och Pérez Prieto (1998), har försökt 
undvika de bägge ytterligheterna inom berättelseforskningen, nämligen att an-
tingen behandla en livsberättelse som ett fönster mot en objektiv verklighet, som 
det därigenom oproblematiskt går att få kunskap om, eller den andra ytterlig-
heten, att behandla berättelserna som konstruktioner. öberg (1997) kallar sitt 
metodologiska förhållningssätt för retrospektiv reflektion. Han ser livsberättel-
ser som fönster till historien och till de intervjuades erfarenheter, men han ser 
inte fönstren som helt transparenta. Han ser också berättelserna som föränder-
liga genom den berättandes omtolkningar. ”Livets verkliga slumpmässighet kan 
aldrig förmedlas via en berättelse, eftersom berättelsen måste ha en viss koherens 
för att förstås av lyssnaren” (Ekman, 2004, s. 18). De korta glimtar av vårt liv vi 
kan förmedla genom berättelsen, kan genom vår tolkning av livsberättelsen ge oss 
”en förståelse av livet som en pågående tillblivelseprocess” (Ekman, 2004, s. 18). 
Roos (1991) framhåller att det finns en risk med att i alltför hög grad fokusera 
forskning på berättelser och narrativitet och därmed tappa bort den levda erfa-
renheten. Berättarens liv är i första hand levd erfarenhet, inte en berättelse, och så 
bör det också behandlas, menar han. 

77 öberg hänvisar här vidare till Roos (1988) Elämäntavasta elämähertaan [Från lev-
nadssätt till biografi]. Tutkijaliiton julkaisusarja 52. Jyväskylä: Gummerus OY. 
78Det finns även andra definitioner varibland öberg (1997) hänvisar till Danielsen 
(1993), Denzin (1989a) och Titon (1980). På finska finns en definition hos Makkonen 
(1993) ”Lukijan, lähdetkö mukaani?” Lajititetoisuus naisten omaelämäkerroissa i 
U. Piela (Red). Aikanaisia. Kirjoituksia naisten omaelämäkerroista. Tietolipas 127.
Tampere: Tammer-Paino Oy. 
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Vilket fokus man väljer – levt liv eller berättelsestruktur – är, menar jag, helt 
avhängig den forskningsfråga man arbetar med. I min studie är det en erfaren 
verklighet jag undersöker, och jag gör det via livsberättelser och halvstrukturerade 
intervjuer i kombination. Här finns således en problematik att reda ut. Studiens 
empiriska grund är ungdomarnas berättelser om vad som hänt och vad de erfarit 
och upplevt, inte ungdomarnas levda erfarenhet (jämför Pérez Prieto, 2000, s. 
10-11). Jag ser inte berättelserna vare sig som konstruktioner frikopplade från 
levd erfarenhet eller som representationer av det förflutna i ett naivt realistiskt 
perspektiv. Istället ser jag berättelserna som i intervjusituationen konstituera-
de tolkningar av det förflutna, av nuet samt av föreställningar om framtiden. 
Intervjusituationen är en del av den levda erfarenhet som utgör grunden för de 
berättelser som konstitueras. Från den utgångspunkten säger oss berättelserna 
såväl något om hur intervjupersonerna i efterhand ”organiserar sina erfarenhe-
ter och tilldelar dem innebörder” (Pérez Prieto, 2000, s. 12), som om hur deras 
levda liv har varit. Sammanfattningsvis framträder en tolkning av den levda erfa-
renheten av att utveckla handlingskompetens för hållbar utveckling, genom den 
mening som konstitueras i berättelsen.

Intervjuerna har inte följt en och samma förutbestämda mall utan anpassats 
flexibelt i situationen. När jag i studiens intervjuer frågat ungdomarna hur de 
blivit aktiva och engagerade har jag fått olika varianter av berättelser till svar. 
Ibland har intervjun resulterat i en lång och komplext uppbyggd berättelse bestå-
ende av många små berättelser som tillsammans belyst olika aspekter av processen 
att utveckla handlingskompetens. I andra fall har intervjun istället mer liknat ett 
samtal där jag ställt frågor som jag fått besvarade med antingen korta berättelser 
eller med argument och beskrivningar. Vid enstaka tillfällen, när det upplevts svårt 
att berätta spontant, har jag uttryckligen blivit ombedd att ställa frågor. Oavsett 
karaktären på samtalen, har de påverkat min förståelsehorisont. Ungdomarna har 
i flera fall i efterhand sagt att de upplevt att berättandet hjälpt dem att förstå sig 
själva och sina egna erfarenheter bättre. I samtliga fall har intervjuerna haft starka 
drag av livsberättelseintervjuer, genom att de intervjuade berättat fritt. Men in-
tervjuerna har i delar också varit halvstrukturerade (Kvale, 1997), med fokus på 
forskningsfrågan. I bemärkelsen att det inte enbart är intervjupersonernas fria be-
rättelser som utgör mina data, kan min forskning benämnas livshistorisk. Å andra 
sidan använder jag inte, förutom i urvalsskedet, andra källor än den berättande, 
även om jag kompletterar den spontana berättelsen med frågor. Detta ger forsk-
ningen starka drag av livsberättelseforskning. Tillsammans har datainsamlingen 
och tolkningen resulterat i vad jag benämner levnadsberättelser. Med traditionell 
terminologi är det närmaste jag kan komma, att kalla det livshistorier grundade i 
livberättelseliknande intervjuer.
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Datainsamling 
Urval
Jag har gjort ett strategiskt urval79 (Cantzler, 1992) av intervjupersoner med ut-
gångspunkt från deras aktiva deltagande i förändringsarbete för hållbar utveck-
ling i avståndsmoraliska frågor. Sammanlagt har jag intervjuat nio ungdomar i 
åldersspannet 17-26 år i en förstudie som inleddes 2004.80 Åldersintervallet är 
delvis motiverat av att ungdomarna funnits i skolsystemet under 1990-talet när 
hållbar utveckling blev ett uttalat utbildningsmål. Minimiåldern satte jag till 17 
år för att ungdomarna skulle ha hunnit påbörja sina gymnasiestudier. Jag be-
gränsade åldern uppåt till 26 år för att det är den officiella åldersgränsen för 
ungdomsorganisationer i Sverige. En del av ungdomarna har under projekttidens 
gång passerat 26-årsgränsen. 

Urvalet har skett i flera steg. För att hitta ungdomar som svarar mot studiens 
mål, började jag aktivt söka upp sammanhang där jag bedömde sannolikheten 
som hög att hitta ungdomar vars berättelser, beskrivningar och argument speglar 
åtskilliga aspekter av handlingskompetens i avståndsmoraliska frågor: 

vilja att agera samt handling i den egna vardagen, i organisationer och rörelser •	
samt på samhällsnivå.

kunskaper och aktivt kunskapssökande om problembilder, strukturella orsaker •	
till problemen samt om påverkansmöjligheter

kritiskt förhållningssätt till olika förslag till lösningar och reflekterat ställnings-•	
tagande till handlingsalternativ 

Dessa aspekter, som också åskådliggjorts i figur 1, s. 34, framhålls som önskvärda 
mål i såväl internationella policydokument som i nationella styrinstrument för 
utbildningsväsendet.81

Att välja aktiviteter att delta i, har varit det första steget i urvalsprocessen. Det 
har inneburit att jag sökt upp icke-formella sammanhang som till exempel helg-
kurser och andra aktiviteter arrangerade av och för ungdomar. Jag har etablerat en 
första kontakt genom att söka på ungdomsorganisationers hemsidor på Internet 

79 Ett strategiskt urval (purposive sampling) syftar inte till representativitet och mätning 
av företeelser. Det strategiska urvalet syftar till att upptäcka kvaliteter och till att förstå, 
exempelvis avsikter och företeelser. De personer som väljs är de man förväntar sig ge 
mest intressant information i relation till studiens syfte. 
80 Det större empiriska materialet från förstudien har jag till vissa delar analyserat i ett 
normperspektiv i en studie om ungdomars konsumtionsnormer (Almers & Wickenberg, 
2008). Jag planerar också att använda det i kommande studier.
81 Se kapitel Studiens bakgrund och mål: UNESCO (2004) och Skolverket (2008).
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och genom att ringa och fråga kontaktpersoner för organisationer som arbetar 
med hållbarhetsfrågor. De kurser eller aktiviteter jag valt att delta i har behand-
lat teman av sådan karaktär att avståndsmoraliska ställningstaganden varit aktu-
ella. Jag har kompletterat sökandet efter intervjupersoner med snöbolls metoden 
(Warren, 1994, s. 87), vilken innebär att intervjupersoner hänvisar vidare till nya 
intervjupersoner. 

Det andra steget i urvalsprocessen har inneburit att jag deltagit i aktiviteterna: 
lyssnat på föreläsningar, deltagit i diskussioner om påverkansmöjligheter, delta-
git i rollspel och andra sociala aktiviteter, även köksarbete. Härigenom har jag 
och ungdomarna lärt känna varandra och fått gemensamma erfarenheter att utgå 
ifrån i intervjuerna. 

Det tredje urvalssteget har skett i själva intervjusituationen. Det är bara in-
tervjupersoner som berättar om engagemang som enligt min tolkning inne fattar 
avståndsmoral, som är aktuella för den här studien. Visar det sig exempelvis 
att intervjupersonens handlingar och berättelser begränsar sig enbart till typen 
NIMBY82 (Not In My Back Yard) och sålunda begränsar sig till ansvar för den 
egna personliga sfären, faller berättelsens data utanför den här studien. Varje in-
divids berättelse ska alltså innehålla resonemang om avståndsmoraliskt motiverad 
handling, intergenerationellt och globalt ansvarstagande, för att kunna bidra till 
avhandlingens resultatdel.

I ett fjärde urvalssteg har jag efter en preliminär analysomgång valt tre indivi-
der – Karin, Carl och Matilda – för fördjupade intervjuer. Det är de här tre som 
bidrar med det empiriska materialet till studiens resultat. Urvalet av de tre har 
inte syftat till representativitet för avståndsmoraliskt aktiva ungdomar i allmän-
het, och inte heller för de nio i förstudien. Som grund för urvalet har jag istället 
haft syftet att de tre individerna ska uppvisa ett mångårigt och brett engagemang 
samt att deras berättelser skulle bidra med stor variation när det gäller olika vägar 
till handlingskompetens i avståndsmoraliska frågor. Samtidigt som de tre valda 
exemplen visar variation i erfarenheter och vägen till engagemanget, förenas de av 
att de är jämnåriga och visar en likartad engagemangsprofil, bland annat genom 
att alla tre har erfarenhet av att vara aktiva i likartade indirekta och direkta hand-
lingar och av att vara aktiva i samma ungdomsorganisation. De förenande dragen 
i engagemangsprofilen gör att finmaskiga och nyanserade mönster i processen att 
utveckla aspekter av handlingskompetens kan framträda tydligare. Att jag valde 
just tre individer är dels en utrymmesfråga och dels en fråga om att jag bedömt 
att de tre representerar en komplexitet som är hanterbar i den typ av individfoku-
serad studie jag har valt att göra. 

82 NIMBY syftar på den typ av engagemang som innebär att någon motsätter sig en 
verksamhet i sin egen närhet, men accepterar den så länge verksamheten försiggår någon 
annanstans.
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Min relation till de intervjuade ungdomarna
Min relation till de intervjuade ungdomarna är inte känslomässigt neutral. 
Tvärtom är jag positivt inställd till dem och deras engagemang i avståndsmo-
raliska frågor. Intervjuerna präglas av närhet och strävan efter horisontsamman-
smältning. Här sällar jag mig till en intervjutradition som förespråkats av Denzin 
(1997). Han avvisar det traditionella objektivitetsidealet och förespråkar istället 
ett partnerskap mellan intervjuare och intervjuad och riktar uppmärksamheten 
mot ”the meanings persons give to themselves and their life projects” (Denzin, 
1989b, pp. 14-15). Det tolkande draget och strävan att låta intervjupersonerna 
tala för sig själva är nyckelelement i den intervjumetodologi som präglar den här 
studiens datainsamling. 

Min bakgrund som lärare i biologi, kemi, naturkunskap samt i miljörelaterade 
karaktärsämnen på yrkesförberedande gymnasieprogram, färgar oundvikligen 
min tolkning av ungdomarnas berättelser. En intervjupersons berättelse om en 
lektion om försurningens effekter på markkolloiderna konstitueras förmodligen 
annorlunda i min erfarenhet än i någons som inte undervisat om markprocesser. 
Likaså påverkas min förståelse av berättelserna av att jag engagerat mig i och för-
sökt hålla mig ajour med liknande frågor som de intervjuade ungdomarna, både 
på grund av mitt yrke och mitt samhällsintresse. Denna förförståelse påverkar 
forskningsprocessen. Att jag är bekant med många av de ämnesområden som 
engagerar de intervjuade i studien, exempelvis biologisk mångfald och klimat-
påverkan, kan underlätta för mig att fokusera på forskningsfrågan i intervjuerna, 
istället för att förlora mig i detaljer i resonemang i sakfrågor. Samtidigt innebär 
det en ökad risk att jag tar för givet för mycket, kanske ställer för lite uppföljande 
och klargörande frågor och därmed går miste om viktiga perspektiv vid analys 
och tolkning. Det här har jag tacklat genom att utsätta mina intervjuutskrifter 
för andra forskares kritiska blick. Genom att hålla analys och tolkning väldigt 
empirinära och anstränga mig för att göra forskningsprocessen genomskinlig, ef-
tersträvar jag att minimera problem med min närhet till ungdomarnas livsvärld, 
en närhet som ju också är en förutsättning för den här typen av studie. Mitt 
förhållningssätt syftar till att underlätta för läsaren att förhålla sig kritisk till mina 
urval och tolkningar. Ett tecken på öppen attityd hos forskare i forskningsproces-
ser av det här slaget är upplevelser av förvåning under datainsamling, analys och 
tolkning. De flertal tillfällen av förvåning som jag erfarit under datainsamling 
och bearbetningsfas, tyder på att det finns avsevärda skillnader mellan mina och 
de intervjuades erfarenheter och att jag under forskningsprocessen öppnat för 
andra perspektiv och vidgat min förståelsehorisont. Genom att växelvis eftersträ-
va horisont sammansmältning och distansering, har jag utmanat min förförståelse 
och mina för-domar.
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Förutsättningarna vid intervjutillfällena
Intervjuerna har i många fall föregåtts av ett närmast etnografiskt inspirerat för-
hållningssätt (Kvale, 1997, s. 94), genom att jag deltagit tillsammans med ungdo-
marna i deras praktik och grundat urvalet av intervjupersoner på vårt informella 
umgänge. Intervjupersonerna har kunnat lära känna mig, bilda sig en uppfatt-
ning om varför jag är där och ta ställning till om de vill vara med i intervju-
undersökningen eller inte. Jag har inte fört fältanteckningar, eftersom jag inte 
velat utsätta människor för ofrivillig observation i sammanhang som de inte hade 
haft möjlighet att tänka över i förväg. Mitt syfte var inte att delta som observa-
tör utan som deltagare och uppleva aktiviteterna och samvaron från ett delta-
garperspektiv. Anteckningar har jag fört med samma syfte som andra deltagare, 
nämligen som minnesanteckningar från föreläsningar och om hur aktiviteterna 
vid tillfällena varit upplagda. Det har inte hindrat att jag lärt mig om ungdomars 
engagemang och resonemang genom de här informella kontakterna. Det ligger 
utanför datainsamlingen (de inspelade ljudfilerna) men har påverkat den genom 
att jag kunnat följa upp gemensamma erfarenheter från aktiviteterna och ta dem 
som konkreta utgångspunkter att resonera om i intervjuerna.

När jag har deltagit i en aktivitet tillsammans med ungdomar har jag presen-
terat mig som forskare och klargjort mitt forskningsintresse i termer av att jag vill 
veta hur det går till när ungdomar blir aktiva och engagerade. Jag har uppmanat 
dem som vill låta sig intervjuas att säga till. Ofta har några spontant anmält sitt 
intresse. Jag har inte försökt övertala någon att låta sig intervjuas. Av etiska skäl 
har frivilligheten varit viktig att betona. I samband med intervjun har jag betonat 
att om det är något de i efterhand ångrar att de berättat, kan de höra av sig för att 
få det struket eller maskerat i det publicerade materialet. Jag har förklarat hur jag 
strävar efter konfidentialitet i forskningsprocessens olika led. Avslutningsvis har 
jag bett dem att höra av sig via mejl eller telefon om det är något de vill tillägga i 
efterhand. Det har emellertid inte inträffat.

Omständigheterna vid de olika intervjuerna har varierat och intervjuerna har 
kommit att få olika karaktär. I enstaka fall har jag bara pratat med intervjuperso-
nen i telefon före intervjun. I de flesta fall har vi umgåtts många timmar, ibland 
under ett par dagar, före intervjun. En del av intervjuerna har jag inlett med att be 
intervjupersonen berätta om hur engagemanget börjat och intervjupersonen har 
satt igång att berätta. Jag har lyssnat och ibland ställt följdfrågor. Det har märkts 
att en del av ungdomarna, särskilt de äldre, redan tidigare ställt sig frågan om hur 
de utvecklat sitt engagemang och hunnit fundera över det. I andra fall har inter-
vjun mer haft formen av en konversation där jag har ställt frågor för att fånga upp 
trådar, få klargöranden samt för att rikta fokus mot forskningsområdet. Samtliga 
intervjuer har emellertid varit tämligen öppna och spelats in digitalt. Vi har till-
sammans bestämt var det passat bäst att genomföra intervjuerna. Intervjuerna 
har varit olika långa beroende på hur lång tid intervjupersonen kunnat avsätta 
för den. De tre intervjupersoner, samtliga i 25 årsåldern, som valts ut i det sista 
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urvalssteget, har intervjuats tre gånger vardera och med en sammanlagd inspel-
ningstid på 17 timmar. 

Analys och tolkning
Analys och tolkning, i vid mening, började redan i planeringen av studien och har 
sedan löpt parallellt med forskningsprocessen för att bli dominerande när datain-
samlingen avslutats. Analyser av berättelser styrs av olika kunskapsintressen och 
får därmed olika inriktning i olika forskningsprojekt. En analysdimension inom 
narrativ forskning är innehåll kontra form och en annan är kategori kontra helhet 
(Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998). En innehållsinriktad analys ställer 
frågor som: vad hände? hur? varför? vilka var inblandade? En forminriktad analys 
undersöker istället sättet att berätta: i vilken ordning berättas händelserna? hur 
struktureras intrigen? vilken konsistens/inkonsistens finns i berättelsen? och vilka me-
taforer används? Det kunskapsintresse som utmärker den här studien är innehålls-
ligt snarare än formmässigt. Det innebär inte att formen är oviktig. Hur någon 
väljer att berätta har betydelse för hur innehållet tolkas. Sättet att berätta något 
på, kan till exempel säga något om vilken vikt berättaren fäster vid det. Därmed 
blir formaspekter också något som påverkar tolkningen. Vad gäller den andra di-
mensionen, kategori kontra helhet, förekommer bägge omväxlande i olika skeden 
av analysen. Jag föredrar att istället för kategori tala om del. Ibland är det helheten 
i form av en individs livsberättelse, som är den analyserade enheten och ibland 
är det delen, ett yttrande, en liten berättelse i den stora berättelsen eller ett tema 
som är analysenhet. Helheten kan också utgöras av de samlade livsberättelserna 
eller övergripande teman ur dem. En individs berättelse kan då utgöra den del 
som relateras till helheten. Det är relationen som avgör vad som ses som del och 
helhet. Analys och tolkningsprocessen böljar mellan olika delar och helheter, och 
får nya delar och helheter att framträda. 

Utskrift och inledande analys
Intervjuerna har transkriberats och i analysen har transkriptioner och ljudfiler 
använts parallellt. Ljudfilerna har utgjort mina data och det är dem jag har ana-
lyserat, tolkat och hämtat citat från, även om transkriptionerna gett mig nöd-
vändigt stöd i arbetet. Utan transkriptionerna hade jag inte fått den nödvändiga 
överblicken. Jag har vunnit tid på att övergå till att inte skriva ut allt inspelat 
material med höga krav på exakthet, men den största vinsten med att använda 
ljudfilerna så aktivt, har varit att jag därmed behållit mer av närheten till den 
levda världen vid intervjutillfället. I en skriven text avlägsnar jag mig från den 
konkreta livsvärlden genom att bland annat tonfall som uttrycker känslolägen 
är bortskalade. Även ljudinspelningarna saknar mycket av den konkreta livsvärl-
dens uttryck, men de ligger ändå närmare den än vad den skrivna texten gör. 
Ljudinspelningar och transkriptioner har därför genomgående fått komplettera 
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varandra i analys- och tolkningsarbetet och den text jag citerat har jag korrigerat 
med ljudfilen som mall83. Istället för att återge alla ljud och uttryck för känslor 
som uttrycks har jag, när jag bedömt det angeläget, beskrivit mina tolkningar 
av dem i ord i anslutning till citaten. För att öka läsbarheten har jag i omgångar 
redigerat citaten genom att varsamt redigera svårbegripliga grammatiska piruet-
ter och annat som kan försvåra tillgängligheten, typ ett överflöd av ”liksom” och 
”typ” som kan kännas naturligt när det snabbt uttalas i en talad situation, men 
som i skrift framträder med en övertydlighet som gör att innebörden i uttalandet 
drunknar. Därmed blir exaktheten förfelad i relation till de syften jag har med 
texten. I redigeringsprocessens avvägningar har jag tagit stöd i upprepade prov-
läsningar, där jag låtit vana och ovana läsare av den här texttypen få yttra sig om 
innebörd, läsbarhet och upplevelse av närhet till livsvärlden. 

Individspecifik analys och tolkning 
Den inledande bearbetningen av data från en intervju har syftat till att hitta be-
rättelser, beskrivningar och argument som kan bidra till svaret på forskningsfrå-
gorna individspecifikt – vad lyfter just denna berättare fram i sin livsberättelse?84 
Det första analyssteget har rört innehållet och besvarat frågor som Vad hände? 
och Vad handlar berättelsen om?85. När jag lyssnat på ljudfilerna har jag noterat 
stödord/meningar för varje berättad händelse. Anteckningarna har jag fört in på 
en livslinje, som jag har använt för att strukturera materialet i sammanhang, som 
ett led i att skriva en meningskoncentrerad levnadsberättelse. Sammanhangen är 
både rumsliga och tidsliga. Det har handlat om upplevda tidsperioder som för-
skoletiden, grundskoletiden, gymnasietiden och tiden efter gymnasiet men också 
om de olika rumsliga sammanhang där händelser utspelat sig och aktörer agerat. 
Redan i den första analysfasen påbörjade jag analys och tolkning av teman (A. 
Johansson, 2005). Ett tema ger svar på frågan Vad betyder berättelsen? det vill säga 
vilken mening kan berättelsen ses förmedla. Sökande efter teman intensifierades 
senare i processen men har pågått kontinuerligt.

Livslinjen, med stödmeningar ur den intervjuades berättelse om sitt hittills-
varande liv, har jag inte enbart använt i syfte att strukturera min analys och 
tolkning. Intervjupersonen och jag har också använt oss av den vid ett andra 
intervjutillfälle. Den intervjuade har kunnat kommentera, utveckla sina berät-
telser samt också korrigera om någon händelse hamnat i fel sammanhang, ur den 

83 Det finns ett granskningsexemplar av levnadsberättelserna med tidsangivelser som 
anger var på ljudfilen citat hämtats. Det ska underlätta för forskare som vill jämföra text 
med ljudfil.
84 Jämför case-centered analysis i Mishler (2004).
85 Benämns intrig (A. Johansson, 2005).
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intervjuades perspektiv.86 Den intervjuade har vid mötet med livslinjen vid det 
andra och tredje intervjutillfället fördjupat en del av berättelserna, beskrivning-
arna och argumenten samt fyllt på med nya händelser när minnen väckts. Vi har 
därmed förstått mer och djupare. Det tredje intervjutillfället har pågått tills jag 
som forskare upplevt en mättnad, det vill säga upplevt att det som framkommer 
inte tillfört nya signifikanta händelser, teman eller kvalitativt annorlunda beskriv-
ningar och argument. 

I den individspecifika analysen för var och en av de tre intervjupersonerna har 
jag med stöd av livslinjen, transkriptioner och ljudfiler konstruerat meningskon-
centrerade texter, strukturerade för att svara på forskningsfrågorna. Det har resul-
terat i en för de tre personerna gemensam beskrivning av motiv och drivkrafter 
och en levnadsberättelse för var och en av intervjupersonerna, vilka presenteras i 
resultatdelen. 

I levnadsberättelsen varvar jag intervjupersonens formuleringar med menings-
koncentrerande texter som jag har formulerat om för ökad tillgänglighet. Jag har 
valt att presentera så kallade thick descriptions (Geertz, 1973), vilket innebär att 
kulturella sammanhang, detaljrikedom och även händelser och reflektioner som 
inte specifikt lyfts fram som signifikanta87 av intervjupersonen, finns represente-
rade. I analysen och tolkningen varierade jag sättet att läsa och lyssna genom att 
växla mellan helhetsläsning, att lyssna rakt igenom berättelserna och tänka över 
innebörden i stort, med att del- och detaljlyssna. I dellyssnandet/delläsandet tog 
jag hjälp av analysverktyg som används inom berättelseforskning. Här vidtog en 
intensifierad analys och tolkning av teman: hur kan berättelserna tolkas? Att söka 
efter teman kan beskrivas som att söka efter berättelser som bygger på samma 
underliggande poäng, ett budskap som berättaren, medvetet eller omedvetet, 
förmedlar. Adelswärd (1996) skiljer mellan ytpoäng och underliggande poäng. 
Ytpoängen kan liknas vid poängen hos en rolig historia. Poängen finns i his-
torien och kommer fram vem som än berättar den (även om den inte blir lika 
rolig oavsett vem som berättar den). Att förstå den underliggande poängen i en 
berättelse är att förstå de värderingar och teman som den ger uttryck för. Den un-
derliggande poängen är inte lika tydligt uttalad som den anekdotiska ytpoängen. 
Berätttarpoängen är en sorts underliggande poäng som är knuten till en viss berät-
tare som använder berättelsen för att medvetet eller omedvetet framställa sig själv 
på ett visst sätt (a.a.). Karins inledningsberättelse, om när hon skulle lära sig att 
skriva bokstaven ”Ä” i skolan, är exempel på en sådan berättarpoäng. Berättelsen 
kan ses dels som att Karin presenterar sig som en ”duktig flicka”, men också som 

86 Det har inte varit fråga om någon exakt datering av händelser, utan det har handlat 
om att föra in den berättandes upplevelser av händelser i berättelsens setting, tidsliga 
och rumsliga sammanhang (A. Johansson, 2005).
87 Det vill säga enligt intervjupersonen signifikanta för att utveckla aspekter av hand-
lingskompetens i avståndsmoraliska frågor.
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någon som har kommit att anta en distanserad hållning till denna roll. Ett annat 
exempel på en underliggande poäng är sensmoralen vilken uttrycker kulturella 
betydelser och underliggande värdesystem (a.a.).

Som ett led i och komplement till sökandet efter teman och poänger, letade 
jag efter vändpunkter (Denzin, 1989a) i berättelserna. Exempel på en vändpunkt 
i Karins berättelse är när hon berättar om hur hon fick ett nytt perspektiv på på-
verkansarbete, när hon besökte en miljöorganisation i ett annat land. Händelsen 
framträder som en vändpunkt genom att Karin beskriver mötet med systeror-
ganisationens synsätt som ”en stor chock, liksom” som framkallade en ”aha-
upplevelse”. ”Jaha, så kan man tänka”, citerar Karin sig själv. Det är ett uttryck 
som återkommer i Karins berättelse och som jag tolkar som att hon omprövar 
till-världen-varon (Merleau-Ponty, 1962). Jag har vidare sökt efter hur andra per-
soner presenteras i berättelsen och vilka roller och vilken betydelse de tillmäts i 
förhållande till att utveckla handlingskompetens. Belysande exempel är den kom-
munikativt inriktade Matildas sätt att presentera sin mamma som en förebild 
som ”aldrig ger upp” och som ”kan få dom flesta till det hon tycker är lämpligt” 
bara ”genom att prata med dom”. Matilda ger flera exempel på minnen av hän-
delser där det förhållningssättet hos mamman kom till konkret uttryck. Vidare 
har jag sökt efter berättelser om hinder och om uppbackning där det senare kan 
exemplifieras av Carls berättelser om de lärare som ”lärt barn att tänka kritiskt, i 
nån riktning så att säga” och därmed stöttat honom i att utveckla den aspekten 
av handlingskompetens. 

Med hjälp av de här olika analysverktygen – livslinjer, vändpunkter, personbe-
skrivningar, berättelser om hinder och uppbackning, olika typer av poänger samt 
helhetsläsningar för omedelbar förståelse – har jag gjort tolkningar som resulterat 
i en inledande presentation av varje intervjuperson: tre individuella levnadsberät-
telser, individövergripande teman (kärnpoänger), individskiljande teman samt en 
för de tre personerna gemensam beskrivning av motiv och drivkrafter.

Att strukturera och konstruera levnadsberättelserna innebär ständiga ställnings-
taganden till vilka citat som ska finnas med samt att göra tolkningar av vad de 
innehållsligen representerar. Det är kreativt och därmed riskfyllt, hur empirinära 
jag än försöker hålla tolkningarna och hur fylligt och citatrikt jag än väljer att 
presentera resultatet. Detta är oundvikligt så länge jag inte presenterar en intervju 
precis som den är i ljudfilen. Avvägningen är en balansakt mellan att göra resulta-
tet tillgängligt och överskådligt och att hålla det empirinära. Strukturella aspekter 
av berättelsen har bidragit till vägledning av urvalet och varit en viktig aspekt av 
tolkningen, vid sidan av innehållsaspektens vad-fråga. När jag bedömt att det 
inte varit innehållsligt motiverat att, på bekostnad av läsbarheten, låta intervju-
personens egna ord få framträda, har jag valt att sammanfatta och koncentrera 
texten och med egna formuleringar visat att en specifik berättelse kan ses som en 
vändpunkt. En del citat har jag valt bort och ersatt med mina egna formuleringar 
i syfte att skydda intervjupersonernas konfidentialitet. Ibland har jag istället låtit 
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citaten vara kvar, men bytt ut detaljer som personnamn, orter och andra detaljer 
för att försvåra identifiering av personer. I min egen text har jag valt att tydliggöra 
min roll som medkonstituerare av livsberättelsen genom att ibland exemplifiera 
hur jag har frågat och hur jag har bekräftat mitt lyssnande och hur jag uppmunt-
rat till fortsatt berättande medelst hummanden och inflikanden. Avsikten är att 
läsaren ska få en bättre möjlighet att avgöra hur jag påverkat berättelsen.

Även med en empirinära tolkning är det möjligt att tolka citat på olika sätt, ef-
tersom det finns olika förståelsehorisonter att tolka från. Min ambition att förhål-
la mig öppen till empirin innebär i praktiken att jag ifrågasätter mina tolkningar 
och försöker pröva alternativa tolkningar. Genom att jag också låter andra fors-
kare pröva mina tolkningar och genom att jag håller de ursprungliga ljudfilerna 
tillgängliga för vetenskaplig granskning, blir mina resultat möjliga att ifrågasätta 
och kritisera. 

En integrerande analys – att söka mönster och generella drag
Parallellt med, samt efter analysen och tolkningen av intervjuerna på individnivå, 
har jag sökt efter likheter och skillnader mellan individernas berättelser. Det har 
inneburit att jag dels arbetat med jämförelser av helheter och dels med jämförel-
ser av olika delaspekter i berättelserna. Det senare har inneburit att jag jämfört de 
olika individernas berättelser om betydelsefulla händelser och människor, vänd-
punktsberättelser, berättelser om hinder och uppbackning samt olika typer av po-
änger som framträtt i de individspecifika analyserna. Jämförelser mellan poänger 
i olika individers berättelser har resulterat i gemensamma kärnpoänger som lett 
fram till formuleringar av mer individövergripande teman. I resultatet presenterar 
jag gemensamma teman men också särskiljande drag.

Konkret innebar den tematiska analysen att när jag läste och lyssnade efter 
berättelsers och beskrivningars poänger, återkom samma betydelser, ibland enbart 
hos en person och ibland hos två eller alla tre. Jag grupperade berättelsernas 
teman som individspecifika och i förekommande fall som individövergripande. 
En poäng som framträdde för mig tidigt under datainsamlingen, var betydelsen 
av att möta kontrasterande synsätt. Det resulterade så småningom i ett gemen-
samt tema som först förvånade mig. Andra teman tog längre tid, fler intervjuer 
och fler läsningar, innan jag kunde formulera.

Temaexempel: Upplevelse av kontrasterande synsätt och handlingar
Ett tidigt exempel ur Karins berättelse om betydelsen av att uppleva kontraste-

rande synsätt är berättelsen om hennes föräldrars olika hållning i religiösa frågor 
och hur Karin av situationen tvingades att kompromissa eller ta ställning. Att till 
slut våga ta ställning framställs av Karin som något som hon, när väl motståndet 
var övervunnet, upplevde som befriande:

Jag minns att jag tyckte att det var lite jobbigt. För att med mamma bad jag typ 
kvällsbön, hemma hos henne. Och sen så hade jag det som en vana när jag kom 
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hem till pappa, så minns jag att då tror jag mer att jag fick dåligt samvete om 
jag inte bad den där kvällsbönen. [mm] Så liksom gjorde jag det i smyg, utan 
att han skulle märka att jag gjorde det. Fast han märkte väl det ändå. Men, för 
mig var det liksom att, jag var ju medveten om att han tyckte att det var nåt 
man inte skulle göra. […] Jag tyckte nog … men när jag väl kom underfund, 
när jag kunde bryta med det, tyckte jag nog det var ganska skönt faktiskt. 
[Bryta med?] Bryta med att göra den där kvällsbönen. För jag kände nog det 
mer som ett jobbigt tvång, faktiskt, på något sätt. [mm]

En berättelse om när pappan bjuder grannskapets barn på pannkakor och väcker 
en grannmammas upprörda reaktioner konstitueras för Karin som kontrast-
erande synsätt i värderingen av hur vi bör förhålla oss till andra människor. Även 
här framstår upplevelsen av kontraster som en grund för Karin att ta ställning:

I det kvarteret där jag bodde med pappa så var det verkligen det stället där alla 
barnen hängde. För det var liksom öppet hus och han gjorde pannkakor till 
alla barnen och … [mm] bjöd. Och sen så var det nån gång nån mamma som 
ringde, bara : ”Jaa, du ska inte ge mina barn pannkakor!” (härmar med sur röst 
grannmamman) eller sådär ”Nu ska vi rå om oss själva, bry dig inte, sköt dig 
själv och skit i andra” – den mentaliteten. (skrattar) Då blev han lite stött så 
där. Men han var verkligen en … super-pappa … På det sättet.

I en berättelse om pappans nyttoinställning, att man inte ska slösa bort sin tid 
på till exempel att spela kort, blir Karin mer explicit om att det handlar om 
kontraster som återkommande erfarenheter, när hon kommenterar mammans 
inställning: 

Alltså hon var ju mer kortspelaren då. Där var ju återigen en … (skratt) en liten 
konflikt mellan … mamma och pappa. Eller, konflikt … ? men …

Carls upplevelser av kontraster får exemplifieras av hans beskrivning av att han 
tror att hans uppväxt i en frikyrkoförsamling stimulerat till moraliska reflektioner 
kopplade till handling redan tidigt. Han lyfter fram frikyrkoförsamlingens bety-
delse för hans världsbild: 

…min mor är frireligiös. [mm] Hon är med i en frikyrkoförsamling [mm] och 
har växt upp i den kyrkan och dom har ju också liksom sin variant av civilisa-
tionskritik […] Vilket gjorde att man såg mer fel med det rådande samhället, 
när man liksom … fick den civilisationskritiken pådyvlad sig. [ Ja] Sen kunde 
jag ju inte köpa den heller.

Frikyrkoförsamlingens betydelse för Carls upplevelse av världen beskriver han 
som en förstärkning av en upplevelse han redan hade: 

Dom är ganska bra på att framställa liksom … världen som den ser ut i dag som 
så där, jamen rutten och förfallen och dekadent. [ja?] Och det är bilder som 
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man matas med hela tiden liksom, i en sån miljö. [mm] Och … Så det är svårt 
att inte ta till sig. Speciellt om man kanske dessutom som jag, hade en väldigt 
tydlig bild av att nånting var fel med världen. Så då är det klart att då får man 
ju det förstärkt, där. 

Carl tydliggör att kontrasterande perspektiv från olika håll stimulerade till ett 
kritiskt förhållningssätt: ”Det gjorde att man inte kunde acceptera allt som sas, 
därför att man fick dom här motstridiga … vibbarna.”. De kontrasterande vibra-
tionerna kom från samhället i övrigt, men också från pappans alternativa religiösa 
perspektiv: ”han var mer privatreligiös”, berättar Carl.

En av Matildas berättelser om kontraster är jämförelsen mellan hennes mamma 
och andra mammors förhållanden till politiska ställningstaganden i hemmets 
vardagsliv:

Vi hade aldrig … Coca Cola eller Nestlé hemma, för att mamma inte tyckte 
om det. Och hon tyckte, hon hade hört lite för mycket … om dåliga … saker 
som dom gjorde i u-länderna, i en del u-länder som ”Fantababy”. Det var en 
del … en del … jag vet inte om det var skräckpropaganda, men Coca Cola gör 
ju ganska mycket reklamkampanjer i länder där man tycker att … det är inte 
det första livsmedlet som man borde satsa på. Så att det kan jag förstå att hon 
inte ville att vi skulle ha. Och sen … Nestlé var just bröstmjölksersättning [mm] 
och då kände nog hon som hade små barn att … ”nä … i det här huset kommer 
inget sånt där ont över tröskeln”, liksom så. I och med att det hade en koppling 
till små barn i andra länder, så skulle vi inte ha det heller.

Matilda berättar att hon upplevde det här som ”en sån självklarhet”, så att hon 
inte tänkte på det förrän hon blev lite äldre och började inse att ”i andra familjer, 
så åt dom sånt”. Det var alltså inte förrän senare, när Matilda kom att erfara andra 
förhållningssätt till Nestlé och Coca-Cola, som mammans ställnings tagande 
framstod som kontrasterande.

Ofta har mer än en betydelse och därmed mer än ett tema, framträtt ur en 
och samma berättelse. Berättelsen om Matildas mamma får, sett i sammanhanget 
av en rad andra berättelser, också betydelsen att framhålla förebilder som viktiga. 
När Matilda berättar att fältbiologerna spelat roll för hennes syn på hur det går 
att påverka, betonar hon mammans särställning när det gäller hur hon utvecklat 
sin syn på att påverka genom just samtal: 

det är kanske mer från henne jag har fått i mig det där att … man kan prata 
med människor, man kan få det som man vill, tänker jag.

Matilda beskriver att det påverkat henne tidigt att hon genom mammans ageran-
de i olika sammanhang fått ”en så stark bild” av att ”faktiskt den lilla människan 
kan göra skillnad”.
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På motsvarande sätt har jag sett olika betydelser framträda i en och samma 
berättelse. I den integrerande analysen redovisar jag de teman jag sett och dis-
kuterar dem kortfattat med referens till berättelser i Karins, Carls och Matildas 
levnadsberättelser, för det är där som berättelserna, som utgör grunden för min 
tematisering, finns att läsa i sitt livsvärldsnära sammanhang.

Etiska överväganden
Det finns flera etiska överväganden att hantera i samband med forskning. Ett 
tidigt övervägande i processen är om det är etiskt försvarbart att lägga beslag på 
intervjupersonernas tid, i relation till vad forskningen kan förväntas ge dem eller 
samhället i stort. Intervjupersonerna har varit positiva till forskningsprojektet och 
intresserade av att få ta del av resultaten. Dessutom har flera spontant sagt att det 
varit givande att berätta om sig själva. De har haft möjlighet att avbryta närhelst 
de önskat. Att intervjuas så omfattande och om så personliga erfarenheter ger i 
sig nya erfarenheter med konsekvenser för framtiden. En av de intervjuade skriver 
efter att ha läst levnadsberättelsen: ”Bra att bli påmind om mitt eget manifest, att 
få läsa om mitt eget engagemang.”

Urval och komposition är en del av tolkningen som också är en fråga om etiska 
överväganden. Förutom att byta namn på personer och platser kan även andra 
justeringar behöva göras i texten för att minska möjligheterna till identifikation. 
Vad som ska presenteras och vilka detaljer och episoder som ska förändras eller 
uteslutas ur texten för att skydda intervjupersonernas integritet och konfidentiali-
tet, övervägde jag redan i en första omgång när jag skrev en meningskoncentrerad 
berättelse om en individ. När jag uppfattat min tolkade berättelse som genomar-
betad, fick den intervjuade läsa den och hjälpa mig med att eventuellt ytterligare 
förändra detaljer i sådant som skulle kunna leda till identifikation. En av de inter-
vjuade kommenterade skriftligt efter att ha läst levnadsberättelsen:

Spännande att läsa ”sagan om mig” – kan nog säga att du fångat berättelsen väl. 
Ett nöje att läsa även om jag tycker att det är en märklig känsla att se mina egna 
ord i skrift. Men ingenting jag inte står för. 

Intervjupersonerna har haft möjlighet att kommentera om de gör en annan tolk-
ning än jag av vad de sagt, för att få sin tolkning införd som kommentar i av-
handlingen. Det tillvägagångssättet gör att jag som forskare kan ta ansvar för min 
tolkning och samtidigt respektera den intervjuades tolkning. Intervjupersonerna 
har accepterat den spelregeln, men några kommentarer har inte blivit aktuella. 

Även tolkningen och syftet med tolkningen är en fråga av forskningsetisk be-
tydelse. I en livsvärldsfenomenologiskt grundad studie utgörs en stor del av da-
tabearbetningen av dataurval och gruppering av data till sammanhang som gör 
materialet begripligt och ökar tillgängligheten för läsaren. Det handlar däremot 
i mindre grad om att fjärma sig från intervjuutsagorna genom att söka bakom-
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liggande orsaker till det som subjekten berättat och att presentera dem på en 
annan nivå än utsagenivån. Målet med tolkningen är att förstå intervjupersoner-
nas erfarande och konstituerande av mening. 

För mig handlar bildning om något mer än att man lär sig ett teoretiskt språk 
om något. Det innebär att också inkludera det existentiella. Arbetet med de här 
berättelserna har varit bildande i bemärkelsen att jag inte bara förstått något teo-
retiskt, distanserat och relaterat till andra teorier och forskning. Jag har strävat 
efter att förstå på ett mer mångfasetterat sätt, medmänskligt, genom horisont-
sammansmältning. Härigenom har jag också ökat min självkännedom. Min för-
hoppning är att även läsaren ska uppleva resultatdelens berättelser som bildande 
i denna bemärkelse.
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Resultat 
Resultatdelen består av tre individspecifika analyser följda av en integrerande 
analys. Syftet med den integrerande analysen är att söka skillnader och likheter 
mellan de tre individspecifika berättelserna.

Tre individspecifika analyser
De tre individspecifika analyserna utgår från intervjuer med tre ungdomar i 
25-27-årsåldern: Karin, Carl och Matilda. Syftet med de individspecifika analy-
serna är att bidra till förståelse av det speciella i en enskild individs upplevelse av 
att utveckla avståndsmoralisk handlingskompetens och på det viset bidra till att 
besvara forskningsfrågorna ur individperspektiv.

Varje individspecifik analys börjar med Vem är Karin/Carl/Matilda? – en inle-
dande presentation. Levnadsberättelsen som följer utgör ett komplext, detaljrikt 
och empirinära svar på individnivå på forskningsfrågan ”Vad berättar Karin/Carl/
Matilda ha påverkat henne/honom till att utveckla aspekter av handlingskompe-
tens för hållbar utveckling?”. Levnadsberättelsen är i stora drag kronologisk, full 
av småberättelser, argument och beskrivningar som handlar om den intervjuades 
liv, från tidig barndom och framåt, med fokus på den upplevda framväxten av 
handlingskompetens i avståndsmoraliska frågor. Syftet är att ge en fyllig beskriv-
ning för den läsare som är intresserad av att förstå hur Karin, Carl och Matilda 
upplever att de, på snirkliga vägar, genom olika möten, händelser och reflektioner 
kommit att utveckla olika aspekter av avståndsmoralisk handlingskompetens.
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Integrerande analys
Den avslutande och integrerande analysen utgår från jämförelser av poänger som 
framträtt i de tre individspecifika analyserna och i jämförelser dem emellan. Den 
integrerande analysen redovisas som icke-individspecifika (generella) teman med 
exempel hämtade från olika individer. Resultatet av den integrerande analysen 
visar mönster i de tre berättelserna om att utveckla olika aspekter av handlings-
kompetens i avståndsmoraliska frågor. Motiv och drivkrafter urskiljs och presen-
teras separat.

Teckenförklaring
Levnadsberättelserna består av dels längre citat presenterade som indragna styck-
en, och dels kortare citat i form av enstaka ord eller satser inom citationstecken, 
som integrerats i den mellanliggande texten. 

[mm]  klamrar markerar intervjuarens inlägg
(skratt) parenteser beskriver känslouttryck och liknande
 …  tre punkter markerar paus, till exempel på grund av eftertanke
[…]  markerar att stycken utelämnats (av läsbarhetsskäl) 
Kursiv kursiv text markerar betonade ord
”bla bla” citationstecken inom ett indraget citat visar att intervju- 

  personen citerar någon  

Vem är Karin?

Jag minns på lågstadiet.
Bara en sån sak. 
En gång:
Vi skulle öva på bokstaven ”Ä”.
Det måste ju varit i första klass. 
Vi skulle göra ”Ä”, och jag tyckte jag kunde det ganska bra ändå. 
Och så skulle vi ha rast.
Jag tänkte att jag ville hinna klart, så jag började skriva ”Ä” lite snabbt såhära.
Lite slarvigt. 
Och då minns jag att jag en gång … (Karin hämtar andan och tar sats):
”Men Karin!” (härmar lärarinnans upprörda min och falsettröst) 
Och det var en sån skam liksom, att jag hade försökt göra det här.
Jag minns fortfarande skammen över att jag hade gjort det snabbare och inte 
gjort ordentligt, 
för att jag skulle hinna klart innan rasten. 
Och jag tog åt mig så otroligt av liksom bara att hon sa:
”Men, Karin!” 
En gång. 
Jag var verkligen inte van vid att … höra den typen av …
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Flera småberättelser i levnadsberättelsen om Karin handlar om en önskan om att 
känna sig duktig och om en önskan att göra det rätta och goda. Hon talar om 
att hon vill göra det rätta och det som är gott, både inför sig själv och andra. Det 
handlar om många områden i livet: från att i barndomen vilja följa skolans regler 
och att vilja handla moraliskt riktigt gentemot Gud, till att vilja leva med ekolo-
giskt hållbara fotavtryck, att vilja använda sin tid till engagemang för det hon tror 
på och att vilja göra ett gott och uppskattat arbete på jobbet som vuxen. I berät-
telsen om Karin finns emellertid också berättelser om hur det som hon uppfattar 
som moraliskt rätt ibland kolliderat med dominerande samhällsnormer.

Karin, 26 år gammal, arbetar professionellt med sitt miljökunnande som sak-
kunnig tjänsteman på deltid. Hon lägger därutöver mycket fritid på arbete för 
ideella organisationer och påverkansarbete i miljö- och globala rättvisefrågor. 
Livsstilsval är att undvika bil- och flygtransporter, att äta ekologiskt och vegeta-
riskt samt att göra aktiva konsumentval i övrigt. Den stora potentialen för föränd-
ring ser hon emellertid numera i att försöka få till stånd förändringar politiskt, 
inte minst genom att påverka opinionen. Hon vill nå människors ”magkänsla”. 
Hon deltar i statligt utredningsarbete som miljökunnig, men är inte partipoli-
tiskt ansluten. Trafik- och infrastrukturfrågor är ett stort intresse. Idag upplever 
hon sig ha goda kanaler i påverkansarbetet, både gentemot makthavare och som 
opinionsbildare. Hon berättar att hon upplever att engagemanget blivit en fun-
damental del av hennes självbild – så som hon vill se sig vara. 

När Karin berättar om hur hon kommit att utveckla sitt engagemang börjar 
hon med känslan av empati med djur och känslan av att uppleva sig som privile-
gierad, men också med en känsla av att hon kunde påverka andras situation, dju-
rens. Hon berättar om ett mycket tidigt engagemang för djur med karaktär av lek. 
Det finns många lekfulla inslag i berättelsen även om det fortsatta engagemanget. 
Det är också en berättelse om hur hon får positiv bekräftelse på sitt engagemang 
och sin förmåga att prestera och agera från vuxenvärlden men där föreningslivet 
och möten med jämnåriga kamrater i föreningslivet blir det som sätter riktig fart 
på hennes påverkansarbete för hållbar utveckling. Hon använder vändpunkter för 
att beskriva hur hon omvärderat exempelvis synen på påverkansarbete och på av-
vägningar mellan avståndsmoral och närhetsmoral. Engagemanget framställs som 
något som ger henne mycket positivt tillbaka personligen, åtminstone mestadels, 
när hon får uppskattning för det hon gör. Det är en berättelse om utveckling och 
framgång, men inte utan problem och svårigheter.
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Levnadsberättelsen om Karin
Den tidiga barndomen – förskolan och grundskolans tidiga år – en tid 
med engagemang för djur och upplevelser av att vara ”viktig”
Karin växte upp i ett välbeställt område i närheten av en större stad. De första åren 
bodde hon tillsammans med sina föräldrar i villa med trädgård. Karin berättar 
många minnen från förskoleåldern. Hon berättar att hon tyckte om djur, att vara 
ute i naturen och leka med kottar, plocka svamp, fiska, vara i trädgården och elda 
samt att bygga kojor. Hon berättar också att hon lekte med sin Märklinjärnväg 
och sin bilbana men att docklekar inte intresserade henne. Det är i engagemanget 
för djur som hon säger att hon uppfattar att hennes engagemang startade:

Ja, alltså, det här, jag har ju försökt rota i det här själv lite, varifrån det har 
börjat, men det är väldigt, väldigt svårt att säga tycker jag. Jag kan bara säga 
att jag så länge jag minns … känt väldigt mycket för naturen, och djur. Men 
nånstans så tror jag nog att det började kanske med djur … just den empatiska 
biten. 

Ett känslomässigt engagemang för djur kändes ”naturligt på något sätt”, säger 
Karin:

Kanske också för att … de inte har någon talan själva. Alltså just den grejen, att 
de drabbas och inte kan … förmedla. De kan inte föra någon egen kamp. [mm] 
Men jag vet inte … Jag har inte analyserat det på det sättet. 

Karin berättar att när hon var liten fick hon en katt. Ingen annan än Karin och 
hennes familj ville ta hand om den, eftersom den var så besvärlig. Att vara någon 
som tycker om djur blev tidigt en stark identitet för Karin, säger hon. Karin be-
rättar att hon upplevde att djurintresset delades med de andra barnen vilket kom 
till uttryck i leken på förskolan:

Sedan så när jag blev äldre så lekte jag med Barbie och My Little Pony. Men jag 
tyckte ändå att My Little Pony var roligare, för det var djur också. En annan 
sådan där grej som jag bara kom att tänka på nu, var att mitt favoritlag … var 
Djurgården. Dom hejade jag på eftersom det var Djurgården. (ler roat) Och 
det gjorde i och för sig alla andra på dagis också (ler). Alla tyckte ju om djur. 
Alla hejade på Djurgården.

Karin föreställer sig djurintresset som något universellt för barn:

att alla barn känner så på något sätt liksom. Väldigt starkt för djur, men jag vet 
inte. Det är kanske bara för att jag har känt så själv.

Karin säger att hon tror att andra kanske såg hennes djurintresse som något utöver 
det vanliga:
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Dom tyckte nog att det var ett karaktärsdrag hos mig, fast jag kanske tänkte 
att det var alla.

Under förskoleåren skildes föräldrarna, men Karin var mycket tillsammans med 
bägge föräldrarna och hade en nära relation till dem, berättar hon. Föräldrarna 
har akademisk bakgrund:

Alltså, mina föräldrar är, inte så där miljöaktivister direkt, men dom har … 
Båda har väldigt stor empati med djur och … Alltså, båda kommer ju från 
landsbygden och har ett förhållande till skogen att vara ute och … Inga biologer 
eller jättestora artkunskaper men, jamen som vanliga familjer i Sverige, ute och 
plockar svamp och njuter av … att vara ute och så. 

Karin stortrivdes på förskolan. Hon upplevde också under förskoletiden att det 
kändes speciellt att ha en pappa som var som en ”lekfarbror”. Pappan stannade 
ofta kvar på förskolan och lekte med alla barnen. Under den fortsatta skoltiden, 
mest intensivt under mellanstadiet, fungerade hans hus som ett öppet hus för 
barnen i området och pappans inbjudan till alla barn stod i kontrast till inställ-
ningen hos en del andra barns föräldrar och Karin tar ställning för pappan:

I det kvarteret där jag bodde med pappa så var det verkligen … det stället där 
alla barnen hängde. För det var liksom öppet hus och han gjorde pannkakor 
till alla barnen och … [mm] bjöd. Och sen så var det nån gång nån mamma 
som ringde, bara: ”Jaa, du ska inte ge mina barn pannkakor!” (härmar den sura 
grannmamman) eller sådär ”Nu ska vi rå om oss själva. Bry dig inte! Sköt dig 
själv och skit i andra!” – den mentaliteten. (skrattar) Då blev han lite stött så 
där. Men han var verkligen en … super-pappa, på det sättet.

Ett annat möte mellan kontraster är den mellan å ena sidan Karins positiva in-
ställning till djur och å andra sidan hennes mörka syn på människan och tillstån-
det i världen. Den mörka bilden säger hon att hon tror kom från ”mediabilden” 
någon gång i slutet av förskoletiden eller början av lågstadietiden:

Någonstans måste jag ha fått en bild av att människan förstör. [mm] Det var 
ju slutet av, eller mitten av, åttiotalet. Det var ju kalla kriget. Alltså, det kände 
man ju av … Faktiskt. [mm, mm] Alltså … Man var väl medveten om att de 
där stormakterna liksom, Ry … Sovjetunionen och USA … kapprustningen, 
kärn- … vapen … stjärnornas krig … 

Av medierna fick hon intrycket att det var krig i hela världen, berättar hon: 

”Det är bara i Sverige som det är fred. Resten av världen är i krig.” Det trodde 
jag. Jag trodde det var krig i nästan hela världen. [mm] Det hade jag fått in-
trycket av från nyhetsförmedlingen och … eller att det verkligen var misär i … 
[Utanför Sverige?] Ja, precis. I Sverige var det lugnt. (skrattar) 
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Förutom bilden av krig och krigshot var bilden av en värld i svält närvarande. 
Hon säger att hon minns svältkatastrofen i Etiopien:

Det fanns med på kartan, liksom. [ Mm, hur upplevde du det?] Ja, det var väl 
det där som många andra barn, att: ”Kan vi inte skicka den här maten dit då 
da, (skratt) som är över här, nu när inte vi orkar äta upp?”. Nej, men … jag vet 
inte … Känslan av att man var väldigt privilegierad … också … på något sätt. 
[mm] Som levde i ett rikt land i fred. 

Karin säger att hon har svårt att minnas hur det pratades om händelserna i Etiopien 
hemma, men säger att hon tror att ”pappa fällde väl säkert en massa kommentarer 
framför TV:n om … Sovjet och USA och …”. Det hon säger att hon minns är att 
”det var en obehaglig känsla”. Samtidigt som Karin kände att hon nog var ”rädd 
att det skulle kunna bli krig, eller rädd för krig som en företeelse, liksom” så fanns 
där ändå en grundkänsla av trygghet och av att leva säkert, berättar hon.

Att göra inte bara mamma och pappa och fröken utan även Gud glad, är en 
drivkraft som framträder i Karins berättelse. Karin beskriver minnet av en episod 
genom vilken hon fick en insikt om kretslopp och samtidigt en insikt om att det 
inte alltid är det som man tror är gott som är det:

Jag var ute och gick i skogen med min kusin, en äldre kusin … [mm] … Och 
så minns jag, nej, jag sa till henne så här, och … det var höst. Jag sa till henne: 
”Men tänk vad Gud …” Eller om det var vår? ”Vad Gud skulle bli glad om vi 
krattade här. Det ser ju bedrövligt ut!” (vi skrattar lite roat) Eller något sånt där 
liksom. Jag vet inte om jag sa att det såg ”bedrövligt” ut, men jag liksom kopp-
lade det till att vi brukade kratta i trädgården och … Så sa hon ”Nä, det tror jag 
inte, därför att alla dom här löven blir jord sen.” … Och det var också en sån här 
… aha-upplevelse. Liksom ”Aha!”. Jag bara kom att tänka på att jag tror att det 
betydde nånting … [mm] … kopplat till … känslor på nåt sätt.

Karin tror inte att hon och kusinen pratade vidare om det, men situationen fast-
nade i minnet:

för jag ville ju göra någonting gott liksom … och sen så visade det sig att det var 
nåt helt annat … [mm] som var det som var gott liksom … för naturen.

Karin berättar historien om det blommiga toalettpappret och säger att det var 
”lite samma sak” som med historien om löven. I berättelsen om toalettpappret 
utmanades Karins föreställning om att ”det var något som var gott och positivt 
med dom här blommorna”. Den här gången var pappan utmanaren. Hon berät-
tar att hon var i förskoleåldern, ”i fyra-femårsåldern, kanske sex”, eftersom hon 
minns att de flyttade därifrån sedan:

Har en minnesbild av att jag sitter på toaletten och har … en toarulle med 
blommor på. Och så säger jag till pappa ”Men åh, jag är så glad! Vad roligt att 
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vi har fått toapapper med blommor på.” För jag hade längtat efter det av några 
anledningar. Jag tyckte att det var så fint. Och då minns jag att han sa till mig 
”Men jaa, men för naturen är det faktiskt sämre med det, för att det är onödigt” 
och liksom, nånting koppling till att … Och då minns jag. Jag vet inte, det var 
så väldigt starkt för mig. ”Nähä, men är inte det bra?” Alltså, det är också ett 
ögonblick som jag minns, som jag minns att det påverkade. 

Karin gör en koppling mellan incidenten och hennes insikt om att det spelar roll 
hur människor handlar:

Jag vet att det på nåt vis påverkat mig. Alltså nån koppling till att handling, att 
det påverkar hur vi … Bara den lilla kommentaren gjorde att jag på något vis 
kopplade till att …

Karin berättar att hon har minnen av hur hon i barndomen bearbetade sin syn på 
människan och utvecklingen i världen genom ”tankeexempel” som handlade om 
vad hon var beredd att göra och offra för att ställa allt till rätta i världen:

för jag var så otroligt arg över hur … vi … Alltså, jag hade någon … jag hade 
en väldigt mörk syn på människan som. … [mhm?] Så jag minns ett sådant 
tankeexempel jag hade. Ett tankeexempel var, men jag … (lite generat, tillba-
kahållet fniss). Alltså det är ju helt sjukt! Det var det, att jag hade en k-pist. Jag 
skulle döda alla människor och sedan begå självmord, för att liksom djuren och 
naturen skulle få leva sitt eget liv utan oss. För att det vore ju det bästa, liksom. 
[mm] 

Karin berättar om ytterligare ett tankeexperiment:

Om jag fick … om det var så, att om jag offrade mitt liv … och allting skulle 
… liksom det skulle bli som paradiset, eller vad man nu ska … alltså alla mil-
jöproblem skulle försvinna och alla krig skulle försvinna. Skulle jag offra mitt 
liv då? 

Men tanken på att offra livet var inte så lockande. Karin berättar att hon tänkte ut 
en kompromisslösning som gjorde att hon i sin fantasi både kunde klara livhan-
ken och inför sig själv känna att hon skulle ställa upp för världen: 

Så kom jag fram till någon sådan där kompromisslösning. Det var nämligen att 
det skulle finnas ett A och ett B-lag. Jag tänkte att, det är ändå onödigt, tänkte 
jag, att jag som är så liten ska offra mitt liv, när jag nyss börjat leva. (skrattar). 
(gemensamt skratt). Det verkar ju dumt! Det kanske någon gammal människa 
kan göra, i första hand. Så man kanske kan ha en indelning i A- och B-lag. Då 
kanske jag kan vara i B-laget, eller (skratt) Det minns jag att jag kom fram 
till, [mhm] som någon sorts lösning på problemen. […] Dels insåg jag att jag 
skulle vilja leva vidare. Men … att jag ändå inför mig själv ville ha någon … 
känna att jag skulle kunna … göra det. Ja, jag vet inte. [Du skulle ställa upp 



110

RESULTAT

för B-laget?] Ja, jag skulle ställa upp för B-laget. (skrattande). Precis. (skratt). 
Men inte i A-laget.

Framförallt under lågstadieåren fick Karin genom kontakter till familjen möjlig-
heter till speciella upplevelser som att få följa med till olika spännande ställen och 
som att få vara med i radio. Detta fick Karin att känna sig betydelsefull berättar 
hon:

Programledaren lät mig få ganska stort utrymme. Hon gjorde en liten radioföl-
jetong någon vecka då jag satt och pratade om olika djur, som ett barnprogram 
som sen sändes på radion. (skrattar) Då var nog jag den som pratade. Sedan 
kom det in lite musik. […] [Kommer du ihåg hur det var? Hur det kändes?] Jag 
kände mig nog ganska viktig, eller liksom. […] Det är en jätterolig inspelning. 
(Karin börjar sjunga en stump och återgår sedan till att berätta) och så improvi-
serade jag. Det var, (skrattar) jag vet inte, det var väl någon känsla av att … nån 
lyssnar ju på mig. Och så var det förstås häftigt att vara med på radion.

Karin beskriver hur känslan av utvaldhet kom att bidra till en känsla av förplik-
telse. Det beskrivs i episoden när Karin får träffa Skogsmulle. Karin får en brosch 
av Skogsmulle och avger ett löfte:

Det kändes också väldigt viktigt att han (syftar på Skogsmulle) gav mig en 
brosch som var just till skogsmulleledarna egentligen, och den skulle jag få. Det 
kändes som en otrolig ära, att få. Det var ett sådant förtroende och verkligen 
… Jag hade en sådan respekt för honom som person. […] Jag kände en sån 
väldig tacksamhet och ville på nåt sätt återgälda att jag skulle få den här fina 
broschen så då hasplade jag ur mig att ”Jag lovar att plocka upp allt skräp jag 
ser i fortsättningen.”

Hon reflekterar över hur självbilden påverkats av den här och andra händelser:

Jag vet inte om det kan ha påverkat mig på något sätt ändå, men själva den … 
Ja. [mm?] Och själva skogsmulleideologin bygger ju ändå på … nån hänsyn 
till naturen. […] Så det finns ju en fascination för naturen i det. På det sättet. 
Liksom det finns ett skogsväsen. [mm] Eeh … En ganska kreativ … bild av na-
turen, på något sätt, med sånger och … [mm] Och väsen som kämpar för natu-
ren, på något sätt också som … [Hur då menar du?] Ja, men själva Skogsmulle 
är ju … kämpar ju för naturen på något sätt. [ja] Och att man inte ska skräpa 
ner och att man ska … [ja] … Eeh …

Karin säger tyst att hon tror att det tog henne ”lång tid att koppla till de här 
sakerna” och att hon inte med självklarhet satt de här erfarenheterna i samband 
med var hon fått sitt engagemang ifrån:

Men det är sådant jag kommit på i efterhand, att det måste ju ha påverkat på 
något sätt. Jag har väl funderat på det, och själv undrat, eftersom jag när jag 
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jobbar med engagemang och någonstans jobbar för att fler människor ska bli 
engagerade, så är det någonting jag har … undrat varför blev det så att jag […] 
Det är väldigt abstrakta saker, som gör vad för (ohörbart), vad man har för 
självbilder nånstans … Och det här med djuren har jag inte kopplat förrän 
idag.

Karin berättar att hon redan på lågstadiet var mån om att vara ordentlig i skolan 
och beskriver sig som någon som alltid var ”duktig i klassen” och fick bekräftelse 
på att hon ”liksom presterar helt enkelt”, en ”mönsterelev”. Hon beskriver sig som 
”auktoritetsberoende” och mån om att göra rätt. Oftast fick Karin bekräftelse på 
att det hon gjorde var bra i skolan, berättar hon. Hon fick även uppmuntran av 
sin lärare för att hon var med i radion och pratade om djur. Hon trivdes bra på 
lågstadiet förutom att hon då och då grät för att hon saknade sina föräldrar och 
ville vara med dem istället för att vara i skolan.

Först ville jag inte alls börja i skolan för jag tyckte det var så otroligt roligt på 
dagis. Jag verkligen stormtrivdes och man fick leka hela dagarna [mm] och så. 
Men … sen när jag väl började skolan tyckte jag att det var jätteroligt (fnissar). 
Förutom att jag hade otrolig … hemlängtan, eller jag längtade efter mina för-
äldrar hela tiden. Det var verkligen hemskt. Jag bara grät och grät … Så det var 
väldigt ångestladdat med skolan. Och jag vet inte om jag kände det på dagis. 
Jag har starkare minne av det från skolan. [jaa] Att … jag bara längtade efter 
mamma eller pappa.

Det var inte bara när hon var i skolan hon längtade efter sina föräldrar, utan även 
i andra sammanhang. Helst ville hon inte sova över hos kamrater utan föredrog 
att de var hemma hos henne istället. Hon berättar att hon kände så ända upp på 
mellanstadiet. Trots att hon kunde ha lite hemlängtan när hon var i skolan tyckte 
hon om skolan och lärandet, berättar hon: 

Jamen det var roligt att lära sig saker … och så blev jag säkert ganska snabbt 
en av frökens … eller så där bra kontakt med fröken och … fick nog mycket 
bekräftelse helt enkelt. Det tror jag.

Karin bodde hela tiden under uppväxten lika mycket hos mamman som hos 
pappan och hade en nära relation till bägge. Hon blev tidigt uppmärksam på skill-
nader mellan föräldrarnas syn på saker som till exempel religion. Det kunde skapa 
konflikter som tvingade henne att kompromissa men också att ta ställning.

Jag minns att jag tyckte att det var lite jobbigt. För att med mamma bad jag typ 
kvällsbön, hemma hos henne. Och sen så hade jag det som en vana när jag kom 
hem till pappa, så minns jag att då tror jag mer att jag fick dåligt samvete om 
jag inte bad den där kvällsbönen. [mm] Så liksom gjorde jag det i smyg, utan 
att han skulle märka att jag gjorde det. Fast han märkte väl det ändå. Men, för 
mig var det liksom att, jag var ju medveten om att han tyckte att det var nåt 
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man inte skulle göra. […] men när jag väl kom underfund, när jag kunde bryta 
med det, tyckte jag nog det var ganska skönt faktiskt. [Bryta med?] Bryta med 
att göra den där kvällsbönen. För jag kände nog det mer som ett jobbigt, tvång, 
faktiskt, på något sätt. [mm]

En (avståndsmoralisk) fundering som Karin minns, men inte talade med någon 
annan om, var den om huruvida det är moraliskt rimligt att bara be för de när-
maste vännerna, när det finns andra människor i världen som kan tänkas vara 
i större behov av förböner. Hon antar att det måste ha varit på lågstadiet hon 
funderade på det här, eftersom hon tror att hon hade ”släppt det här med bön” 
på mellanstadiet:

Jag minns att jag tänkte att det som var så konstigt med det här med att be, var 
att man bad för sina, liksom sin familj såhär. Jag tyckte det var så konstigt att 
man skulle be för dem som var nära … [mm] nära en själv och inte be för alla. 
För att det var så konstigt. Alltså det tycker jag var så … Så jag minns att jag 
slutade … liksom att jag började säga, ”för alla” istället, på något sätt. 

Karin säger att hon tror att hon förstod ”att det finns en logik i att man ber för 
dom man tycker om och dom man älskar liksom, som är nära en” men också att” 
det fanns en problematik i det, på något sätt”:

Nämen att, egentligen, varför skulle nån som jag vara mer värd än nån som … 
nån annan är? […] Jag hade väl nån bild av att alla människor … det måste ju 
grunda sig i att alla människor är lika … värda [mm] […] Att det skulle varit 
själviskt, kännas ego, själviskt, att bara be för dom som är mig nära, eller [mm, 
och självisk skulle man inte vara?] Näe! (mycket bestämt tonfall). (vi skrattar 
tillsammans) Tydligen inte, nej jag vet inte. 

Karin ger ett annat exempel på hur hon var mån om att göra det som hon upp-
fattade som rätt och riktigt. Till det hörde att följa regler som skolan satte upp, i 
kontrast till mammans mer respektlösa förhållningssätt: 

Hon har alltid varit ganska mycket, brutit mot regler, alltid tyckt att vissa saker 
i skolan är väldigt löjliga, jamen som på … jag vet inte vilket ämne det var där 
dom skulle ha reda på vad man gjorde hemma, som att man bäddade sängen ett 
visst antal gånger och såna där grejer, som vi bara vägrade fylla i. För vi tyckte 
det var så töntigt.

Hon hade ju mindre respekt för skolan än vad jag hade nästan [jaa] … vilket 
gjorde att jag istället bar upp det på nåt sätt.

Karin berättar att hennes mamma ”gjorde såna roliga saker”. Hon kunde klä 
upp Karin och ta med henne på en bar på kvällen. Det tyckte Karin var ”jät-
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teroligt” berättar hon, men det kunde också uppstå konflikter gentemot Karins 
plikttrogenhet: 

Jag minns nån gång när vi varit på cirkus och vi kom hem jättesent och jag var 
jättetrött.Jag vet inte om jag berättade om det sist […] och jag vet inte hur sent 
det var, men jag vet att mamma väckte inte mig för att jag skulle gå till skolan, 
utan hon ringde och sa att jag var sjuk. [mm] Sen. när jag vaknade och fick 
reda på det … Jag blev så arg så jag grät av ilska [mm] för att hon hade sagt att 
jag var sjuk när jag inte var det! [mm] Och att jag inte, alltså, den, att det tyckte 
jag var … (med upprörd stämma för att spegla upprördheten från barndomen). 
Jag menar, nu skulle jag ju tyckt att hon gjorde helt rätt. Jag skulle absolut gjort 
samma sak för mitt barn. Eller, att få gå till skolan en dag, bland alla dessa dagar 
som man går till skolan, när man är trött. Men det kunde jag liksom inte ta.

Karin tycker att det är svårt att veta varifrån hon fick sin vilja att följa skolans 
regler eftersom båda föräldrarna har en ganska likartad, mer respektlös hållning 
till regler:

Det är nog mer den här duktiga-flickan-grejen som jag inte vet var den kommer 
ifrån hos så många tjejer, [mm] … faktiskt. [mm] Och det är ju svårt att säga 
… och samtidigt det var ju inte så att dom tyckte att det var dåligt att jag var 
duktig i skolan. 

Karin berättar att hon diskuterat med en kompis varifrån hon fått ”duktiga-
flickan-grejen” och berättat att mamman sagt ”Men hur har det gått till att du 
blivit så duktig i skolan? Varken pappa eller jag som har nåt läshuvud.” [härmar 
mamman] Hon berättar att hon ändå upplevde någon slags förväntningar:

Jag vet att när jag var hos pappa ibland, så tyckte han att jag inte skulle sitta 
och lägga patiens eller nåt sånt där. Det tyckte han var slöseri med tid. Att man 
skulle göra nåt istället, typ spela fiol.

Karin berättar att hennes kompis påpekat att det i Karins familj ändå fanns någon 
typ av krav, även om de inte rörde skolprestationer: 

Men att man ska göra nånting, att man ska vara aktiv. Så att liksom den typen 
av … krav eller … föreställningar om hur man bör leva. Att man inte bara bör 
sitta och hänga i en soffa, [mm] fanns det ju … ändå, på nåt sätt …

Kravet på att göra nytta kändes emellertid inte så stort från mamman: 

Alltså hon var ju mer kortspelaren då. (roat) Där var ju återigen en … (skratt) 
en liten konflikt mellan … mamma och pappa. Eller, konflikt … ? men … 
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Karins mamma kunde verkligen visa handlingskraft när det gällde, berättar Karin. 
När Karin inför mellanstadiet skulle tvingas byta skola för att klassen skulle splitt-
ras, reagerade mamman:

Det kändes verkligen som hon ställde upp för mig, så bara … hon gjorde verk-
ligen en stor sak. Hon gick till kommunalhuset och så hära, och satte sig där 
och: ”Nej, ni ska inte splittra den här klassen och blablabla”, så hära (härmar 
mammas engagerade tal och kroppsspråk). Och kom på första sidan i lokaltid-
ningen och så här.

Karin beskriver att det kändes skönt att mamma tog henne på allvar och visade 
att hon var beredd att göra allt för sin dotter. Hon säger att mammans agerande 
kan ha påverkat henne:

Fast jag inte ha tänkt på det. [mm] Att hon verkligen … ja det kändes att hon 
verkligen ställde upp, eller ville så hära … ja. Och … höll inte käften, för att: 
”Mitt barn ska ha …” (härmar mamma och fnissar), liksom.

Det var inte att slippa att byta skola som var det viktiga, säger Karin, ”det hade ju 
säkert inte varit nån katastrof”. Det viktiga var att få sin vilja respekterad:

Eller just den där känslan av att nån ställer upp, det var framförallt den känslan 
… jaa … att hon skulle göra allt … för mig … […] Det var ju en väldigt skön 
känsla.

Att hon tog mig på allvar, eller att hon inte bara: ”Jamen det är väl klart att 
du kan byta skola, jamen det är väl inget.” (härmar kontrafaktiskt hur dum 
mamma skulle ha kunnat låta om hon varit en mamma som inte tagit Karin 
på allvar).

Någonstans i slutet av lågstadiet eller början av mellanstadiet fick Karin en hund. 
En viktig följd av detta blev att Karin kom att ta långa promenader i skogen utan 
någon annan att tala med. Det blev mycket tid till att tänka:

Jag var ute och gick väldigt mycket ensam i skogen och det är jag väldigt tack-
sam över, för det har nog gjort att jag inte alls är rädd för att vara ute. Det är så 
många som är rädda för mörker. Det är så många som är rädda. Och det känner 
jag verkligen inte. Och det tror jag har påverkat mycket att jag var ute och gick 
ensam [mm] och tog långa promenader och tänkte mycket och så. Det blir ju 
så när man är ute och går. [mm … tänkte mycket på?] Tja, allt möjligt, liksom 
att man är utlämnad lite till sina egna tankar … och i och med att man är ute 
och går själv också, så blir det en annan relation till naturen, också. 

Under låg- och mellanstadietiden gav Karin tillsammans med sin kamrat Antonia 
ut en tidning om djur och intäkterna går till djurskydd. Det ”bejakades” av kam-
raterna i skolan, berättar Karin:
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Det var något som vi var stolta över, våran tidning. Det var inget vi behövde 
hymla med eller göra i smyg. Det kändes som att alla tyckte det var en bra 
grej. 

Karin berättar att det var under samma period som ”Barnens regnskog och den 
typen av insamlingar” var aktuella:

Jag minns ju bara att alla barn tyckte att det var bra. Det fanns ju ingen som 
tyckte att det var dåligt. [nä] (ohörbart) Den typen av initiativ. […]I den åldern 
var man ju inte, det fanns inte så mycket pejl på tuff och töntig på samma sätt 
som, eller det fanns ju statusgrupperingar förstås, men … [mm] inte samma 
som på högstadiet. Där fanns ju mer, alltså det var ett hårdare klimat. Där 
miljön stod lägre i kurs, men det upplevde jag inte på lågstadiet. 

Pappa var en stöttepelare i tidningsproduktionen. Tidningsproduktionen med 
redaktionsmöten och reportageresor fick Karin att känna sig betydelsefull. Och 
det var roligt:

Det blev ju väldigt mycket att man hade tidningen för att det var roligt att ha 
en tidning. [jaa] Det var roligt att gå runt och sälja, så vi gick runt i hela kvar-
teren och sålde våran tidning. [mm, och bemöttes?] Ja, nej men det var ju dom 
som var snälla och betalade tre kronor (fnissande) för vår tidning (skrattar vid 
minnet). Men det var roligt också för att redaktionen var hemma hos pappa, 
så det var ju mer han som hade … Han verkligen pushade på oss. Pratade med 
sina kompisar. Det var nån som hade en katt och så fick vi åka hem och göra 
reportage hos dom. Jamen, liksom såna där grejer. Då känner man sig också 
ganska viktig så där. Vi, journalisterna, vi kommer hit: ”Vad heter din katt? 
Var kommer den ifrån?” (härmar sig som barnjournalist) Dom tog verkligen 
… bjöd på saft och … (skrattar) Vi var där som journalisterna! Det var väldigt 
roligt. […] Och så hade vi prenumeranter. Det var ganska seriöst liksom … 
[jaa] … tyckte vi.

Karin och hennes kamrater hade redaktionsmöten. I redaktionsgruppen var det 
bara flickor men det fanns pojkar som ’hängde’ lite med redaktionsgruppen och 
Karin minns en händelse när hon pratade med en av pojkarna, Claes, i en miljö-
relaterad livsstilsfråga. Hon minns att han var väldigt frågande till hennes attityd 
gentemot motorbåtar. Det miljöperspektiv som var så självklart för Karin var inte 
alls det för Claes:

Och så berättade han att dom hade sålt sin segelbåt och köpt en motorbåt. Och 
jag tyckte ju, jag kunde inte dölja min besvikelse. Och han var verkligen så här: 
” Men varför?” (härmar Claes). Jag minns att han frågade. Och jag tyckte väl 
själv att det var så självklart.

På frågan om hennes föräldrar var emot motorbåtar funderar Karin en stund och 
svarar sen:
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Nej, inte direkt. Nej men det var ju helt enkelt att de släppte ut avgaser. Det 
hade jag väl förstått på nåt sätt.

Ett minne av att få bekräftelse på att det man gjort är bra, och något att vara stolt 
över, var när Karin fick applåder i ett tv-program. Hon hade samlat in pengar till 
djurskydd, bland annat genom att ge ut tidningen om djur. Det var en bekant till 
familjen som bjöd in Karin att vara med i publiken och efter inspelningen hade 
han berättat för publiken att Karin samlat in pengar till förmån för djur:

Och då fick jag stora applåder. Det kändes också … det var liksom … Det 
kändes också häftigt. Liksom det blev nån bekräftelse, tror jag. Så det har säkert 
också med identitet … Små tillfällen när man känner att ”det här … är jag”. 

Skoltiden på mellanstadiet minns inte Karin som lika trivsam som lågstadietiden. 
I skolan hade det börjat bildas grupperingar och statustänkande, vilket accentu-
erades i högre grad på högstadiet. Skolan låg i mammans höghusområde, men 
det var kompisarna i pappans villaområde som hon kom att umgås mest med. De 
hade en klubb tillsammans, de sprang till skogen tillsammans och ”det kändes 
mer öppet” när man bodde i villa än i höghus, berättar hon. Skolan och fritiden 
blev alltmer separata sociala sammanhang:

För att i skolan kände jag att jag var en sån där mittemellanperson som varken 
var högstatus eller lågstatus. Jag tyckte det var så träligt med dom där … grup-
peringarna på nåt sätt. För åtminstone på högstadiet var jag nånstans ingen-
stans-gruppering. […] Jag ville inte vara tuffa-klubben och jag ville inte vara 
töntiga-klubben heller. Eller, ja … Men då hade jag ju min bas i kompisar som 
bodde en bit bort, och som inte gick i den skolan, som gjorde att jag 

Karin betonar att hon hade kompisar och bästisar även i höghusområdet, men 
att hon kom allt längre ifrån dem ju äldre hon blev. Att hon alltmer kom att söka 
sig till kamraterna i villaområdet säger hon också kan bero på att de inte hörde 
hemma i det sociala positioneringssystemet som följde av skolsituationen:

För i skolan blir det så mycket dom här sociala grupperna och några tuffa och 
några töntiga, men det kom vi ifrån när vi var det här lilla gänget, på nåt sätt 
[mm] Vi upplevde inte varandra i det sammanhanget, eftersom vi inte var i 
skolsituationen. Det var nog det som var befriande egentligen.

 Högstadietiden – en tid av fortsatt bekräftelse från vuxenvärlden 
(och en önskan om att vara del i en politisk gemenskap väcks)
Som ensambarn hade Karin alltid varit van vid att få mycket uppmärksamhet 
och bekräftelse, berättar Karin. Högstadietiden innebar även den en period av 
bekräftelser, i första hand från vuxenvärlden, på att hon var betydelsefull och att 
hon kunde prestera: 
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Under hela skoltiden har jag fått väldigt mycket bekräftelse från lärare överhu-
vudtaget […] och ofta känt, som det säkert ofta blir för ensambarn, att ibland 
är det faktiskt lättare att kommunicera med vuxna än med andra barn. Jag vet 
inte varför, men det har bara funkat bättre ibland. 

Hon berättar också om ett växande behov av att bryta med den sociala ungdoms-
kulturen i skolan. Hon upplevde det svårt att identifiera sig som ”ungdom”:

Jag kände mig inte som en ungdom, på nåt sätt. (skratt) Och det tror jag är 
väldigt många som har känt. Men det finns ju inte samma schablonbild av en 
vuxen. Det finns en mycket mer diversifierad bild av vuxna. [jaa] Man klumpar 
inte ihop det på samma sätt. [nej] Och då, om man gör den här klumpbilden 
av ungdom, då kanske det är väldigt många som känner att dom faller utanför 
den. [mm, och den klumpbilden av ungdom är?] Typ, ha en viss klädstil, vara 
lite tuff, lite nonchig – det här är mina spontana kommentarer – nån-som-inte-
bryr-sig-attityd, ja, lite negativ, uppkäftig … jaa … Det har jag liksom aldrig 
känt mig som. Och nån som kanske super, bara raggar på killar. Ja, alltså det 
är ju viktiga saker i livet, men det var inte det som … men framförallt den där 
attitydgrejen, att man … ja … ja …

Karin berättar att hon under högstadietiden lyssnade på Beatles och upplevde sig 
född i fel tidsepok: 

Jag hade velat vara född på 70-talet med den musiken och politiken och … Det 
vet jag att jag kände. Så var det i alla fall på högstadiet … tillsammans med den 
här kompisen, som visserligen hade värsta höger-… pappan [mm] hemifrån, 
men ändå hade ett stort miljöengagemang. 

Till 70-talsgrejen hörde även att demonstrera. Det gjorde Karin tillsammans med 
pappa på 1 maj ”nog på högstadiet nånstans”, berättar hon: 

Det kändes så där: ”WOW!”. Det tyckte jag var jättekul! [mm] […] Man 
kände att man var en del i … WOW! … den här massan liksom. Alltså, det är 
en mäktig känsla ändå. Massor med människor som tycker nånting och så lite 
folkfest och … 

Inspirationen till 70-talsretrot tror Karin kom från musiken. Hon delade intres-
set för Beatles med sin kompis (hon med högerpappan) men det var Karin som 
började:

Jag vet inte varför jag började lyssna så mycket på Beatles [var det föräldrarnas 
skivor?] Nej det var det inte. Dom har aldrig varit några Beatlesfans riktigt. 
[nej] Jag vet inte varifrån det kom. Ingen aning. Faktiskt. Jag var verkligen 
gripen av den här Beatlemanian, fast … 30 år för sent. Alltså det var verkligen 
en helt otrolig passion … Jag köpte böcker som det stod om vad de gjorde varje 



118

RESULTAT

dag och … Alltså på den nivån var det. [ja] Och ”Paul han …” och ”John han 
gjorde det”. Alltså, verkligen! (skrattar).

Status, hierarkier och sociala tryck

Karin kände sig allt mindre tillfreds med de sociala mönstren i skolan, med in-
delning i ”töntiga klubben” och ”tuffa-klubben”. Förutom de sociala gruppering-
arna tog hon avstånd från supandet som skolkamraterna började med på fritiden. 
Karin hade negativa erfarenheter av alkohol och ville inte ha med drickande att 
göra

Alltså, jag ville inte vara med i den här ut-och-supa-grejen. Usch! Jag var verk-
ligen, jag tyckte det var jättejobbigt att man skulle … Blah! (uttrycker avsmak) 
[varför ville du inte det?] Jag vet inte. (låter undrande) … Delvis, i och för sig 
… så har jag erfarenhet av att min pappa … Helt klart … Alltså jag tycker att 
han har problem med alkohol. Jag vet inte om han tycker det. (lågmält) Men 
… och han blir otroligt jobbig när han dricker. […] Så att … utifrån det så hade 
jag så otroligt dålig erfarenhet av det, så att jag ville inte ha att göra med det. 
[mm] (här blir vi båda känslomässigt berörda)

Förutom kompisgänget som bodde i pappas bostadsområde kom en teatergrupp 
och en orkester att bli fristäder från skolans sociala grupperingar och från fritids-
supandet. Karin upplevde inte att det betraktades som töntigt att vara engagerad 
i miljöfrågor i det sällskapet. Teatergruppen fortsatte hon med under den första 
gymnasietiden, ända tills hon blev aktiv i fältbiologerna. Hon trivdes med de 
”estetinriktade” människorna där:

Det var lite så där engagerat folk. […] Man var inte töntig där, i teatergruppen, 
om man kom och var engagerad i miljöfrågor, på det sättet.

Och så var det roligt och ”bra för självförtroendet att våga misslyckas i en im-
provisation” berättar Karin. Att hon i sitt umgänge sökte sig till sociala grupper 
utanför skolan och att hon kände sig främmande för den sociala hierarkin och 
supkulturen, innebar emellertid inte att hon kände sig helt utanför skolgemen-
skapen. Något som tog tid och kraft under högstadieåren var att behöva förhålla 
sig till ”sociala tryck” och utseendefixering, berättar hon:

Grupperna och festerna. Det var så mycket. Samtidigt som jag själv var påver-
kad utav det också. Köpte Veckorevyn och hade ångest för att jag hade för små 
bröst. Liksom allt sådant där som [mm] … wah! … (uttrycker hur jobbigt det 
var) … Det är klart att man påverkas. 

Karin berättar om likheter hon ser mellan sig själv då och sin betydligt yngre 
syster, nu 14 år:
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Hon försöker liksom … se allting som sjukt i sin egen omgivning. Hon för-
söker liksom rationellt, intellektuellt, protestera mot det genom att analysera 
sin omgivning på något sätt. Men å andra sidan … är verkligen så inne i den 
där sjuka kulturen av utseendefixering och hur man ska vara och inte vara och 
grupper och … [mm] Och … att man liksom i den situationen i skolan … Man 
måste förhålla sig till det på något sätt. Man kan liksom inte utdefiniera sig själv 
genom att … vägra liksom. 

Hon berättar om när hon var hemma och hälsade på för någon månad sedan och 
hörde systern säga: ”Jag måste ta en snygg handduk till jumpan i skolan.”(härmar 
lillasystern) och reflekterar över att man ska behöva ”tänka på alla dom här 
sakerna”:

Och det vet jag att jag … gjorde själv också. Liksom … ”är det här rätt och det 
här är fel?”. Och … ”alla flickor ska ha behå”, och så måste jag leta efter en behå 
det fast jag inte har några bröst alls. Men liksom så här [mm] … massor med 
tid som man lade ner på sådana grejer. Och det levde jag i … verkligen, men 
jag tyckte det var jättejobbigt.

Men det var inte förrän efteråt som hon blev medveten om hur jobbigt det hade 
varit med den här pressen under högstadietiden, säger Karin.

Lärares betydelser

Själva undervisningen på högstadiet och kontakten med lärare var däremot posi-
tiv och utvecklande, berättar Karin. Speciellt en lärare i svenska som ställde stora 
krav, höll disciplin, var rolig, glad och personlig. Hon var egentligen gymnasielä-
rare men ”tyckte att hon kunde påverka eleverna mer på högstadiet, så hon tyckte 
det var roligare” berättar Karin med roat tonfall. 

 [Jaha, vad ville hon påverka?) Jag vet inte egentligen, men hon var så himla 
häftig. Jag har fortfarande funderingar på att ta kontakt med henne. Hon var 
verkligen … alltså det var svår undervisning för att vara på högstadiet. Väldigt 
mycket litteraturanalys. Illiaden och Odyssén. Vi gick igenom hela litteratur-
historien. När jag kom till gymnasiet så kunde jag nästan hela. Då hade vi 
nästan gjort hela gymnasiesvenskan, egentligen … [mm] Nu hade vi ju inte 
hållit på så mycket med grammatik, det var mer av litteraturanalys och så … 
[mm] … av olika slag. 

På frågan om det var populärt i hela klassen svarar Karin fnissande: ”Nej, verkli-
gen inte”. Karin beskriver läraren som ”hård” och ”klassisk lärarinna” fast ”väldigt 
öppen och glad”: 

Hon skrattade mycket. Men det var ju många som absolut inte tyckte om henne. 
Men jag tyckte jättemycket om henne. Hon var rolig … Gud! … Verkligen … 
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Så spontan. Och kom in i klassrummet … och pratade om sin son och var 
väldigt så här … öppen.

Det ”hårda” hos läraren tog sig uttryck i att hon ”krävde tystnad i klassrummet”. 
Det tyckte Karin var skönt ”som många andra tysta tjejer tycker det är skönt när 
det är nån lärare som äntligen får tyst på killarna”, säger hon: 

Och hon var också väldigt … alltså, jag tror att hon tyckte väldigt mycket om 
mig. Hon sa så här till mina föräldrar: ”Jamen, Karin kommer att bli diplomat, 
hon kommer att bli miljöminister”, tror jag till och med hon sa nån gång. 
”Eller chef … sitta på naturvårdsverket”. Eller, det var kanske sånt som hon sa 
till mig mer … Så hon måste också … jag vet inte … Hon måste nånstans också 
ha fått en bild av att jag var miljöengagerad. Jag vet inte hur jag förmedlade det, 
men på något sätt måste jag ju ha gjort det. 

Karin framställer den här läraren som betydelsefull dels genom att hon uppmunt-
rade Karins miljöengagemang och dels genom att hon stärkte henne i sin syn på 
sig själv som någon som kan klara av även svåra uppgifter: 

Jag har tänkt på det här med liksom att man får bra betyg och sånt. [mm] Att 
det egentligen inte spelar nån roll. Men det som spelar roll, är ju att man får 
en känsla av att ”jag klarar det här”. [mm] ”Jag kan klara en uppgift.” Att man 
bär det självförtroendet med sig. [mm] Så … även om betygen inte har nån 
betydelse, så har det betydelse att veta att: ”Om jag ger mig an nånting, om 
jag bestämmer mig för att jag ska lära mig den här matten, så kan jag det.”. 
Alltså, sen har man ju massa dåliga självförtroenden på andra plan, ändå … 
Självklart. [mm] Men det bär ändå med en typ av grundtrygghet att man vet att 
man har … [mm] att man kan om man … vill … på nåt sätt. (talar mer och 
mer lågmält)

Rökning som symbol 

Rökning framstår i Karins berättelse som en känslomättad symbolfråga under 
högstadietiden. Berättelserna om rökning kan ses ha flera betydelser. De handlar 
om synen på rätt och fel, skam och förtappelse, att bli misstrodd, värdet av att 
lägga sig i vad andra gör och att det är möjligt och rätt att påverka andra män-
niskor. Det är fortfarande känslosamt att tala om en del av de här erfarenheterna 
för Karin, men hon talar också distanserat och roat om hur allvarligt hon såg på 
rökning då. Hon berättar om en händelse som underblåste föreställningen att det 
går att påverka, även om det kan vara svårt: 

Hela min barndom försökte jag få pappa att sluta röka. Jag och mina kompisar 
låg och krälade på golvet och hostade. Och manifesterade mot det här på olika 
sätt liksom, på fester och så där. Jag försökte verkligen. Och sen så, när jag till 
slut gav upp, då slutade han faktiskt. [Jaså? Hur kom det sig?] Jag tror att han 
… han sa det nån gång sen att … han blev nog … Han tyckte det var så hemskt 
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att se en människa ge upp på något sätt. Tror jag. [ mm] Jag tror att han påver-
kades av det. Eller att han tog in det på något sätt. Att jag hade … [mm] … Så 
då ville han väl visa någonting. Och sedan så … kopplade han till hur han själv 
blev utnyttj … eller liksom att han inte ville ge mera pengar till tobaksindustrin 
eller så. [mm] Sedan började han röka för några år sedan igen. Men … nu har 
han slutat igen. […] Nånstans så berodde det på att jag hade påverkat honom 
ändå. […] Sen är det klart att det var ju hans eget beslut. Men jag kände att 
jag hade påverkat honom … Det kändes bra. Och det var jag väldigt glad över. 
Verkligen glad över. 

Karin för ett resonemang om att hon tycker att man ska lägga sig i, och att man 
ska visa att man bryr sig om dem som står en nära. Hon är upprörd över filosofin 
att man inte ska lägga sig i andra människors vanor: 

Det finns någon filosofi … att man inte ska lägga sig i … folks vanor … Åhh! 
(låter indignerad) Jag blir så förbannad över det! Det är klart att man ska lägga 
sig i, när en människa som man älskar sitter och … förstör sig själv. Ahh! … Jag 
blir helt upprörd! (fnissar åt sin egen upprördhet) Så om nån … om man har 
en tonårsdotter som skär sig i armarna … Det är klart att man lägger sig i! Eller 
om man … Och sedan kan man tycka att tobak är så … eller … alltså så etable-
rat, så att man … Men, det är ju ett sätt att bara förstöra sig själv, liksom.

Karin berättar vidare om hur förkrossad hon blev av att upptäcka att hennes 
vänner ”tjuvrökte”:

Dom tog fimpar från pappas bil. Och tjuvrökte. (sänker tonfallet och imiterar 
sin egen indignation från den tiden) Och jag höll på att bryta ihop. Jag bara 
grät hemma i soffan. Och pappa fick trösta mig och bara ”Men Karin, du 
behöver inte vara orolig. Dom kommer inte att börja röka.” (härmar pappans 
lugnande tonfall, skrattar sedan och fortsätter härma pappans lugnande röst) 
”Det är ingen fara.” Och jag bara: ”Uuhu! Dom kommer börja röka!” (härmar 
sin egen förtvivlan vid tillfället, skrattar sedan och fortsätter härma sig själv) 
”Mina vänner är förtappade!” (skrattar) 

Karin ger ännu ett exempel på hur allvarligt hon såg på rökning under högsta-
dietiden. Hennes kompis Minna, som gjort gemensam sak med Karin för att få 
föräldrar att sluta röka, ”bekände” en gång för Karin att hon hade rökt själv: 

Och hon gick verkligen ut med mig på en lång promenad och sa ”Jag ska 
berätta en sak.”. Och jag reagerade väldigt starkt på det. Jag tyckte att det var 
skönt att hon berättade det. För det kändes verkligen som sånt … Men hon 
rökte aldrig mer igen. 

Karin säger att hon upplevde det som ”en väldigt, väldigt stor sak” när Minna 
berättade om rökningen eftersom bägge två ”tyckte att det var så himla dumt” 
med rökning och att Minna inte heller var ”någon såndär ute-och-supa-gänget”. 
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Karin säger att hon inte riktigt vet hur anti-rökningen kan kopplas till miljöenga-
gemanget: ”men … någon typ av leva som man lär eller … jag vet inte. Jag bara 
tycker det var så dumt … att stoppa i sig gift”. 

Berättelsen om den rökande kamraten får Karin att dra sig till minnes en 
episod under vilken hon kände sig ifrågasatt och misstrodd av en vuxen, en för 
henne ovanlig upplevelse:

Jag hade hosta … och jag tror det var nån gång på högstadiet, jo det var det nog 
[…] Så pappa tog mig till läkaren. Och så minns jag hur läkaren insinuerade 
att jag skulle … röka (uttalas av Karin med teatralisk indignation vid minnet 
av sin egen upprördhet som ung tonåring). Och så sa han: ”Det är inte så att 
du tjuvröker?” Och det var en sån hemsk anklagelse! Och jag minns att jag bara 
… också samma, nästan som när jag hade skrivit ”Ä” för snabbt. Såna där … 
otroliga skuldkänslor. Och så började jag tänka, och det var så där som blixten, 
och jag började tänka: Har jag rökt? Eller, det var som om jag tog på mig … Fast 
jag visste att jag inte hade rökt. Men det var så att jag nästan blev osäker. Bara 
för att han började misstänka det, så började jag bli osäker på om jag hade gjort 
det. Eller, det var en jättekonstig känsla. Men jag mådde jättedåligt av det där. 
[mm] Bara som att han hade [mm] misstrott.

Längtan efter något annat

Under högstadietiden kände Karin alltmer ett behov av att ta avstånd från kultu-
ren i det välbeställda område där hon bodde:

Ja, alltså i stort sett alla var ju moderater, utan att veta varför. Det var bara så att 
alla skulle vara moderater. Och så … tyckte man någonting annorlunda, så var 
det konstigt. [mm]. Jag hade ju helt andra perspektiv hemifrån, så för mig var 
det verkligen … [mm] jaa … Jag var ju medveten om att det fanns en kultur 
i X-området … liksom höginkomsttagare … eeeh [Hur var du medveten om 
det?] Alltså, för det första ryktet bara, om att bor man i X-området, så vet man 
att man pratar på ett visst sätt. Det ville jag helst inte förknippa med mig själv, 
så. [mm] Ehh … och sen att … jag vet inte … Det måste väl ha pratats om 
hemma också, säkert. Det är nog en poäng i det. Höghusområdet där min 
mamma bodde var inte värsta snobbstället, absolut inte. 

Karin berättar att hon sökte någon annan social och kulturell gemenskap och 
minns hur hon attraherades av inslag på TV där fältbiologernas ordförande in-
tervjuades och därefter hittade hon en broschyr om fältbiologerna på biblioteket. 
Det var kombinationen av att ”lustfyllt njuta av naturen i en gemenskap med 
andra ungdomar” och samtidigt göra något för att ”förändra världen”, som locka-
de henne. Hon säger att hon kände att hon ”verkligen skulle vilja göra någonting 
också” men utan att veta ”hur” och ”med vem”.

Karin vågade inte ensam ta steget att ta kontakt med en okänd organisation 
och det dröjde därför till gymnasiet innan hon gick med i fältbiologerna. Men 
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fältbiologerna fanns hädanefter ändå med i hennes medvetande som en ännu 
prövad möjlighet. 

Revolt mot revolten

Under högstadietiden blev det dags att ta ställning till konfirmation, berättar 
Karin. Det blir en berättelse om att vilja uppfylla förväntningar men också om 
att kritiskt ifrågasätta och protestera mot vad Karin uppfattar som förljugenhet. 
Eftersom Karin sedan några år tillbaka inte längre trodde på Gud, ville hon inte 
konfirmera sig, säger hon:

Jag hade alltid varit snälla flickan, och så sa mamma så här: ”Ja, nu ska du 
minsann protestera! Nu när det äntligen är nånting som är viktigt för mig!” För 
hon pratade alltid om att jag aldrig gjorde nån revolt. Hon hade läst ungdoms-
psykologiska böcker om att, eftersom inte jag gjorde någon revolt, så var det 
nåt fel på mig. Alltså, det var den retoriken nästan. [mm] Och då: ”Jaha, och 
nu kommer revolten. Nu när det är viktigt för mig. Jaha!” (härmar mamma) 
Jamen, lite den jargongen. Till slut så bestämde jag mig för: ”FAAN heller! 
Näe! Jag går och konfirmerar mig.” Bara för att hon skulle bli nöjd liksom. För 
att hon skulle se att jag revolterar minsann inte. Det blev liksom en revolt mot 
revolten på nåt sätt, [mm] att jag till slut gick med på att gå och konfirmera 
mig. [mm] 

Karin tyckte att det var ”så himla äckligt att alla bara konfirmerade sig för att 
få en massa saker”. Karin berättar med avsmak om att hon fick presenter fast 
hon inte ville ha och att hon tyckte att det kändes ”så falskt” eftersom hon inte 
trodde på Gud utan bara följde förväntningarna på henne. Konfirmationstiden 
kom att ge upphov till ifrågasättande av vuxna auktoriteter. Karin berättar om 
prästen som gjorde henne upprörd genom sin reaktion på det hon hade skrivit i 
sin konfirmationsbok:

Då hade jag skrivit att ifall det finns en gud så älskar han alla, oavsett om den 
är kristen eller inte. Alltså, även, då tror ju jag, ifall jag tror på en gud, då tror 
jag på en som … tar alla under sina vingar. Helt oberoende av ifall man är 
ateist eller jude eller muslim eller kristen. [mm] Eeh, och då sa den här prästen: 
”Jaa, jag tycker det är så fint, men samtidigt är det ju så att man tycker ju ändå 
bäst om sina egna barn” (härmar prästen) … Och då syftade han ju på att … 
om man är kristen så … Så gud tycker ändå mest om dom kristna, blev ju då 
kontentan. Eller, det blir sån dubbelmoral, för samtidigt tyckte han att det var 
så bra men, och det tyckte jag var så … ööh (med avsmak i rösten). Jag tyckte 
inte om det.

Karin berättar upprört vidare om en incident där hennes kamrat ”har en helt sjuk 
upplevelse från sin konfirmation”:
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Prästen frågar ”Vad är synd?” … [mm] Jo, och då säger hon så här ”Till exempel 
… att göra nånting … jamen typ ”att köpa … ett tvättmedel som innehåller 
nåt farligt” eller hon tog nåt sånt exempel, eller jag vet inte om hon tog just det, 
men … Och då säger han att det är fel! Att svaret är fel! (Karin låter uppbragd) 
[mm] Hur kan man? Jamen, det är … Jag tycker att det är över all … Hur kan 
man säga att det är fel? (Karin låter om möjligt ännu mer uppbragd) […] Alltså 
det är ju helt sjukt! Aah! Det gör mig fortfarande så arg! 

En uppmuntrande matematiklärare

Mot slutet av högstadiet är det dags att välja gymnasieprogram. Karin säger att så 
här i efterhand, är hon glad över att hon valde naturvetenskapligt program och 
fick ”den där stora allmänbildningen” och ”en bred bas att utgå ifrån”. Karin tror 
att det var tack vare sin matematiklärare som hon vågade välja naturvetenskapligt 
program för Karin trodde aldrig att hon ”skulle klara det” trots att hon ”gick ut 
med bäst betyg i klassen”. Hon säger att hon ”nedvärderade sig” utan att ha någon 
anledning till det. Karin beskriver sin matematiklärare som genusmedveten och 
med insikter om att pojkar ofta med självklarhet väljer naturvetenskapligt pro-
gram, fast de inte har så höga betyg och de inte ägnar studierna så mycket tid som 
flickorna:

Men hade inte den läraren varit på … och varit så att min mamma fått upp 
ögonen för det och hon pushade på mig, så tror jag nog inte att jag hade valt 
det kanske. [mm] 

Det är alltid de elever som försöker vara till lags som lyssnar till lärarnas förma-
ningar och tar åt sig av lärares kollektivt riktade kritik och förmaningar, förklarar 
Karin. Hon var en av dem som tog åt sig:

För att i skolan så är det som nån typ av … Dom håller hela tiden på och säger 
så här att […] ”Ja, nu ska ni akta er, snart kommer högstadiet. Då ska ni se vad 
hårda krav det blir. På högstadiet, där minsann, där kan ni inte hålla på och 
gå på toaletten mitt under lektionen, som ni gör här”. Alltså såna där grejer. 
Och samma sak inför att man ska börja gymnasiet: ”Jamen nu ska ni se, på 
gymnasiet, där blir det annorlunda. Där kan ni inte hålla på och prata så här på 
lektionerna som ni gör nu”. 

De som förmaningarna egentligen är riktade till, ”dom skiter väl i det”, säger 
Karin:

Men dom som tar åt sig, det är ju dom här som redan är som små … ljus som 
försöker göra alla till lags och som bara:” Jaha, men … ?” (härmar en försiktig 
elev och brister i skratt) Nu överdriver jag lite. Men alltså, det blir ju verkligen 
så fel.
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Gymnasietiden – en tid av nya sociala gemenskaper, i och utanför 
skolan
”På gymnasiet började på nåt sätt det som jag har nu, det jag lever nu”, säger 
Karin hänvisar till att hon nu har ”samma umgängeskrets” och att det var på gym-
nasiet hon träffade sin bästa vän som hon fortfarande umgås med. Karin berättar 
att hon valde en gymnasieskola som innebar att hon behövde flytta. Karin säger 
att det dels var för att komma bort från sina gamla skolkamrater och det som hon 
uppfattade som snobbkulturen i området, men också för att hon uppfattat det 
som att skolan hon sökte till hade miljöprofil på sitt naturvetenskapliga program, 
vilket visade sig handla om att ”man skulle få läsa 30 timmar extra miljö samti-
digt som man fick kurs E i matematik, alltså så man slapp välja. Så egentligen var 
det inte mycket miljö”.

Gymnasietiden blev en befriande tid i jämförelse med högstadietiden, berättar 
Karin:

Jag upplevde inte högstadiet som så jobbigt när jag väl var i högstadiet men när 
jag väl kom till gymnasiet kände jag ”Puh, gud vad skönt!” [mm] Slippa det 
här! [mm] Faktiskt. [mm] … Mm. 

Karin beskriver det som en händelserik tid, med stora kontraster till högstadie-
tiden, inte minst socialt. Hon beskriver det som en lättnad att lämna X-området 
och komma till en ny social miljö och hon exemplifierar med att det rådde en 
annan ”skämtmiljö” på gymnasieskolan:

Plötsligt var det som att man skämtade om moderater. [mm] Och för mig hade 
det ju varit tvärtom hela … [mm] Alltså det var så skönt bara, sådär. Aahh! (ut-
trycker den lättade känslan). 

Karin berättar om upplevelsen av att inte längre känna sig som en avvikare genom 
att man inte sågs som ”helt jättekonstig” om man inte var moderat:

Alltså, socialdemokrat, bara det var ett skällsord i X-området. [mm] Det var inte 
så att man behövde vara vänsterpartist liksom.

Karin betonar att det var ”bara så skönt att träffa nya människor” och beskriver 
det som ”väldigt befriande”. Även om de sociala mönstren inte var så stereotypa 
som på högstadiet, så fanns det ändå även på gymnasieskolan en indelning i 
”töntar” och ”tuffingar”. Med uppmuntran från lärare startade Karin och hennes 
nyfunna bästa vän, Marie, en miljögrupp på skolan. Marie hade också ett mil-
jöengagemang och ville liksom Karin göra något aktivt. Marie visade sig vara 
”jätteengagerad”. Karin säger att hon inte riktigt vet hur det gick till men att 
de tillsammans med några andra startade en miljögrupp på skolan. En ung tjej 
som jobbade på skolan som miljöansvarig och några lärare, däribland kemiläraren 
Ella, uppmuntrade ungdomarna i miljögruppen.



126

RESULTAT

Att vara med i miljögruppen, som bland annat arbetade med skolans pappers-
insamling, ”var ingen direkt högstatus” bland eleverna på skolan, berättar Karin. 
Det var några killar med i gruppen, ”töntstämpelkillarna”, säger Karin och skrat-
tar, ”men mest tjejer”: 

Det var väl inte dom tuffaste tjejerna, men vi ville väl på något vis inte göra 
anspråk på något annat heller. Det var skönt liksom [mm]. Och vi var väl inte 
dom töntigaste heller. Det var väl [mm] sån här, mittemellankategori.

Det visade sig att den nyfunna bästa vännen, Marie, var medlem, om än inaktiv, 
i fältbiologerna. Det fick Karin entusiastisk, berättar hon:

”Wow!”, så tänkte jag. ”Nu måste vi … !” Då kände jag att då ska jag bli medlem 
förstås och sen så ville vi på något vis göra nånting med fältbiologerna. 

Rättvisefrågor och vardagsekologi

Karin berättar att ett första omvälvande steg var den grundkurs som fältbiologer-
na anordnade när hon gick i ettan på gymnasiet. Karin och hennes bästa kompis 
och några andra i miljögruppen bestämde sig för att gå den: 

Det var jättehäftigt att höra föredrag om … liksom … globala … frågor och få 
nån som sätter ord för … dom … Och så unga människor liksom. [mm] 

Karin säger att hon fick aha-upplevelser om rättvisa i världen och stortrivdes med 
de unga människorna som deltog. Hon tror att hon tog till sig mer av föreläsning-
arna för att föreläsarna var så unga, ”bara några år äldre än oss”:

Det blev så tydligt på nåt vis när … ”20% av världens befolkning konsumerar 
80% av världens resurser”. Jag vet inte om jag hade fått det så tydligt … framför 
mig. Innan. 

Karin säger att hon tror att det inte kan ha varit ”första gången i världshistorien” 
som hon hörde de siffrorna men ”just i det sammanhanget och med dom män-
niskorna så blev det väldigt starkt”: 

Då var det liksom lättare att förhålla sig till, än om det hade varit en femtioårig 
gubbe som hade berättat det här. Då hade jag säkert inte alls tagit till mig det 
på samma sätt.

”Vardagsekologi”, det vill säga, hur man kan leva på ett sätt som sparar resurser 
och minskar utsläpp av miljöskadliga ämnen, kom i fokus på kursen. En av före-
dragshållarna, som konkret visade hur hon minskat sin negativa miljöpåverkan, 
gjorde stort intryck på Karin, inte minst när hon sa: ”Man behöver inte tvätta 
byxorna varje dag.”:
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Jag minns att hon visade upp sina byxor och sa: ”Dom här byxorna har jag inte 
tvättat på tre månader, men dom ser så fina ut ändå!” (härmar och skrattar) 
Jamen, såna här grejer liksom. Jag bara: ”Wow! Va häftigt!” (skrattar) Vi var 
skitimponerade! ”Och man behöver inte tvätta håret så ofta heller.” (hjärtligt 
skrattande) Såna där grejer. 

Kursens fokus blev ”vad man kan göra, liksom hur man kan leva bättre”. 
Livsstilsfrågorna blev betydelsefulla för Karin under gymnasietiden på så sätt 
att hon började försöka minska sin förbrukning och använda konsumentmak-
ten. Synsättet att alla handlingar är betydelsefulla och påverkar, fick genomslag i 
Karins vardagsliv:

Jag försökte konsumera så lite som möjligt. Att man verkligen … Inte köpa 
så mycket. Inte köpa så mycket kläder. Mest second handkläder och … jaa 
… minska sin konsumtion och sina fotavtryck helt enkelt. [Fotavtryck?] Jaa, 
kopplat till det här att alla ens handlingar påverkar och försöka minska den på-
verkan. [mm] Och fundera igenom på vilka sätt man vill påverka. Det var väl-
digt kopplat till konsumentmakt. Men inte bara konsumentmakt. Det handlar 
ju också om att minska sin förbrukning. Det fanns ju den här Buy Nothing 
Day och flera aktioner för att inte köpa nånting.

Karin försökte tänja på gränser och berättar att ”folk undrade”. En del livsstils-
förändringar, som att inte tvätta sig så ofta för att spara resurser, kunde bli lite 
påfrestande:

Det innebar också att jag inte tvättade håret så ofta (skratt) … Ibland blev det, 
alltså det var verkligen, åh, det var så fett och äckligt. Och jag skulle verkligen 
hålla ut. Om man håller ut tillräckligt länge, då skulle det bli bra. Men det blev 
ju aldrig det för mig. (storskrattar tillsammans)

Karin berättar att hon numera trappat ned sina ambitioner och ”lagt en del såna 
saker på hyllan”:

Det är ju inte så snyggt (roat) Man har ju ändå en väldigt … (vi skrattar) Alltså 
man är ju ändå ganska utseendefixerad. Det är jag ju fortfarande. Nu har jag 
liksom gått över till att acceptera att ”men jag tvättar mig väl då”. 

Livsstilsförändringarna under gymnasietiden innebar bland annat att ägna 
mindre tid åt kläder och att inte låta sig skjutsas med bil. Det stod i kontrast till 
högstadietiden:

Folk tror ju inte på mig när jag säger det, men att jag verkligen kunde ägna 
hela dagar åt att bara prova kläder och gå på McDonalds och … Alltså det var 
på ett helt annat … Jag hade liksom inte alls … nån sån … att jag hade börjat 
förändra min livsstil på ett sånt sätt som jag sen gjorde under gymnasiet [mm] 
[…] På högstadiet var det väl inga problem för pappa att åka och hämta mig 
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nånstans till exempel. Gymnasiet, då började det bli så här att han inte fick 
hämta mig med bilen nånstans.

Att tillhöra en grupp gjorde det lättare att bryta mot dominerande ideal som 
hon upplevde som betungande eller som motverkade miljöanpassade handlingar. 
Karin berättar att det blev en ”grej” för henne att bryta mot normer som dikterar 
”så här ska en tjej va”. Miljögruppen på gymnasieskolan utgjorde en ”fristad” där 
det gick att praktisera nya livsstilsval i en gemenskap:

”Okey, vi gör den här grejen. Vi vet att vi inte är coolast i … skolan. [mm] Men 
… vi väljer det här istället.” Det kändes mer som en sån grej att … vi kör på 
en annan spelplan. [mm] Och det var väldigt skönt [mm] Men samtidigt […] 
Man var ju tvungen att förhålla sig till alla … ideal där också, självklart. Men 
det var lättare när man var en grupp som kunde göra det, än när man bara var 
en ensam. 

Genom nya kontakter kom Karin och hennes bästa kompis raskt in i fältbiologer-
nas verksamhet genom att plötsligt och oplanerat få ta över styrelseansvaret för en 
lokal klubb. De kastades in i en verksamhet som de inte hade någon erfarenhet 
av och fick skriva verksamhetsplan. Karin säger att hon och kompisen ”var helt 
förvirrade och förstod ingenting” samtidigt som de ”tyckte det var roligt”:

Och så gjorde vi en liten tidning också. Återigen tidning (skratt) […] Men det 
var i alla fall ett sätt att komma in i fältbiologerna. [mm] Men till slut så kom vi 
fram till att det inte var så kul att bara sitta och snacka pappersinsamling, när 
alla andra fältbiologer var ute och gjorde skogsaktioner [mm] och blockerade 
trafikbyggen, eller var ute i naturen och gjorde häftiga grejer och så. Så då ville 
vi haka på det lite mer faktiskt.

Det var roligt att vara med i fältbiologerna och det gav också en annan självbild 
och image än vad skolans miljögrupp hade gjort:

Det var så skönt att hitta fältbiologerna som en identitet. [mm] Eeh … Och 
så hela miljöaktivist-… svängen. [mm] För det var ju också ett sätt att … Det 
var ett sätt … förutom att det var roligt, så var det ju också … ett sätt att få en 
tuffare identitet i sitt miljöarbete. För att det var väldigt töntigt att vara skolans 
miljögrupp. [mm]

Karin återanknyter till hur hon också sökt gemenskap och styrka i grupper ut-
anför skolans sociala värld sedan mellanstadietiden. Från att tidigare ha varit till 
exempel ”kompisgänget ute hos pappa” blev det under gymnasietiden i första 
hand fältbiologerna. Hon säger att det blev ”väldigt skönt att inte ha all sin iden-
titet i skolan” och att det var ”jätteförlösande att komma i kontakt med fältbiolo-
gerna”. Fältbiologerna beskrivs av Karin, i likhet med skolmiljögruppen, som en 
”fristad”:
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För det första så var det inte nån alkohol. Det var inga droger. Och det var ett 
identitetssökande som låg nån helt annanstans. Och jag kunde börja släppa 
den här ”veckorevyn-perioden” jag hade haft i mitt liv.

Jag tyckte fortfarande att det var jobbigt med suparfester i klassen, i gymnasiet 
[mm, mm]. Men då hade jag ändå dom här miljögruppskompisarna som jag 
kunde ty mig till mera. 

På sommarlovet åkte hon på sitt första sommarläger med fältbiologerna. Hon 
beskriver det som en ” jättestark upplevelse” där hon ”för första gången badade 
näck med andra”:

Så bara: Aah! Men gud! […] Liksom komma in i en ny kultur: Dansa polska! En 
helt annan liksom … Folkmusik! Det hade jag inte heller varit i kontakt med. 
Det var väldigt mycket som var nytt liksom. Sånt som var väldigt intressant 
och ganska befriande. Eller det är liksom väldigt befriande att bada näck med 
människor. 

Karin säger att det blir en ”väldigt stark gemenskap” när man är i en sådan grupp, 
men att det kan ha två sidor eftersom det både kan vara ”väldigt inkluderande och 
exkluderande”. Karin upplevde båda delarna. Ju mer aktiv hon blev, desto mer 
inkluderad kom hon att känna sig.

En tid av aktioner

Karin beskriver att hon under gymnasietiden flitigt deltog i aktioner som organi-
serades av olika grupper och att hon också tog några egna initiativ. Hon förklarar 
med att det var ”väldigt mycket som hände just dom här åren” i miljörörelsen i 
hennes region:

Det var Shell, motståndet mot Shell, alltså Ken Saro-Wiwa88. Det var jät-
temycket så hära. Vi var och sprayade såna här antireklamgrejer. Och vi blev 
liksom en grupp som började haka på. 

Karin berättar att hon och hennes kompis gjorde en massa ”smågrejer” som var 
”jätteroligt”. Till exempel cyklade de omkring på nätterna och halade flaggor på 
halv stång. Karin har lite svårt att minnas syftet: 

Varför gjorde vi det egentligen? (eftertänksamt och undrande) Jag kan knappt 
minnas … Det hade någonting med […] att dom planerade bygga motor- … 

88 Nigeriansk författare och aktivist som deltog i bildandet av en rörelse som bland 
annat verkade för att ogonifolket skulle kompenseras för oljefyndigheter i sin region. 
Ken Saro-Wiwa och andra aktivister fängslandes, dömdes till döden och hängdes 1995, 
vilket bidrog till globala protester och sanktioner mot Nigeria och protester mot företa-
get Shell.
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ja det var någonting med det där. [mm] Att dom planerade att bygga … [mm] 
Men jag minns inte just det här. Och så ringde vi till X-posten, för att dom 
skulle komma och ta bilder. 

Flaggaktionen var inte i fältbiologernas regi, men det var genom fältbiologerna 
som hon ”kom in i nån typ av aktionstänkande”. Att delta i olika aktioner var 
mestadels spännande och roligt, säger hon. Hon berättar om ett undantag i sam-
band med att ett vägprojekt blev ”smygpåbörjat” innan det fanns tillstånd för att 
bygga mer än påfarterna. Femtio till hundra ungdomar, däribland Karin, vad där 
för att blockera trafiken av arbetsmaskiner, berättar hon:

Och det blev riktigt obehagligt. Med polisen. Det var verkligen. Nere i den här 
tunneln, en sån otrevlig miljö liksom. [mm] Och så skulle jag hålla vakt på ena 
… stället och så kommer polisen och så hundarna och … Jaa (ryser) Otroligt 
obehagligt. 

Karin berättar att hon var rädd och försökte hålla sig lite i bakgrunden. Karin 
berättar om hur imponerad hon blev av en meddemonstrant som inte var lika 
försiktig som hon själv:

Så minns jag en tjej […] Hon var himla bra. Hon […] verkligen kämpade 
emot. Och trots att polisen kom, så var hon där och … Jaa, hon berättade varför 
vi var där, på ett kanske inte så lugnt och sakligt sätt men, (skrattar till) … Och 
sen så liksom föste dom upp oss allihopa från den här … Ja, det blir otroligt 
konfliktfyllda situationer. Ja … som dom bara kastar … Ja, dom behandlar en 
verkligen som … Uuh (med avsmak) Usch! Som om man för det första vore 
jättefarlig och sen … […] Så det var ju väldigt traumatiskt. [mm] Helt klart. 
(lågmält och dämpat) 

Samtidigt som det var obehagligt var det spännande. Upplevelsen ökade sam-
manhållningen och stärkte Karin i uppfattningen att ”det är vi som har rätt”, 
berättar hon. Hon kan inte minnas att hon själv skulle ifrågasatt sitt och de andra 
ungdomarnas handlande:

Min kompis gjorde nog det mer. Hon den här stackar’n, hennes pappa är polis. 
(skratt) Det var ju faktiskt mer problematiskt för henne. [ja?] Jag … beundrar 
henne för hennes mod att … vara med på såna här saker, trots allt. [ja] Jag 
menar, hon höll ju säkert inte det hemligt. Det var ju jobbigt för henne att 
behöva konfronteras med sin pappa hemma, som är polis liksom, och göra en 
sån här grej. [mm] Det var modigt. [mm] […] Och hon var nog, tvivlade mer. 
Och kanske jag mer var ”Go!”, liksom.

Karin beskriver att hon upplevde känslomässig ambivalens inför de aktioner som 
var olagliga:
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Eftersom … man får ju alltid en klump i magen när man gör nåt som är olagligt 
och man är rädd att nån ska … komma på en. Och det är jobbigt. Man behöver 
konfronteras med nån polis. Alltså det är inget som är roligt på nåt sätt. … Så 
att jag höll mig ju aldrig i nån front. Jag var ju liksom mittemellan. Jag var ju 
inte den som kedjade mig fast och stod där och skrek. Utan jag … kollade av 
läget lite … [mm] Men ville ändå vara med … Och så var jag väl inte med på 
dom värsta av dom här Shell-aktionerna heller, tror jag. Jag hade väl förmåga 
att fly innan det blev för …

Karin engagerade sig också i en lokal markpolitisk fråga. ”Dom hade börjat hugga 
i mina skogar där som jag hade lekt sen jag var liten” berättar Karin och låter 
indignerad när hon berättar att de gjorde kalhyggen ”fast dom inte hade några 
granar att tala om”. 

Och då var det väl också första gången som jag minns att jag verkligen ställde 
mig upp nånstans. Det var väl typ på möte med politikerna där[ mm] som jag 
… ställde mig upp och sa verkligen så här: ”Vi som är unga, vad tror ni att vi 
vill leva i för samhälle?” Jag vet inte vad jag sa, men det var liksom mina känslor 
som man blev alldeles darrig av. ”Jag gjorde det. Jag ställde mig upp. Jag sa vad 
jag tyckte.” Och alla bara: ”Oh, gud va bra att du sa det här!” Liksom så att jag 
fick bekräftelse. Och det var återigen bara en massa vuxna människor. (fniss) 
[mm] Men … och där liksom … Identiteten som fältbiolog fanns där.

Karin var trött på att det ibland hände för lite i fältbiologerna. Hon ville få resul-
tat i miljöarbetet och kom så småningom, i samband med ett stormöte, i kontakt 
med människor i 30-årsåldern:

Alltså det var väldigt roligt att haka på dom för dom var lite äldre och dom fick 
saker gjorda liksom. Det kände jag i fältbiologerna att det var liksom … [mm?] 
så mycket prat. Det hände inte nånting, ibland. Jag tyckte det var väldigt trött-
samt. Men med dom här hände det grejer. Och det var, som jag kände det, en 
mer öppen grupp också. 

Karin berättar att hon nästan var ”på väg att lämna fältbiologerna” för att det var 
så mycket roligare med den här nya gruppen:

För att det liksom hände mer grejer. [mm] Vi var med och demonstre-
rade där och det var jätteroligt. Det var fantastiskt kul att ordna den här 
cykeldemonstrationen. 

Karin trivdes med att de äldre aktivisterna var mer ”drivande” och drog ”ett större 
lass”. Men det kom så småningom att hända saker som gjorde att Karins engage-
mang i fältbiologerna tog ny fart.
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Undervisningens betydelse på gymnasiet

Gymnasieskolan bidrog på olika sätt till Karins kunskapsutveckling inom områ-
den där Karin redan kände ett engagemang, berättar Karin. Undervisningen bör-
jade för första gången att behandla miljöfrågor djupare, speciellt i kemi, där hon 
hade en ”lite halvtokig” lärare, Ella, som ”kopplade mycket till miljöfrågor” som 
till exempel att förstå ”alla mekanismer bakom försurning”. Karin berättar att ke-
miläraren, tillika klassföreståndaren, var ”en sådan där som väldigt många tyckte 
illa om”. Hon kunde ”trycka ner folk” och ”förolämpa”, men Karin uppskattade 
att hon hade ”ett väldigt stort engagemang” och att hon uppmuntrade Karin och 
hennes kamrat för att de ställde frågor. Karin säger att hon tror att hennes och 
kamratens intresse uppmuntrade läraren att behandla ämnet mer ingående än 
hon brukade:

Det handlade om tungmetaller. Det handlade om hur försurningen ledde till 
urlakning av tungmetaller och hur dom sitter på rötterna och det där. ”rötterna 
där” (upprepar och härmar sig själv lite roat och med självironi) Ja, det var ju 
väldigt vagt men … så är det väl på nåt sätt? Neej? Inte på rötterna? (låter väl-
digt tveksam) Nu tappar jag helt bort … (talar lågt) men på nåt vis så leder ju 
… vätejoner till urlakning av tungmetaller på nåt sätt (låter lite tystare och lite 
tveksam igen) därför att … Är det alkalimetaller som binder? (låter frågande 
och tveksam) Det är nån typ av, nånting som binder tungmetallerna som vä-
tejonerna ersätter. 

Även om Karin idag inte kan dra sig till minnes alla detaljer om markkolloidmo-
dellen, minns hon ändå att hon då uppskattade den detaljerade undervisningen 
om den och tyckte att kemiundervisningen var rolig. Hon ger ytterligare exempel 
på vad hon lärde sig, nämligen ”exakt hur det gick till” när marknära ozon bildas. 
Det har Karin sedan tillämpat i ett annat sammanhang, utanför skolan. När hon 
till exempel läste i en bok om hur flygtrafikens utsläpp har en större påverkan på 
ozonlagret just för att de släpps på hög höjd, hade hon nytta av att i skolan ha 
studerat ozonbildande/nedbrytande reaktioner i problematiken med bildning av 
marknära ozon, förklarar hon. Hon säger att ”det är tack vare skolan” som hon 
kunde förstå det som stod i boken ”på ett annat sätt”. Fysikundervisningen var 
däremot inte rolig, säger Karin. Läraren gjorde, till skillnad från kemiläraren, inga 
kopplingar till livet utanför läroboken: 

Jamen, han var ju så otroligt tråkig den här personen. […] Jag fick ändå MVG. 
Det kanske var kul ibland? Men han var ju trött på sitt jobb. (skratt) Han hade 
säkert velat göra annat med sitt liv. Och sen så följde han bara kapitlen helt 
slaviskt och hittade aldrig på nånting utanför boken. 

Karin säger att hon ”insåg nog” att hon skulle kunna fascineras av fysikämnet:
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För jag tycker det är häftigt varje gång man går ut och ser vågor. Jag tycker att 
fysik är ett otroligt intressant ämne. Alltså, jag tycker att det är synd att det blev 
så tråkigt i skolan, [mm] för det hade kunnat vara så otroligt intressant. Bara … 
jamen, våglära. Om man släpper nånting … alltså det … Jätteroligt, egentligen. 
Men tyvärr, det enda vi höll på med var tempografremsor […] och energilagar 
på nåt sätt. 

Trots allt, säger Karin, har fysikundervisningen ändå bidragit med en kunskaps-
grund som hon tror gjorde det lättare för henne att förstå de fyra systemvillko-
ren89 och att kunskaperna underlättade för henne att förstå miljöorganisationer-
nas teoretiska förklaringar. 

Jag tror att det finns många som läst samhällsvetenskapliga ämnen som inte 
kanske har koll på lägesenergi och rörelseenergi. Den typen av utbyten mellan 
energiformer. Det fick man ju i alla fall med sig genom fysiken [och det menar 
du har varit värdefullt?] Ja, absolut! 

Karin säger att en grundläggande förståelse för hur energi omvandlas mellan olika 
former, underlättar för henne att förstå varför vi inte ska slösa med energi:

Den bygger nånstans på att, återigen, man kan inte tillföra energi. Att den 
bygger på nåt sätt nån grund, att energi bara omvandlas … Från att vara läges-
energi till att vara rörelseenergi, eller till olika former … [och det leder till?] 
Till slutsatsen att … man kan inte bygga nån evighetsmaskin. (kort skratt) 
Nånstans måste man tillföra energi och … nånstans så finns det då knappa 
resurser. Och vi måste välja hur vi vill använda den energi vi har. [mm] Ungefär. 
Och att därför ska man inte slösa med den energi vi har. Eftersom den är så 
dyrbar. [mm] Och då kan det påverka sen hur man handlar … i sitt vardagsliv, 
släcker en lampa, eller …

Karin säger att hon är osäker på om hon gjorde kopplingarna till vardagen själv 
när hon undervisades om energiomvandlingarna i fysikundervisningen eller om 
hon gjorde kopplingarna senare, när hon kom i kontakt med Det naturliga steget 
och deras systemvillkor. I vilket fall som helst var grunden lagd i skolan, så att hon 
kunde förstå ”de här ganska teoretiska förklaringarna i miljöorganisationerna, 
eller miljörörelsen”, säger hon. 

Karin upplever sig ha svårare att dra sig till minnes något betydelsefullt inne-
håll i biologiundervisningen. Hon berättar att klassen ofta bytte lärare i biologi: 
”Det var dåligt, faktiskt.”. Undervisningen var inte på ”så hög nivå helt enkelt” 
och ”gick inte in på detaljer” på samma spännande vis som kemiundervisningen. 

89 Systemvillkoren togs fram som ett strategiskt planeringsinstrument för företags miljö-
arbete. Systemvillkor 1: Stabila och tillräckligt låga halter av ämnen från jordskorpan; 2. 
Tillräckligt låga halter av ämnen från samhällets produktion; 3. Bevara fysiskt underlag 
för naturens kretslopp och mångfald ; 4. Effektiv och rättvis resursomsättning
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Karin funderar på om ”det kanske är för att kemi är mer utmanande” som ämne 
och tar som exempel vad som händer när en elektron passerar atomkärnan och 
när man inte vet var den finns:

… en massa såna saker som är så häftiga att tänka sig. Man snuddar ju vid 
vad man kan nå mentalt. Och fysiken är ju också så, på nåt sätt. Men biologin 
kändes aldrig på det sättet kittlande … att man spränger sina mentala gränser 
på det sättet.

Men biologiundervisningen hade kunnat vara mer givande ”ifall man hade varit 
ute mer”, istället för att man ”satt där och tittade på döda fåglar” och ifall hon 
hade haft en ”mer engagerad lärare” och inte tillfälliga vikarier hela tiden. Karin 
gör en jämförelse med den impopulära kemiläraren med det stora engagemanget 
för sitt ämne, som fick Karin att tycka att kemi var rolig:

Den här kemiläraren hade väl liksom mycket emot sig. Hon var väl en ganska 
jobbig person. Hon var väldigt … inte särskilt sympatisk som människa och 
lärare, men hon hade ett enormt engagemang för sitt ämne, vilket gjorde att det 
ändå var roligt på nåt sätt. [mm] Men hon var ganska … jobbig på många sätt. 
(skratt) Men ändå hade sin charm, helt klart. (vi skrattar)

Skolans undervisning i Miljökunskap, 30-poängskursen i 3:an, gjorde Karin be-
sviken och hon talar om den som ”tråk … -miljövetenskap”. Karin och hennes 
kamrater var redan ”ganska fullfjädrade miljömedvetna” och kunniga. ”Eller det 
kändes väl som att vi hade kommit längre än dom, på den där miljö-… institu-
tionen”. Läraren använde exempelvis okritiskt material från bilindustrin om ”hur 
fantastiskt katalysatorn hade förändrat den svenska miljön”: 

Och liksom vi visste ju att det inte hade förändrats (ohörbart). Den typen av 
fakta hade ju vi. [från skolan?] Nej, från fältbiologerna. 

Inom det samhällsvetenskapliga området stimulerades Karin av skolan genom att 
de politiska partierna bjöds in i samband med EU-val och riksdagsval:

Det var jätteroligt en eftermiddag när alla politiska partier fanns representerade 
på skolan. Vi kunde gå runt till alla politiker och prata med dom och ställa 
frågor. Det var en jättebra dag. Jag har verkligen bra minnen från den dan. Och 
det blev mycket diskussioner och tydligt … Jaa, det var nog mitt första möte 
med politiker egentligen, den dan i skolan. [mm] Och det kändes så där … 
kraftfullt. Och folk var engagerade och det var fullt i klassrummen och alla, jaa, 
jättekul! […] Det var nog mest känslan, tror jag. Mer än att det var nån kun-
skapsberikande … Det var nog känslan att ”Vi kan” … ”Vi kan ställa en fråga 
till politikerna!”. [mm] Eller, lite spänning inför valet, jaa, tror jag.
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Karins erfarenheter från fältbiologerna påverkade hennes skolarbete. Genom fält-
biologerna träffade hon ungdomar i hennes egen ålder med ett brinnande intresse 
för lavar, något som hon säger att hon tidigare inte hade haft något ”förhållande 
till” och inte förstått ”vitsen med”. Genom fältbiologerna började hon att fas-
cineras av lavar vilket påverkade henne till att göra ett arbete i skolan om lavar, 
berättar hon. Erfarenheter från skolan väckte i sin tur intressen som hon kom att 
utveckla på fritiden:

Så gjorde min kompis specialarbete om … typ tillväxt, ekonomisk tillväxt 
[mhm!] och det gjorde att hon läste Kenneth Hermele och hon gav den till mig. 
[Så ni diskuterade hennes specialarbete på nåt sätt?]Ja, på nåt sätt. [mm]

Detta tror Karin var en av impulserna som fick henne att ta initiativ till en in-
formell kurs i grön ekonomi efter gymnasiet. Ytterligare ett exempel på att Karin 
försökte knyta ihop lärandet och engagemanget på fritiden med skolarbetet, var 
att hon valde att göra ett större självständigt arbete om hur man kan minska 
transporterna i staden. Hon berättar att hon utvecklade kunskaper om hur mo-
torvägar leder till ökad trafik. På en fråga om hur de här insikterna utvecklades 
svarar hon: 

Det var ju inte genom skolan. Det var ju genom diskussioner. Det kanske är 
antingen såna där icke-formella eller informella. [mm] Det var ju både det att 
man var på möten … som var organiserade. [mm] Det fanns liksom, det fanns 
ett verkligen brett vägmotstånd i staden då. [mm] Och … sen så var det ju 
också i diskussioner med andra. I naturskyddsföreningen eller att man fick nån 
broschyr, eller man pratade med nån. På nåt sätt så fick man det där i sig. Jag 
vet inte riktigt hur. [skrattar] Jag kan inte riktigt säga när.

Karin pratade om transporter och trafik med sina föräldrar. De hade olika syn-
sätt. Hon beskriver pappan som mer ”mottaglig” än mamman för Karins argu-
mentation. Även om han inte hade Karins uppfattning från början säger hon att 
”det fick han väl”:

Men mamma däremot … Oj,oj … är fortfarande i trafikfrågor … Hon kan nog 
fortfarande säga att om man bygger en ringled, då avlastar man, eller … Jag vet 
inte om hon säger det. Men hon skulle kunna säga det. Men hon skulle också 
kunna säga det att … Nej, jag vet inte, hon är svårare att …

Karin har förståelse för att ”man tror det kan bli så” att vägbyggen kan minska en 
del trafikproblem:

För det verkar ju logiskt. Att folk åker runt och att det då blir mindre inne i stan 
… Men … när 100% av alla trafikforskare är överens om att det inte går, och 
att man har försökt i flera städer runt om i världen att bygga ring efter ring och 
det inte lyckas. För det bygger ju nånstans på att man har en kunskapsbas, att 
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man har fakta. [mm] Och om mamma fick samma kunskapsbas, så skulle hon 
säkert säga nånting annat. [mm] Mm, det tror jag. 

Karin säger att det emellertid inte finns en given, entydig faktabas som ger en 
given slutsats. ”Det finns ju verkligen fakta och forskning” men man kan ”säkert 
hitta annan fakta. Jag menar, så är det ju alltid”, säger hon. Man kan ”hitta den 
man söker eller hitta andra infallsvinklar och därmed komma till andra slutsat-
ser”. Som exempel på vad hon menar, berättar hon om en muf-ordförande i en 
debatt:

Så fick han till det till slut att :”Det är ju bra med vägar för att dom leder ju till 
bättre miljö därför att bättre miljö innebär att människor kan ta sig till varan-
dra.”, eller nånting. Alltså det var såhär. Plötsligt hade han definierat om hela 
begreppet miljö, i sin lilla … tankekedja så att … det går ju att … Jaa, jag blev 
så paff, så jag inte alls hade nåt motargument, tror jag. (skrattar) Så att det går 
ju alltid att … Ja, för honom var bättre miljö, för honom, en motorväg. [mm] Så 
det är klart. Visst! Vad ska man säga mot det? (skrattar) Jag kan ju inte säga att 
”Nej, det är inte sant.” eller? 

Karin uppger sig lita till ”miljöorganisationernas kunskapsbas”, säger hon. Det har 
hon gjort ända sedan gymnasietiden när hon kom i kontakt med miljörörelsen:

Kanske ibland okritiskt, bara. Lätt att svälja det som kommer från miljöorgani-
sationer, känner jag. Men, nånstans måste man ju inhämta information.

Karin säger att det blir svårare att ta ställning när det finns ”konflikter inom mil-
jörörelsen”, som till exempel i frågan om etanol som drivmedel för bilar. Karin 
berättar att hon under veckan90 fått reda på att ”man har en 50%-ig energiförlust 
när man överför ved till flytande” och att hon tycker att det är ”helt absurt” att 
”ha en sån energiförlust” om man inte tar tillvara den energin. Det här förhål-
landet får Karin att fundera över om det lämpligaste tillvägagångssättet för att 
minska fossila bränslen är att subventionera etanol eller om det är att istället höja 
koldioxidskatten:

 Det är ju mer en strategisk fråga [mm] … så att dom andra, dom nya drivmed-
len, vätgas eller vad det kan vara, får konkurrera mer på lika villkor. Eller ska 
man börja subventionera några fast man inte vet … Ja, det … är svårt [mm] Jag 
vet inte [Och där har dina auktoriteter då lite olika …] Ja, precis. [mm] Då 
måste man ju tänka själv. (gemensamt skratt) 

Samtidigt som Karin engagerade sig mycket i föreningslivet i miljöfrågor och 
”gjorde jättemycket andra saker” som att spela teater och ta musiklektioner, var 

90 Intervjun genomfördes ett par år innan etanoldebatten slog igenom brett i media 
2007/2008
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Karin ambitiös i skolan som tidigare. Hon gick ut med ”helt sjukt bra betyg, typ 
MVG i alla ämnen”. Hon berättar att hon ofta var väldigt trött i skolan. På frågan 
om hon blev stressad svarar hon:

Ja, det blev jag. Att jag blev stressad. Alltså gymnasiet, det var tungt. Alltså det 
var helt klart den tyngsta skolan jag har gjort, hittills. Nu har jag ju inte gått 
någon ingenjörsutbildning eller så på högskolan. Jag har gått på universitetet 
och läst andra kurser då. Det är ingenting mot gymnasiet, [mm] tycker jag. 
Gymnasiet är jättetungt. [mm] Och så dessutom när man är i en period av livet 
där man faktiskt söker sin identitet och vill göra andra saker. [mm] Det vill 
man ju kanske annars också. Men det är liksom ändå en väldigt viktig period. 
Så jag ville inte göra avkall på … Och det gjorde jag inte heller. 

Hon minns gymnasietiden som en tid när hon, trots att hon ofta var trött och 
stressad, också var väldigt aktiv, på ett positivt sätt. Hennes föräldrar hade alltid 
fullt förtroende för henne och om hon behövde stöd i skolarbetet kunde hon 
vända sig till dem. Hon upplevde stor frihet att göra sina egna bedömningar 
och val. Både föräldrar och lärare såg positivt på miljöengagemanget, berättar 
hon. Karin skötte skolan exemplariskt, trots att hon ofta kom hem sent på nät-
terna efter att ha gjort aktioner och hon upplevde aldrig någon konflikt med sina 
föräldrar:

Dom tyckte inte att det var något problem. [mm] Jag har aldrig haft några 
restriktioner om att jag inte skulle få vara ute sent. Liksom levt ett väldigt fritt 
liv, eller [mm] aldrig känt att dom har … ställt några såna krav på mig. [mm] 
Dom har alltid haft förtroende för mig, [mm] liksom aldrig … Det var därför 
det var så jobbigt med den där läkaren som trodde eller som misstrodde mig 
att jag hade rökt, för jag hade aldrig upplevt på det sättet tidigare. [nä] … Men 
vad skulle jag komma fram till nu då … Eh? Skolan. [mm] Ja, visst var det en 
konflikt någonstans, men det gick. [mm] Och jag upplevde också att skolan 
såg med väldigt positiva ögon, alltså lärarna såg det som väldigt positivt med 
miljöengagemanget. 

 Hon funderar över vilken roll skolan spelat för hennes utveckling. Det är lätt 
hänt att man förminskar skolans betydelse och enbart ser till det man lärt sig 
utanför, till exempel i fältbiologerna, säger hon. Hon drar sig till minnes när hon 
föreläst om lärande utanför skolan att hon sagt att ”Jamen fältbiologerna är den 
bästa skolan!”, men sedan tänkt tyst för sig själv: 

Men skolan har ju ändå varit en fantastisk skola … Alltså i hur man formulerar 
sig. Språkligt, i problemlösning och, alltså … Självklart är skolan verkligen viktig 
… Också. Det är lätt att säga att ”jamen skolan” (ohörbart) … Men det är klart 
att man har lärt sig jättemycket i skolan. 
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Den problemlösning Karin berättar om att hon lärt sig i skolan är i första hand 
av matematisk och naturvetenskaplig karaktär, en problemlösning där det finns 
ett rätt svar. 

Jag tänker matematik faktiskt. Fast nu var det länge sen jag höll på med det. 
Men, det är ju otroligt roligt … med matematik (skratt) eller … fysik, kemi. 
Alltså, det är ju olika typer av problemlösning, eller. Det är ju väldigt skönt med 
den typen av naturvetenskapliga … Det kan jag sakna i den här, eftersom jag 
bara hamnat på den samhällsvetenskapliga. Men när man kan komma fram till 
att x=5, så har man liksom kommit på svaret. Och det är så skönt. Det kan jag 
verkligen sakna. [mm] Där det finns ett svar och det här är rätt. [ja] 

Med samhällsvetenskapliga problem är det svårare, säger hon:

Ju mer man vet, desto mer komplicerat blir det. Det är ju tvärtom, nästan. 
[mm] Man kan komma med ett färdigt paket ”etanol är bra” och sen så, ju mer 
man vet, tyvärr, bryts det ned till (skratt) till en jätte-… jaa … samtidigt som 
den faktan förstås bygger på en massa naturvetenskapliga … jaa, ”etanol är bra” 
bygger ju på många naturvetenskapliga … faktabaser också. [mm] Så det är ju 
inte helt frikopplat från varandra. [mm] Mm …

Karin återkommer då och då till vad grunden i naturvetenskapliga ämnen betytt 
för henne: 

Det bär jag med mig. Alltså den naturvetenskapliga basen jag känner att jag fick 
på gymnasiet, den bär jag fortfarande med mig.

Hon ger exempel på innehåll som varit betydelsefullt för henne som att till ex-
empel ha kännedom om vad en molekyl, en atom och en jon är, begrepp som 
återkommer i miljöfrågorna, förklarar hon:

Och även, fysiska lagar som … entropi, ”allting finns kvar”, eller energilagar, 
alltså den typen av fysiska grundlagar som ändå är väldigt grundläggande i … 
miljötänk. [mm] Det fick man ju med sig, även om vår fysiklärare verkligen 
inte gjorde några såna kopplingar. 

Karin säger att skolan allmänt har bidragit till hennes känsla av att hon klarar det 
hon vill. Hon har fått erfarenhet av att kunna klara av de uppgifter som hon tar 
sig an, om hon lägger manken till. Det har gett henne självförtroende och tillit till 
den egna förmågan som har spelat roll för att stärka henne i hennes påverkansar-
bete, säger hon. Däremot upplever Karin inte att skolan har bidragit till hennes 
förmåga att kritiskt värdera olika handlingsalternativ i sitt påverkansarbete. Inte 
heller har organiserade diskussioner i föreningar bidragit i större utsträckning. 
Det är tillsammans med vänner och genom egna erfarenheter och reflektioner 
som Karin utvecklat sin förmåga inom det området: 
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Det är enbart genom egen erfarenhet […] Organiserade sådana diskussioner, 
det kanske har varit ett fåtal. [mm] Men framförallt väldigt mycket med … 
vänner [mm] i olika sociala sammanhang. [mm] Där man liksom … gång på 
gång … ifrågasätter, jamen, det är klart att när man efter att man varit med 
om en sån här, till exempel när man konfronterats med polisen, börjar fråga 
”Okey, vad tjänar det här till? Är det verkligen … ?” Eller liksom … ”Räddar vi 
världen på det här sättet?” eller … alltså. Ständigt håller man ju på och liksom 
omvärderar, eller försöker fundera på [mm] är det … ?

En anledning till de här resonerandet har varit att en önskan om att använda sina 
”resurser på ett effektivt sätt”, säger Karin: 

Man vill ju ändå ägna så lite energi som möjligt, och få så mycket nytta som 
möjligt, för det man gör. [mm] På nåt sätt. Därför att det finns ju andra saker 
som är roliga i livet att göra. 

Efter gymnasiet – en tid av professionellt engagemang och förändrade 
arbetsmetoder
Det hade ibland hänt att Karin funderat på att lämna fältbiologerna. En an-
ledning, förutom att hon kunde tycka att det gjordes för lite och pratades för 
mycket, var att det även där fanns ett statussystem:

Och så alla som kramades och … Det är ju väldigt roligt att kramas så länge 
man är med och kramas. Men … det kan bli väldigt exkluderande också. [mm] 
Alltså i fältbiologerna, så tycker man att man är så himla öppen hela tiden, men 
… man har ju jättemycket sociala koder.

Efter gymnasiet hände något som kom att stärka Karins känsla av inkludering 
i fältbiologerna. Hon blev anställd av fältbiologerna som skolinformatör, ”nåt 
utav de roligaste åren” hon haft i sitt liv, säger hon. I och med anställningen fick 
hon ”en roll” och det kändes inte längre aktuellt att lämna föreningen. Efter 
anställningsperioden följde en mellanperiod av utlandsstudier och en kort tid på 
folkhögskola för gitarrstudier, under vilken Karin inte var så aktiv i miljörörelsen. 
Därefter kom hennes engagemang i fältbiologerna att ta över hennes tid mer och 
mer. Hon fick till exempel ett betydelsefullt förtroendeuppdrag i organisationen. 
Karin resonerar om hur det gick till när hon första gången tydligt upptäckt hur 
fullfjädrat inkluderad hon blivit i den sociala gemenskapen:

Jag minns när jag var med i styrelsen att jag sa till nån ”Har du märkt att det 
blivit mycket mindre hierarki i fältbiologerna?” sen så bara: ”Just det!” (skrattar 
tillsammans) Sen så fick jag tänka och ta några steg tillbaka ”Ja, just det, jag 
är ju med i styrelsen, jag kanske inte har så dåligt självförtroende här i den här 
sociala miljön längre.” Det var ju bara det att jag hade blivit blind för … [mm] 
Jag märkte inte ifall jag missade att hälsa på nån i … [nä] som sen fick trauma 
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för att jag inte hade hälsat på den. Nämen, liksom såna … [mm] att man … 
när man hamnar i en sån högstatusroll så måste man … Verkligen. [mm] 

Att vara med i styrelsen innebar inte bara en högstatusroll inom organisationen, 
berättar hon. Det innebar också att hon fick nya erfarenheter av påverkansarbete 
som till exempel att arbeta med politikerutfrågningar:

Sen märkte jag ju att folk lyssnade på en när man sa att man kom från fältbiolo-
gerna. [mm] Och det är roligt. När människor lyssnar. [folk som till exempel?] 
Politiker. [mm] Alltså, mycket handlade väl om det. 

Hon ägnade sig mycket åt påverkansarbete och upplevde en del framgångar i det, 
bland annat att stoppa en flygplatsutbyggnad genom att via opinionsbildning 
påverka makthavarna:

Det vi valde att göra då var en exkursion för kommunpolitiker. [mm] Det 
vi gjorde där var framförallt att samla olika intressenter. Vi samlade ornitolo-
gerna, (ohörbart) och skolelever som fick rita teckningar. Så vi själva hade inte 
en jätteframträdande roll egentligen på själva … Vi var mera en samlande kraft 
tror jag. [mm] Och så fick vi faktiskt en förstasida i Y-bladet. Det var ju faktiskt 
jättekul, för då kom det med en journalist som var med på den här exkursio-
nen. [mm] Och det var ju en jättekick. Verkligen … Men det var ganska mycket 
jobb med den grejen.

Även efter gymnasietiden deltog Karin i demonstrationer, varav ett par kom att 
bli obehagliga och skrämmande. Det ena tillfället var när globaliseringsrörelsen 
samlades i Prag91. Karin berättar att hon och några andra fältbiologer hade be-
stämt möte med några vänner, när det hände något dramatiskt:

Då kom det svarta blocket med sin … Jag minns att dom hade en stege, tror 
jag det var, som dom springer med rakt in i ett fönster. Det var otroligt! Och 
så kommer polisen och dom smäller av såna här … låtsasskott. Då visste man 
ju inte att det var låtsas. [mm] […] Då fick jag den här panikkänslan … Man 
har ingen … Det enda är att fly. [mm] Alltså, man har ingen koll på, fast man 
egentligen har bestämt att man ska ha en vängrupp som man ska hålla ihop, 
[mm] för att man ska liksom ta hand om varandra. Men det är noll … Det är 
bara så här … Jag minns … det var … faktiskt, den gången, det var en sån … 
konstig känsla, men jag … kände mig mer rädd för aktivisterna, trots allt … 
Den gången. [mm] För att dom liksom, det var så aggressivt. .Jag sprang in på en 
bakgata och så såg jag några poliser och så kände jag att ”Åh, skönt!” [mm] 

91 Känt för internationella protester vid IMFs och Världsbankens årsmöten i september 
2000. Ett exempel på budskap från miljörörelsen var att institutionerna bör satsa på 
hållbar utveckling och småskaliga projekt och satsa på järnvägar istället för motorvägar. 
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När Karin drar sig till minnes händelsen när svarta blocket ”gick liksom bär-
särkargång” uttrycker hon förvåning över sin spontana reaktion av lättnad när 
polisen dök upp och förklarar med att:

Man blir trött på alla dessa människor som ska … Men framförallt machokillar, 
som ska visa hur häftiga dom är genom … aah, jag vet inte … Det finns nån 
typ av våldsromantik hos vissa delar i den här … Uäh … (med avsmak)

Vid det andra tillfället, i Göteborg 200192, kändes det som om det var krig, med 
alla helikoptrar överallt, berättar Karin. Karin kände oro, särskilt för de yngsta 
fältbiologerna som kommit med för att delta i demonstrationen och olika akti-
viteter. Karin blir upprörd vid minnet av ”unga människor som inte hade gjort 
nånting, som får en k-pist riktade mot sig” av poliserna:

Nationella insatsstyrkan hade gått in i en skola där det var fältbiologer också. 
Alltså, det är ju så sjukt. Och bli utkastade på asfalten. I regnet. [mm] Ja. Ah!, 
Och knappt hade några kläder på sig. (Karin ger uttryck för den frustration 
hon kände med uttrop) […] Helt absurt! Och också att man känner sig helt: 
”Vad ska man göra?” 

Karin berättar om polisen att hon ”såg ju rädslan i deras ögon” också. Hon säger 
att hon tror att många unga tappade förtroendet för rättssamhället och polisen 
de dagarna. Även i Göteborg fanns det ”knasbollar bland demonstranterna” men 
polisen var väldigt dålig på att handskas med dem och duktiga på att ge sig på fel 
personer, säger Karin. Karins förhållande till polisen har varit präglat av en känsla 
av att, utan anledning, vara skyldig, säger hon. Nu upplever Karin att hon har 
förtroende för polisen i ”vissa sammanhang” men ”verkligen inte” i andra. Hon 
säger att förtroendet fick sig en törn i Göteborg:

Och det var det som var så dubbelt svek på nåt sätt. För att … det hade varit 
sånt fint samarbete innan: Kommunen fixade skolor där man kunde bo … och 
det hade varit dialog med polisen. Och det var så mycket sånt här ”det ska vara 
dialog” och sen blev det som ett slag i magen. Det blir liksom ett dubbelt svek. 
Om man hade levt i ett system där man redan visste att man inte kunde lita på 
… polisen, då tror jag inte att … På sätt och vis hade det inte känts så hårt. 
Men nu kändes det hårdare, för att man lever med en illusion om att … ”det 
här är trygga Sverige”. [mm] Jaa … Så det är klart, sånt sitter kvar … [mm] Det 
gör det … på gott och ont. [Jaha, på gott? Och ont?) Jomen, alltså, att man … 
Det kanske är bra att man har en viss misstänksamhet mot … polisen. (talar 
lite dämpat)

92 De så kallade Göteborgshändelserna har beskrivits i Göteborgskommitténs betän-
kande: Göteborg 2001, SOU 2002:222.
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Det konfrontativa politiska arbetet krävde mer energi än det gav, berättar Karin. 
Trots givande föreläsningar, konferenser och positiva upplevelser i anslutning till 
Göteborgsdemonstrationerna blev minuskontot för stort:

Väldigt många utav mina vänner kände bara att: ”Nej, vi skiter i det här nu. 
Det känns inget roligt. Det suger energi istället för att det ska bara vara roligt.” 
[mm] Man åker ju inte dit för att bråka. Och så blir det det man får koncen-
trera sig på. Att ta hand om sina vänner i fem dygn, istället för att få ut ett 
politiskt budskap.

Karin berättar om en i annat avseende omvälvande erfarenhet från den här tiden. 
Genom ett projekt fick hon tillfälle att göra en studieresa till fältbiologernas sys-
terorganisation i ett nordiskt grannland. Erfarenheterna från den här resan fick 
henne att ompröva den syn på påverkansarbete som hon hade haft sedan gym-
nasietidens första fältbiologikurs. Mötet med systerorganisationen ”var som en 
stor chock, liksom”, säger Karin. Chocken bestod i att den individualistiskt livs-
stilsinriktade påverkansmetod, genom bland annat konsumentmakt93, som hon 
upplevt som dominerande metod i de svenska fältbiologerna, blev ifrågasatt och 
utmanad. Ungdomarna hon mötte försökte inte påverka ”genom vad dom köpte 
för varor” eller genom den typen av livsstilsval:

Utan dom helt fokuserade på det politiska systemet, att få till politiska beslut. 
[mm] Dom struntade helt i det här andra. [mm] Och för mig var det som en 
stor chock liksom. [mm] Men det var ändå som en liten aha-upplevelse. ”Jaha, 
så kan man tänka”. Man kan tänka att det är där förändringen sker. Att det är 
den energin som är den viktiga. [mm] Och att den energin man lägger ner på 
att förändra det politiska systemet är så mycket mer värd än … att jag står och 
velar i tre timmar framför vilken avokado jag ska välja. [mm] … Ja, KRAV-
märkt eller från Israel. Det ska man ju inte köpa.

Karin säger att ”livsstilismen” också har en annan nackdel, nämligen att den ute-
sluter människor som annars skulle kunna vara med i miljörörelsen genom att 
”livsstilismen” lätt kan resultera i en ”liten elitistisk grupp som lätt fördömer 
andra människors val av liv”. Och det tror inte Karin är vägen framåt, säger 
hon.

Resan till grannlandet ingick i ett projekt med syfte att ”blicka utanför” och 
få impulser från andra organisationer ”därför att det upplevdes som ett problem 
att fältbiologerna var så introverta och navelskådande”, av vissa i föreningen. 
Systerorganisationen gjorde intryck på henne på flera sätt än att den fick henne 
att se kritiskt på konsumentmakt och ”livsstilism” genom att de ”genomfört väl-
digt mycket”:

93 Av Karin benämnd ”livsstilism”
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Dom har gjort häftiga kampanjer. Spelat på, hur var det? Jag minns inte … 
Men mot gaskraften och väldigt. Det känns som … mera häftiga, känns inte 
som skogsmulle-typerna utan mera … kanske mer urban- … möjligtvis?, -atti-
tyd, så. Men, jag minns att det var flera exempel som var bra och effektiva.

Karin berättar att systerorganisation hade en stor resursbas i form av arbetskraft, 
eftersom det förväntades att alla i dess styrelse engagerade sig i miljöarbetet på 
heltid och försörjde sig på bidrag från staten eller något extraknäck. Karin jämför 
med de svenska fältbiologerna, där hon upplever att inställningen är att all aktivi-
tet ska ”växa från klubbarna”. Initiativ och handling från centralt håll ses ibland 
stå i motsatsställning till de lokala klubbarna, säger hon:

Det är som att ifall man gör nånting och det inte kommer från klubbarna, då 
är inte det bra. [mm] Istället för att tycka att … allt som folk gör är bra, oavsett 
var eller hur. Och så välkomna allting. 

Förutom mötet med den nordiska systerorganisationen, som hon beskriver som 
en vändpunkt när det gällde synen på påverkansstrategier, berättar hon om yt-
terligare en händelse med betydelse för hennes val av påverkanshandlingar. Den 
kom att innebära att hon i allt högre grad kom att vända sig direkt till politiker 
för dialog. Denna händelse inträffade när Karin genom ett projekt fick tillfälle 
att offentligt framföra sina uppfattningar om ungdomars svårigheter att påverka 
samhällsutvecklingen. Karin blev personligen inbjuden till diskussioner med po-
litiska makthavare. Hon fortsatte visserligen med aktioner och opinionsbildning, 
men den verksamheten kom successivt att omfatta en allt mindre del av hennes 
tid. En växande del av arbetet kom att ske inom etablissemanget genom att ”träffa 
politikerna i enrum och diskutera”:

Men det blir ju så, när man blir inbjuden … Om man står utanför och skriker, 
och sen så säger dom: ”Jamen kom in och säg vad du tycker då!”. Då kan man 
ju inte fortsätta att stanna utanför och skrika. Utan då får man ju nånstans bara 
”Jaa … så här tycker jag.” (skrattar till) Eller, jaa, det blir ju som en utveckling. 
[en utveckling?] Till en annan arbets-, alltså jag känner att jag har ändrat ar-
betsmetoder helt enkelt. 

Karin upplevde sig få goda möjligheter att påverka, i och med de regelbundna 
mötena med politiker:

Jag har ju fått väldigt bra kanaler direkt in till makthavare, i en statlig utred-
ning. Jag kan ju komma på att jag tycker att vi ska ha ett tema om det här och 
det här. Och det kan jag säga till makthavarna. [mm] Då behöver inte jag … 
manifestera utanför deras bostad, liksom. Nämen, nu hårddrar jag, men i och 
med att mina kanaler har … Jag har fått väldigt starka redskap att påverka i 
politiken, även ifall det inte är så att vi är en stor skillnad hela tiden, så har min 
andel aktionstid minskat.



144

RESULTAT

Karin berättar att i takt med att hennes engagemang mer och mer kom att in-
riktas mot politiker och massmedier, var det ”jättemånga” i fältbiologerna som 
tyckte att hon var ”för mycket lobbyist”. Det hände att hon blev kallad ”karriä-
rist”. Men trots att hennes engagemang har gett henne intressanta erfarenheter 
och så småningom även anställningar, är det inte strävan efter karriär som har 
varit hennes drivkraft, säger hon: 

Jag blir så trött på att bli beskylld för [mm] … att … det liksom är ens drivkraft. 
Då skulle man ju gjort andra saker. Det är ju klart att … Och sen är det klart, 
okey, att nu har det här gett mig en massa. Alltså, visst! Det har gett mig en 
massa jobb och så, men det är inte det som har varit min drivkraft. [vilket är det 
som har gett dig (jobben)?] Alltså mina erfarenheter och mina kunskaper har ju 
gett mig jobbet som jag har nu. [mm] Det skulle jag aldrig fått annars. 

Karin poängterar igen att drivkraften ”verkligen inte” varit att få det jobb hon 
har idag. På frågan vilken drivkraften varit svarar hon att det ”har ju varit 
miljöengagemanget”:

Alltså, annars hade jag ju aldrig ägnat så många (ohörbart) timmar åt det här. 
[mm] … Om det bara var … för ens egen vinning. Så, det är klart man har 
fått ut mycket av det. Socialt och kunskap och … Jag menar, om det hade varit 
tråkigt allt, då hade man ju inte gjort det. Självklart inte. Så det är klart att man 
inte hade gjort det om det varit en stor lång börda. Absolut inte. Tvärtom, det 
har ju varit väldigt spännande och roligt. 

Karin låter förstå att det hon upplevde som ”gliringar” och beskyllningar om lob-
byism och karriärism, inverkade negativt på hennes engagemang:

Ja, sånt gör att man lätt tappar sugen. [mm] Faktiskt. [mm] … Mm … Och det 
tycker jag delvis, alltså jag tycker det känns som ett problem.

Karin berättar om hur hon under sitt mångåriga föreningsarbete blivit alltmer 
medveten om de sociala reglernas betydelse för samhörighet i en organisation. 
Hon säger att hon ser svårigheter med att tackla konflikten mellan önskan om 
stark samhörighet och önskan om en breddad organisation. Samtidigt som den 
speciella sociala koden i fältbiologerna visat sig stöta bort en del människor, är 
den en del av tjusningen för andra, bland annat för henne själv: 

Och så precis den här grejen att man tror att man är en social grupp som är så 
här öppen och ”men vi har inga sociala regler, alla är välkomna”. Och kommer 
det en moderattjej som är råsminkad, så är inte hon alls välkommen. Nej, men 
det finns massor med såna sociala regler. Och som jag själv, för mig var det 
samtidigt … Det var ju det som var tjusningen med fältbiologerna, att man inte 
behövde vara sminkad … Alltså, det var ju samtidigt min förälskelse i fältbio-
logerna. Just … den grejen. 
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Karin säger att det inte är självklart hur man ska göra, men tror att man skulle 
vinna på att ”öppna upp mer” för att ”förhoppningsvis nå ut till nya människor”. 
Genom att använda ”andra metoder och humor” nå fler och samtidigt ge sitt eget 
engagemang ”lite mer krydda”, till exempel genom att använda musik. 

Karin säger att hon tror att den exkludering som fältbiologer och miljöakti-
vister kan utsätta andra för inte handlar så mycket om att de skulle vara speciellt 
exkluderande som individer, utan att det handlar om att själva kulturen som man 
deltar i är ”exkluderande, på nåt sätt”: 

För samtidigt är det ju helt fantastiska människor som är med, så det är ju 
liksom inte … Verkligen … Och jag har ju verkligen trivts som fisken i vattnet. 
Annars hade jag ju inte … Men det är just därför som jag tror att det var så 
svårt att förändra fältbiologerna, därför att i stort sett alla har varit med om 
den här förälskelsen, eller väldigt många … Men bara: ”Åh, skönt! En fristad!” 
… Och man identifierar sig så otroligt mycket med organisationen och sen 
när man kommer och faktiskt vill förändra organisationen, så känns det som 
att man försöker komma och förändra människorna. [mm] Och det kände väl 
jag själv också. 

Andelen tid för utåtriktade, opinionsbildande aktiviteter minskade alltså för 
Karins del i och med den förbättrade möjligheten till politikersamtal. Hon berät-
tar att hon kom att börja sakna aktionerna som påverkansmetod, framförallt av 
demokratiskäl, eftersom de involverar och riktar sig till allmänheten, direkt eller 
via medierna. Hon säger att hon tycker att det är viktigt att nå människor utanför 
de traditionella aktivistkretsarna och utanför etablissemanget. Det måste ut till 
”alla människor”:

Det är inte bra ifall det stannar i enskilda rum bara … Och det är verkligen 
något som miljörörelsen bör ta tag i tycker jag att … [att?] bredda … Alltså 
det känns som en naturlig utveckling. Som, om man ser 70-talet, att man stod 
utanför och skrek. Och sen så har det blivit mer och mer inetablerat, hela mil-
jöfrågan. Mer och mer en regeringsfråga, istället för … en fråga för folket, så att 
säga. [mm] 

Att miljöfrågan mer börjat föras inom etablissemanget ger problem, säger Karin:

För det händer ju inte nånting, även om det pratas om det mycket, mycket mer. 
[mm] Så då är väl vår uppgift som jag ser det att visa att det händer ingenting 
utan … Alltså, tryck från medborgarna.

Ständigt på språng

Karin berättar att hon inte upplevde allt påverkansarbete som så stimulerande, 
men att hon tyckte att det var rimligt att klara av en viss ”kvot” av det mindre 
roliga, om det uppvägdes av en del annat som ”ger energi tillbaka”, vilket det för 
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det mesta gjorde. Karin berättar att hon levde ett väldigt aktivt liv med fältbiolo-
gerna och att hon ständigt var på språng:

Och ibland, när jag väl hade en kväll för mig själv, så visste jag inte riktigt hur 
jag skulle hantera det. 

Förutom det intensiva föreningsarbetet inledde Karin en period av intensiv 
fysisk träning och noggrann kosthållning efter gymnasietiden. Hon tyckte om 
att springa och känna sig stark. Men en anledning var också att hon ville gå ned 
i vikt och bli smal. Under skoltiden fanns inte tiden till träning eftersom hon var 
schemalagd och hade ”tusen aktiviteter”, men det fanns en ansats åt det hållet 
redan då, berättar hon. ”Alltså det handlade ju väldigt mycket om utseende. Att 
inte få bli tjock helt enkelt”. Även sedan hon tappat10 kg hade hon självbilden 
att hon ”nog var lite mullig”. Av omgivningens reaktioner förstod hon så små-
ningom att hon inte var tjock, säger hon och fnissar till. Pappan visade sig negativ 
till viktnedgången, berättar hon:

Han såg ju att jag mådde bra av att springa. Att jag blev jätteglad. Alltså, jag 
menar … Men, han tyckte nog att det inte var så bra att jag var så … mager. 
För ett tag var jag nog det. [mm] eeh … Och det tyckte nog inte mamma heller. 
Jag menar, det tyckte hon inte. Verkligen inte. Hon pratade verkligen … Men då 
blir man ju också så här att man tyckte att, så fort nån började prata om det så 
”Aah, sluta!”. (skrattar till) Verkligen. 

Det var inte så att Karin tappade matlusten, men hon hade regler och planerade 
noga matintagen och beskriver det som ett ”kontrollbehov”:

Det var ju aldrig så att jag spydde upp eller några såna grejer. Verkligen inte. 
[nej] Och jag tyckte alltid att det var lika roligt att äta. Eller, jag har ju varit 
matglad. (litet skratt) Och så. [mm, mm] Men det var väl mer att det blev så 
otroligt hälso- … väldigt hälsoinriktad mat också. [mm] 

Karin berättar att träningen fick henne att känna sig nöjd med sig själv:

Det är ju en väldigt kick att upptäcka att jag kan springa en mil och sen är 
inte jag trött. [mm] Och jag skulle kunna fortsätta en mil till. Alltså, det är en 
väldig … Man känner sig väldigt stark. Alltså, det är en väldigt häftig känsla, 
[mm] som jag fortfarande tycker är häftig. [mm] Alltså, verkligen, att känna 
den … nästan … obe- … alltså, inget kan besegra en. Man kan fortsätta i … 
flow. [mm]

Men träningen hade också en baksida och skadorna började komma så att hon 
var tvungen att vila, vilket var ”frustrerande och väldigt jobbigt”:
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Och sen så fort jag blev bra, så satte jag igång i samma tempo igen, och så blev 
jag skadad igen. Och sen så bara vilade jag och så satte jag igång i samma tempo 
igen. Och så blev jag skadad. Så, så höll det på.

Karin säger att det inte bara handlade om hälsa och glädje utan ”verkligen utse-
ende, också”. Hon hade inte gjort upp med högstadiets utseendefixering:

Det blev nästan … mer. (dämpat) På ett sätt. [mhm?] Alltså, på det sättet blev 
det kanske mer kroppsfixering. Men det blev ju mindre ”nu ska jag sminka mig” 
och … den typen av … [mm] [Så på högstadiet då sminkade du dig?] Mm. 
[Och sen slutade du på?] Gymnasiet. [ Direkt?] Under högstadiet hände det 
nån period att jag verkligen sminkade mig varje dag innan jag gick till skolan.
[mm] Så här att man kom in i att ”Oj vad konstig jag ser ut nu, när jag inte har 
nåt smink”. [mm] … Men det var skönt … att slippa. (fniss) Verkligen. 

Karin betonar att kroppsfixeringen inte kom från fältbiologerna, ”absolut inte på 
nåt sätt”, även om hon pratade med andra fältbiologer som kände av liknande 
tendenser:

Det vet jag flera. [mm] Och det är ju inget konstigt … eftersom alla lever … i 
samma samhälle [fniss] och ser samma bilder när man går till bussen och … Ja 
… bombarderas. [mm] Mm. 

En pojkvän och en lugnare livsrytm 

Det var en pojkvän som flyttade till Karins ort och ”gav upp hela sitt liv”, som 
fick Karin att sluta med den ambitiösa träningen, berättar hon. Pojkvännen på-
verkade henne även på andra sätt. Karin hade länge varit singel och kunnat ägna 
sig mycket åt fältbiologerna. Identifikationen med fältbiologerna hade varit en av 
drivkrafterna för hennes engagemang, säger hon. Hon ”förverkligade” sig ”genom 
fältbiologerna, inte ”genom en relation” En nackdel med det var att om fältbiolo-
gerna möttes av motgångar, så upplevde hon det som ett personligt nederlag. Om 
det ”gick dåligt för fältbiologerna” så gick det dåligt för henne ”som människa”, 
säger hon. Kärleksförhållandet innebar en förändring:

Det som var skönt med … att bli tillsammans med honom och liksom sätta 
sig tillbaka från det här med fältbiologerna, på nåt sätt. Den identifikationen 
var att jag kände att jag helt enkelt var älskad för den jag är. (vi blir tagna och 
rörda)

Genom pojkvännen fick hon en annan inställning till värdet av att i alla lägen 
eftersträva att göra det som var nyttigt:

Jamen verkligen! Att det här nyttighetsperspektivet på sin existens fick ju sig en 
helt annan: ”Jaha, kan man se så här?” (skratt)
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Medan Karin undrade om man verkligen kan satsa en hel dag på att utveckla sig 
själv medan världen pockar på ens insatser, ifrågasatte pojkvännen vad som blev 
bättre i världen av att ”stressa runt”:

Han har alltid velat göra saker för naturen och så där, haft en dröm om det, 
men aldrig gjort … Han kom aldrig till handling. Han kom aldrig till skott. [nä] 
Han bara levde i nån typ av dröm- … lite. Nu överdriver jag. Men … Och så 
att man kan sitta och spela och lära sig en sång. En hel dag. Och att det är helt 
okey.

Diskussionerna med pojkvännen fick Karin att ibland ifrågasätta hur hennes eget 
engagemang tog sig uttryck. Karin säger att i den ”kategori ambitiösa tjejer” som 
hon tillhör, är det vanligt att man upplever det som ”själviskt” att göra sånt som 
bara handlar om egen ”personlig utveckling”: 

För att det bara handlar om min personliga utveckling [mm] och att det känns 
… ja, när hela världen pockar på dörren … […] ”sitta här och utveckla mig 
själv”. Det kan man ju verkligen ifrågasätta. Men samtidigt kan man ju ifråga-
sätta hur mycket världen blir bättre av att jag stressar runt och springer i ett 
ekorrhjul också, [mm] alltså … Så att, och det var väldigt skönt just att … upp-
täcka att inte hela min identitet står och faller med … den här … miljö- …

Karin poängterar att det är hennes upplevelse att hon skruvade ner tempot, men 
att hon tror att andra nog inte upplevde hennes tempo som så lugnt. Att studera 
gitarr i två år upplevde hon som ett sätt att skruva ner tempot. Om inte Karin 
hade sett vad pojkvännen gjort och tänkt att ”Okey, så här kan man göra!”, så 
kanske hon inte hade gjort det:

Det tror jag inte. [mm] Faktiskt. Det var nån som pushade på att ”det är klart 
att du ska spela” och så där … Och stärkte mig i den identiteten. Istället, på nåt 
sätt att ”Oj, det kanske är det jag ska göra! Jag kanske ska spela musik?” … Det 
var som om en helt ny dörr öppnades, som egentligen inte är ny, men som jag 
hade stängt. [mm]

Anledningen tror hon var att ”den inte var nyttig”, och att hon fått sig ”itutat” 
från pappan att ”musik ska man ha som hobby och inte som ett yrke”, eftersom 
det är svårt att försörja sig på. Karin säger att om hon skulle ägna sig helt och 
hållet åt musik, så skulle det kännas som slöseri med all hennes kunskap inom 
miljöområdet:

Nu har jag ju en enorm kunskapsbas inom det här området och det skulle 
kännas väldigt konstigt att inte, alltså om jag bestämmer mig för, okey, jag ska 
bara hålla på med musik … [mm] Det skulle kännas helt, det skulle kännas 
jätte-tomt. [mm] … Futtigt … När man ändå … har så mycket kunskap inom 
det här området, som faktiskt kan tillföra nånting, förhoppningsvis. [till?] 
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Världen. Ja, det är ändå det som är förhoppningen. Även om det är väldigt 
naivt. (skrattar) 

Karin tonar ner ”rädda-världen-ambitionen” genom att säga att det handlar om 
vad som är ”roligt”, det vill säga:

Det är ju verkligen inte så att, liksom: ”Nu, idag, ska jag rädda världen!”, så är 
det ju inte. […] Men, det är ju det att det är roligt. Det är ju det. Att, liksom 
… [Det skulle inte vara roligt att hålla på med musik bara?] … Nej, bara det 
så skulle det nog kännas att det blev … futtigt på nåt sätt. Alltså tomt, som ett 
tomt skal. 

Karin säger att hon därmed inte menar att ”varenda handling man gör måste vara 
politisk” och att musik inte alltid måste ha en funktion utöver att vara musik att 
lyssna på. För henne personligen ska emellertid musikutövandet helst ha kopp-
ling till engagemanget.

Karin berättar att förhållandet till pojkvännen så småningom tog slut och att 
hon därmed återigen höjde tempot i miljöarbetet:

 Jag har fått tillbaka lite på slutet och det känns skönt samtidigt. Det känns 
roligt … att hitta tillbaka till … miljöidentiteten, också. 

Förändrade perspektiv och blickar framåt
Karins syn på handlingsalternativ och påverkansmetoder – vad väljer hon idag och 
varför?

Karin säger att hennes påverkansarbete förändrats efter perioden med det ned-
växlade tempot. Numera är hon mindre benägen att använda sin tid till att arbeta 
i etablissemanget och säger att hon känner det arbetet som ”ett nödvändigt ont” 
och att hon kan klara en ”viss kvot”. Men hon säger också att hon samtidigt 
värdesätter de erfarenheter hon hittills har skaffat sig, genom att arbeta så nära 
politiker som hon har gjort: 

Och det känns som att jag är tacksam över att jag liksom fått se så mycket ini-
från. Departementsarbete och sådant arbete. Och att jag kan känna att ”Nej, 
men det är inget jag vill göra, tror jag” Jag vill inte sitta så på ett kontor och 
jobba och bli institutionaliserad med miljöfrågorna på det sättet. För några år 
sen, så kunde jag nog ha tänkt mig det. Men nu har jag liksom, jaa … Och det 
känns skönt. 

Karin berättar att hennes pappa brukade säga ”men nån måste ju göra det” och 
syfta på det institutionaliserade miljöarbetet. Men Karin har kommit fram till 
att:

Man lever bara en gång […] och jag vill inte sitta mitt liv på ett kontor.
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Det är den direkta kontakten med människor och det gemensamma problemlö-
sandet som ger Karin stimulans, berättar hon:

Om jag sitter på ett fik med några kompisar och planerar en aktion, så ger det 
massor med energi [mm. Varför tror du att det gör det?] För att människor ger 
energi. Att interagera och vara kreativ liksom.

Då känner hon att hon ”får kraft tillbaka”, vilket är en viktig drivkraft och en 
av anledningarna till att hon söker nya påverkansformer. Karin berättar att hon 
börjat arbeta med ”mer kreativa arbetsformer” och konstnärliga uttryck för att nå 
nya människor med frågor om global rättvisa och miljö:

Jag vill använda konst och kultur på olika sätt för att nå ut. [mm] Alltså, skriver 
man en debattartikel, så når det bara till en viss klick: dom som läser debatt-
artiklar. Men om man lyckas ta en bra bild eller lyckas göra en bra låt eller vad 
det nu handlar om, så kan det nå ut liksom.

I grunden menar Karin att hon drivs av ”magkänsla” och att miljö- och rättvi-
sefrågor är ”magkänslefrågor”. Vill man nå människor via ”magkänsla” räcker 
inte fakta, säger Karin. Hon tror på humor, konst och musik som redskap för att 
beröra ”magkänslan” och ”få folk att fatta”, dels för att det är ”ett effektivt red-
skap”, men också för att ”det ger energi till dom som håller på med det”. Det här 
övertygelsen påverkar hur hon väljer att kanalisera sitt engagemang.

Konsumtionsvalsstrategi kontra samhällspåverkan

Den livsstilsinriktade påverkansstrategi som hon mötte på sin första fältbiolog-
kurs hade utmanats första gången när hon flera år senare besökte en systeror-
ganisation i ett grannland och mötte en alternativ, mer politisk och kollektiv 
påverkansstrategi. Numera ser hon politisk påverkan på samhälleliga beslut som 
viktigare än individens påverkan genom konsumtionsval och livsstilsval. Karin 
har låtit den inställningen påverka hennes livsstil i viss mån. Det innebär att hon 
inte får så dåligt samvete för mindre hållbara livsstilsval längre, även om hon fort-
farande försöker undvika dem, och att hon inriktar sig mer mot att försöka på-
verka handlingsutrymme och levnadsvillkor. Den här perspektivförskjutningen 
har hon också märkt bland andra fältbiologer i hennes generation: 

Bland mina vänner så har den förändrats, alltså i den generationen fältbiologer 
som jag fortfarande umgås, så tycker jag absolut att det finns en större … alltså 
kritik mot hela den här konsumentmaktsidén och … att … jaa … att det 
behövs nånting, alltså att politiken är avgörande.

På en fråga om det har fått henne att förändra sin livsstil, till exempel genom att 
åka mer bil, svarar hon:
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Nej, alltså bil försöker jag ju verkligen undvika. Men … jag kanske inte får lika 
dåligt samvete om jag nån gång åker bil. Jag försöker, alltså det är inte lika ång-
estladdat, eller … [har du körkort?] Nej … jag åker mest ifall nån annan ändå 
ska åka … Så det är väldigt sällan att jag ber nån att komma och hämta mig. 
Alltså det är det verkligen. I undantagsfall, om jag har jättemycket packning 
eller nåt sånt där. 

Men framförallt har den nya inställningen ökat Karins tolerans när det gäller 
andra människors val av livsstil. Istället för att arbeta för att få människor att fri-
villigt avstå från att flyga, tycker hon att det är viktigare att skapa acceptans bland 
människor för att göra flygresor dyrare: 

Alltså, jag var nog mer fördömande under den här gymnasieperioden. [mm] 
Och nu har jag nog större förståelse för att … vissa människor gör andra prio-
riteringar. Eller att dom inte har den kunskapen, att dom inte … Det är liksom 
omöjligt att ha den kunskapen, eller att man inte kan ställa det kravet på varje 
individ.

Karin säger att hon tycker att alla kanske kan ha ”kunskapen” och ”nånstans nån 
medvetenhet” om att ”vi måste göra nånting” i klimatfrågan:

Men jag tror inte att man måste kräva av varje individ att den ska betala 10 
gånger mer … för att åka tåg ner till Italien, tycker jag, i pengar. Alltså den 
typen av … liksom krav som man ställs inför, ifall man ska leva som man lär. 
[mm]

Trots att hon numera svängt mot en handlingsstrategi som är inriktad mot att 
förändra handlingsutrymmet och levnadsvillkoren, ser hon inte dessa frågor som 
isolerade från livsstilshandlingar, ”alltså, det hör ju ihop”. Karin resonerar om 
möjliga handlingsalternativ och deras för- och nackdelar, exempelvis vad som 
fäller avgörandet för vilka varor hon väljer att konsumera eller avstå från att kon-
sumera. Hon hade fler regler för konsumtion förr. Hon har ”släppt en del regler” 
och kan till exempel köpa en avokado, även om den inte är ekologiskt odlad och 
”köper hellre svenska äpplen som inte är ekologiska”:

Men sen är det klart … det känns väldigt skönt att inte äta fisk när man ser det 
svarta torskfisket och tigerräkor och det är väldigt mycket som är kopplat till 
[mm] fiskkonsumtion [Det känns skönt säger du?] Jaa! (skrattar) Ja, bara det 
att man inte är med och stödjer. Mina pengar är inte med och stödjer den där 
himla svarta maffian som fiskar ut havet.
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Å andra sidan tror hon att det skulle göra större nytta för torsken om hon bedrev 
opinionsarbete mot det svarta torskfisket ”och gjorde ett reportage” än genom att 
individuellt låta bli att äta torsk. Att låta bli att äta torsk är ”väldigt mycket bara 
något för min egen skull” säger hon. 94

Att leva helt i enlighet med sina ideal är svårt när man är del av en kultur med 
andra ideal, säger hon vidare. Att helt bryta med den kultur man lever i, är inte 
heller ett alternativ som hon förespråkar:

Samtidigt är det ju så att man måste ju leva. Och man lever i en viss kultur och 
man kan inte helt bryta sig ur. Eller det är klart att man kan bryta sig ur den, 
men jag tror inte det är den smartaste vägen.

Trots perspektivförskjutningen tycker Karin idag att det finns livsstilsfrågor som 
är viktiga, speciellt ”transporterna” och ”ekologisk mat”, säger hon: 

Nånstans för att visa att det går … Eeh, och för att jag … jag vill inte vara med 
och stödja system liksom. Jag vill visa att … ja … Och sen är det för min egen 
skull. 

Hon säger att det också handlar om att man påverkas av ”dom värderingar man 
har”, vilket gör att hon tycker att:

Det är pest att åka bil varje dag, rent för min egen skull. För att bara … precis 
som jag tycker att vindkraftverk kan vara vackra, så tycker jag att det är pest att 
åka bil. […] För mig skulle det vara pest och pina att sitta i en bilkö. Jag skulle 
må så dåligt av det, så det går inte att föreställa sig. [så det är ingen uppoffring 
med din livsstil?] Nej. [för att leva hållbart?] Nej, på det sättet är det verkligen 
inte det. 

Karin säger att hon är medveten om att omständigheterna kan göra det svårt att 
välja bort bilen. Eftersom Karin bor på landet vore det kanske ibland praktiskt 
med bil, men hon tror inte skillnaden skulle vara så stor. Hennes vision är att man 
bor nära arbetsplatsen. Det bryter hon emot i sitt eget liv ”för i min vision så lever 
man ju inte så långt ifrån sin arbetsplats som jag gör”. Karin tycker det svårt att 
säga att hon gör uppoffringar för miljön, men att det i så fall skulle handla om 
att avstå från en del resande. ”Det är klart att det är roligt att resa”, säger hon och 
tillägger att hon ibland velat följa med på någon konferens, men avstått. Karin 
kan eventuellt tänka sig att resa med flyg i tjänsten, men däremot inte göra se-
mesterresor med flyg:

94 Intervjun skedde ett par år innan torskdebatten tog fart i medierna 2007 genom 
Lövins bok Under ytan.
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Alltså, nej, verkligen. Där går en stenhård gräns. [mm, och hur har du satt den 
gränsen?] … Därför att det bara skulle vara … för … då kan jag lika gärna åka 
till Gotland liksom … om syftet är … att jag bara ska ha det mysigt och träffa 
mina vänner … och göra nåt sånt … […] eller ta tåget till franska Rivieran, 
inte vet jag.

Att avstå från semesterflygresor upplever hon inte som uppoffring eftersom hon 
”inte är så intresserad av den sortens resor” säger hon:

Den här backpacker-kulturen, har jag aldrig känt mig så intresserad av, som 
finns. ”Ut och upptäcka världen” utan att ha nåt … Vad ska man göra där? 
Jag menar, jag skulle bara känna mig helt konstig, utan att ha nåt … Man 
måste ju ha nåt sammanhang där man kan känna att man … kommer in i det 
samhället.

Att hon hypotetiskt till exempel skulle flytta till ett annat land för att arbeta, 
”istället för att åka omkring med ryggsäck och dricka coca-cola”, skulle göra att 
resandet skulle ”kännas mer okey” för hennes egen skull, säger hon:

Då kan jag åtminstone försvara dom koldioxidutsläppen med [mot vem ska 
du försvara dig?] Inför mig själv. (skrattar till) Med att jag lär mig nånting på 
kuppen och gör lite nytta när jag är där, förhoppningsvis.

Att förändra system eller hjälpa individer

Karin resonerar om att engagemang kan kanaliseras på olika sätt. Hon berättar att 
mamman stått för ett engagemang som är mer riktat till att hjälpa individer och 
att pappan i sin tur har varit mer benägen till att förespråka förändringar på ett 
systemplan, och Karin säger med ett skratt att hon inte vet vilket som är bäst. Om 
man ”räddat en hemlös” och ”gett den bostad” är det lättare att se den nytta man 
gjort, jämfört med om man ”jobbat på ett abstrakt plan för an annan världseko-
nomi”. Hon tror att det senare kan uppfattas som mindre känslomässigt engagerat 
än att arbeta för att hjälpa enskilda individer. Hon tror att det kan ”verka bru-
talt” att välja bort att hjälpa ”stackars hemlösa”. Men om man vill hjälpa många, 
tror Karin det är effektivast att arbeta för ab systemförändringar. Karin säger att 
”exakt vad det är, är väldigt svårt att säga, vilket gör saken ännu svårare”:

Inte nog med att det är svårt att säga vad man uträttar. Det är till och med svårt 
att säga … exakt vad det är man vill ha.
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Perspektivbyten för vidgad horisont

När Karin reflekterar över vad det är som gör att hon tar ställning och handlar så 
som hon gör, återkommer hon ofta till att tala om sin identitet95. Med utgångs-
punkt från frågan om huruvida en global massbilism och/eller en svensk massbi-
lism är hållbar, resonerar hon mer allmänt om hur en människas upplevelse av sin 
”identitet” kan påverka det ställningstagande hon gör. Karin menar att det måste 
vara svårt för människor med sin identitet knuten till bilindustrin att acceptera 
en idé om att bilsamhället är ohållbart:

Och om det då är så att nån har byggt upp hela sin identitet på … till exem-
pel bilindustri eller … Och verkligen tänkt att det här är liksom bra. […] Jag 
menar, dom som byggde upp bilsamhället på 50-60-talet gjorde det ju inte 
för att vara elaka, utan för att dom trodde att bilen kan ge frihet åt alla. Dom 
planerade in bilen i allting. 

Karin säger att det är begripligt att de känner sig hotade ”ifall några klampar in 
och säger att det här var fel och förstör för framtida generationer”. Karin kopplar 
sitt eget ställningstagande i frågan om massbilism till sin självbild. Hon menar att 
det är lätt för henne att ta ställning för att det är ohållbart med bil åt alla, eftersom 
det är ett ställningstagande som inte står i konflikt med hennes ”identitet”:

Bilen är verkligen inte en del av min identitet. Så för mig är det inget problem 
att säga det … för mig som person. Tvärtom.

Ett motsatt ställningstagande av typen ”miljöfrågan är en bluff ” skulle däremot 
vara problematiskt att ta till sig, eftersom det strider mot hennes självbild, säger 
hon. Hon berättar att hon ”gjort det här tankeexemplet” för att försöka förstå 
andra människors ställningstaganden, men också för att kritiskt granska drivkraf-
ter för sitt eget engagemang: 

Tänk dig ifall hela miljöfrågan var en bluff. (skrattar) Jag brukar tänka mig det 
ibland, bara för att försöka förstå hur … varför människor kan bli så aggressiva 
när man … hotar deras (ohörbart) Och det skulle ju vara … traumatiskt, ifall 
det visar sig så här: ”Jamen, svenskt näringsliv och handelskammaren har rätt.” 
(konstpaus) ”Du har fel. Tillväxt är egentligen lösningen på alla problem.” Om 
vi bara har mer tillväxt så kan vi ägna den åt … miljöfrågan, eller då kan vi 
reparera hela tiden. Eller, liksom, inte vet jag. Att hela deras retorik, alltså bara 
… Anta att jag har fel och dom har rätt. [mm, och att du skulle bli övertygad 
om det?] Jaa. 

95 Identitet är det ord som används av Karin i hennes berättelse. Hon använder också 
ordet självbild och förklarar det med ”vem jag är och vad jag står för och mina värde-
ringar. ”
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Karin ställer sig självkritiskt frågan ”Hur skulle jag handskas med detta?” och ger 
svaret:

Jag tror att i en första fas så skulle jag nog hamna i nån typ av chocktillstånd 
(skratt) och sen skulle jag nog, jag tror att jag väldigt länge skulle klamra mig 
fast vid mina sanningar ändå. Och försöka … […] Sen skulle jag behöva bygga 
om hela min identitet. [mm] Det skulle vara så otroligt, det går inte att föreställa 
sig. Jag kan ju inte ens tänka mig in i det 

Det skulle få konsekvenser som att Karin skulle ”kunna resa hur som helst”. Hon 
skulle kunna ”köpa en bil”:

Det skulle ju ändå kunna vara en frihet på nåt sätt. Alltså, ifall jag bara tänker 
mig att det inte fanns några andra …

Trots att det i grunden vore positivt, skulle Karin ha svårt att uppleva det odelat 
så, säger hon:

Framförallt skulle det vara bara ångest. Jättejobbigt. Fast samtidigt. Det är klart 
att det skulle vara positivt, för då skulle ju världen vara på väg åt rätt håll. På 
det sättet skulle det ju vara fantastiskt! Ifall dom här problemen inte, jag menar, 
om det bara var en … några domedagsprofeter som hittat på nåt. Det skulle ju 
självklart vara bra, ifall det inte hotade naturen. Nu är det ju så uppenbart att, 
tyvärr, så är det ju inte så. 

Men om det trots allt vore sant, skulle det fortfarande vara ångestfyllt för henne 
som individ, säger hon och förklarar:

Därför att jag måste bygga om min egen självbild och min syn på vem jag är, 
och vad jag står för. Och mina värderingar. Alltså det skulle ju vara otroligt … 
Liksom för mig som person … skulle det vara något väldigt traumatiskt. Men 
för världen skulle det ju klart vara bra. Därför att då är vi ju på rätt spår. ( vi 
skrattar lite) eller så … [ja] … Men det skulle ju ta mig en väldigt lång tid att 
liksom … att våga känna det. Liksom så där att … ”Okey, då jag har hållit på 
med helt fel saker i … i tio år”. 

Vem är Carl?

Det finns inget skäl för att vi i den här generationen ska använda upp alla re-
surser eller försämra jorden. 

Därför att det finns liksom ingenting som ger oss den rätten. [nej]

Och det blir förstås mycket enklare … om man till exempel som jag som be-
finner mig i en situation där jag, dels på grund av mina egna val, men också 
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på grund av min ekonomiska situation, min köpkraft, inte kan konsumera så 
mycket 

Så är det väldigt lätt för mig att peka uppåt och säga att ”det är ni som förstör 
jorden” 

Och det blir liksom … väldigt självklart då att söka stöd hos alla tänkbara in-
tressenter som liksom: ”jag talar inte bara för mig själv, utan jag talar också för 
… framtida generationer”. 

Både som ett sätt att få större moralisk auktoritet själv, [mm] men också för 
att … 

dels förstås för att jag tycker att dom (framtida generationer) är viktiga, men 
dels för att det går lättare att göra det ställningstagandet, för att jag inte har lika 
mycket att förlora på den omställningen.

I det här brottstycket av en intervju med Carl, 26 år, framträder ett återkom-
mande drag i hans berättelser, en strävan efter att nyansera sig, att söka komplexa 
förklaringar och att undvika att framhäva sin egen person, framförallt i moraliska 
termer, som bättre än andra. Citatet är ett av flera exempel på hur Carl ofta intar 
ett kritiskt, distanserat förhållningssätt till sitt engagemang och sina bevekelse-
grunder för engagemanget. Han vill inte framhålla sig som bättre eller präktigare 
än andra. Han vill försöka förstå och förklara på rationella grunder. Det analytiska 
och eftertänksamma draget präglar även annat i hans berättande och beskrivande. 
Han väger sina ord. I förhållande till handling framkommer också den eftertänk-
samma reflektionen. Hellre gör han få, men genomtänkta, påverkanshandlingar 
än många ogenomtänkta. Han vill förstå hur saker hänger ihop i världen och hur 
förhållandena kan påverkas. Carl berättar inte alltid spontant om sina egna påver-
kanshandlingar och förtroendeuppdrag, utan som svar på frågor. 

Carl berättar att han för något år sedan läste in gymnasiekompetensen på 
komvux och skaffade sig den högskolebehörighet han behöver för att kunna antas 
till utbildningar med koppling till hållbarhetsfrågor och ett innehåll som kan ge 
bättre kunskapsgrund för engagemanget. Han har haft ett tillfälligt hantverksar-
bete efter att ha varit arbetslös och dessförinnan sjuk under en tid. Han beskriver 
att han lever resurssnålt på liten boendeyta, utan bil och körkort, att han undvi-
ker flygresor, sparar energi och har en allmänt låg konsumtionsnivå. Han intresse-
rar sig för rättvisefrågor och biologisk mångfald, jord- och skogsbruksfrågor samt 
globalt hållbar livsmedelsförsörjning. Carl uppger att han numera inte sätter så 
stort hopp till strategin att genom individuella livsstilshandlingar påverka utveck-
lingen i hållbar riktning, som han gjorde när han var yngre. Han säger att han 
ändå tycker att det är viktigt ”att minska sitt ekologiska fotavtryck” och att ”hålla 
sig inom sitt rättvisa miljöutrymme” för att det ”känns bäst”. Han tycker att det 
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är lika bra att anpassa sig till ett hållbart liv redan nu, innan samhället i stort har 
gjort det, eftersom det handlar om att ”testa olika sätt”. Carl exemplifierar med 
att ”ifall man ska äta mycket lokalproducerat, så måste man ju lära sig laga god 
mat på det som finns liksom”. Carl lägger en stor del av sitt engagemang på frågan 
om bevarad biologisk mångfald. Han deltar i organiserad form i ideellt invente-
ringsarbete för att hitta skyddsvärda naturområden och bedriva olika typer av 
påverkan för att försöka få naturvärden skyddade. Han deltar i naturvårdsdebat-
ten bland annat med artiklar, uttalanden och remissvar och har styrelseuppdrag i 
en ideell miljöorganisation.

Carl säger att han tror att de allra flesta människor har en medvetenhet om 
miljöproblem och en känslomässig övertygelse om att den nuvarande utveck-
lingen leder fel, men att det fordras att man tänker tillräckligt fokuserat på det, 
för att det också ska leda till handling. Carl uttrycker det som att de som handlar 
är de som:

liksom tänker lite extra mycket på det, som verkligen tar tag i frågan och börjar 
dels formulera nya utvecklingsvägar och också aktivt kämpar för dom. 

Han berättar att det som fått honom att för egen del börja tänka extra mycket 
på frågor som har med hållbar utveckling att göra, är upplevelsen av världen som 
orättvis som följt honom från tidiga år och som kombinerats med möjligheternas 
språk, föreställningen om att det kan vara annorlunda och att förändring kan 
åstadkommas av människor.

Levnadsberättelsen om Carl
Den tidiga barndomen – grundskolans tidiga år – en tid med 
naturupplevelser och utanförskap och medvetenhet om  
missförhållanden i världen men också om möjligheter, lösningar och 
vikten av ansvarigt handlande
Carl växte upp i Ängby, på landsbygden i skogrika trakter, med föräldrar och två 
yngre syskon. Carl uppger att han har vaga minnen från sin barndom. Familjen 
kom till Ängby i början av hans lågstadietid. Det är från tiden i Ängby han har 
sina första tydliga minnen. Han minns att han var mycket i skogen och lekte. 
”Ibland med kompisar, men det var mycket ensamlek.” Nästan överallt i Ängby 
var det nära till skogen. Han minns en bäck där han lekte mycket de första skol-
åren och han minns att där fanns många sjöar. I fyran-femman lekte han med 
kompisar i skogen. De ”byggde kojor, gjorde fördämningar och sköt fåglar med 
luftgevär och så där”. Carl tillägger att han inte kommer ihåg några detaljer men 
att han antar ”att det var sånt vi gjorde”. ”Jag tror aldrig det fastnade riktigt 
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… [nä] … i minnet”. Han provade fotbollsträning och hockeyskola, men det 
var inte något han ville fortsätta med. Däremot på mellanstadiet och början av 
högstadiet spelade han innebandy varje onsdag. Han såg fram emot det. Det var 
”själva rörelsebiten” som lockade honom. Han läste mycket på fritiden. Till en 
början serier och sedan alltmer böcker ”typ Jules Verne, Jack London”. Han gil-
lade att titta i familjens uppslagsverk och någon gång på mellanstadiet fick han 
en kryptogamflora med vars hjälp han lärde sig några mossor och lavar på egen 
hand. 

Upplevelser av “att något var fel med världen” 

Ett återkommande tema i Carls berättelse om hur hans engagemang har utveck-
lats, är upplevelser av missförhållanden i världen. Det är också i det han tar sin 
utgångspunkt när han funderar över vari det började, det vill säga, varför han 
tror att han ”började tänka lite extra” på frågor som har att göra med människors 
livsvillkor och miljö: 

Redan när jag var jätteliten så hade jag liksom känslan av att det var fel att … 
ja, att vissa hade mer pengar än andra och vissa levde lyxigare än andra, och så 
där. Från det så … liksom den grundläggande orättvisan som man på nåt sätt 
anade. Det fick en att börja tänka på andra orättvisor, liksom globala orättvisor 
och … [mm?] Ja, vad ska man säga? … Det allmänt ruttna tillståndet i … 
världen. 

Upplevelsen av världen som en värld av missförhållanden tillskriver Carl erfaren-
heterna från frikyrkoförsamlingen där han var med från 8 års ålder, från medias 
nyhetsrapportering och från skolundervisningen men också, som antytts, hans 
upplevelser av skillnader i levnadsförhållanden mellan människor i närmiljön. 

Carl svarar på en direkt fråga att han tror att hans uppväxt i en frikyrkoförsam-
ling stimulerat till moraliska reflektioner kopplade till handling redan tidigt och 
han lyfter fram frikyrkoförsamlingens betydelse för hans världsbild: 

… min mor är frireligiös. [mm] Hon är med i en frikyrkoförsamling [mm] och 
har växt upp i den kyrkan och dom har ju också liksom sin variant av civilisa-
tionskritik […] Vilket gjorde att man såg mer fel med det rådande samhället, 
när man liksom … fick den civilisationskritiken pådyvlad sig [ Ja] Sen kunde 
jag ju inte köpa den heller.

Frikyrkoförsamlingens betydelse för Carls upplevelse av världen beskriver han 
som en förstärkning av en upplevelse han redan hade:

Dom är ganska bra på att framställa liksom … världen som den ser ut i dag som 
så där, jamen rutten och förfallen och dekadent. [ja?] Och det är bilder som 
man matas med hela tiden liksom, i en sån miljö. [mm] Och … Så det är svårt 
att inte ta till sig. Speciellt om man kanske dessutom som jag hade en väldigt 
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tydlig bild av att nånting var fel med världen. Så då är det klart att då får man 
ju det förstärkt där. 

På följdfrågan om den hjälpte honom att se kritiskt på det rådande, svarar han: 
”Ja precis, det gjorde att man inte kunde acceptera allt som sas, därför att man 
fick dom här motstridiga … vibbarna.”. De motstridiga vibrationerna kom från 
samhället i övrigt men också från pappans alternativa religiösa perspektiv: ”han 
var mer privatreligiös”, berättar Carl. 

Att det var nåt fel med världen, säger han, var inte var så svårt att inse: ”Det 
var ju bara att se sig om.” [I Ängby?] undrade intervjuaren med ett skratt. ”Vi 
hade ju TV där, liksom”, svarade Carl med lätt roat tonfall. Carl berättar att han 
såg på nyheterna ibland. ”Ja, jag vet inte hur mycket jag förstod, men det var ju 
nåt krig här och nåt krig där.” Han säger sig heller inte veta hur medvetet han 
reflekterade över det men: 

Det är ju uppenbart att krig liksom inte är nåt … rimligt. Det borde inte finnas 
krig liksom. [mm] Och det borde inte finnas svält heller, liksom. [nä] 

Förutom nyhetsrapporteringarna tittade Carl inte så mycket på TV.” Inte så far-
ligt, men det var en del. Tecknat och sånt, som man ser som barn … och Lilla 
sportspegeln”. Det var inget annat än nyheterna av det han såg på TV under den 
här tiden som han kopplar till sitt engagemang.

Människor kan, och håller på att, förbättra tillståndet i världen

Krig och svält var inget det pratades om hemma, men däremot i skolan: Carl be-
rättar att en eller flera lärare var engagerade i en FN-förening och pratade mycket 
och hoppingivande om FN med eleverna:

FN skulle liksom … ställa det mesta tillrätta. Alltså, det var en ganska optimis-
tisk tid. Speciellt på Ängbyskolan. Jamen det är ju en liten by så att det … Och 
en lärare som var väldigt entusiastisk för det här. Han pratade om världsfrågor 
och så där. Vi fick ofta höra att det kommer att bli bättre och bättre nu liksom. 
[mm] Men då fick man också veta att nåt var fel. [mm] Att det behövdes sådära 
… Att det behövdes ett FN och så vidare. 

Bilden av att framsteg och förbättring som kontrast till elände och missförhål-
landen i världen framstod för Carl som en konsekvens av mänskligt handlande. 
Carl berättar att det var flera lärare som bidrog till bilden av mänsklig handling 
som betydelsefull för utvecklingen: 

Alltså, i stort sett kan man säga så att, om nånting inte är naturlag, så då måste 
det inte gälla. [nej] Jag tror att den inställningen är väldigt viktig.[mm] Och det 
tror jag väl säkert … där tror jag nog att undervisningen kan spela in väldigt 
mycket liksom. [mm] … Jag … kan inte komma ihåg konkret, hur mina lärare 
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var, på det sättet. Men jag minns att dom var positiva. [mm] Och höll hellre 
sin betoning på det positiva än det negativa, liksom. … och det betyder väldigt 
mycket …

Bland de mer diffusa minnen som Carl berättar om från lågstadietiden är det ett 
som framträder med högre grad av konkretion, en övning för att illustrera svält 
och överflöd:

I ettan så hade vi nån övning i matsalen där sådär halva klassen en dag bara 
fick ris och den andra halvan fick äta nästan vad dom ville, alltså jättegod mat. 
För att man skulle illustrera orättvisorna. Och det blev ju ganska tydligt. Eller 
om det kanske var så att dom hade delat upp det rent proportionellt också, hur 
många som hade begränsat med mat och hur många som fick överflöd. Men 
det var en ganska bra illustration. Jag vet inte om det fastnade så mycket just 
då, men, det var bara kuriosa jag kom att tänka på nu. [mm] Men … jaa, det 
är klart. Det var väldigt illustrativt. [ja, pratade ni om det sen?] Ja, visst. Men 
på ett lågstadiesätt, förstås liksom. [mm] Men ändå att man liksom fick veta att 
det finns människor som svälter. Och som nästan svälter och så där. [mm] Så 
jag tror att … Jag vet inte, det är egentligen inget man behöver höra speciellt 
många gånger för att det ska … kännas väldigt tydligt. 

Carl säger att det är möjligt att han känt till svälten i världen även tidigare, men 
inte så att han har något minne av det. Carl kopplar övningen till den samtida 
debatten i media och samhället: ”Det måste ju ha varit på 80-talet. Jag har för mig 
att det pratades mycket om svält då.”

”På många sätt hade den en positiv inverkan”, säger Carl om skolans roll för att 
utveckla handlingskompetens. Betydelsefulla lärare bidrog till att utveckla hans 
kritiska tänkande berättar Carl och tar skolan i försvar mot vad han uppfattar 
som vanlig kritik av skolan som konformistisk:

Jag brukar höra många som sådär kritiserar skolan [mm] för att den likriktar 
folk och så [mm] mycket då. Men jag tycker man fick lära sig tänka kritiskt där 
också … [mm] … 

Carls erfarenhet är att ”det har alltid funnits lärare som har lärt barn att tänka 
kritiskt, i nån riktning, så att säga”. Carl beskriver att det tagit sig olika uttryck 
med olika lärare och att det ”dragit åt lite olika håll”: 

Jag kommer ihåg jag hade en mellanstadielärare [mm] som hade väldigt stort 
miljöengagemang och tyckte att det var viktigt att man kom ut i naturen och 
lärde sig om den. [mm] Och han var också kritisk till att det liksom fanns så 
mycket som drog bort folks intresse från naturen.

Carl beskriver den här mellanstadieläraren som ”naturromantiker” med uppfatt-
ningen att naturen vet bäst och Carl tror att ”det förde han nog över på ganska 
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många av oss barn, fast mer eller mindre”. Det var inte bara i sin natursyn han 
utmärkte sig, berättar Carl: ”han var också ganska kritisk i allmänhet mot … 
mycket. Många vedertagna normer och sånt.” Carl exemplifierar med könsnor-
mer men säger sig ha svårt att komma på några konkreta exempel på vad den här 
läraren sa eller gjorde: 

Jag har en känsla av att han var ganska klarsynt på saker och ting. Han kunde 
se igenom även … de här lite (host) luddigare fördomarna, dom här lite mer 
oformulerade, [mm] som ändå styr hur människor … påverkar varandra, eller 
interagerar. [mm] Det var ju det, man tog till sig det han sa. Han var ju en 
lärare och en stor auktoritet. [mm] Så … Men sen vet jag inte hur mycket som 
fastnade på andra, [nä] senare [nä]. Jag är den enda från min grundskola som är 
politiskt aktiv i nån större utsträckning, så vitt jag vet. [mm]

Grund för reflektion om orsaker till ”orättvisor”

Carl berättar om hur skillnader han upplevde mellan människor hemma i byn 
tidigt påverkade honom till att reflektera över orättvisor och deras orsaker: 

När jag växte upp i Ängby, så det finns ju ganska tydliga klasskillnader där och 
att man liksom såg dom. Vissa hade så där större hus, bättre bostäder, flera bilar 
i familjen och såna grejer. Att det fanns väldigt tydliga skillnader. 

Carl berättar att han upplevde sig och sin familj som mindre privilegierade. ”Dels 
var vi inte speciellt välbeställda och dels var vi inflyttade så att vi inte hade alla 
de här sociala kontaktnäten heller. Så vi var överhuvudtaget ganska … underpri-
vilegierade, eller vad man ska säga.” Carls erfarenhet av lokala skillnader mellan 
människors levnadsförhållanden och upplevelsen av att vara underprivilegierad, 
tilldelar han i berättelsen en betydelse av generell och intellektuell art, snarare än 
en personlig och emotionell:

Men … ja, jag tror aldrig att det störde mig på ett personligt plan på det sättet. 
Däremot så … jag vet inte … det var en av dom här faktorerna som liksom 
fick mig att inse … [mm] världen är inte rättvis, liksom, [mm] samtidigt som 
jag aldrig kunde acceptera såna enkla förklaringar som man får höra då och då, 
som man fick höra även då [mm] om att ”ja, men att det är så här det måste 
vara och ditten och datten …” [mm]

Framförallt var det bristen på trovärdiga förklaringar till skillnader mellan män-
niskors levnadsvillkor och vissa människors lidanden, som han betonar som vik-
tigt för att han skulle reagera. För Carl kom många av skillnaderna och mycket av 
lidandet att framstå som onödigt:

Men det är aldrig nån som lyckats förklara varför det måste vara så och varför 
livet inte är rättvist så att … så att jag tror att, även när jag var väldigt ung, så 
insåg jag liksom att människor som säger så där, säger så för att … jag vet’nte 
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… dom vill att det ska vara så, snarare än att dom har något tungt argument 
för det. [mm] Det är kanske inte så att jag analyserade det så, med nån speciell 
analys eller teknik eller nåt, utan det var väl mer … jag såg liksom att det finns 
orättvisor, jamen både i Sverige och … (hämtar andan) i världen, och överallt 
liksom. [mm] Och att dom flesta av dom är liksom inte … ja, behöver inte 
finnas. 

Upplevelser i skogen

Carls skogsengagemang är något som vuxit fram under barndomen och tonåren, 
berättar han. Kring byn där han växte upp fanns det ganska mycket skog varav 
mycket avverkades. Han säger att det gav honom en ganska tidig bild av ”hur 
modernt skogsbruk fungerar” och om dess ”ganska negativa konsekvenser”. Men 
det var först senare, som fältbiolog, som han lärde sig ”om skog i liksom större 
perspektiv och skillnaden mellan skog och skog”. 

Hans minnen av avverkningarna är diffusa men han minns att ”folk i allmän-
het var väl lite småsura på dom stora hyggena och så där”. 

I berättelserna framhåller Carl en del personers betydelse för hans naturin-
tresse. Carl hade svårt för de flesta människorna i frikyrkoförsamlingen, men inte 
alla. Det var speciellt ett par gamla bekanta till hans familj som han trivdes med: 

Dom har nog också betytt mycket för mitt … naturintresse. Ja, det var ett 
äldre par som bodde i en av byarna där i Ängby [mm]. Hon hade en väldigt 
stor trädgård och odlade allt möjligt och plockade bär och … ja, du vet, den 
typen. [mm] (skratt) Och han var väl också så, och dessutom väldigt engagerad 
fågelskådare och tog med mig ut. Och det betydde nog väldigt mycket för mitt 
naturintresse. 

Ibland var det flera från församlingen som var med paret ute vid deras sommar-
stuga och ibland bara Carl och hans familj. Genom bekantskapen med det äldre 
paret fick Carl möjlighet att ge sig ut på äventyr på sjön i kanot:

Jag kommer ihåg att vi ofta var i deras sommarstuga också. Och dom hade ka-
noter som jag fick låna lite när jag ville. Ja, det kommer jag ihåg! (upprymt) Jag 
var mycket ute på … Blecksjön, som är ganska stor för att vara i den trakten, 
och vi hade en båt där … [i familjen?] Ja, precis, och så hade vi de här kano-
terna som vi fick låna när vi ville. 

Så jag var mycket ute på den sjön. Jag rodde och paddlade. Jag gick iland på 
öarna där. Jag vet’nte, just nu skulle jag väl inte tyckt att dom var så jättespän-
nande men, när man var liten så var dom väldigt spännande. [Vad var det som 
var spännande?] Det var ju öar och gamla knotiga tallar och … ja, dom var väl 
lite olika så där. 

Det var inte så ofta Carl var där, för det var en mil att cykla dit. Carl var ofta ute 
ensam på sjön, inte mer än ett dygn, men många timmar i sträck:
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Jag har alltid haft stor frihet. Det har nog varit bra tror jag (lågmält) [Frihet, 
på vilket sätt?] Jag har inte haft speciellt mycket begränsningar från mina 
föräldrar. 

Carl trivdes även med naturvistelser i skolans regi. En lärare på mellanstadiet tog 
ut klassen i skogen i närheten av skolan:

Jag kommer ihåg att han tog med klassen ut ganska ofta. Inte så där tokigt ofta, 
men betydligt mer än någon annan lärare i alla fall. [mm, och vad gjorde ni där 
då?] Tittade på blommor, träd, buskar. Allmän biologi liksom. Vi var väl som 
mellanstadiebarn i allmänhet. Klassen sprang runt ganska mycket. [mm … Det 
tyckte du om då?] Mm, jo!

Ganska tidigt blev Carl allergisk. Han hade en hund när han var riktigt liten, 
men efter att han blivit allergisk har han inte haft några djur. ”Det saknar jag 
faktiskt” säger han. ”Om jag inte var allergisk skulle jag nog ha en katt eller hund 
tror jag”. Han säger att han ”kommer ihåg hur det var att ha hund”, men att 
han inte tror att han hade nån relation till vilda djur. Istället har han alltid ”varit 
mer intresserad av växter och … svampar, lavar.” På mellanstadiet fick Carl en 
fältflora, ”en ganska dålig [av?] av mamma eller pappa eller nån”. Det var Ursings 
Kryptogamer i färg. Carl berättar att han lärde sig ganska många arter, ”men mer 
än så var det inte”. Carl kallar sättet att lära sig kryptogamer på för ”Kalle Anka-
metoden”, att titta på bilderna och lära sig namnen. Det handlade inte om att 
lära sig att bestämma arter med hjälp av nycklar, säger han. Carl upplevde inte att 
föräldrarna var intresserade av naturstudier. 

 Men de hade ändå en slags naturkänsla. Jag kommer ihåg att det var mycket … 
mycket utflykter, varm choklad och mackor. Ut och åka skidor i skogen eller … 
åka upp och gå på nåt berg. Ängby är rätt kuperat, rätt så justa utsiktspunkter. 
Mycket sånt var det ju.

”Mamma är väl i och för sig lite intresserad, men jag tror det har kommit på 
senare år, faktiskt”, säger Carl och tillägger att han tror att det delvis är han som 
påverkat henne till det.

Föräldrarna skildes, men Carl säger att han inte är riktig säker på när, om det 
var när han gick på mellanstadiet eller på högstadiet. Så ibland var utflykterna 
med mamma och ibland med pappa. ”Mest med mamma faktiskt”. I förbifarten 
berättar Carl att han under de senare delarna av uppväxten ibland träffade sin 
pappa när familjen hälsade på honom på alkoholisthem. Syskonen var inte så 
intresserade av naturutflykter, så de följde oftast inte med, berättar Carl. De här 
utflykterna med någon av föräldrarna varade genom Carls uppväxt. 

Även natur på avstånd berörde Carl känslomässigt redan under den här tiden. 
Carl berättar att han minns tv-program om utrotning av djurarter och hot mot 
regnskogar och att det pratades om det. Carl säger att han inte vet om han 
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förut har ”formulerat det så här tydligt, men det har alltid varit den här känslan 
liksom.” När han beskriver vad känslan handlar om använder han ordet ”tragedi”. 
”Känslan av att det är en tragedi … när en djurart dör ut eller när människor 
förlorar möjligheten att leva på ett visst sätt.” Sorgen handlar om att något går 
oåterkalleligen förlorat. Men det fanns positiva motbilder. Han berättar om ett 
konkret exempel från skolan som var handlingsinriktat och som han upplevde 
som meningsfullt:

Vi hade väl nån sån där … insamling för regnskogen i skolan [mm]. Jag tror det 
var … Det måste ha varit på mellanstadiet. Jamen det kändes väldigt menings-
fullt, just den grejen, kommer jag ihåg. […] Hela klassen samlade in. Jag vet 
inte om vi bakade kakor eller stöpte ljus eller nåt sånt där. Nånting gjorde vi i 
alla fall. Så skänkte vi pengarna till nån sån där regnskogsadoptionsgrej. [vem 
tog initiativ till det?] Lärar’n antar jag … [mm] Men det var … ja, det kändes 
meningsfullt. Diplomet var fint. (Carl låter lite nöjt drömmande vid minnet)

Utanförskap och socialt samspel med vuxna

Att i första klass komma som inflyttad till ett litet samhälle där sammanhållning-
en och de sociala nätverken är starka, är den första erfarenheten i Carls berättelse 
som antyder en känsla av utanförskap:

Just den här känslan av att liksom … flytta till en by där alla redan är så tajta. 
Nästan alla är släkt med varandra, på nåt sätt och så där. Och, ja det finns 
tydliga sociala nätverk, eller tydliga kanske dom inte är, men dom är väldigt 
starka i alla fall.

Carl förklarar varför han tror att han inte kände så stor samhörighet med män-
niskorna i den frikyrkoförsamling han tillhörde under grundskoletiden: 

Mest kanske för att många av dom är som folk är mest. Men det finns ju också 
något speciellt frireligiöst drag också. Man brukar ju säga att nån har nåt frire-
ligiöst över sig. [mm] Det har du säkert hört. […] Ja, men det här lite ibland 
forcerade sättet … man märker att det finns mycket undanträngningar. [mm] 
Ja, helt enkelt att många frireligiösa känns lite skumma. Och så var det i den 
församlingen också. 

Carl tillägger att han ”var ganska skum också på den tiden fast på ett annat sätt” 
och att han så ”tror att det var en negativ feedback-loop, liksom”. Han förklarar 
att han var ”skum” på så sätt att han var ”ganska tyst och inbunden” och skiljer på 
så sätt sin egen skumhet från den allmänna skumheten i församlingen. 

Under mellanstadiet-sjuan var Carl var mest ute i naturen på egen hand och 
han berättar att han hade ett ambivalent förhållande till kamraterna i klassen: 

[Var du inte så himla pigg på att vara med klasskompisarna?] Både och tror jag. 
[ja] Jag tror att jag väldigt gärna ville vara med folk, fast jag alltid kände att det 
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blev fel på nåt sätt. [mm] Att det inte fungerade. Så jag tror att det var både 
frivilligt och lite ofrivilligt som jag var mycket ensam. 

Under en period var han ”klassens”, berättar han. Men han ”la av det, efter ett 
tag”. Som klassens clown bråkade han med lärare, gjorde något roligt på roliga 
timmen och skämtade. Han upplevde på den här tiden inga mellanlägen i förhål-
lande till lärare. Antingen var relationerna renodlat positiva eller renodlat nega-
tiva: ”Jag tror aldrig jag har varit riktigt neutral till en lärare, utan det har alltid 
varit … antingen det ena eller det andra.”:

 Väldigt många lärare hade jag en bra relation till, sen fanns det några där det 
verkligen … gick åt helvete direkt. [och där var du clown?] Ja, precis. [Vad fick 
det att gå åt helvete direkt då?] Det var både mitt och deras fel, jag vet faktiskt 
inte. [nä] Personkemin stämde liksom inte … så det var som att, jag vet’nte, 
jag kunde inte respektera dom, och dom respekterade inte mig, så då går det 
ju inte bra (lågmält). 

Man är inte så rationell i den åldern liksom. [nä] Så om man tycker att nån är 
till exempel … jamen, tjatig kärring, så … [mm] ja, då kan man inte se förbi 
det liksom, utan då blir det att man hakar upp sig på det. [ja] 

Men tillägger han: ”jag hade många väldigt bra lärare också … [mm] … som … 
ja, dom har nog betytt otroligt mycket”.

 Högstadietiden – en tid av nya sociala gemenskaper utanför skolan
 Lärares betydelse för en handlingsinriktad historiesyn

Erfarenheten av att ha antingen renodlat positiva eller negativa relationer till 
lärare följde med även genom högstadietiden. Carl berättar om en lärare i sam-
hällsorienterande ämnen som han uppskattade: 

Jag tycker han var väldigt bra på att uppmuntra oss att tänka kritiskt också … 
[mm] Tycker till exempel att jag fick en ganska så kritisk historieundervisning 
[mm] … och så där …

Skolan fortsatte även på högstadiet att stärka Carls bild av att människor kan 
påverka sina liv och levnadsförhållanden, berättar han:

För jag tycker ändå att jag har fått sådära … haft väldigt positiva lärare, som 
liksom … har betonat så dära möjligheterna att lösa problem. [mm] Jamen i till 
exempel samhällsundervisningen eller … när dom har pratat om miljöfrågor 
och sånt. [mm] 

Carl säger att ”kanske det ligger lite hos mig också” men att det är något ”man får 
från vissa”, nämligen att ”inte ta något för givet”. Carl betonar att det som inte är 
”benhårt bevisat” ska kunna ifrågasättas:
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Jag tror att den inställningen är väldigt viktig. [mm] Och det tror jag väl säkert 
… där tror jag nog att undervisningen kan spela in väldigt mycket liksom. 

Carl säger sig ha svårt att minnas konkret hur hans lärare var, men att de hellre 
betonade ”det positiva än det negativa” och att det ”betyder väldigt mycket”:

Ja, men just det här ifrågasättandet av allt det här som inte absolut måste vara 
… [mm, som till exempel?] … Till exempel hemlöshet eller till exempel svält 
eller till exempel miljöförstöring. [mm] Eller tillväxt. Eller klassamhälle. 

På frågan om lärarna ifrågasatte det han nyss räknat upp, svarar Carl att han inte 
kommer ihåg hur de formulerade det:

men att det ändå alltid var det här att … ”javisst, så här är det nu, men … så 
här har det varit i andra kulturer och tider i historien. Så här skulle det kunna 
vara … liksom. [mm] Och så här är det.” Vi pratade mycket om … hur saker 
hade växt fram liksom. Det lärde vi oss ganska mycket. Och att demokrati var 
nåt man hade skapat och vunnit. [mm] … Vi hade kanske inte en perfekt de-
mokrati, men vi hade en bra demokrati.

På det viset framträdde en bild av att förändringar i samhället berodde på att ”det 
var nån som fixade det liksom”:

Jamen, när dom pratade om historia så pratade dom liksom om att: ”först 
hade vi inte demokrati, sen hade vi demokrati … och det berodde på att folk 
kämpade för demokrati.” [mm] ungefär så. [ja] Det var ett väldigt högstadiean-
passat exempel. Men att man betonade liksom … ja, handlingskraften kanske, 
snarare än … än nånting annat. [mm] 

Betydelsen av personliga ställningstaganden och handlingar – skolans roll

Det var inte bara påverkan i stora frågor som demokrati som behandlades i 
skolan, säger Carl. Han berättar att såväl lärare, som olika frivilligorganisationer 
som kom och informerade i skolan, betonade att var och en kan förändra sitt eget 
liv genom aktiva val: 

Och det tror jag även gällde ganska mycket … när dom pratade om personliga 
saker … eller hur man kunde förändra sitt eget liv och sånt. Även där var det 
rätt mycket betoning på val. [mm] Jag kommer ihåg att vi hade väldigt mycket 
besök av ungdomens nykterhetsförbund och nonsmokinggeneration och sånt 
där. [mm] Dom pratade om sånt där som dom tycker är viktigt. [ja] Jag vet inte 
om vi hade mer besök än många klasser, men det kändes så. Varje årskurs. 

Carl säger att han tyckte att det var ”ganska bra” att frivilligorganisationerna kom 
till skolan och ”sa att man kan välja och så där” och att han ”tyckte att det var 
ganska trevligt” när de kom:
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Jag tyckte kanske dom var lite hurtiga, lite peppiga … [mhm] på ett äckligt sätt. 
(vi fnissar till lite) Men … att det ändå var liksom … [mm?] Jamen, det var 
ändå i stort sett ett positivt budskap. Och det var bra att dom var där, liksom. 
[mm] Jag vet inte hur mycket som var lärarnas förtjänst och hur mycket som 
… var vettiga informatörers förtjänst men … [nä] Men just det där att betona 
det positiva. Att betona handlingen … och möjligheterna. 

Trots de massiva insatserna från frivilligorganisationerna var det ”nog bara jag som 
inte drack, såvitt jag minns” berättar Carl om högstadietiden. Att Carl var nykte-
rist bidrog ”väldigt mycket till ett utanförskap i den här åldern”, säger Carl med 
syftning på årskurs 8-9. Det var emellertid inget val som Carl tvekade inför: 

Jag tror att det var en reaktion på att ha en far som är alkoholist … att liksom 
… välja det rakt motsatta. […] Det var för att jag hade väldigt svårt för den 
allmänna spritkulturen i samhället, som jag inte kunde tänka mig att bli mått-
lighetsdrickare heller.

Naturvistelser, även i ensamhet, var fortfarande en viktig del av Carls fritidsaktivi-
teter. På högstadiet, ”eller om det var i 6:an”, fick Carl en mountainbike på vilken 
han cyklade omkring i skogen runt Ängby, oftast ensam. ”Det tror jag att jag höll 
på med hela högstadiet”. Han började lyssna på hårdrock, först på tips från kom-
pisar och sedan började han i liten skala söka upp en del egen musik också:

Jo, jag kommer ihåg att jag kollade ganska mycket på MTV då, på högstadiet. 
(Carl låter lite uppiggad) För då var MTV fortfarande en musikkanal. Och då 
hade dom sådär specialiserade program för hårdrock och hiphop till exempel. 
Jag lyssnade en del på hiphop, fast jag bara ägde kanske typ två skivor eller 
nånting. 

Det första minnet av ett eget ställningstagande kopplat till samhällsengagemang

På högstadiet ”typ 8:an – 9:an” blev Carl vegetarian och därefter vegan. Det är det 
han lyfter fram som första exempel på ett eget ställningstagande: 

Ja, först blev jag vegetarian och … sedan blev jag vegan. [mm. Hur gick det 
till? Vad var det som?] Hmm … [Blev du vegetarian så där? (knäpper med 
fingrarna)] Ja, i stort sett. Och … ja, sen blev jag vegan. [Ja, men hur? Vad var 
det som fick dig att börja bli vegetarian plötsligt?] Det var nog faktiskt ganska 
mycket eget bevåg liksom. Jag tror jag hade läst miljöargumenten för att vara 
vegetarian nånstans. [och du vet inte var?] Nej. [och dom argumenten var?] 
Jamen, du vet det här att det går åt tio gånger mer land för att producera ett 
kilo kött än för att producera ett kilo grönsaker och så där. Jamen trofiargu-
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mentet96 helt enkelt. [ja] Eeh, sen … eeh, jag vet inte riktigt … sen tänkte jag 
att det kanske var nyttigare också. [mm] Så då blev jag vegetarian. 

Även övergången till veganism beskriver Carl som tämligen enkel och snabb: 

Och sen kommer jag ihåg att jag såg ett debattprogram där det var nån vegan 
med, och då tyckte jag det lät vettigt. Eller jag hade liksom, jag antar att jag 
ändå hade tänkt på att gå över till veganism nån gång. Så det var väl det som 
gjorde att jag blev vegan.

Idéerna mötte han framförallt genom massmedias rapporter om aktiva veganer, 
berättar han:

Det var ju väldigt mycket i medierna om veganism och vegetarianism och sånt. 
[När du blev det?] Ja det var ungefär då det började. Jamen, folk brände Scan-
lastbilar i Umeå och så där. [mm] Så det var ju inte så där nåt som jag bara tog 
ur luften utan … [mm] Det var ju säkert fler än jag som … blev vegetarianer 
utan mycket yttre påverkan. Men sen så att folk förde fram dom idéerna och 
man tyckte att: ”Ja, men det verkar ju vettigt”.

Just att bli vegan säger Carl att han så här i efterhand tror att han motiverades till 
av djurrättsargument. Att det inte bara är dödande av djur som innebär exploate-
ring av djur, utan även att använda mjölk och ägg:

Det var den här klassiska djurrättstanken att djur är egna individer med eget 
värde liksom. Och att det alltså är fel att använda dom bara för att producera 
… ja liksom producera livsmedel då, åt människor. Speciellt om det görs i 
stor skala och på ett plågsamt sätt. [mm] Och som till exempel mjölk kan ju 
vara väldigt svårt att producera några större mängder av om man inte gör det 
… ganska plågsamt. Man måste ju nästan döda en kalv för att få en ko att 
mjölka.

Carl kände inga andra som var vegetarianer eller veganer när han själv tog steget, 
men kort därpå gick han med i fältbiologerna, och där träffade han båda delarna. 
Att idéerna om veganism låg lite i tiden innebar emellertid inte att Carl upplevde 
stöd för idéerna i sin närhet, hemma i byn:

Dom flesta tyckte nog att det var ganska löjligt. [Löjligt?] Ja [jaha?] Ängby var 
ju trots allt en ganska liten by och det fanns väl inte så mycket utrymme för 
djurrättsidéer där. [nähe] Jag vet inte, jag tror att folk hade svårt att ta det på 
allvar. [ja?] Eller, inte svårt att ta det på allvar, men svårt att förstå det. [Kände 
du av det?] Ja, men jag tog nog inte till mig så mycket. [men dina föräldrar?] 
Jag tror att pappa var väldigt skeptisk faktiskt. Morsan var nog lite mer förstå-

96 Syftar här på trofinivåerna (=näringsnivåerna) i näringskedjan och de förluster som 
uppstår vid övergången från en lägre nivå till en högre.
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ende. Speciellt för hälsoargumenten. [mhm] Hon tog ju som sagt till sig ganska 
mycket av det här sen och blev … vegetarian. Och fortsatte med det långt efter 
att jag hade slutat.

Upplevelser av skillnader och orättvisor fortsätter

Carls funderingar över skillnader i människors levnadsvillkor fortsatte under hög-
stadietiden. Han berättar om en händelse från när han var, ungefär i fjortonårsål-
dern, som fick honom att reagera:

Jag såg en som var uteliggare. Det var nere i Stockholm. Vi åkte dit då och då 
[med familjen?] Ja, med familjen och så var det nån skolresa och så där. [ja] 
Som jag minns det så, första gången jag var i Stockholm, så fanns det nästan 
inte uteliggare. Åtminstone inte synligt i centrum. [mm] Men så var det nån 
period då, då det helt plötsligt fanns. [mm] Och jag kommer ihåg att det störde 
mig väldigt mycket. Det blev så tydligt liksom att vissa inte har ett hem. 

Carl minns hur fel han tyckte det var och att han inte kunde förstå varför män-
niskor skulle behöva vara hemlösa i ett så rikt land: 

Jag tyckte det var … jamen väldigt störande helt enkelt att … så där borde det 
inte vara, liksom. Alla borde ju ha ett hem, helt enkelt. [mm, mm] Speciellt 
liksom eftersom det uppenbarligen finns tak och golvyta nog åt alla människor 
i Sverige, [mm] så kunde jag inte förstå varför man skulle behöva bo på gatan. 
[mm] Eller, det är ju inte så att det saknas möjligheter att ge alla ett hem, [mm] 
och då är det ju så väldigt konstigt.

Han pratade inte med någon om det. ”Det fanns liksom ingen att bolla det med.” 
Carl trodde att han visste vad lärarna eller föräldrarna skulle svara om han frågade 
varför människor är hemlösa. Han trodde att de skulle säga något i stil med ”ja, 
det är förskräckligt att det är så här, men … ”. Carl trodde att de vuxna ”inte 
skulle vara så konstruktiva”. Det mest frustrerande med att alla människor inte 
fick sina basbehov tillfredsställda, var att Carl upplevde det som onödigt. Det är 
ett perspektiv som följt honom från tidiga skolår till vuxen ålder:

Jamen, jag vet inte, den frustrationen att … det finns tillräckligt till alla men 
alla får inte tillräckligt. [mm] Och det är det som är så himla frustrerande. 
[mm] Det vore ju en sak om det verkligen var så att det inte fanns tillräckligt 
åt alla. Att det måste vara den här djungelns lag. [mm] Men så är det inte … 
[mm] och det … jag vet inte, det tror jag att det har jag aldrig kunnat accep-
tera. [mm] Och jag tror att, det har jag nog också … känt hela tiden, för det 
kommer jag också ihåg när dom pratade om svält och sånt i skolan att … det 
var aldrig tal om att det fanns för lite mat, egentligen. [mm] Det var bara tal om 
att vissa inte fick nåt [mm]. Och … ja … det är otroligt störande. 
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Föreningslivet öppnar nya sociala möjligheter

Carl var i 15-årsåldern när han gick med i fältbiologerna vilket fick följder i hans 
sociala liv och för hans fritidsaktiviteter. Carl berättar odramatiskt om hur det 
gick till när han fick kontakt med fältbiologerna och blev aktiv medlem:

Ja, jag fick en informationsbroschyr från fältbiologerna [mm] och det ledde till 
att jag så dära [med posten eller?] Nej, grejen var den att vi skulle göra ett grupp-
arbete i skolan [ja?] och då skickade jag efter ett material, från Länsstyrelsen 
tror jag det var, [jaha] om rovdjur. [jaha] Och då slängde dom visst med lite allt 
möjligt. Naturskyddsföreningen och fältbiologerna och så där. Så då … beta-
lade jag medlemsavgiften och så ringde jag till en kontaktperson för en klubb 
och så åkte jag in på ett möte. [Åkte in på nåt möte?] Ja, det var programma-
karmöte som planerade verksamheten. […] Ja, men det kändes liksom ganska 
bra. Ja, jag fortsatte att vara aktiv där helt enkelt.

Carl bodde fortfarande i Ängby men åkte in till den lite större närbelägna staden 
där klubben träffades. I fältbiologerna mötte Carl idel nya människor som han 
inte kände sedan tidigare. Det sammanfattar Carl med att han på så sätt ”kom in 
mycket utifrån och det var ju bra”. På det viset blev det en social nystart. Ungefär 
varannan vecka var det möten och dessutom exkursioner och ”lite andra grejer, 
nåt föredrag och så där.” Det kom att innebära fältbiologaktiviteter cirka en gång 
i veckan. ”Plus att jag började hänga med en del av dom där människorna på 
fritiden också”, berättar Carl. I fältbiologerna var aktiviteterna alkoholfria vilket 
innebar att hans alkoholfrihet inte bidrog till utanförskap i det sammanhanget, 
till skillnad från bland skolkamraterna:

Så finns det ju nån slags präktighet i fältbiologerna också … som kan vara 
ganska störande, men det är ju skönt att det tar sig uttryck i sånt som att folk 
inte dricker. Så det är ju i stort sett en alkoholfri miljö.

Carl låter glad när han drar sig till minnes aktiviteter från fältbiologerna:

Alltså från fältbiologerna har jag jättemycket positiva minnen. Exkursioner och 
… möten och sånt där. 

 Samtidigt innebar aktiviteterna med fältbiologerna att Carl också kom i kontakt 
med andra föreningar:

Mm, alltså grejen var att på den här tiden så var ju liksom, jamen, fältbiolo-
gerna och miljörörelsen och anarkiströrelsen och djurrättsrörelsen var ganska 
mycket ett enda nystan. [okey] […] Jamen när jag gick med i fältbiologerna så 
… träffade jag också människor som var med i syndikalistiska ungdomsför-
bundet och gick med där. [mm] Och i och med att jag hade de där djurrätts-
tankarna så sökte jag upp, på egen hand, sådär djurrättsaktivister [mm] … och 
jag tror att det fanns någon sån med i fältbiologerna också. 
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Även aktiviteterna med syndikalisterna minns Carl som ”ganska trevligt”:

Det var demonstrationer som oftast var roliga … [mm] Jamen det mesta var 
rätt kul faktiskt. [mm] Det var spännande och intressant och lärorikt och allt 
det där. [mm] Sen fanns det ju saker som var … tråkiga också … [ja, som?] 
Jamen … sitta och lyssna på äldre som pratade om saker som dom … man inte 
förstod alls … då. Eeh, men det var säkert lärorikt det också.

Föreningslivet innebar ett nytt socialt kontaktnät där Carl delade många av sina 
värderingar med jämnåriga:

Det var ju väldigt kul förstås att träffa folk som man kunde liksom … jamen, 
som man kände att man hade något gemensamt med. [mm] Dels att gå från 
ett sammanhang där man känner sig väldigt … udda liksom … [mm] till ett 
sammanhang där man liksom känner att man har nånting gemensamt med 
dom här människorna.

Även i föreningslivet kände sig Carl lite som en outsider, fast på ett positivt och 
självvalt sätt. Han beskriver det snarast på ett sätt som förstärkte grupptillhörig-
heten med bevarad individuell integritet: 

Nej, men sen kände jag mig alltid lite outsider även där liksom, men jag tror att 
jag alltid har haft liksom den grundinställningen att jag alltid varit lite på … på 
sidan av liksom. [mm] Och så tror jag att jag har fortsatt att förhålla mig.

Carl säger att det var slumpen som gjorde att han hamnade i ”en outsidergrupp 
… i en outsidermiljö” vilket kan ha bidragit till att bevara ”den där känslan”:

Så det var aldrig som så att jag sögs med i … i ”den stora rörelsen”. Utan 
fortsatte att vara på kanten, av kanten. [Ja, men i den kanten av kanten, där 
var du ändå … ? Du kände dig inte som individ lite outsider?] Jo [Även i 
kantgruppen?] Jo, men det tror jag att vi alla gjorde [ja] … [Ja? Det var liksom 
ert signum?] Ja, det kan man säga. (skrattar tillsammans) Men vi hade ju våra 
gemensamma grejer liksom. [mm] Jag tror vi trivdes väldigt bra ihop, som 
personer också. 

Återigen betonar Carl betydelsen av ”personkemi”, denna gång som förutsättning 
för kollektiv handling: 

Det är ju väldigt mycket så saker händer, i den ideella rörelsen, att när personer 
som trivs tillsammans träffas, då blir det bra liksom. [mm] Dels händer det 
saker och dels så … ja, men till stor del personkemi och social gemenskap 
[mm] Så det var ju bra. 
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En tid av experimenterande och självinsikt i utveckling

Carl berättar att han inte var speciellt aktiv i djurrättsrörelsen men han var med 
och samlade in namn och var med på gatuteater ”och så kanske lite klotter på 
pälsaffärer och sånt”. Det var inte alla aktiviteter som passade Carl så bra, men 
han passade på att prova på dem:

[Hur upplevde du det då? Var det kul?] Sådär. [ja] Ja, dom där lite hemliga 
sakerna var ju kul förstås. Men jag har aldrig riktigt gillat så där … demonstra-
tioner och gatuteater och sånt. [nej] Jag tror att jag redan då hade inställningen 
att ”ja, men jag hänger med på det här, så får jag se hur det funkar och vad det 
är för nånting liksom”. [mm] Men … jag tror nog aldrig att jag riktigt … nja, 
det är inte min grej helt enkelt. [nej] … [men det där hemliga, att gå och … 
måla lite på skyltfönstren?] Ja, det var roligt förstås. [Det var kul?] Ja, det var ju 
spännande och [det var inte otäckt?] Nej, inte speciellt. 

Så här i efterhand karakteriserar Carl det dåvarande engagemanget som ”ganska 
naivt” i bemärkelsen ”svartvitt” och berättar med viss distans om två kampanjer 
som hans fältbiologklubb arbetade med: 

Då pågick det en Shell-kampanj, alltså kampanj mot företaget Shell. Vi job-
bade med det lite i klubben och jobbade lite mot McDonald’s också. Det är 
liksom två stora multinationella företag som får, som fick symbolisera företa-
gens ondska, eller nåt. [ja] 

Carl förklarar naiviteten i engagemanget med att ”Alltså, det är ju oundvikligt. 
Det blir ju så när man är 15.”. Han förtydligar vari det naiva i engagemanget 
ligger:

Det var väl att man hade en mer … en mer svartvit världsbild kanske … och 
kanske … [mm] alltså man hade ju en tendens att ta till sig mer förenklade ana-
lyser [mm] eh, och det är klart … [mm] att man gör det när man är yngre.

Föräldrarna fortsatte att ge Carl mycket frihet och visade honom tillit. Men de 
var inte helt informerade om allt han gjorde, till exempel att han klottrade på 
skyltfönster:

Jag åkte ju fast nån gång, så då visste dom ju om det. [Ja, och hur reagerade 
dom?] Dom blev lite besvikna, men tyckte … jaa, jag vet inte … dom sa väl 
inte så mycket om det. [nej] Fast det var ju i och för sig i en aktion mot en 
porrbutik som jag åkte fast. [jaha … vad tyckte dom om det då?] Ja, egentligen 
tyckte dom ju det var bra. 

Carl säger att han inte revolterat speciellt mycket mot sina föräldrar men modi-
fierar lite grand: 
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Jo, lite revolt har jag gjort. Det gör väl alla tonåringar? Som till exempel att jag 
gick ur X-kyrkan och … den där vegangrejen var väl … kanske lite av en revolt, 
fast den smittade ju av sig på morsan.

 Mamman gick över till vegetarisk mat också, men mest av hälsoskäl, så hans ve-
getarianism blev inte så revolterande. I stort sett upplevde Carl att hans föräldrar 
stödde hans idéer och hans engagemang:

Nej, men jag tror inte jag har gjort så där väldigt … aldrig något direkt brott 
kanske med mina föräldrar, utan mer så där … att … eller jag tror att mina 
föräldrar alltid tyckt i stort sett att … det jag gjort varit bra, men kanske lite 
för mycket ibland, liksom. Carl citerar sina föräldrar: ”Ja, men det är bra att du 
engagerar dig, men du behöver kanske inte göra det där och det där.” Eller: 
”Det är bra åsikter men lite väl extrema.” 

Carl sammanfattar det som att han gjort en ”ganska soft” revolt: ”Kanske mer 
som att man bygger vidare på nåt, än att man bryter.”

Carls aktiva engagemang i de olika ungdomsföreningarna gav honom möjlig-
heter att utveckla sociala insikter:

Grejen är den att jag alltid varit väldigt så där inbunden. [mm] Så det har 
liksom alltid vart på nåt sätt en … jag vet’nte … nånstans som en … vad ska 
man säga? … En ansträngning för att så där vara med folk och så där. […] Eeh 
… och det var väl liksom nånting som jag … gradvis lärde mig och kanske … 
först nu … vet om liksom, att … om jag bara slappnar av … när jag är bland 
folk, så kommer jag …. så kommer jag automatiskt att på nåt sätt att glida ut i 
kanten. [mm] Så att jag måste alltid anstränga mig för att … [mm] jag vet’nte, 
vara aktiv i en grupp. 

Det kom ju som små glimtar av den insikten, då och då hela tiden [mm] 
Eeh, och det gjorde ju också att, man började liksom reflektera över sitt eget 
beteende.

Carl berättar att han därmed började ”se på andra, hur dom uppträder”, vad de 
gör för att ”stärka sociala band” och för att ”minska friktion”:

Sen är det väldigt svårt att sätta fingret på vad jag har lärt mig. Det är väl mer 
liksom … kanske mer att vara medveten om … jag vet inte, hur människor 
funkar och hur människor funkar i grupp.

Carl beskriver det sociala engagemang som en ”övningsplats” där han fick erfa-
renheter som bidrog till hans sociala utveckling, och att detta var betydelsefullt 
för just honom:

 Jag tror att mycket av det, är kanske sånt som de flesta människor har instink-
tivt, eller genom … ja, omedvetet på nåt sätt, [mm] men som kanske jag mer 
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… varit tvungen att reflektera över, för att liksom nå fram till. [mm] Och då var 
ju det här sociala engagemanget en väldigt bra … övningsplats. [mm] Dels för 
att man konfronteras med så många olika typer av människor, i väldigt många 
olika typer av sammanhang. [mm] Och dels för att … det är väldigt många 
människor. 

Det fanns under den här tiden återkommande moment i fältbiologernas aktivi-
teter som främjade diskussion och reflektion kring det sociala samspel som för-
siggick inom organisationen, berättar Carl. Det fanns en aktiv strävan efter att 
motverka cementerade roller:

Vi pratade ju alltid om mötesteknik och så. Hur man har bra möten för att … 
för att alla ska vara delaktiga, och så där. [mm] Men också … allt det där om 
härskartekniker och sånt, som var populärt då. [mm] Eeh … så det pratades 
ju mycket om … om sånt. Plus att man … ja, vi pratade ju också mycket om 
sådär, ja men en sån sak som att ta plats liksom. Om könsroller och sånt. [mm] 
Det gjorde ju att man började lära sig se det också. Hur till exempel killar tar 
mer plats och hur det yttrar sig. [mm] Eeh, så sånt pratade vi om ibland. 

För egen del upplevde inte Carl att han brukade ”ta så mycket plats i speciella 
sammanhang” även om han märkt att det i sociala sammanhang blir ”ganska lätt 
att breda ut sig” som kille: 

Men jag har också märkt att … människor med viss klassbakgrund har lättare 
för att göra det än andra. … Ja, det finns många faktorer som spelar in.

En helt annan typ av erfarenheter som rör insikter om socialt samspel och relatio-
ner på ett annat plan, berättar Carl att han fick genom att delta i en aktion som 
ledde till aggressionshandlingar: 

Det var väl på någon aktion som det blev lite knuffande med polisen [mm] 
Dom kanske slog oss med batongen och vi kanske blockade det, men … det 
blev aldrig några rena kravaller i nån större … [nä] Det var det där smågruffiga 
[mm]. 

Det ”kan vara bra att erfara, eller att ha erfarenhet av, hur våld ser ut på nära håll”, 
säger Carl och ger exempel:

Ja, man lär sig, liksom …Hur ser man att nån är förbannad? Hur anar man 
när det kommer att tända till? Och så där. [mm] Så det var ju … inte speciellt 
mycket, men ändå … 

Carl säger att ”det var ju aldrig något allvarligt”. Han inte vet riktigt hur han 
upplevde det, men ”som ganska lärorikt” tror han. Han poängterar att det var så 
små konfrontationer, så att ”det satte nog aldrig några spår”. 
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Tiden efter grundskolan – påbörjade gymnasieutbildningar och vuxen-
studier – en tid av religiöst och filosofiskt sökande och aktivt påver-
kansarbete
Carls syn på våld förändras

De små konfrontationerna med polisen på hemmaplan skiljde sig stort från det 
han senare kom att uppleva under gymnasietiden, när han reste med fältbiolo-
gerna till EU-toppmötet i Göteborg 200197. Han säger att han inte ”räknade 
med att åstadkomma något speciellt” där men att han var intresserad av att gå på 
seminarier och av att demonstrera sitt missnöje med EU. Carl suckar innan han 
börjar berätta om sina upplevelser:

Det var ju så sinnessjukt liksom. [mm] För dels så såg man poliser som var allti-
från sådär såg ut som om dom skulle kissa på sig, till … poliser som såg ut som 
om dom skulle vilja döda oss, liksom. [mm] Och att man såg aktivister som 
var alltifrån så där helt … verkligen nästan … hade dragit sig inåt sig själva … 
bara tappat gnistan … totalt, [mm] till aktivister som var så jävla förbannade … 
[mm] att man liksom såg … plus att det höll i sig så länge där. Det var ju flera 
dagar. Den där stämningen av … Så det satte mer spår liksom. Det påverkade 
nog ganska mycket min syn på våld.

Jämfört med ”dom där småkonfrontationerna” som Carl hade erfarenhet av sedan 
tidigare, där man kunde ”liksom skratta åt det lite sen” och sedan ”glömma bort 
det”, var det som inträffade i Göteborg ”brutalt”, säger Carl. Vidare säger han att 
han visserligen inte blivit pacifist på kuppen, men att han övertygats om att ”man 
liksom aldrig kan ta lätt på våld av något slag.” och att det alltid finns en ”bättre 
lösning” än en våldsam:

Förut kanske jag inte insåg hur allvarligt det ändå var. Men också att det måste 
vara en viss nivå för att bli riktigt allvarligt.

”Men det är alltid viktigt att se en vuxen som gör samma sak liksom.”

Carl berättar att han hoppade av gymnasiet efter att ha provat olika yrkesinriktade 
program, bland annat med naturinriktning. Därefter läste han in en kombination 
av samhälls- och naturvetenskapligt program på komvux. Förhållandet till lärarna 
var ett annat än under grundskoletiden: 

Det blev mer neutralt vad jag tyckte om lärarna på gymnasiet. [mm] Det var 
väl så att man var mer vuxen då, liksom. Om man störde sig på något, så störde 
man sig inte speciellt mycket. Ja, man har ju lättare att komma överens med … 
dom flesta typerna av människor.

97 De så kallade Göteborgshändelserna har beskrivits i Göteborgskommitténs betän-
kande: Göteborg 2001, SOU 2002:222.
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Även på gymnasiet fanns det några lärare ”som var väldigt bra och några som var 
mindre bra” säger Carl och tillägger att han inte tror att gymnasielärarna ”hade 
lika stor betydelse som grundskolelärarna”. Carl framhåller emellertid betydelsen 
av en av sina gymnasielärare, även om han säger att han inte har så konkreta 
minnen att berätta om hans undervisning. Den här gymnasieläraren hade Carl 
haft redan under högstadietiden: 

Han var gympalärartyp, verkligen, ut i fingerspetsarna. Men ändå sådära … 
intelligent och … ja, han var ju mattelärare och verkade väldigt passionerad 
över det ämnet också, liksom. [mm] Jag tror att det gjorde väl kanske intryck. 
Jamen också lite det här normbrytande liksom. Att han inte bara var en dum 
sportfåne, utan att han … [mm?] jà! … 

Carl fortsätter att beskriva gymnasieläraren: 

Han var en slags lärare i friluftsliv, eller nåt sånt där, [mm] som också var lite så 
där, ja, den naturromantiska typen. [mm] Lite dragning till det djupekologiska 
har jag för mig … Sen var han idrottslärare också … [mm] som, ja, han var 
ofta ganska kritisk mot det dära … den slappa livsstil som … som, ja, som det 
här samhället uppmuntrar. 

På följdfrågan [Som samhället uppmuntrar?], förtydligar han:

Alltså, det finns ju nån slags … osund inställning till … till kropp och själ helt 
enkelt … i det här samhället. Det brukade han liksom slänga ur sig pikar om 
då och då. [mhm?] Och jag tror att han hade lite av en mission att försöka leda 
in åtminstone några få … till en sundare livsstil. Han tyckte väl att man skulle 
liksom … utveckla sitt intellekt och sin … och sin kropp … och försöka leva 
efter nån slags etik också. 

Carl berättar att han redan tänkte mycket i de banorna sedan tidigare och att han 
bland annat såg fysisk träning som ”en av få meningsfulla sysselsättningar” under 
högstadietiden. Han fortsatte att träna även under gymnasietiden. Han sprang 
och cyklade och tränade lite kampsport. ”Jag tänkte liksom mycket i dom ba-
norna själv. Jag tränade väldigt mycket när jag var yngre.” Carl kände igen mycket 
av den grundton han själv bar med sig i den här lärarens förhållningssätt: 

Det är väl lite så, lite dom element som min … [mm] min livsstils- eller civi-
lisationskritik har byggts upp av. [mm] Sen har väl vissa saker kommit till och 
andra har försvunnit och så där. [mm] Men nån slags allmän, från början nån 
slags allmän inställning, till att saker och ting i allmänhet är ganska ruttet. 

Gymnasieläraren i idrott bidrog ytterligare till att förstärka Carls upplevelse av att 
det går att välja sin egen väg, en upplevelse som grundlagts redan under grund-
skolan på olika sätt:
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Jag vet inte om jag tog till mig nåt, men det kanske var mer att … jag stärkte 
min egen bild av att man kan faktiskt välja själv, ganska mycket, vad man ska 
vara för typ av människa. Man behöver liksom inte falla in i en roll. [mm] Så 
där. Nåt sånt 

Genom hans ”sätt att vara” säger Carl att läraren snarast ”förstärkte nåt” som Carl 
”redan anade, eller visste”:

Men det är alltid viktigt att se en vuxen som gör samma sak, liksom. 

Idén om en platsbunden naturkänsla

En annan betydelse som Carl tillskriver gymnasieläraren är att han påverkade 
Carls upplevelse av naturen:

Jag tror att han stärkte ganska mycket den här … känslan för naturen. [mm] 
Eeh … ja, vad ska man säga? … framförallt den här känslan för en viss plats 
liksom, att det är viktigt. Det handlar inte bara om nån naturkänsla i största 
allmänhet, utan det är också viktigt att liksom mera lära känna en viss plats 
väldigt nära och så där.

Carl berättar om en händelse när läraren tog med klassen till sin stuga och gjorde 
en vandring på fjället. Lärarens berättelser om den specifika natur de befann sig 
i framstod i kontrast till den mer generellt hållna naturkänsla som Carl erfarit i 
fältbiologregi: 

Han kände till trakten väldigt bra, den typen av miljöer och just den specifika 
trakten. Det tror jag var väldigt … jag tror jag blev inspirerad av det. [mm] För 
att tidigare, i fältbiologerna, hade jag kommit kontakt med dom här liksom … 
fågelskådartyperna, som kanske flängde runt och skådade fågel lite överallt. [ja] 
Okey, dom flesta fågelskådare har ju också stor lokalkännedom, [mm] men du 
kommer inte i kontakt med det på samma sätt när du träffar dom på en riksak-
tivitet med fältbiologerna, utan då får man mer den här känslan, den allmänna 
känslan för naturen, liksom. [mm] Så här var det ju mer liksom … nån som 
visar på ett lite annat förhållningssätt till naturen och visade det praktiskt. 

Carl reagerade med att lägga till det nya perspektivet om platsbundenhet och 
lokalkännedom till sin tidigare mer allmänt positiva känsla för att vara ute i 
naturen:

Så här kan man också se på det liksom. Att det … kan vara helt coolt att ha 
levat ett helt liv i samma trakt. [mm] Och lärt känna den, liksom. Och ändå ha 
den här stora allmänna kunskapen om naturen som han hade. Han hade ju rest 
ganska mycket runt om i världen. [ja] Men vikten av en plats liksom. Jag tror 
att det var … av betydelse. [ja] För det jag minns nu. Jag kan inte minnas att 
jag tänkt så mycket på det innan dess, utan det var nog fortfarande så där att 
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…”jamen en skog är liksom en skog”. Sen är det klart, att det finns olika typer 
av skogar, men … nu blev det kanske ännu mer tydligt att det finns, liksom … 
ett värde i att prata om … skogen just här. 

Sjösystemet där Carl lekte som barn är den plats som Carl tillskriver en sådan 
platsbunden betydelse för honom själv, men det är längesedan han var där, efter-
som ”alla flyttat därifrån”. Carl är tveksam till om han vill dit igen, ”men visst, 
jag saknar faktiskt just nu att ha en sån där plats, som jag verkligen känner för”. 
Han drar sig lite för att fästa sig för mycket vid en plats nu, eftersom han inte vet 
om han snart kommer att flytta.

Att lära sig att påverka samhällsutvecklingen

Carl säger att vare sig grundskolan eller gymnasieskolan spelat någon större 
roll när det gäller att konkret visa hur det går att påverka samhällsutvecklingen. 
Däremot förmedlade skolan en allmänt positiv inställning till möjligheterna. Om 
lärarna berättar han: 

Dom pratade om det … men jag tror inte att dom hade så mycket erfarenhet 
själva. [nej] Och framförallt så tror jag inte att dom förmedlade så mycket 
erfarenhet till oss, [nej] om dom hade någon. [nej] Det var väldigt vagt liksom. 
Dom pratade ju om att det var viktigt att känna till för att kunna påverka och 
så där, men det var väldigt sällan så där … konkret om hur man kan påverka. 
Visst, det fick vi i samhällskunskapen på högstadiet. [mm] Vi fick lära oss hur 
lag stiftas och … vem man ska vända sig till om man vill påverka någonting. 
[mm] Men det var aldrig så att vi fick reflektera över det på nåt sätt. Och fram-
förallt att … ja, dom pratade väl inte så mycket om personliga erfarenheter, om 
dom hade några. [nej] … Men det är ju ganska naturligt. Jag menar … dom 
tyckte nog att det låg lite utanför ämnet. 

Men den lärare som Carl visste var med i naturskyddsföreningen och ”har varit 
det i … tusen år” hade nog en del erfarenhet, men ”han var liksom inte lärare i 
kommunalpolitik utan han var lärare i friluftsliv” [mm]. Carl säger att han tycker 
att det är synd att det inte var mer konkret undervisning i skolan om hur man kan 
påverka samhället, exempelvis i kommunen, men framhåller också att: 

Jag är inte säker på hur mycket jag hade tagit till mig, just på sådär högstadiet 
och gymnasiet. [mm] … Men … det beror säkert på vilken klass man är i 
också. Det kanske skulle gå i en samhällsvetarklass, till exempel. [mm] Men 
annars tror jag inte … [mm, för att det finns inget intresse menar du?] Ja, dels 
inte intresse och kanske inte så mycket … egna erfarenheter, heller … alltså hos 
eleverna. 

Carl säger att han inte trivdes i skolan men att han ”vantrivdes väl inte heller” 
utan att det var mer att han inte ”kunde se några alternativ”. Han säger att det 
var först på gymnasiet som han började ”formulera lite mer vad man skulle vilja 
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veta mer om”. På högstadiet gällde det att ”hade man bara en bra lärare så satt 
man ju och lyssnade på vad dom sa, mer generellt liksom” men han säger att han 
inte tyckte att det ”tillförde så mycket värdefull kunskap, ren kunskap, alltså” 
förutom det han tidigare lyft fram som betydelsefulla perspektiv som till exempel 
handlings- och möjlighetsperspektiv. Carl säger att han inte upplevde att han 
hade några problem att klara skolans krav och att han inte heller kände sig stres-
sad av skolan:

Nej, faktiskt inte. [nej] Jag vet inte om det beror på att jag har gått så där yrkes-
program när jag gick på gymnasiet, [ja] plus att jag har haft så pass lätt för mig, 
att jag inte har behövt anstränga mig för att glida igenom med G eller VG i alla 
fall, [mm] på gymnasiet. Nej, ingen sån stress. 

De erfarenheter som bidrog till att utveckla Carls intresse för att problematisera 
olika påverkansformer kom från föreningslivet, berättar han. Det är erfarenheter 
av att ha misslyckats med att påverka beslutsfattare som stimulerat Carl till att 
diskutera och reflektera om påverkansstrategier:

Jag tror att för att verkligen bli intresserad av det, så måste man ha försökt att 
liksom prata med en politiker eller företagsmänniska eller nån sån där. Eller ha 
försökt göra det några gånger och börjat fundera på varför det går så jävla fel 
hela tiden. Jag tror att det är först då som det kan bli användbart. Jag tror att 
det kanske är något man måste växa in i. [mm] … … Tror jag. [ja] Eller, liksom 
min erfarenhet är, att ju mer såna erfarenheter jag har fått, desto mer intres-
serad har jag blivit av att reflektera om det och att prata med andra om det. … 
Men, dom (syftar på lärarna) pratade inte speciellt mycket om det.

 Intresset för religion och filosofi 

Att Carl lämnade frikyrkoförsamlingen i 15-årsåldern innebar inte ett slut på 
hans intresse för religion och filosofiska frågor. Carl säger att han ”alltid haft 
nån religiös känsla” och att ”det var väl därför jag ändå blev aktiv i församlingen 
liksom, i frikyrkoförsamlingen”. Inom familjen fanns det skillnader i synen på 
religionen. Gentemot mamman blev skillnaden i synsätt tydlig i och med att Carl 
bröt med den församling som mamman stannade kvar i:

Om hon betraktar X-kyrkan som den sanna kristenheten, och jag inte gör det, 
så … [mm] Ja, där går ju skillnaden, liksom.[mm] Så det är en väldigt tydlig 
skillnad.

Skillnaden gentemot pappans religiösa hållning var ”mer en vag skillnad”. Carl 
beskriver pappan som ”privatreligiös” eller ”mer traditionellt kristen men ändå 
inte organiserad i någon kyrka”. Carl förklarar pappans inställning genom att 
härma honom:
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”Om alla följde de tio budorden så skulle allting vara bra.” Kanske mer så där. 
Som jag uppfattar är en ganska förenklad syn på kristendomen. 

Under flera år på gymnasiet ”definierade” sig Carl inte som kristen, berättar 
han:

Jag kommer ihåg när jag tränade som mest, så läste jag mycket om zenbud-
dism. Och det var en stor inspiration då. Den är också lite subversiv. Om man 
vill vara elak kan man ju säga att zenbuddism på nåt sätt är … buddismens 
svarta får. Nej men, den är ju dels ganska amoralisk. Till skillnad från andra 
buddistiska riktningar så har den ju inga direkta … ingen direkt morallära … 
och den har inte heller samma respekt för religiösa symboler och … religiösa 
institutioner. På nåt sätt som buddismens anarkister, kanske? Dom framställer 
sig själva som den religionens …. busar eller anarkister liksom … Som hellre 
slår sönder Buddha-bilder än tillber dem, liksom. Det är väl det som är det 
subversiva draget i zen. Som jag tolkade det då och som jag tolkar det nu. Nu 
är det rätt så länge sen jag läste det. Men det var en viktig religiös inspiration 
då, på högstadiet - gymnasiet.

Carl berättar att han i tjugoårsåldern började definiera sig som kristen igen. Det 
var kristen befrielseteologi som inspirerade honom, i kontrast till såväl mammans 
som pappans religiösa inriktning. 

Och då hade jag hunnit gå igenom en utveckling med … lite anarkism och lite 
… socialism … ja. Så då var det mer som att två saker smälte samman. [mm] 
Eller jag har liksom alltid haft nån slags religiöst … drag. [mm] … som väl 
alltid också gått hand i hand med nån såndär … förändringsvilja. 

Carl uttrycker det som att det religiösa draget och förändringsviljan inte ”varit 
beroende av varandra” men att de ”alltid jämkats”. Därmed, säger han, har han 
aldrig ”varit den som fallit för sådär statiska eller konservativa religioner”. Han 
har ”alltid tyckt att det är viktigt att religion på något sätt alltid uppmanar till 
handling eller ger verktygen för handling”. Carl säger att han ser en uppmaning till 
jämlikhet inom kristendomen:

Om man då ser på relationen mellan människor [mm] … Och att den måste få 
liksom politiska och kanske ibland militanta uttryck också. [mm] … Så att … 
jamen på nåt sätt … Jag tycker att de flesta religioner, men kanske speciellt … 
de monoteistiska har ett slags subversivt drag … just för att … det alltid finns 
utrymme för tolkningar som säger att vi alla är lika inför Gud, liksom. Och just 
därför finns det ju, jag vet’nte … en sorts upprorsanda i dom.

Carl betonar att det är hans tolkning, men att i alla fall kristendomen, islam och 
judendomen ”öppnar upp för den typen av tolkningar”, eftersom det finns ”såna 
strömningar inom kristendomen, inom islam och inom judendomen”. Carl säger 
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att jämlikhetsidén också i viss mån fanns i X-kyrkan där han och mamman var 
aktiva, samtidigt som där också fanns motsatta tendenser: 

Men där var det ju en väldigt tydlig skillnad mellan … dom som var med och 
dom som inte var med, liksom. Däremot fanns ju en slags jämlikhetstänkande 
där [inom gruppen?] Ja, precis. Samtidigt som det ju också är en hierarkisk 
organisation.

Förändrade perspektiv och blickar framåt
Carl börjar äta kött

Carl berättar att han successivt kom att lämna en djupekologisk hållning för en 
alltmer humanistisk. Denna vändning samverkade med andra faktorer till att han 
efter 6 år som vegetarian, varav några som vegan, började äta kött igen:

Eller jag hade svårt att se djur som individer, som hade ett eget värde. Sen inser 
man liksom att människor har en ganska kluven inställning till djur. För att 
vissa djur är ju individer med ett eget värde … för människor. Och andra djur är 
det inte. [mm] Eeh … Så visst, det är ju en väldigt svår fråga, filosofiskt. [mm] 
Men, i och med att … de kan ju inte få samma individstatus som en människa. 
Nånsin. Och just därför så … finns det ett visst moraliskt utrymme för hur 
man använder dom. Däremot är jag ju fortfarande emot det där grymma, jamen 
grymma metoder, för att använda djur. [mm] Och jag är fortfarande emot dom 
flesta djurförsök. Om dom inte är medicinska, eller om dom inte är för väldigt 
värdefulla mediciner. [mm] Så jag menar, det är ju fortfarande att djur liksom 
har rättigheter. Och på sätt och vis ett värde i sig. Men … ja, man kan ju inte 
bara överföra den naturrättsliga idén från människa till djur. Utan man måste 
alltid liksom … se att dom är djur. Andra djur. 

Carl säger att han inte riktigt vet hur han kom att byta perspektiv och sätt att 
handla:

Det är klart, jag läste liksom, men jag kommer inte ihåg vad jag läste. [nä] 
Liksom att man började fundera på vad självmedvetande innebär och vad det 
innebär att liksom, vara en individ och såna grejer. [mm] Och att det då blev 
liksom att … Jamen, då ser man att det finns skillnader mellan djur och män-
niskor. [mm] Även om den är vag i många fall. 

Han beskriver sitt förändrade synsätt som en ”vändning” från en djupekologisk 
till en humanistisk inställning: 

Jag tror att … från början var jag nog lite så där djupekologisk och … kunde 
inte riktigt erkänna att det fanns några skillnader mellan människor och resten 
av naturen. [mm] Men … jag tror jag började glida ifrån det mer och mer då. 
Nu har jag … en ganska människocentrerad inställning till saker och ting. [mm] 
Som jag inte hade då. 
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Carl kan inte minnas några speciella händelser som han koppla till sin humanis-
tiska omsvängning, säger han, men han tror att det gått successivt:

Det är jättesvårt liksom, vart man ska … Dels är det kanske en … personlig 
mognadsprocess. Att jag liksom har fått bättre självinsikt. Och så bättre insikt 
i … i samspelet mellan människor och … . Ja, större empati kanske? [mm] Sen 
är det väl också kanske en ideologisk eller filosofisk mognadsprocess liksom. 
Att eeh … jag på ett annat sätt kan se liksom värdet av … människor och det 
människor gör …. Ja, sen är det också en religiös fråga liksom. Kristendomen är 
ju en människocentrerad religion så att … det är klart att. Och när jag började 
definiera mig som kristen igen, så … måste jag ta ställning till det. Men det 
var ju efter att jag hade droppat ganska mycket av dom här … vad ska jag säga, 
djupekologiska … idéerna. [mm] 

Carl säger att det var en period däremellan där han inte riktigt vet hur han tänkte, 
men att det inte bara var den förändrade synen på icke-mänskliga djur som inver-
kade på hans matvanor. Han berättar att han också hade fått ”en mer nyanserad 
bild av miljöargumenten för vegetarianism och veganism”. Carl säger att om man 
granskar jordens förutsättningar för att producera mat, så finns det ytor som bara 
duger åt animalieproduktion:

Jag tänker på betesmarker och jag tänker på haven. Jag tänker på sådära … vilt. 
[ja] Så, och om man liksom ska ta tillvara mat från så många olika källor som 
möjligt, då blir det automatiskt att man tar in lite kött och lite mjölk och lite 
ägg. 

På frågan om han upplevde det som en uppoffring att avstå från kött och djur-
produkter, svarar han:

Nej, inte en uppoffring så. Eeh … Jag uppfattade det aldrig som en uppoffring 
… Eeh … Men det var väl också för att jag slutade med det. När det inte kändes 
meningsfullt längre, så slutade jag. Men under den tiden som jag var vegeta-
rian, så kändes det väldigt meningsfullt. Jag vet inte … då kändes det ju inte 
som att man offrade sig för att man inte åt kött eller drack mjölk. Då kändes det 
helt rätt att … inte göra det.
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Carl förtydligar att han inte menar ’inte rätt” som i ”fel”, utan mer som i ”inte 
meningsfullt’”.98 Carl äter allt sorts kött nuförtiden, mest när han blir bjuden, 
säger han:

Men, jag försöker ändå hålla ned köttkonsumtionen, för jag vet ju att det finns 
en övre gräns för hur mycket kött man kan äta om det ska vara hållbart liksom. 
Om man ska hålla sig inom ett rättvist miljöutrymme, så kan man inte äta lika 
mycket kött som man gör i genomsnitt idag, [mm] utan mycket mindre och så 
måste det produceras på rätt sätt också.

Carl reflekterar spontant över att han fungerar ”lite inkonsekvent” eftersom det 
i de mindre mängder kött han äter ingår ”allt sorts kött nuförtiden”. Här syftar 
han på att han även äter sådant kött som kommer från den köttindustri som han 
inte ser som vare sig etiskt acceptabel ur djurskyddssynpunkt eller som ekologiskt 
hållbar. Det motiverar han med att han successivt kommit att sluta tro på ”konsu-
mentmakt och mer och mer börjat hoppas på sådära … kollektiva förändringar”. 
På uppmaningen att skissa på en kollektiv övergång till en ur hållbarhetssynpunkt 
optimal kosthållning, börjar Carl beskriva:

Jag skulle tro att här i Sverige blir det väl mycket liksom … mycket rotfrukter, 
ganska mycket säd och bröd och sånt. [mm] Och en del grönsaker och sen … 
ja, så har man en del kött och fisk och så små mängder ägg och mjölk. [mm] 
Just för att … vi har ändå ganska bra jordbruksmark i Sverige, som man klart 
bör utnyttja för människofoder liksom. Men vi har också en del mark som mest 
duger till betesmark. [mm] Men också sådära, ja nu har vi i och för sig ganska 
kraschade fiskbestånd, speciellt i östersjön, men om man tänker sig bästa tänk-
bara scenario, att dom räddas, att man kan bygga upp dom igen, då har vi en 
källa till fisk där. Och likaså i alla sjöar och vattendrag och så där. Och det finns 
också en hel del vilt. Ja, vilt är ju verkligen inte så där … ekonomiskt. Det tar ju 
sjukt mycket tid att få ihop ett kilo viltkött. Men … det är ju många människor 
som upplever det som en meningsfull sysselsättning. I många delar av landet 
[…] Så, ja … en rotfruktsbaserad kost, med … tillskott av annat. Sen vet man 

98 Carl jämför sin övergång till att börja äta kött i mindre mängder, med att han också 
under de senaste åren druckit alkohol, om än i små mängder. I 22-årsåldern upplevde han 
det inte längre som meningsfullt att vara nykterist: ”Och om det inte känns meningsfullt 
så … är det inte värt att fortsätta.” Samtidigt har Carl en beredskap för att bli nykterist 
igen: Jag tror säkert att om jag hamnar i en situation igen där det skulle kännas … viktigt 
att vara liksom helnykterist, så skulle jag nog göra det igen. Om jag till exempel börjar 
röra mig i en miljö där det dricks mycket eller … om man ska vara ett föredöme för barn 
eller nåt. [mm] Men just nu behöver jag inte vara ett föredöme för nån. Om han skulle 
hamna i situationer där det dricks mycket, skulle det kanske kännas bra att ta avstånd 
från just det där supandet, säger han och tillägger att han aldrig har supit till och att han 
”kommer aldrig att göra det heller”. 
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ju inte, det beror ju mycket på sådär tekniska, ja hur man nu ska utveckla … 
jordbrukstekniken och så. 

Carl ger ett exempel på hur kunskap fått honom att känna försiktig optimism 
när det gäller möjligheterna att med teknikens hjälp få fram mer livsmedel på ett 
resurseffektivt sätt: 

Om man kollar på fisk till exempel, så är ju fiskodling ganska omdebatterat. 
[mm] Å ena sidan kan det vara bra därför att man skonar vilda bestånd. Och 
för att det på sätt och vis är … proteineffektivt. Varje kilo protein ger ju mer 
protein om det går till odlad fisk än … om en vild fisk ska fånga det själv. Men 
å andra sidan så finns det ju problem med näringsnivåer. Att man måste fiska 
foderfisk … man måste ju optimalt åtminstone ha ett kilo fiskprotein för att få 
ut samma kilo fiskprotein liksom. Eller fiskfett, egentligen. Det är fetterna som 
är det begränsande. Men å andra sidan har man då kollat på lösningar som att 
odla … marina organismer som ligger långt ner i näringskedjan … [mm] och 
på att sådära använda genmanipulerade bakterier för att få fram fetterna. Om 
man lyckas med det, blir odlad fisk en väldigt stor möjlighet. Men om man inte 
lyckas med det så … 

Det var på en kurs, anordnad av ett universitet med en entusiastisk lärare, som 
Carl lärde sig det här och därför ”råkar kunna en del om det”. På en fråga om han 
ser positivt på möjligheterna med genteknik, svarar Carl:

Ja, på bakterienivå då. Inte på fisknivå. [nej … mm] Ja, jag hoppas på det. Jag 
hade visserligen en väldigt partisk och optimistisk föreläsare där, så det har väl 
smittat av sig. Men, jag har ju läst på andra håll om dom här försöken, så det 
verkar inte alldeles omöjligt att man skulle lyckas [nä] Även om det fortfarande 
är på experimentstadiet. [och då vinner man mycket på fettutbytessidan?] Ja, 
för det är just dom här marina fetterna som är trixet. Det är dom som gör att 
det är så nyttigt att äta fisk och fiskar behöver en hel del av dom för att kunna 
växa. Och då måste man på nåt sätt tillföra det i fodret. Och om man tillför 
det med sådära fångad foderfisk, [mm] så är det inte alldeles optimalt ekolo-
giskt. [nä] Men om man kan tillföra det från … bakterier som man kan odla, 
och dessutom odla väldigt lätt, [mm] eller från nån form av lägre … marin 
organism … [mm] Man har gjort försök med nån slags maskar som man skulle 
kunna äta också. Men … dom verkar ganska äckliga. Jag tror inte nån skulle 
vilja äta dom. Men då har man liksom ändå … tajtat ihop systemet lite99, eller 
vad man ska säga. Ja, det var ju mest en utvikning … om en optimal kost. 

99 Här syftar Carl på att det går att minska energi- och näringsförluster i fiskproduktio-
nen genom att minska antalet led i näringskedjan.
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Förändrad syn på påverkansmetoder: konsumentmakt eller politisk påverkan för 
systemförändring 

Carl säger att hans syn på påverkansmetoder förändrats under årens lopp: 

Det har definitivt förändrats, förut trodde jag väldigt mycket på livsstil egent-
ligen. Om man bara valde rätt livsstil skulle allt bli bra, ungefär. [mm] Nu tror 
jag liksom mer på … att jobba för systemförändringar och så.

Carl berättar att när han var i början av sitt politiska engagemang, i de tidigare 
tonåren, dominerades den del av föreningslivet där han var aktiv, av synsättet att 
det var genom individualistiska val av livsstil som förändringar kunde ske. ”Det 
handlade väldigt mycket om att man skulle liksom … hitta rätt sätt att leva” och 
att ”bekämpa dom förtryck man själv tyckte var viktigast och så där”. På god väg 
ner i ett ”livsstilsträsk”100 kom det en reaktion mot detta inom den rörelse där han 
var engagerad. Själv påverkades han av den debatt som fördes: 

Det är klart att jag påverkades av den debatten, ja. Genom att liksom följa den 
i tidningar och via nätet, men också i och med att … jag kände ganska många 
som var ganska tunga teoretiker i … [mm] rörelsen just då. Vissa kände jag väl 
kanske ganska ytligt. Brukade väl prata med dom ibland. Andra kände jag väl 
lite bättre. [mm] Men det var ändå så att det var någon slags personlig influens 
också. [mm]

Carl återkommer då och då till att han numera generellt sett inte tror på konsu-
mentmakt som påverkansform, vare sig när det gäller att motverka ”dom värsta 
symptomen”101 eller att åstadkomma strukturförändringar:

Men … ja i båda fallen så tror jag fortfarande mest på kollektiv kamp och sen, 
[mm] ja och sen … man måste liksom … verka för att … eller ja, jag tror helt 
enkelt inte på konsumentmakt när det gäller att upphäva dom här … eller att 
åtgärda dom värsta symptomen. Och jag tror definitivt inte på konsumentmakt 
för strukturförändringar [mm] Utan jag tror att … jag vet inte … Det är lagar 
och regler som måste till först. Och därefter strukturförändringar. [mm]

När Carl inte kommer på något konkret exempel på ”dom värsta symptomen” 
och får förslaget [Jätteräkor?102] från mig, nappar Carl: ”Jättebra exempel!”. 

100 Med ”livsstilsträsk” avses en hållning som innebär så stort fokus på de egna livsstils-
svalen att inte engagemanget räcker till för att kritiskt granska och verka för förändring 
av levnadsvillkor och strukturer. 
101 De miljöproblem och missförhållanden som framstår som ”uppenbara” för de flesta 
enligt Carl och som han säger att miljörörelsen ofta koncentrerar sitt arbete på.
102 En fråga som är aktuell i fältbiologerna och naturskyddsföreningen vid tiden för 
intervjun.
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Samtidigt som Carl inte känner det generellt meningsfullt att aktivt arbeta med 
att organisera konsumentbojkotter, är det en självklarhet för Carl att inte köpa 
jätteräkor och han säger att: ”jag skulle väl uppmana dom jag känner till att inte 
köpa heller”. Carl ser både för- och nackdelar med köpbojkott i just denna fråga. 
Han tycker att konsumtion av jätteräkor är ett extremt exempel där han tror att 
man trots allt skulle kunna vinna mycket på att stoppa importen. Han hänvisar 
till vad han lärt sig i fältbiologerna:

Som dom sa det verkade det ju faktiskt som om det höll på att gå ned ett 
tag och att jätteräkindustrin höll på att krascha. [mm] Eller åtminstone [mm] 
krympa ihop. [mm] Och … visst, om man kunde uppnå det genom en köp-
bojkott, så vore ju det ju mycket vunnet.

Men han ifrågasätter också köpbojkottens effektivitet på lite längre sikt, bland 
annat för att ”det tar för mycket energi” att driva sådana kampanjer och att pro-
dukten kan dyka upp igen om några år eftersom att äta jätteräkor är ”nån slags 
mattrend”. På frågan hur man skulle kunna arbeta med lagstiftning och regler 
istället för köpbojkott för att stoppa konsumtionen av jätteräkor, svarar Carl att 
”det går ju inte i och med att vi har nån sorts frihandelsavtal” och att man inte får 
förhindra import av jätteräkor. Istället kommer han med idén att man kan fatta 
beslut om att inte göra offentliga uppköp av jätteräkor men invänder strax: ”fast 
nu köper ju offentliga institutioner inte speciellt mycket jätteräkor” och vi brister 
i skratt. Carl omprövar under sitt svarsresonemang sin inställning till konsument-
maktens effektivitet, i just den här frågan och på kort sikt:

Nej, men det är faktiskt en väldigt bra fråga som ställer saken på sin spets. Jag 
tror inte att man liksom kan … lagstifta bort räkindustrin … eeh … där är nog 
konsumentmakt på kort sikt [mm] det … det mest effektiva.

Framförallt, säger Carl, är konsumentbojkottsfrågor inte hans prioritet eftersom 
han ”tänker att det finns ju många människor som är beredda att jobba med just 
dom här direkta påverkansfrågorna”. Därför är det viktigare att han lägger sin 
egen energi på ”att försöka liksom förstå strukturer och hur man kan förändra 
dom”. Samtidigt som detta är Carls val, uppskattar han att andra människor gör 
andra val som passar dem: ”Det är bra att folk gör saker helt enkelt. [mm] Man 
ska inte … moralisera över andras engagemang, för en god sak” [mm]

Carl resonerar om olika möjliga politiska vägar för att få en hållbar konsum-
tion och föreslår progressiva skatter på elektricitet:

Det finns ju en viss mängd elektricitet som man måste använda för att leva ett 
drägligt liv. Jag menar, man skulle ju kunna beskatta allt över den konsumtio-
nen högre. [mm] Samma gäller väl sådana där fasta grejer som vatten, [mm] 
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hur mycket man belastar VA-systemen. [mm] Ja, bostadsyta kan man också 
beskatta progressivt, [mm] så det är väl en lösning, [mm] tror jag. (talar lågmält 
och eftertänksamt) 

På en fråga om bostadsyta i sig borde beskattas progressivt, oavsett uppvärm-
ningsform, förklarar Carl:

Man får tänka att själva ytan man tar i anspråk, tar ju mark i anspråk från 
annat. [mm] Så man bör ju betala för själva ytan. [mm] Om du förstår hur 
jag menar? [mm] Men visst, sen finns ju alltid alternativet att bara liksom … 
omforma hela samhället och göra sig av med alla klasskillnader. [mm] Men det 
är ju mer den utopiska lösningen [mm] och den ligger väl inte riktigt … Det är 
väl inte realpolitik som det ser ut nu, [nä] men ett mål att sträva efter.

På frågan om hans inställning till påverkan genom livsstilsförändringar förändrats 
successivt eller i samband med någon brytpunkt, svarar han:

Nej, det var nog som en gradvis glidning, som [mm] Det handlar ju väldigt 
mycket om … om hur man uppfattar sådär politik i allmänhet också.

Bevarande av biologisk mångfald – Carls mest aktiva påverkansfråga 
idag 
Känsla av respekt och vördnad 

Förutom normativa och ganska konkreta ”bör” gentemot kommande generatio-
ner, beskriver Carl motivationen för sitt ansvar för att bevara biologisk mångfald 
som en ”allmän känsla” för att det är någonting speciellt med levande varelser i 
allmänhet. Mångfalden av livsformer och möjligheten att det kanske bara är på 
den här planeten som det finns liv, får Carl att känna att: 

… det verkar så respektlöst att förstöra. Att förstöra ekosystem och att förstöra 
den biologiska mångfalden. [mm] Mm. Det känns på nåt sätt som … ja, som 
den värsta formen av övermod kanske. Eller inte övermod kanske? Snarare res-
pektlöshet, då. … [Och det är … nånting väldigt negativt? Respektlöshet?] Ja, 
just den typen av respektlöshet. 

Carl ber att få utveckla det: ”Jag tror att människor behöver känna liksom … vad 
ska man säga? … liksom vördnad för … för nånting, eller liksom känna respekt 
och samhörighet med nånting.” Han säger att om man rensar bort det som ”egent-
ligen inte är värt respekt, vördnad och samhörighet, alltså mänskliga saker” och 
han exemplifierar med nationer, raser och religioner, så finns det ändå någonting 
kvar som mänskligheten borde kunna enas kring:

Nånting som alla människor kan enas kring tror jag nog ändå är den här res-
pekten för … ja men för … livet, om man säger … väldigt flummigt men … 
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för den biologiska mångfalden, för ekosystemen, och så där. [mm] Kanske är 
det liksom på nåt sätt … det … det man kan enas om. Det och respekten för 
… mänskligheten i stort. 

Respekt för mänskligheten i stort måste inkludera respekt för resten av natu-
ren eftersom mänskligheten ”är ju en del av just det här”. Därför kan man inte 
”enkelt lyfta ut mänskligheten från sitt biologiska sammanhang”. Carl säger att 
han antar ett humanistiskt perspektiv när han argumenterar för bevarande av 
biotoper. Bredden av biotoper behöver bevaras för att människor även i framtiden 
ska kunna välja att leva i olika biotoper och med olika levnadssätt:

Och även om människor inte vill fortsätta att leva i alla biotoper som finns, 
finns det ändå ett värde i att man ska kunna det. [mm] Det valet ska finnas 
för dom som gör det. Just därför att då bevarar man den här mångfalden av 
mänsklighet och mänskliga erfarenheter … Så man kan ju se det så, också. 
[mm] Det känns liksom som att vare sig man kommer till det från nåt slags … 
religiöst eller humanistiskt perspektiv, så finns det väldigt starka skäl för att … 
inte … inte förstöra. [mm] 

Konkret påverkansarbete för biologisk mångfald

Skogsfrågorna har kommit att bli Carls största engagemang. Det konkreta ideella 
arbetet med att inventera signalarter och leta upp nyckelbiotoper och skydds-
värda skogar samt att försöka få dem skyddade genom kontakter med skogsbolag 
och myndigheter säger han är ”en viktig del” av detta:

Vi har ju en inventeringsresa varje år och jag gjorde en lokal inventering här i 
trakten för ett tag sen och vi hoppas vi ska få igång fler lokala inventeringar. 

Carl berättar att han genom föreningslivet varit aktiv i debatten:

Vi skrev ju ett uttalande och … nu senast skrev vi nåt öppet brev till en annan 
politisk instans. De hade tagit en del hemska beslut. Och vi fick ett svar och vi 
har svarat på det. Jag vet inte om debatten är slut. 

På frågor om Carls roll i skrivandet svarar han att det varit en del ensamarbetet 
men att ”det har funkat bra”:

Och dom här debattartiklarna, den första skrev vi ju tillsammans och sen har 
jag skrivit … ett … ja ett svar på ett svar liksom. [ja] Men annars har det inte 
blivit så mycket skrivande. [nej] 

Att skriva är ”inte så svårt”, säger Carl:
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Det är bara att kolla på hur andra har skrivit. Plus att … Ja, alltså … Det är 
tveksamt hur mycket effekt det har i förhållande till hur mycket tid man lägger 
ner på det. [mm] Och just det gör väl att man kanske känner att det är ingen 
katastrof, om det inte blir superbra liksom. [nej] För även om jag skulle skriva 
det bästa uttalandet i … den svenska historien, så skulle det nog inte spela nån 
roll (intervjuaren skrattar lite). Annat än för att det kommer in. Och det liksom 
läggs till en stor hög av kritik. 

Det känns meningsfullt att ”visa på att det finns en kritik” och ”att den kritiken 
kommer från många håll”, säger Carl. Och om han inte hade skrivit det, kanske 
det hade blivit ett bidrag mindre till högen av kritik:

Eller så hade nån annan gjort det. Men det är viktiga är att så många röster som 
möjligt kommer med i kritiken. 

Carl berättar att han hämtar faktaunderlag från ”olika rapporter”:

Till exempel Skogsstyrelsen har ju mycket användbart. Naturvårdverket och … 
Oftast är det inte så mycket fakta man behöver. Det handlar ju väldigt ofta om 
att man bara repeterar samma sak flera gånger. Hela skogsdebatten befinner sig 
egentligen inte på nån faktanivå, tycker jag, utan det är mer … mm … vad ska 
man säga? Intressenivå, snarare. 

Reflektioner om svårigheter att påverka i grunden

När det gäller bevarandet av den biologiska mångfalden i skogen, ”ser det väldigt 
dystert ut” säger Carl och hänvisar till regeringens skogspolitik:

Till exempel att dom sänkte anslagen till naturvården nu, jamen anslagen till 
att köpa in naturreservat, är ju väldigt illa. 

Carl för ett resonemang om olika strategier som förfäktas i skogsdebatten för att 
tillvarata intressena för bevarad biologisk mångfald i skogen. Carl säger att han är 
”väldigt skeptisk till att det kommer att funka” med regeringens förslag till reger-
ingens linje med ”frivilliga avtal”:

Jag är inte emot naturvårdsavtal egentligen. Jag tror bara att just för skog funge-
rar det nog väldigt dåligt. [och varför just för skog?] Dels därför att det som det 
verkligen är brist på nu, är ju skog som inte är människopåverkad. Alltså skog 
som har fått utvecklas fritt, så själva skogsområdena behöver inte så mycket 
skötsel, förutom kanske en första restaurering. Ja, det är klart att söderut kanske 
det är lite annorlunda, men ser man till den boreala skogen så är det ju … ja, fri 
utveckling som är det viktigaste. [ja]

Carl förklarar att de frivilliga naturvårdsavtalen är på 49 år, vilket kan betyda att 
”man får teckna ett nytt avtal tre, fyra gånger, för att man verkligen ska få upp 
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naturvärdena i en skog”, vilket kan betyda att fyra generationer skogsägare kan 
behöva vara positiva:

Tills skillnad från naturreservat som man köper en gång. Så jag tror att det är 
dyrare, osäkrare och … Ja, det är sämre på alla sätt. [mm] 

Carl säger att han när han nu blivit ”för gammal” för fältbiologerna vill han ändå 
”fortsätta med inventeringar och bli bättre på det”. Han vill också fortsätta att 
”delta i debatten rent allmänt”, men han vill också bidra till ”att lyfta den här 
sociala biten kring skog också”:

Ja, men skapa ett brett engagemang för skogsfrågor, naturvårdsfrågor i skogen 
och så. Och försöka engagera alla som har intresse av skogen, eller som har in-
tresse av naturvård i skogen ska man kanske säga, [mm] snarare. Ja, men både 
folk som bor nära skogen, jägare och fiskare och så där. 

Det här tror Carl att man inte gör genom att skriva artiklar utan att han ”tror det 
handlar mer om att träffa folk, att umgås med folk som bor nära skogen och som 
är upprörda över hur dom skötts”. Förutom att arbeta med konkret inventerings-
arbete och påtryckning för mer skyddad skog, säger Carl att han också vill kunna 
förstå hur man skulle kunna kontrollera industrin bättre:

få en alternativ avkastning av skogen och kunna bruka skogen på ett hållbart 
sätt och hur man kan promota dom brukarna. [mm] Men det är mycket mer 
komplicerat.

Carl använder återkommande uttrycket att aktörerna ”är fast i system”. I det här 
fallet är det ”bolagen som sitter fast”:

Dom måste ju liksom ha en viss lönsamhet. [mm] Dom är ju trängda av kon-
kurrenter från resten av världen. Man måste ju producera virke och massa till 
ett visst pris. Och då måste man gå ganska hårt fram. Så, det är väl så man 
skulle kunna uttrycka det, helt enkelt. Ja, men jag tror att ett bolag som verk-
ligen skulle ta all den hänsyn dom borde, och avsätta tillräckligt mycket skog, 
skulle antagligen få … Ja, deras vinstmarginal skulle krympa väldigt snabbt. 
[mm] Och jag tror inte att dom skulle kunna klara sig speciellt länge. Det 
kanske funkar för enskilda små företag och skogsägare. [mm] Speciellt intro-
ducerade på en lokal marknad eller nåt. [mm] men … jag vet inte, ska man ut 
på en internationell marknad, så då blir det ju … hårt liksom. 

Carl berättar att fältbiologerna tidigare varit med som organisation och stött FSC-
märkningen av skogsprodukter, men nu hoppat av för att det fungerat dåligt:

Bolagen kan ju inte gå med på allt för stränga kriterier för att det ligger inte 
i deras intresse. Det snarare motverkar deras intressen. Och så länge dom här 
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certifieringarna bara är frivilliga, så har dom egentligen inget riktigt incitament 
att … leva upp till dom. [nej] 

Carl förklarar att det krävs stora övertramp av skogsföretagen innan de förlorar 
certifikaten. Ska det vara någon idé ”måste man ha ett system som verkligen 
funkar med verkliga sanktioner”. Och ”det har vi ju inte sett än” säger Carl. 
Delvis skulle det kunna vara en framkomlig väg ”men det är fortfarande proble-
met att det är en internationell marknad liksom”:

Och det kommer alltid att finnas nån som … hellre köper billigt, liksom. Eller 
som måste köpa billigt. Och det kommer alltid att finnas nån som kan sälja 
billigt i så fall.[mm] Därför att […] Den här konsumentmaktgrejen bygger rätt 
mycket på att man har välbeställda konsumenter som kan betala lite extra. Och 
jag menar, större delen av världens befolkning är inte välbeställd, men vill ändå 
ha papper och virke och bränsle. [mm] Så, att så länge inte alla människor är 
välbeställda, så tror jag inte konsumentmakt är ett alternativ. [nej] Utan bara 
ett sätt att kanske göra det lite bättre. 

Carl menar att så länge det finns en marknad för det han betraktar som ohåll-
bart producerat timmer, så kommer det också att säljas. Och då kommer det att 
produceras någon annanstans: ”Ja, det är ju skitsvårt.” Carl tror att det är inköp, 
lagstiftning och reservatsbildning och ”nån form av offentligt ägande av stora 
skyddade områden” som nog är ”lösningen”: 

Och sen kan man ha liksom marknadsmekanismer för att … få till stånd större 
hänsyn än man brukar i områdena. Eller både marknadsmekanismer och lag-
stiftning förstås. [mm] Men … framförallt tror jag, så när det gäller skog måste 
väldigt mycket skyddas och undantas från brukande. Och det är lika bra att 
samhället står för den kostnaden. 

För Carls del handlar skogsfrågorna inte bara om att bevara den biologiska mång-
falden utan han berör också makt- och demokratidimensionen när han berättar 
om bybors maktlöshet gentemot skogsbolag. Han berättar om en händelse där ett 
skogsbolag avverkade skogen på ett berg utanför en by där 90 % av byborna var 
emot avverkningarna. Carl berättar att skogsbolaget hade lovat lokalbefolkningen 
ett protokoll för hur konflikter om skogen skulle hanteras:

Men det gjorde dom aldrig, utan dom klippte ut en mening ur en policy som 
dom redan hade, som sa att dom skulle ta hänsyn till vad lokalbefolkningen 
tycker, och det gör dom väl ibland. 
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Carl berättar att skogsbolaget bestämde sig för att avverka mot lokalbefolkning-
ens vilja och att det inte fanns några formella sätt att klaga. Han vittnar om hur 
han upplevt bybornas situation: 

Ja, folk som blivit hotade och blev av med jakträtten och så där [ja, mm] och det 
är också en sån där grej. Det finns liksom ingen man kan gå till och protestera. 
[nä] Och det betyder att dom stora skogsbolagen, dom har ju makt över hela 
liksom … hela skogsbygden. Jag pratade med en annan person uppe i X-byn 
som menade att i stort sett är det ju liksom två skogsbolag som tillhandahåller 
jobb, och inte bara avverkningsjobb, utan också om man till exempel ska ha 
en grävmaskinsfirma, så är det mest att bygga skogsbilvägar du får jobb med 
[mm] och så där. … Och alla är liksom så beroende av den här verksamheten 
och … det finns inget inflytande över den. [nä] Och inflytandet har minskat 
också, i och med att man har lagt ut mer och mer av själva avverkningen – 
också röjning och gallring – om jag inte tar fel, [mm] på entreprenad, [mm] 
vilket gör att man inte kan engagera sig fackligt längre. … Så där har man ju 
en stor strukturfråga. 

Han berättar att byborna hade försökt lyfta fram andra sätt än avverkning för att 
nyttja skogen, till exempel för turism, men utan att få möjlighet att få prövat om 
det kunde vara ett alternativ:

Det kan ju hända att dom hade fel också, att det kanske inte var så viktigt. Men 
dom fick ju inte ens möjligheten att försöka utveckla det [nej] Det är det som 
är det problematiska [mm]

Vad avgör var Carl kanaliserar sitt engagemang idag? – ingångar, trivsel 
och mening
Carl säger att även om han inte upplever att hans påverkansmöjligheter är så stora 
som han skulle önska, upplever han ändå att ”det går”. På frågan: [och vad är det 
som styr var du sätter in stötarna idag, i ditt engagemang?] reagerar Carl med ett: 
”Oj!” Efter en kort tankepaus fortsätter han: 

Dels om det finns lätta ingångar. Jag tror att det var därför jag kom med i ar-
betsgruppen för biologisk mångfald och började jobba med dom frågorna. Dels 
att det fanns en uppbyggd verksamhet redan, så att det bara var att haka på. 
Och för att det fanns väldigt enkla och konkreta saker att göra. [mm] Och så är 
det väl också den där känslan av vart det känns kul att engagera sig liksom. 

Bristen på lätt ingång och uppbyggd verksamhet kännetecknar jordbruksfrågor-
na, säger Carl. Så trots att jordbrukspolitiken har konsekvenser på en rad områ-
den i vilka Carl känner engagemang – livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald 
och klimat, har det ändå inte legat nära till hands för honom att börja arbeta med 
jordbruksfrågor:
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Jag har börjat kolla lite på hur man kan engagera sig i jordbruksfrågor, men det 
är ganska svårt att hitta en bra ingång. Just för att det är så … det är väldigt 
komplext. Det är små aktörer. [mm] Åtminstone dom som är allra mest synliga, 
liksom. [mm] Sen finns ju stora aktörer som exempelvis är uppköpare och säl-
jare av djurfoder, internationellt sett, och så där av jordbruksprodukter [mm] 
[…] Plus att det är ju både en sådära … europeisk och en global politik som 
påverkar jordbruket. [mm] 

Carl betonar att jordbruksfrågorna skiljer sig från skogsfrågorna där det finns 
tydliga stora aktörer som är ”lätta att ställa krav på”:

Så jordbruket blir ju mycket mer komplext. Var ska man börja? Ska man börja 
gnälla på den enskilda bonden? Ska man gnälla på deras … samarbetsorganisa-
tioner? [mm] Eller ska man gnälla på … lagstiftningen i Europa? Eller ska man 
gnälla på WTO? [mm] Och i så fall, ska vi vänta på att WTO återuppstår eller? 
… Eller ska man hoppas på ett bättre alternativ? [mm] Och så vidare. [mm] Ja, 
det blir ju liksom, att så fort man förflyttar sig från Sverige, så blir det ju mycket 
svårare att påverka också.

Carl har varit sjuk en period och känner det ”lite som en nystart”. Han har inte 
åtaganden som måste fullföljas inom något område utan har mer ”den här käns-
lan av att vilja se vad det finns för olika möjligheter”:

I och med att jag inte är insyltad i nånting nu, förutom i arbetsgruppen för bio-
logisk mångfald, så har jag möjlighet att se mig omkring lite [mm] och fundera 
på var jag vill sätta in mitt engagemang. [mm] Så styr ju också nyfikenheten, 
hur intressanta frågor verkar. Till exempel klimatfrågor är ju jätteviktigt, men 
jag har verkligen inte kunnat ta tag i det för att det är så tråkigt103. Eeh … ja, 
jag vet inte, det är tråkigt helt enkelt. [mm] 

Att Carl tycker att klimatfrågan är tråkig, anför han inte som skäl nog för att med 
gott samvete låta bli att börja driva den aktivt. Men han anför andra skäl:

Jag känner kanske att jag med gott samvete kan lämna över klimatfrågan till 
andra för att det är så många människor som gör nånting där. Och så väldigt 
kompetenta människor. Så jag tror att mitt bidrag säkert, det skulle säkert vara 
betydelsefullt, men … det kanske är mer betydelsefullt på andra områden, 
som jag dessutom tycker är roligare. [mm] Vilket gör att mitt bidrag blir ännu 
bättre. Ännu mer värdefullt. [mm] Så det är väl en viktig faktor. 

Trots att Carl väljer bort klimatfrågan från sitt påverkansarbete på kollektiv och 
strukturell nivå, är den ändå starkt närvarande i hans individuella handlings-

103 Carls klimatmedvetenhet tar sig emellertid uttryck i hans konsumtions- och livsstils-
val, vilket framgår senare.
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mönster i vardagen, där han anger minskad konsumtion som ”en av huvudlös-
ningarna” i klimatfrågan:

För att minska utsläppen av växthusgaser måste vi minska en del av vår kon-
sumtion. [mm] Det är klart att det får ju genomslag. Så att, jag har ju ingen bil. 
Jag har ju inget körkort heller. [mm] Även om det inte är så mycket ett fritt val 
så är det inget som jag strävar efter heller. [Flygsemestrar?] Nej, det … kommer 
nog aldrig på fråga … Eeh, det tycker jag att folk borde låt bli. Sen är det ju, 
släcka lampor och allt det där. Jo, men det är klart att det får genomslag i min 
livsstil, men det är svårt att sätta fingret på … exakt vad, liksom. Det handlar 
ju om att försöka minska sitt ekologiska fotavtryck. [mm] Eller hålla sig inom 
sitt rättvisa miljöutrymme.

Carl utvecklar vidare vad hans tilltro till den egna förmågan och det sociala sam-
manhanget har för betydelse för vad han väljer att arbeta med. Eftersom de riktigt 
stora och viktiga förändringsprocesserna, som exempelvis strukturförändringar, 
”är så avlägset på nåt sätt”, säger Carl att hans val av påverkansområde mycket 
kommit att handla om ”vad man kan göra nu”:

så går jag väldigt mycket på, vad tror jag att jag kan göra någorlunda bra, eller 
bra rentav mycket bra [mm] och, i vilka sammanhang trivs jag, det är också 
ganska viktigt [ Jaa] Det har hänt att jag hoppat av i politiska sammanhang för 
att jag inte trivts liksom. 

På frågan vad han inte trivts med svarar han ”Nä, det kan vara stämningen, at-
tityden … [mm] människorna” och när jag ber honom utveckla det blir hans 
reaktion först ”Hm, oj!” och utvecklar sedan:

Det är svårt. [ja] Det handlar mycket om personkemi förstås. [Ja] Och att man 
har ungefär samma inställning till engagemanget liksom. [mm] Mm … vissa 
kan ju ha en rent självuppoffrande inställning. [mm] Andra kan ha en … mer 
tillbakalutad men ändå … allvarlig inställning, om man säger så. [mm] Och 
det är väl det jag tycker är skönt, när man hittar såna människor. [mm] 

Det har hänt att Carl lämnat arbetet med en fråga han tyckt varit intressant och 
viktig på grund av människorna i gruppen: ”Det var därför jag droppade kärnav-
fallsfrågorna.” Samtidigt vill han hålla dörren öppen: ”jag kanske kan ta upp det 
igen”. Carl säger att han föredrar reflektiva människor framför de som försöker 
”göra en mängd olika saker, för att åtminstone försöka få ut nånting bra av det”. 
Det senare har han stört sig på för att ”det känns så präktigt liksom”. Det ideella 
arbetet ska vara ”nånting som man känner är roligt”, säger han, men balanserar 
med att: 
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Det ska ju inte vara roligt jämt heller. Det kan ju vara tungt och svårt och så 
men, [mm] bara det positiva överväger, [mm] och att man känner att det har 
en mening, liksom.

Resonemang om handlingars mening framträder i Carls beskrivningar av vardags- 
och konsumtionshandlingar men också i hans beskrivningar av de val han gör när 
han avsätter tid för olika typer av påverkansarbete. Han talar såväl om nyttan/
effekten av olika handlingar som om den känsla av att må bra som han upplever 
av att ”leva juste”. Carl säger att han drivs av något slags ”etiskt perspektiv”:

Jag menar att man måste liksom … man måste ju reflektera över etiska frågor 
och … och det styr ju också hur man engagerar sig och hur mycket tid man 
lägger på engagemang och sånt. [mm] Och så måste man ju liksom, jag tror 
ju att man mår bättre om man lever på ett juste sätt. [mm] Det handlar ju om 
allt från att uppträda juste gentemot andra människor, till att … kanske inte 
konsumera allt för miljö-… miljöförstörande, [mm] utan att försöka hålla det 
på en bra nivå. [mm] 

Carl framhåller att det individuella handlandet i vardagen är viktigt. ”Dels för 
att … det känns bäst”. Men han argumenterar också med att det är viktigt att i 
praktiken exempelvis lära sig att laga god mat på ett sätt som gör att man håller 
sig inom ett rättvist miljöutrymme:

Ifall man ska äta mycket lokalproducerat, så måste man ju lära sig laga god mat 
på det som finns liksom.” Och då måste man testa det liksom. Så jag tycker det 
är viktigt vad man gör som individ på det sättet. 

När det gäller att köpa KRAV-märkt eller hagmarkskött föreslår Carl att ”har man 
möjlighet eller känner att man vill göra den prioriteringen, skall man definitivt 
köpa det”. Det som är meningsfullt för en människa i en viss situation behöver 
inte vara det för en annan människa med andra förutsättningar:

Men som det är nu känner jag inte att jag kan gå ut och säga det till nån som 
har det knapert ekonomiskt, att: ”Köp den här mycket dyrare köttfärsen istället 
för den här billigare …” […] Om man ska föra ut ett budskap till människor så 
måste man också liksom vara öppen för hur dom har det. Men visst alltså, dom 
som tjänar bra, tycker jag, dom borde verkligen göra den prioriteringen. 

Carl motiverar meningsfullheten med att om de som har råd börjar köpa det 
dyrare KRAV-köttet, så blir det utrymme för i alla fall ”en liten sån industri ”. 
Därmed kommer utveckling och forskning att främjas inom det området, så att 
produktionen blir ”både miljövänligare och effektivare”. Å andra sidan betonar 
Carl att man inte kan ”lägga hela förändringsansvaret på individer”: 
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…utan där måste vi få till dom här kollektiva förändringarna. […] I delar av 
miljörörelsen, även om det var värre förut, så finns det ju väldigt mycket av det 
här … individansvaret … som jag bara tror har begränsad effekt. Så … livsstil 
är viktigt, men det är liksom inte det allra viktigaste. 

Carl talar ibland om de förändringar i livsstils- och konsumtionshandlingar som 
han förespråkar som ”uppoffringar”, men oftast inte när det handlar om honom 
själv:

Och … ja, jag har ju turen att befinna mig i en situation där det inte är jag som 
ska göra de stora uppoffringarna. [mm] Så det är klart, det är lätt att prata om 
de här uppoffringarna som andra borde göra, men jag tror att faktiskt så finns 
det stöd för det.

Carl hänvisar till vetenskapliga rapporter som ett stöd i sin argumentation för att 
det är de välbeställda som utgör den största miljöbelastningen och att det i första 
hand är de som bör förändra sina konsumtionshandlingar:

Ja, men om man kollar på Sverige, så är det uppenbart att det är vissa som 
behöver minska sin konsumtion mer än andra. Och då kan man ju i rim-
lighetens namn kräva att dom börjar med att minska sin konsumtion. [mm] 
Eller, alltså, en svensk låginkomsttagare har inte så där fruktansvärt stor miljö-
påverkan. Speciellt om den personen tänker på att undvika dom allra värsta … 
produkterna. Medans däremot en svensk höginkomsttagare [mm] är ju faktiskt 
riktigt riktigt … är ett riktigt allvarligt problem. Och därför är det rimligt att 
dom börjar med att minska sin konsumtion.

Carl berättar att han har läst om det i olika utredningar, bland annat i 
Miljöförbundets utredning om rättvist miljöutrymme. I den konstateras att det 
finns en tydlig skillnad inom länder, inte bara mellan länder, när det gäller vem 
som påverkar mest, säger Carl. Men han tror sig ha stöd för detta påstående även 
från andra källor än miljörörelsen:

Sen tror jag att jag har sett nån undersökning från Linköping och nån från 
Stockholm eller nåt, så jag tror inte att det är speciellt vetenskapligt kontrover-
siellt att säga så här. Sen är det förstås kontroversiellt på ett annat plan kanske, 
att generalisera så här, men … jag tycker ändå att det finns stöd för den genera-
liseringen. [ja] Så därför fortsätter jag att driva den tesen.

Det är den totala konsumtionen som är avgörande för miljöbelastningen säger 
Carl:

Vad köper man? Hur mycket köper man? Hur mycket reser man? Hur reser 
man? Hur bor man?
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Många möjliga utfall

När jag frågar Carl om hur han upplever tillståndet i världen, funderar han en 
liten stund innan han svarar: ”Jag vet inte. Det ser ju ganska mörkt ut på många 
sätt, men samtidigt så är jag nog ganska optimistisk.” Han säger att han tror att 
”när man har kunskap så är det ändå lättare att vara optimistisk”. Kunskapen gör 
att ”man ser att det finns väldigt många möjliga utfall” och därmed ger kunskap 
en mer nyanserad bild av världen, framhåller Carl:

Liksom det är inte antingen katastrof eller … så blir allting jättebra utan … det 
kan bli mer eller mindre bra eller mer eller mindre dåligt liksom. Det är inte 
nödvändigtvis så att vi står på randen till en katastrof. Även om det förstås är ett 
utav alternativen. Plus att … jag ser ju ändå att det finns vägar att påverka. Det 
finns åtgärder som vi skulle kunna göra … ta nu liksom. Både på kort sikt och 
på lång sikt finns det mycket att göra. [mm] Så, därför är jag väl optimistisk.

Kunskapen, inte enbart om problemen som behöver lösas, utan också om olika 
påverkansvägar och metoder, av både kort- och långsiktig karaktär, är det som 
ger Carl framtidstro, säger han. Trots Carls känsla av att tillståndet är ”mörkt”, 
ger de här kunskaperna om påverkansformer och erfarenhet av att tillämpa dem, 
ett hopp om att handlingar spelar roll. När bilden av vad som kan påverkas och 
hur är alltför svåröverskådlig och komplex, är det svårt att engagera sig i ett på-
verkansarbete, även om man starkt känner för frågan, berättar Carl. Men med en 
kunskap om vad som går att göra och hur, och med en tilltro till sin förmåga att 
göra det, blir benägenheten att handla större.

Vem är Matilda?
Jag och en kompis, som är mycket snällare än jag, brukar diskutera det ibland, att 
hon tycker att: ”Ja, men man kan ju tycka olika. Man kan ju så här …” (Matilda 
härmar kompisens försiktiga stämma) 

Och då kan jag tycka, att vissa grundläggande värderingar, där anser jag faktiskt 
att det finns rätt och fel. 

Och jag tror att har man inte den säkerheten, jag menar, hon jobbar inte ide-
ellt, eller är inte engagerad, och jag är det. 

Och det tror jag är skillnaden mellan henne och mig. Att hon på nåt vis har för 
mycket av det där, ”ja å ena sidan och å andra sidan” och ”det är en intressant 
diskussion” (härmar parodiskt kompisens försiktighet). 

Och då är det mer teoretiskt. 

Och för att faktiskt göra någonting, så måste man nog våga också tro på att 
man har rätt. 
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I det här citatet av Matilda, 26 år, framträder ett återkommande drag i hennes 
berättelser, en kraftfull handlingsinriktning och en självklarhet i övertygelsen om 
att vissa handlingar är mer rätt än andra. Matilda framträder som rättfram och 
rak och deklarerar att det är viktigt att man står för det man har åtagit sig. Matilda 
säger att hon tror att de flesta, om än inte alla människor, egentligen är ganska 
överens om vad som är ”rätt”, men att bristen på kunskap, och att inte känna 
närhet till frågorna om hållbar utveckling på ett praktiskt plan, hindrar männis-
kor från att handla därefter. Matilda säger att hon tycker att många i miljörörelsen 
kommunicerar på ett sätt som gör att majoriteten av befolkningen inte känner 
sig berörd. Att kommunicera med människor på olika sätt, så att de förstår och 
känner sig berörda, är en uppgift som Matilda säger att hon tycker är viktig och 
som hon praktiserar i olika sammanhang. Matilda är mån om att nyansera sig 
och tala om att det finns olika sammanhang, där olika handlingar kan vara mer 
eller mindre rätt.

Matilda vill att hennes handlingar ska gå ihop med hennes värderingar. Även 
när det gäller yrkesliv vill Matilda att det ska gå i linje med engagemanget för håll-
bar utveckling. Matilda studerar till lärare efter flera års ämnesstudier varav en del 
med starka kopplingar till hållbar utveckling. Som lärare ser hon sig få goda möj-
ligheter att kommunicera i frågor som hon är engagerad i och också möjligheter 
att stimulera elevers förmåga till kritiskt och självständigt tänkande. Matilda har 
varvat ämnesstudierna med olika uppdrag, bland annat projekt för hållbar ut-
veckling i Asien, men också olika styrelseuppdrag och statligt utredningsarbete. 
Hon har ofta haft både heltidsstudier och olika ideella engagemang pågående 
parallellt, men ibland har hon tagit studieuppehåll. Det har inträffat att det blivit 
för mycket arbete som dränerat henne på energi och då har engagemanget för-
svagats för en tid, för att snart ta fart igen, ibland i ett annat sammanhang och i 
en annan fråga.

Matilda talar för betydelsen av de små besluten i vardagen och om att hon 
håller en låg konsumtion och att det hon konsumerar i stor utsträckning är håll-
bara produkter, rättvisemärkta och KRAV-märkta. Hon gör en del flygresor inom 
ramen för sitt engagemang i miljöprojekt i u-länder, men inte för enbart semes-
terändamål. Av miljöskäl äter hon sällan kött. Ibland äter hon vilt och i vissa 
sammanhang, när det blir mat över på arbetsplatsen, äter hon kött för att det inte 
ska slängas. Det är ett av flera exempel på en pragmatisk hållning.

När Matilda berättar om hur hon upplever att hon kommit att utveckla sitt 
engagemang börjar hon med mamman som varit och är en förebild. Genom att se 
mamman påverka genom sin kommunikativa förmåga, fick hon en föreställning 
om möjligheterna att påverka genom sina handlingar, inte minst genom att tala 
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och argumentera. Det ger ett förhållningssätt som löper som en röd tråd genom 
Matildas berättelse.

Levnadsberättelsen om Matilda
Den tidiga barndomen – förskolan och grundskolans tidiga år.
Matilda växte upp på en mindre ort som sladdbarn i en flerbarnsfamilj. Hon be-
rättar hur hon redan från de första levnadsåren och framåt tillbringade mycket tid 
i naturen med mamma och sin morfar, en man som odlade och byggde mycket 
på sin fritid. De brukade ”plocka bär” och ”titta på olika blommor”. Hon har 
fortfarande kontakt med en del kamrater från förskoletiden och berättar om kon-
tinuitet i kamratrelationerna genom uppväxten. Matilda lärde sig läsa tidigt och 
lärde sig träd med hjälp av en trädbok, på egen hand. Pappan, som alltid arbetat 
mycket och därför inte tillbringat så mycket tid med Matilda, var den som försåg 
henne med böcker, berättar hon. Han har alltid varit mån om att hon skulle 
lära sig saker, säger hon. Genom mammans försorg fick Matilda de första skol-
åren leka mycket med en pojke hon beskriver som ”stökig”. Mamman tyckte att 
Matilda ”var för, liksom passiv” och inte ”klättrade i träd tillräckligt mycket”. ”Jag 
var en så där liten och klen flicka. Det var jättebra att jag hängde med honom”, 
säger hon. När de var hemma hos Matilda fick de ”göra ganska mycket saker som 
han inte fick hemma, eftersom han var så vild”. Dit hörde att leka med eld och 
”laga konstiga maträtter”. I de lägena fick Matilda vara ”chefen”. Mot slutet av 
lågstadiet valde Matilda bort sin pojkkompis för att istället vara med tjejerna i 
klassen istället ”för det var nog lite så det skulle vara”, säger hon.

Mamma som förebild: Den lilla människan kan göra skillnad och små saker är viktiga!

Ett återkommande tema i Matildas berättelse om framväxten av sitt engagemang 
är hur hon med mamman som förebild utvecklat föreställningen att det går att 
påverka utvecklingen i den riktning man önskar, genom att kommunicera: 

För jag har en mamma som … aldrig ger upp. Hon är verkligen jätte-… hon 
kan få dom flesta till det hon tycker är lämpligt. Alltså hon kan gå in på en 
bensinmack och få dom att plocka undan porrtidningarna eller så, alltså just 
genom att prata med dom.

Matilda berättar att hon var ”riktigt liten” när hon var med mamma och pappa på 
bensinmacken och ”mamma gick och plockade med konstiga tidningar” medan 
”pappa tyckte det var pinsamt”. 

När hon stått i kön med en knippe porrtidningarna och så där: ”Dom här vill 
jag inte att mina barn ska se”. [mm] Det är ganska … Att ha en så stark … 
stark bild av hur … ja … att faktiskt den lilla människan kan göra skillnad, sen 
så klart bara på ett litet lokalt plan. Men det är också ringar på vattnet, på nåt 
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vis. Att man inte bara får tänka att dom små sakerna inte är viktiga, för då … 
Det är dom!

Matilda säger att ”det är sådana tidiga bilder som man får”. Hon belyser mam-
mans kommunikativa handlingskraft med ytterligare ett exempel: 

Hon var på videobutiksägare som hade nån stor militär uppställd med … nån 
atrapp, liksom [mm]. Såna grejer var hon på dom om, för hon jobbade mycket 
med flyktingbarn då ett tag. Och då tyckte hon att dom inte ska behöva se sånt. 
[mm] Att det står skjutklara soldater i naturlig storlek i videobutiken. Att hon 
alltid liksom, ja, sagt vad hon tyckt. [ja] Och att det faktiskt fått effekt, känner 
jag. 

Här infogar Matilda att även fältbiologerna spelat roll för hennes syn på hur det 
går att påverka, men betonar mammans särställning när det gäller att påverka 
genom samtal och att övertyga andra: 

Det är kanske mer från henne jag har fått i mig det där att … man kan prata 
med människor. Man kan få det som man vill, tänker jag.

Politiska ställningstaganden i hemmets vardagsliv kom i dubbel bemärkelse med 
modersmjölken:

Vi hade aldrig … Coca Cola eller Nestlé hemma, för att mamma inte tyckte 
om det. Hon hade hört lite för mycket … om dåliga … saker som dom gjorde 
i u-länderna, i en del u-länder, som ”Fantababy”. Det var en del … jag vet inte 
om det var skräckpropaganda, men Coca Cola gör ju ganska mycket reklam-
kampanjer i länder där man tycker att … det är inte det första livsmedlet som 
man borde satsa på. Så att det kan jag förstå att hon inte ville att vi skulle ha. 
Och sen … Nestlé var just bröstmjölksersättning [mm] och då kände nog hon 
som hade små barn att … ”nä … i det här huset kommer inget sånt där ont 
över tröskeln”, liksom så. I och med att det hade en koppling till små barn i 
andra länder, så skulle vi inte ha det heller.

Matilda berättar att hon upplevde det här som ”en sån självklarhet”, att hon aldrig 
tänkte på det förrän hon blev lite äldre, och började inse att ”i andra familjer, så 
åt dom sånt”. Men Matilda karakteriserar inte sin familj som starkt avvikande 
från andra familjer:

Vi var absolut ingen extrem familj så, men eeh … en ganska bestämd mamma 
och en ganska medveten pappa (skrattar). En pappa som gav mig väldigt mycket 
böcker och som fick med mig i fältbiologerna när jag var nio eller något sånt. 
[mm] Och sen så en mamma, som i sin tur har väldigt mycket åsikter eller så 
där. 
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Det moraliska budskapet i mammans uppfostran beskriver Matilda som ”att man 
ska kunna vara snäll även mot främmande människor, så. Och det oavsett om det 
är över kontinenter eller om det är … hemma”. 

En trygg lågstadielärare med talangen att övertyga 

Matilda berättar om en bra lärare på lågstadiet som inspirerat hennes syn på 
hur hon ”tycker att bra pedagoger ska vara”, nämligen att kunna vara ”väldigt 
varm” samtidigt som man har ”mycket makt”. Matilda förklarar att det innebär 
att kunna ”få folk att vara tysta, och kräva det”. [mm]. ”ömsesidig respekt” kallar 
hon det. 

Läraren var engagerande i allt de gjorde i klassrummet, berättar Matilda. Hon 
minns till exempel när de talade om stenåldersfolk och gjorde fina utställningar. 
Allt var ”kul” och Matilda säger att hon lärde sig mycket, men att det skulle ha 
spelat så stor roll för att hon skulle utveckla ett engagemang i miljöfrågor, säger 
hon att hon är tveksam till:

Det var väl engagemang på den nivå som det kan vara när man är så pass liten. 
Att man kanske tycker det kul … vad det nu är, liksom.

Matilda berättar att hon imponerades av hur trygg läraren var i sig själv och hur 
hon kunde få klassen tyst, bara genom att titta på dem: 

Och sen hade hon mycket små grejer för sig, som jag kan tänka mig att om 
man har tillit till en lärare, [mm] så är det bra, och annars så hade jag kanske 
blivit irriterad. Men nu var det ju så att alla gillade henne. Om man hade läs-
stund kunde hon gå runt och trycka på axlarna på eleverna. [mm] Då sträcker 
man ut liksom. Och sedan när hon släppte så var det så skönt, då bara svävade 
man iväg så där [mm] och hon kallade det för nåt som jag inte kommer ihåg. 
Men det var såna där små saker som väldigt mycket bidrog till att man trivdes 
så där bra. Och kände sig sedd. Alla ville ju bli tryckta på axlarna. 

Matilda ger också ett exempel på lärarens förmåga att lösa konflikter genom sitt 
sätt att kommunicera: 

En sak som jag kommer ihåg var när det var några sjätteklassare som hade 
sprungit och knuffat och bråkat och varit jättejobbiga.[mm] Då bjöd hon in 
dom till vårt klassråd och så fick dom äta pepparkakor med oss. [mm] Och 
sen så knuffades dom inget mer. [mm] (skratt) Det var liksom, det är sån där 
vuxenmagi som man som barn inte riktigt förstår sig på. Då var dom tvungna 
att sitta liksom i små grupper med oss och fick prata och äta pepparkakor. 
Och så frågade hon dom [Läxade hon upp dom då?], nja hon sa inget elakt till 
dom. Hon bara förklarade hur vi kände om det där. Och att det hade blivit lite 
tokigt. Och så fick dom äta pepparkakor och sen blev det bra. [mm] Och det 
är sånt jag alltid är imponerad av, för då behövde det ju inte vara att man blev 
jättearg eller så. [mm] Så hon var bra.
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Matilda berättar att hennes naturintresse inte bara kanaliserades i direkta natur-
upplevelser under de första skolåren utan att också böcker och läsning kom att 
spela roll. Hon säger att hon minns att hon läste i Barnens flora och sin Ut-i-
naturen-flora på lågstadiet och fritids, kanske till och med tidigare. Hon berättar 
om en episod när hon, förmodligen i sexårsåldern, hade läst om att stenbär gick 
att äta och sedan gått och ”stoppat i” sig sådana:

Då fick mina äldre syskon springa med mig ut i skogen och se vilka röda bär 
jag hade ätit. Jag var ju säker, ”jodå, det är den”. (skratt) Då var jag kanske sex 
år. [mm] Så att det började nog rätt tidigt.

Hon säger att ”när man är ute mycket och tycker att sånt är kul, så blir det ju, ja 
då liksom råkar man lära sig en del”. 

Medlemskap i fältbiologerna – att få vara med dom stora och lära sig

Matildas pappa anmälde henne till fältbiologerna i 9-10-årsåldern. Hon säger att 
hon inte riktigt förstår varför. Det är ett mysterium, säger hon och skrattar: 

Det är jättekonstigt. Men så blev det. Fast han har i och för sig sett att jag alltid 
var ute mycket och tyckte om att vara ute och titta och var jätteintresserad av 
olika träd och buskar och djur. [mm] Och han har ju alltid velat att jag ska lära 
mig saker. Där har han varit ett väldigt bra stöd. [mm] Alltid. Om man velat 
läsa böcker av en eller annan sort eller gå nån kurs har man fått det. Och redan 
här var det ju så att jag kunde mer växter än vad han kunde. [mm] Alltså namn 
på fler träd och så. [mm] Och det tror jag fick honom att förstå, ”ja, men då 
måste man skyffla iväg henne åt nåt annat håll” (skrattar till) Eh, så att ja, det 
kan nog vara nåt sånt. Men han tänker ju mycket bra saker. Så att det borde jag 
fråga honom om nån gång.

Matilda poängterar att pappan var mån om att hon skulle lära sig mycket inom 
alla områden, inte bara om naturen. Hon säger att han ”matade henne med 
böcker”: 

Det har hjälpt mig jättemycket. Att alltid, om jag har velat lära mig samiska 
eller om jag velat … dyka eller om … vad jag än velat, så har känts som att 
det har alltid funnits böcker. Och pappa har själv mycket böcker och har alltid 
gått på bokrea och är med i bokklubbar. […] Men jag känner ändå det här, jag 
märker att jag är bortskämd, att det alltid funnits … [mm] Och att han fick 
med mig i fältbiologerna också. Det … ska han ha cred för! (skrattar).

Att Matilda kom med i fältbiologernas verksamhet vid så unga år tror hon hade 
betydelse för hur hennes engagemang kom att utvecklas: 

I början var jag ju ganska liten och då fanns det ju inga minifältisar heller, alltså 
ingen barngrupp. Och då fick jag vara med dom stora. Och den närmaste i 
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ålder kanske var … 13, 14 någonting, och dom tog med mig som sin lillasyster 
ungefär. Jag fick följa med till klubbstugan och vara borta på helgerna och 
sådär. Vara ute och skåda fågel och en massa saker. 

Förutom naturstudier innebar aktiviteterna med fältbiologerna föreläsningar om 
miljöproblem och diskussioner. ”Jag kanske inte fattade allt” säger hon och ger 
konkreta exempel på hur obegripligt hon upplevde mycket av det hon hörde på 
föreläsningskvällar i fältbiologerna de första åren. Hon har sparat sina anteck-
ningsböcker och funderar över vad hon förstod och inte förstod:

Alltså, som man satt och antecknade och försökte förstå, ”Gråsossarna, vad 
är det för nånting? … Grådvärgarna”, liksom … En del av politiken gick ju 
helt förbi, fast man ändå fick en känsla för … ja, miljöfrågor och så. Alltså 
östersjön, och sådana saker som ändå gick att greppa lite grand, även när man 
är liten. Att greppa att det … östersjön och syrebristen på bottnarna … och att 
det är så många länder runt omkring och alla släpper ut och så. [mm] Det kan 
ju även en 10-åring förstå att det inte är bra.

Matilda exemplifierar med begreppet ”tungmetaller” som något hon upplevde 
som diffust och svårbegripligt när hon var i 10-årsåldern: 

Tungmetaller kanske man tänkte ”Är dom väldigt tunga, eller vad är det som 
är svårt? Vadå lagras i fettet?”

Samtidigt som Matilda hade svårt att hänga med i diskussionerna som rörde mil-
jöfrågor, hade hon självförtroende när det gällde artkunskap och vågade därför 
yttra sig bland de äldre när det handlade om den typen av frågor:

Då kunde man ju våga säga nåt om att ”Nej, det är inte en asp, det är faktisk 
en björk!”, lite kaxigt så där. [mm] Men jag skulle ju inte sagt så mycket om 
öresundsbron. Så det beror ju på liksom. Man har ju sitt lilla perspektiv då 
kanske. [mm] Och man förstår lite grann i alla fall vad man kan prata om och 
vad man inte kan prata om. Man måste ju förstå orden.

Matilda säger att hon tror att hon lärde sig ”jättemycket” i fältbiologerna, trots 
att hon inte förstod allt:

Alltså även om man var lite för liten, så fick man sitta och lyssna när dom stora 
pratade. [mm] Så att en del saker förstod man inte förrän lite senare. Men man 
hade hört det. [mm] Och det tror jag … ger en rätt bra grund så där. Att man 
ändå har varit med länge. 

Matilda berättar att de andra fältbiologerna, som alla var äldre än hon ”var jätte-
snälla, och förklarade väldigt mycket ”. Hon beskriver att de också kunde vara 
”ganska hårda” och kommentera hennes smörgåspålägg med ”Ah, broilerkyck-
ling det äter man inte! … ööh … Det där och det där, ska inte vara här”. Matilda 
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härmar distanserat de tonåriga fältbiologerna, men uttrycker också förståelse för 
deras agerande:

Jag vet ju hur jag var när jag var 14, 15. [mm] och hur många 14-15-åringar 
är, som pratar först och tänker sen och att man inte riktigt kanske tänker att 
… ”Njae, jag ska gå lite mjukt fram med den här nya människan”. Utan ibland 
fick man ju liksom en rejäl känga så där: ”Ahh, de där stackars kycklingarna har 
inte haft något bra liv”, och så förstod man att: ”nähe … färdiggrillad kyckling, 
det tar man inte med sig på fältbiologerna”.

Matilda berättar att hon slutade ta kyckling som smörgåspålägg när hon skulle på 
utflykt med fältbiologerna, men fortsatte med sina vanliga matvanor hemma:

Om man är 12 år gammal så är det ju inte så ofta att man verkligen strukturerar 
om en hel familj. Om familjen faktiskt äter kyckling till exempel. Och … på 
den tiden fanns det inte så mycket ekologiskt kött heller. Så att då … jag tror 
inte ens att jag försökte krångla med sånt hemma. 

Matilda berättar om hur hon redan under mellanstadietiden fick en ”extra store-
bror”, en fältbiolog i 20-årsåldern, som började ta med Matilda på olika aktivite-
ter runt om i landet, som att tälta och skåda fågel på öland. Hon säger att hon är 
glad över att hennes mamma litade på henne, fast hon inte var mer än 12 år: 

Man kan ju som förälder ha konstiga idéer om liksom, ”varför skulle en 20-årig 
fältbiolog vilja ta med sig min lilla 12-åring och tälta liksom”. Man kan ju ha 
så här … konstiga tankar. [mm] Men hon bara pratade med honom och tyckte 
han var trevlig och så tyckte hon ”ja men det är klart [mm], han tar bra hand 
om henne och hon är stor nog att säga ifrån”. 

Matilda berättar att hon fortfarande har kontakt med honom och att ”han var 
en viktig person” för henne genom att hon fick möjlighet att vara med på natur-
aktiviteter långt hemifrån som hon aldrig hade kunnat åka på ensam. Hon fick 
chansen att vara ”med dom stora”:

Så att det var en viktig person kan man säga. [Ja] Just för naturupplevelser och 
fågelskådning och så. Jag menar, ja, han var ju aldrig inne på miljö egentligen. 
Så det är lite av ett sidospår, men det påverkade mig helt klart till att vara mera 
engagerad i fältbiologerna.

Trots att Matildas ”extra storebror” inte var speciellt intresserad av miljöfrågor 
utan mest av att skåda fågel, brukade han vara med på mötena som behandlade 
miljöfrågor, eftersom alla brukade vara med på alla aktiviteter:

Men han var ju måttligt intresserad. Och ville gärna äta kött och dricka coca-
cola, bara som protest mot ”dom där miljömupparna”.
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Matilda påverkades inte av hans inställning, säger hon:

Nej, jag tyckte väl mest att han var lite knäpp. Så. För det var ju andra som var 
mycket coolare än han, på många sätt. Och jag hade ju min åsikt om vad som 
var rätt. [Och det var, dom coolastes idéer?] Nja, nej, så var det ju inte. Det var 
ju mycket sånt jag hade med mig hemifrån också.

Utanförskapskänsla stärker tillhörighet med fältbiologerna 

Under mellanstadietiden inträffade en period, där Matilda säger att det blev 
”knackigt med kompisar” i skolan. Matilda berättar om en klasskamrat, Cathrine, 
som ”alltid varit den som tagit för sig rätt mycket”:

Hon har alltid varit den som, om man själv fick en liten grej, en My little pony 
häst [mm], så fick hon tio. För hon ville ha dom. Var väldigt bortskämd och så 
[mm]. I alla fall, hon bestämde sig för – det är nästan för översymboliskt – men 
ändå. Så var det. [mm] Hon bestämde sig i alla fall för att hon inte ville vara 
med mig. Och så ville hon helst inte att dom andra tjejerna, några stycken, 
skulle vara med mig heller. [mm] 

Matilda funderar över hur hon själv möjligen kan ha bidragit till den uppkomna 
situationen: 

Och jag kan tänka mig, det kan ju mycket väl hända att jag var kaxig, att jag 
liksom tyckte att det här som jag håller på med, är mycket coolare eller nåt 
sånt. [mm].

Matilda var redan med i fältbiologerna och hon spekulerar i om utfrysnings-
episoden kanske gjorde att ”det var mera intressant med fältbiologerna. Att man 
liksom sökte nåt.”: 

Där (syftar på fältbiologerna) var man ju så himla självklar. Och det var verk-
ligen att man hörde dit. Och det var andra ideal också, [mm] framför allt. Ja, 
dom tjejer som var coola där, var coola på ett helt annat sätt än dom tjejer man 
skulle beundra hemma liksom. Eller hemma? Jag menar i skolan. [mm] 

Men det var inte så lätt att välja bort kamraterna i skolan. Matilda berättar att 
hon var ”lite kluven emellanåt” när det gällde vem hon ville vara med. I klassen 
fanns Hilde som Matilda känt sedan lekis och som brukade hänga med på fält-
biologaktiviteter men som ibland umgicks med Cathrine. Det gjorde att Matilda 
inte kände sig helt säker på var hon hade Hilde. Matilda säger att hon tror att 
utfrysningsperioden varade ett par månader eller ett halvår, men att det är svårt 
att bedöma, eftersom man inte har ”perspektiv när man är liten”. Perioden var 
”jobbig” och hon mådde dåligt av situationen, berättar Matilda:
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Dels så fattade jag inte varför riktigt. Och sen att var hon så pass stark och ma-
nipulativ och liksom styrde och ställde [mm] och så där. Och det kunde vara 
jobbigt. […] Och att det var en tjej som jag hade umgåtts med sen jag var fem 
år också. Så att det var ingen så där ny människa riktigt.

När Cathrine så småningom vände och blev ”hur insmickrande som helst”, litade 
inte Matilda på henne och hon säger att hon tror att hon härigenom blev mer 
förankrad i fältbiologerna, socialt och värderingsmässigt:

Jag tror att det ytterligare på nåt vis, kanske delvis knuffade in mig i fältbio-
logerna [mm] lite mer. Alltså att jag på nåt vis, att det också, och det här låter 
kanske jättefånigt. Men då var det också så att dom ideal som delvis förespråka-
des där, [mm] var ju inte dom ideal som hon och hennes familj stod för.

De ideal som Matilda ger som exempel är ”alltså det här, att man ska ha 10 My 
little pony-hästar, eller dricka mycket coca cola”. Att fältbiologerna fanns där som 
en alternativ gemenskap, innebar för Matilda att hon kunde tänka: ”Ja, men jag 
behöver inte hennes liv, för jag kan vara någon annanstans, liksom.”

Högstadietiden – större frihet och rörlighet
Att komma upp i högstadieåldern innebar mer av frihet att välja var man ville 
vara och vem man ville umgås med, förklarar Matilda, och framhåller högstadie-
tiden som bättre i den aspekten:

Nej, men högstadiet var betydligt bättre så, men det var ju också så att jag mer 
och mer hamnade i ö-stad hos fältbiologerna. Och i Z-stad en del också. Ja, 
att jag faktiskt åkte iväg till andra städer, eller skogar, höll jag på att säga. [mm] 
Var mycket ute i naturen också. För då, i högstadiet, då var man ju gammal 
nog att resa mer.

Stökig skola och brist på uppmuntran

Själva undervisningen och klassrumssituationen var däremot inte bättre under 
högstadietiden, berättar Matilda. Skolan var stökig och Matilda klarade kraven 
utan att behöva vara närvarande så mycket. Hon berättar att hon kände det som 
att hon ”genomskådat” skolan och att hon hade känslan av att ”det här behöver 
inte jag så mycket”:

Man kunde vara ute och skåda fågel jättemycket, hela helgerna och … flera 
dagar i veckan. Och sedan kunde man komma till skolan och … ha läst till 
tenta eller till provet natten innan, och vara jättejättetrött. Och så kunde man 
sitta och skriva och det gick bra ändå. [mm] Och man hade inte varit där. Och 
då kände man lite den där känslan att … ja, men … dom här lektionerna där 
vi sitter, är det liksom för att nån ska passa oss eller är det för att vi ska lära oss 
nåt? 
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Matilda nyanserar bilden med att det ”så klart” också var många som ”lärde sig 
saker”, men att hennes upplevelse var, att det var en stökig klass och mycket 
skäll:

Ja, det var på nivån att folk satt och slängde suddgummibitar på varandra.
[mm]

Matilda berättar att hon inte upplevde att lärarna på högstadiet uppskattade 
hennes kunskaper om natur och miljö och de kunskaper som Matilda sökte, var 
lättare att få i fältbiologisammanhang än i skolan: 

Alltså, den sortens kunskap har nog inte skolan kommit med. Det har nog 
snarare varit att dom har varit lite irriterade på … ja, på biologin, att man kan 
mer växter än sin biologilärare, liksom. 

Matilda berättar lågmält om när hon som ”lite kaxig” 14-åring skrev även de 
vetenskapliga namnen på växterna på biologiprovet utan att få någon positiv re-
spons från sin lärare. ”Man hade kunnat tycka det var roligt också, jag vet inte”, 
säger Matilda med dämpad röst. På frågan om hon inte ibland kände sig upp-
muntrad av lärarna svarar hon: 

Nej, inte så mycket. [nej] Det är klart, det måste ha varit det också. En del lärare 
var ju jättebra.

I efterhand har Matilda förstått att åtminstone en lärare såg vad Matilda kunde 
under högstadietiden. I andrahand har hon fått veta att en lärare kom ihåg henne, 
tio år senare, just för att hon hade haft lätt för biologi. ”Jag trodde inte ens att jag 
syntes”, säger Matilda och låter förvånad. 

Frihet under ansvar 

Matilda berättar att hon tyckte att ”det var slöseri med tid att det tog så lång tid 
att gå igenom så lite” på lektionerna och till att bara ”bråka med klassen”. Istället 
kunde hon hinna lära sig mycket tillsammans med fältbiologerna runtomkring 
i landet, och ibland även utomlands. Hon var aldrig frånvarande från lektioner 
för att hon ”låg hemma och sov”, utan det var alltid för att vara med fältbiolo-
gerna på någon aktivitet. Det var mammans helhjärtade stöd som möjliggjorde 
för Matilda att vara med på så många aktiviteter. Om Matilda inte fick ledigt för 
att ransonen av tillåtna lovdagar var slut, sjukanmälde mamman henne istället:

Redan då så fick jag välja själv om jag ville. Dels fick jag ju gå till skolan om jag 
var sjuk, vilket man kan tycka vad man vill om. Och jag fick också vara borta 
från skolan och göra andra saker. Eh. Ja. Så redan då, så fick jag bestämma 
ganska mycket själv. Men det var ju frihet under ansvar, så jag menar jag var ju 
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tvungen att klara allt ändå. [mm] Och det såg hon att jag gjorde. Hon visste ju 
precis vilken klass jag gick i.

Matilda berättar att det här var en sak mellan henne och mamman:

Alltså, pappa hade inte den kollen. Han visste nog aldrig hur det gick till med 
saker. Pappa har alltid varit mycket räddare för att bryta mot regler och så. Nu 
på gamla dar börjar han mjukna lite och mer skratta åt det, eller beundra både 
mig och mamma när vi gör saker lite hur som det passar oss. 

Han visste aldrig, tror jag, att jag skolkade eller så. Eller skol … Ja, för det är ju 
på sätt och vis skolk, om man säger att man är sjuk, fast man är i Skellefteå.

Matilda reflekterar över vad det betytt för henne att mamman gav henne de här 
möjligheterna:

Det är jag evigt tacksam för. Jag hade ju aldrig, jag tror uppriktigt sagt inte 
att jag hade ansträngt mig lika mycket i skolan, om jag hade känt mig låst 
där. [mm] Om man bara hade suttit där dag ut och dag in [mm] och hört på 
allt skrik och bråk. [mm] Så det tyckte jag var jättebra. Så lär man sig oerhört 
mycket. På olika kurser och på olika såna sammanhang.

Vi hade kul och det var vi som hade rätt

Engagemanget och aktiviteterna beskriver Matilda som ”blandad kompott”. I 
fältbiologerna fick man ”lite grann av allt”. Det var först senare, på gymnasiet, 
som hon började ”nischa” sitt engagemang, säger hon. På högstadiet förekom 
alkohol på fester med skolkamrater, men det var inget som lockade Matilda och 
hennes bästa kompis:

Varken Hilde eller jag drack ju. Man kunde gå och titta nån gång så där och se 
alla bli jättefulla och bete sig märkligt. Men det var ju inte i ett sammanhang 
som man ville dricka någonting heller. Det var ju bara pinsamt. 

Hon säger att om hon ”drack nån alkohol under högstadiet, då var det ju typ för 
att jag var på nåt stort miljömöte i Tyskland, och man drack ett glas vin.” Mer 
skulle hon inte ha vågat dricka, för att det inte skulle märkas att hon inte var mer 
än 15:

Man var ju tvungen att skärpa sig mycket mer, i och med att man ofta var med 
äldre. [mm] Det var bra, tror jag. [mm]

På fältbiologernas aktiviteter och fester var det alkoholfritt, men Matilda beskri-
ver det som ”betydligare vildare fester ändå, ja vi hade kul liksom”. [mm] Och 
förklarar att ”har man inte sovit på några dygn, så är det en billig fylla”.
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På högstadiet började Matilda övergå till secondhand-kläder, delvis influerad 
av andra fältbiologer, men det var också en reaktion mot att alla skulle ha precis 
likadana och nya kläder:

Kanske att jag tyckte att det var roligare. Jag menar, att utsvängda jeans och 
fårskinnskappa faktiskt var snyggare och roligare än, ja, vad det nu kunde vara 
för bedrövligt man skulle gå klädd i.

Matilda säger att hon tror att det ”förmodligen” är så att ens klädsmak påver-
kas av ”vilka personer man ser i vilka kläder”. Om en ”jättecool fältbiologtjej 
hade en fårskinnskappa, så ville man själv ha en”. När det gällde ”jättestora 
Michelindunjackor” så kände hon att ”det där känner jag ingen som jag beundrar 
som har, liksom”:

Fast på ett mer undermedvetet plan. Att man är så där att ”jag vill hellre vara 
som hon, än som alla dom”. Eller så. 

Matilda berättar att hennes föräldrar inte hade något emot hennes klädstil med 
”stora batikfärgade klänningar och allt möjligt”: 

Dom har till och med tyckt det varit fint. [mm] Och det är jag väldigt glad för 
(låter glad). Det tycker jag är kul. [mm] 

Mot slutet av högstadiet deltog Matilda i så kallade ”kulturkrockar”. Det innebar 
att ungdomar spärrade av stora gator för att ”äta kakor och göra musik och jong-
lera lite och ha lite banderoller om bilfri innerstad”. Det var inte så ”populärt” 
bland bilisterna ”men vi hade jättekul”, berättar Matilda. 

Matildas intresse för skogsfrågor väcktes genom att man inom fältbiolo-
gerna började diskutera certifiering av skogsbruk och ”indikatorarter och såna 
saker”. Utgångspunkten för skogsdiskussionerna i fältbiologerna var ”ett globalt 
perspektiv”: 

Ska vi hålla på och tjata på Brasilien, att dom ska spara sin skog? När dom har 
50 % av sin ursprungliga skog kvar? Och vi har så här typ 5 %! Varav det mesta 
är fjällbjörkskog, [mm], som ändå inte är någon ekonomisk källa. [mm]. Så att 
såna saker var det väl som man diskuterade en del eller tänkte på själv och så. 
[mm] Och även hur fältbiologerna skulle agera kring saker. 

Projekt 2000 startade, vilket innebar att fältbiologerna samlade in pengar till 
inköp av skog. Matilda berättar att hon var med på stan och sålde diplom där 
minsta summan var fyra kronor. ”Då hade man bidragit till att potentiellt skydda 
en kvadratmeter skog” av den svenska urskogen.

Det var ganska roligt. Fast då hade man ju svårt att förstå att folk inte ville. 
Men det gick ganska bra också, det var ganska många som var positiva. Vi hade 
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det som julklappsdrive liksom, [mm] att man kunde köpa det som julklapp åt 
folk. [mm]

På frågan om hur det kändes att vara med i urskogskampanjen, svarar Matilda 
att det var ”stor känsla” bakom handlingarna och att det hela tiden var ”roligt 
också”:

Jag menar, ”vi är dom som har roligt. Och har rätt. Dessutom.” [mm] Vilket 
också i och för sig är kul. [mm] Man liksom följer den sanna vägen. Jag menar, 
man var rätt tvärsäker på det mesta då. [mm] Och sen så, ”ja och ni andra är 
dom där tråkiga och normala som dessutom har fel”. Så jag menar, det kan ju 
inte bli bättre! (vi skrattar muntert) 

Matilda fortsätter i roat tonläge: ”Jag försöker bara sammanfatta det, liksom.”.
Matilda säger att hon var runt 14 år när hon började betraktas som ”jobbig” av 
syskonen. Fortfarande kan syskonen föra på tal sådant som Matilda sagt för tio år 
sedan, som de upplevt sårande:

Det kunde vara sådana saker som att dricka cola. Eller det kunde vara priorite-
ringar kanske, av vad man tyckte om att göra. Alltså det var vissa … lyxvanor 
så där. Jag har speciellt en bror, som jobbade inom restaurangbranschen. Och 
vi var inte överens om allt som han tyckte var kul att göra. Jag kunde tycka, 
ja, men att ha en massa, inte vet jag, äta en massa kött och dricka massor av 
alkohol. Och ha ett bord dukat med tropiska blommor på en vit duk, som ändå 
måste tvättas imorgon. [mm] Ja, det var inte min melodi liksom.

Matilda säger att det kunde ses som att hon missunnade honom hans nöjen ur 
ett resursperspektiv, men poängterar att man också kunde se det som att hon var 
”rätt ung och enkelspårig” på den tiden: 

Jag menar … idag kan jag lätt så här bara, ja, även när folk tycker helt extrema 
saker, så kan jag liksom andas djupt och liksom: ”ja, ja” (Matilda låter överse-
ende, himlar med ögonen och vi skrattar) Ja, men jag menar, då visste man ju 
att man hade rätt. Hela tiden.

På frågan om hon inte fortfarande tycker att hon har rätt tänker Matilda efter lite 
och säger sedan med ett leende: Jo, för det mesta, faktiskt. Som exempel på en 
fråga där det finns rätt och fel anför Matilda exemplet jätteräkor: 

Jag ser inget förmildrande i att äta jätteräkor. Liksom att det nån gång är rätt att 
äta dom, för jag tycker det är en rätt onödig produkt, dessutom. Så … då är det 
fel med dom. Sen kan folk äta dom vid samma bord som jag. Det är okej. Men 
jag tänker inte äta dom ändå. [mm] Jag säger alltid till att jag inte vill ha. 

Matilda säger att jätteräkor inte passar in i ett ”rättviseperspektiv”, men modifie-
rar med att hennes agerande kan bero på sammanhanget också:
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Jag menar, om jag bodde i ett land, [mm] där dom fiskar jätteräkor för hand, 
ute i mangroveträsken, som man traditionellt gör liksom [mm] eller att det 
var min enda proteinkälla liksom. [mm] Och jag visste att det här mår jag 
bra av eller, vad vet jag? Fair enough, liksom. [mm] Jag skulle äta dom [mm]. 
Nu, med det jag vet om intensiv produktion av jätteräkor, kan jag inte riktigt 
komma på nåt godtagbart skäl för mig att tro att jag skulle må bättre av att äta 
dom.

Gymnasietiden – en tid av vändningar 
Matildas engagemang för urskogsbevarande fortsatte även under gymnasietiden. 
Matilda berättar att när hon varit ute och inventerat skog har hon tyckt att den 
varit ”väldigt vacker” och hon säger att hon ”tror att det ger människor nåt att 
kunna se skog, sån där riktig skog”: 

Med gamla träd … och massa mossa … och spännande vedsvampar och … 
skalbaggar och allting, och ugglor och så. Och sen så tror jag att, det är ju 
väldigt, väldigt viktigt att hinna bevara dom, ja, att det finns kvar så att man 
faktiskt kan gå ut och uppleva [mm] som det ska vara, så att säga, och inte 
industriskog eller parkskog eller så … tillrättalagt. [mm] Det får gärna vara lite 
murket och lite … blandat och lite bråtigt sådär. [mm] Det tror jag är nån sorts 
… ja, jag vet inte, jag tror att människor behöver sånt. 

Matilda märker att hon under berättandets gång, bara genom att börja tänka på 
en fråga och prata om den, kan uppamma ett engagemang som slumrat lite, till 
exempel i frågor om skog och biologisk mångfald:

Jag skulle ha svårt att motivera att kämpa för … en liten … Aspgelélav. [mm] 
Fast jag kan kämpa för biotopen där den lilla Aspgelélaven växer, för att det är 
fin skog, [mm] eller så … Så att vad det gäller arterna så handlar det ju i många 
fall mer om att dom är indikatorer på att skogen är gammal och fin. För att 
jag har jobbat en del med skogsfrågor, så att när jag börjar tänka på det så … 
kan jag bli minst lika engagerad (skrattar när hon erinrar sig hur engagerad hon 
plötsligt känner att hon blir).

Även under gymnasietiden kolliderade aktiviteter i föreningslivet med aktiviteter 
i skolan, säger hon. Matilda berättar att hon började på ett specialinriktat natur-
vetenskapligt program men bytte till ett samhällsvetenskapligt sista året för att få 
högre betyg och slippa resorna in till gymnasieskolan för att göra laborationer. 
Hon bodde nämligen 6 mil ut på landet. Trots programbytet hade hon ändå 
hunnit skaffa tillräckligt mycket poäng i naturvetenskapliga ämnen för att kunna 
fortsätta att studera naturvetenskap på universitet. 
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Från tvång till utvecklande ansvar i skolan

Även på gymnasiet tyckte Matilda att det ibland kändes som att det var ”rätt 
mycket att sitta av tid”. Matilda upplevde närvarokravet som ett stort problem 
”för nästan varje helg var jag borta på nåt”. Nu fick Matilda hantera frånvaron på 
egen hand, när inte mamma kunde ringa och sjukanmäla längre, och hon kunde 
till exempel säga till lärarna:

”Ja, vi har urskogshelg uppe i Norrland nästa helg, jag måste åka redan på 
fredag. Jag hinner inte annars.” [mm] och en del lärare kunde ta det bra och en 
del blev ju helt … inte så glada. 

Matilda åkte alltid iväg på de aktiviteter hon ville, eftersom hon tyckte att hon 
”klarade skolan och så” i alla fall:

Jag kände lite mer för att vara ärlig och säga: ”Jag måste åka tidigare på fredag 
för jag ska göra det här. [mm] Men jag har ju gjort allt jag borde göra, så det 
borde inte vara något problem”. [mm] Tyckte jag. Att jag kunde få göra de 
mogna valen då. [mm] Och speciellt min klassföreståndare, som är en man av 
ordning, tyckte inte alls om det. [mm] Så att, ja, det var väl det som var skill-
naden, att jag försökte göra det lite mer öppet på gymnasiet.

Hon trivdes med klassen, ”en väldigt, väldigt rolig klass”, men tröttnade i tvåan 
på undervisningen så som den var utformad i skolan. Matilda pratade med andra 
elever som också hade tröttnat. De diskuterade vad det var de inte var nöjda med. 
Snart började hon tala om det i handlingsinriktade termer: 

”Vad vill jag ha istället?” [mm]. ”Vad är det jag vill?” För det är så negativt att 
bara gå ner sig i … nja, ”Jag tycker inte om det här och det här.” Bara tugga 
ner sig i gnäll. 

Efter att ha skrivit en projektbeskrivning för ett eget studieprogram fick Matilda 
tillsammans med likasinnade kamrater igenom att få ha en egen skola. Till den 
valde de ”handledare från 5 olika skolor”. Ungdomarna visste vilka rättigheterna 
de hade inom systemet med skolpeng och de var målmedvetna:

och så bodde vi tillsammans och levde efter nån sorts … anarka-ekologiska 
principer. Vi hade jättemycket konsensusmöten och … ja, lärde känna varan-
dra grundligt och så [ja] samtidigt som vi läste igenom kursplaner och tänkte 
ut … vad vi måste lära oss inom olika ämnen. Jag lärde mig något väldigt vik-
tigt det året, att när man pluggar, det är ju den tid som man är aktiv med sina 
böcker. [mm]. Det är inte den tid man bara sitter med böckerna och bara tittar 
ut genom fönstret. Så jag lärde mig på nåt vis, jag lärde mig studieteknik så att 
man, faktiskt ”endera pluggar man eller gör man nåt annat”. [mm] Inte så att 
man bara sitter och lider. 



RESULTAT

213

Att ”sitta och lida” hade Matilda erfarenhet av från en del lektioner tidigare under 
skoltiden: 

Om det är en lärare som berättar sådant som man redan kan. Eller att … det 
går väldigt långsamt. Eller att … nu låter det som om jag vore något sorts un-
derbarn, det var jag absolut inte, men … just liksom man kan bli … eller man 
kan vara för trött för att sitta på lektion då. 

Särskilt när Matilda var trött efter att ha varit ute och gjort någon aktion under 
natten var det ”svårt att fixa att lyssna på någon som pratar långsamt”, säger 
Matilda. Men tillägger att ”det fanns många bra lärare också”. Matilda trivdes 
med den nya ordningen att ha lärarna som handledare istället:

Att man har den typen av undervisning, att man inte träffas så mycket, utan 
att man mera … ja, pratar om läroplanen tillsammans, kursplanerna. [mm] Att 
man träffas och tentar av muntligt eller gör stora skriftliga arbeten. 

Matilda upplevde kontakten med lärarna så positiv för att de ”tyckte det var 
så roligt med oss”. Matilda säger att hon tror att det måste vara ”drömmen för 
många lärare” att få sitta med elever som har läst ”fler böcker än dom borde och 
verkligen kan det dom pratar om”. Och som dessutom tycker att det är ”jättekul 
att diskutera”. Matilda betonar att det vore en förenkling att säga att alla eleverna 
i den egna skolan hade väldigt lätt för sig, ”för jag har haft ämnen där jag har haft 
det svårt och så också”: 

Men, däremot så är det väl mera frågan om att vi alla hade en väldigt stark 
ansvarskänsla. [mm] Att kunna säga, jag tar hand om mina studier själv. [mm] 
Så. Och det … Jag förstår att det kan inte alla göra. Det är olika hur man är. 
Och det var väldigt hårt att behöva inse att så här … ”okej, jag har så mycket 
att göra och allt är mitt fel.” Alltså att både planera studierna … och genomföra 
dom så att säga. Då har man ju … ja, jo, ”jag bestämde med min lärare att 
jag ska göra det här. Och nu ska jag.” [mm] Då har man ingen att skylla på. 
[nej] Inte ens nån att skylla på om det är tråkigt. [mm] Så det … var väldigt 
lärorikt. 

Matilda säger att hon haft glädje av de här erfarenheterna av att planera och ta 
eget ansvar senare, under sina högskolestudier:

Jag gör inte större grejer av saker än dom är. Och det är väldigt skönt. Jag 
tänker inte nödvändigtvis att jag måste lägga ner jättejättemycket tid på någon-
ting. För att jag vet vad jag klarade när jag gick på gymnasiet. [mm] Då handlar 
det mer om det där att man inte … ”Ojojoj, jag har ju tenta nästa vecka, jag 
ska bara läsa och läsa.” Då kan jag tänka ”ja visst, jag ska läsa mycket, men jag 
ska måla lite också, så blir det bra.” [mm] Eller så … att man … vet vad man 
mår bra av. 
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Medan upplevelsen av skolan gick från tvång till utvecklande ansvar, kom Matilda 
under gymnasietiden att en gång uppleva den motsatta utvecklingen i förenings-
livet. Hon berättar om ett tillfälle när föreningsengagemanget började kännas 
som ett tvång och hon tappade lusten:

Dom ringde från årsmötet, och det är ganska fult att göra, och sa ”Oj, oj, oj, 
kris och panik! Nu har vi ingen ordförande!” och så blev det så här att jag 
hoppade in i alla fall. Och det var inte … jag hade ingen lust att hålla på med 
papperspyssel och byråkrati, då. [mm] Jag hade gjort det ganska mycket förut, 
men jag hade inte … . Jag bodde i kollektiv och vi hade kollektivmöte. Vi 
hade frukostmöten och vi hade onsdagsmöten och jag vet inte, väldigt mycket 
möten. […] Det kan bli så att man gör för mycket och då kraschar det. Att det 
inte är roligt längre. [mm] 

Matilda säger att hon tror att känsla av tvång kan göra att man tappar lusten att 
engagera sig i en fråga, även om frågan i sig fortfarande engagerar:

Man har inte lust att göra det så. [mm] Inte för att man är tvungen och så där. 
Det är väl så med det mesta man gör. Att det inte är så kul, när det blir för 
mycket. När man måste. 

Handlingserfarenhet ger perspektivväxling

Från högstadietidens blandade ”kompott” av aktioner och aktiviteter började 
Matilda under gymnasietiden att ”nischa” sitt engagemang, berättar hon. Hon 
säger att hon ”började tröttna på en del mindre genomtänkta aktioner”. Bland 
annat började hon ifrågasätta värdet av de ”kulturkrockar” som hon deltog i under 
högstadietiden. Matilda tror att det var i samband med en aktion som genom-
fördes som protest mot byggandet av öresundsbron, som hon började ompröva 
sin syn på de här sätten att påverka. Matilda var med på ett motståndsläger mot 
öresundsbrobygget för att ”träffa vänner” och för att hon vid det tillfället kände 
sig ”rätt engagerad” i frågan. Hon berättar att hon valde att vara poliskontakt för 
att ”underlätta för dom som satt fast i diverse grävskopor och så”. Det var som po-
liskontakt hon kom att växla perspektiv och hon berättar om hur hon upplevde 
kompisarnas agerande:

Då tänkte jag på det att det blev en sån miss, i och med hur de andra uppförde 
sig och vad dom sa, och det som dom satt och ropade och sådär. Att det blev 
väldigt svårt för både poliser och media att ta dem på allvar. [mm] Och sen 
var det svårt, och det var till och med svårt för mig, kändes det som. Fast det 
var flera av mina kompisar, så kände jag att, mm, det här kan jag väl ändå inte 
riktigt … 
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Samtidigt säger Matilda att hon upplevde sin kontakt med polisen som ”ganska 
bra” och att hon ”kunde prata med dom” och att de inte var otrevliga mot henne 
eftersom hon inte var ”otrevlig mot dom”.

Och då tänkte jag lite på det där, att det inte riktigt … Det finns så många olika 
sätt att göra saker på. Och ibland när man är väldigt arg och skriker väldigt 
mycket så … kanske man inte uppnår … det man ville. 

Matilda skrattar när hon säger att kommunikationen mellan polis och demon-
stranter nästan var på ”dagisnivå” och blir åter allvarlig när hon fortsätter med att 
hon absolut tror att händelsen påverkade henne ”att ifrågasätta civil olydnad”. 
Matilda tar inte avstånd från civil olydnad som sådan, men säger att det kan bli 
”lite tokigt” beroende på vem som gör det. ”Det räcker med ett rötägg liksom, 
[mm] så blir det inget bra.” I kontrast till den konfrontativa civila olydnaden som 
påverkansmetod ställer Matilda alternativet att ”det går att gå den byråkratiska 
vägen och ändå ha rätt mycket inflytande”. Hon exemplifierar med det arbete 
hon bedrivit i frågan om förvaring av miljöfarligt avfall. Men hon uttrycker också 
förståelse för att inte alla ungdomar kan dela hennes syn på påverkansarbete:

Det är ju ack så mycket tyngre. Och inte får man skrika lika mycket heller 
(skratt). [Vilket är roligare?] Ja, precis. Fråga en femtonåring, liksom. Och det 
är också frågan om var man befinner sig i livet, vad man faktiskt är kapabel 
att göra. [Ja] Det är liksom så att alla sorter behövs. Men det är ju inte säkert, 
jag menar, är du femton så är det inte säkert att du kan skriva på ett sätt så du 
blir tagen på allvar. [mm] Än mindre att du kan göra en ansökan och få loss 
2 miljoner från en fond till att starta ett kontor, för att jobba med frågor som 
du brinner för104. [mm] Det, ja, det får man ju också vara medveten om. Sätta 
don efter person. 

Men själv kände Matilda att hon vid den här tiden var ”lite förbi” de mindre 
genomtänkta aktionerna av konfrontativt slag och såg istället en utmaning i att 
”få fram samma budskap fast man klär det i andra ord” och på det viset kan få fler 
människor att enas i en fråga och ger ett exempel:

Att man går till en affär och pratar om jätteräkor, hur dåliga dom är. Då gäller 
det också att kunna ha en attityd och ett språk som gör att folk … inte tycker 
att det är obehagligt och så, utan mer så här att ”Jamen det här var ju upprö-
rande, det var ju väldigt bra information.” [mm] och så faktiskt sluter upp. 

Matilda berättar att hon blev alltmer angelägen om att tänka över ”vilka signaler” 
man ger med sitt språk och ”vilken grupp man sätter sig själv i genom språket”:

104 Vilket Matilda varit med om att lyckas med.
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Alltså att det inte blir … vänster-… retorik, till exempel. [mm] Som … att 
man inte låter som ett … förstamajtåg eller så. Jag menar, jag är typ … ja … 
(skrattar till) … Jag anar att du gissar att jag inte är höger. Men jag tycker att … 
man kan ändå liksom prata … prata på olika sätt, med olika människor. Det är 
ingen mening att försöka prata på samma sätt med precis alla. 

Efter gymnasiet – institutionaliserade former för engagemanget
Efter gymnasiestudierna bodde Matilda utomlands, bland annat för språkstudier. 
Hon var tillsammans med sin ”första riktiga pojkvän”, en aktivist som hade lite 
svårt att acceptera att Matilda bedrev sitt engagemang inom samhälleligt under-
stödda och etablerade verksamheter. Hon varvade naturvetenskapliga högskole-/
universitetsstudier med arbete med yngre barn och jobb som naturguide och med 
resor till u-länder där hon kom att få en ledande roll i ett SIDA-understött mil-
jöprojekt. Dessförinnan, men också parallellt med miljöprojektet, hade Matilda 
flera andra engagemang: hon deltog i ett statligt utredningsarbete med inriktning 
mot hållbar utveckling, hon hade styrelseuppdrag i en natur- och miljöorgani-
sation, hon var drivande i ett organiserat arbete för kemikaliehantering och hon 
deltog i projekt med  fältbiologerna som exempelvis kampanjen mot jätteräkor.

Högskolestudierna som Matilda ägnade sig åt gick hand i hand med frågorna 
hon engagerade sig i på fritiden. Bland annat kom hon att studera globala vatten-
vårdsfrågor, där ekologiska konsekvenser av jätteräkodling belystes, en verksam-
het som hon tidigare diskuterat inom fältbiologerna ”tillsammans med kaffe och 
bananer till exempel”. Att hon fastnade för jätteräkfrågan förklarar hon med att 
när det gäller bananer och kaffe känns det som att ”det ordnat sig lite” för att ”nu 
finns det ju kravbananer nästan överallt” och konsumtionen ökar väldigt mycket 
och detsamma gäller ”fairtradekaffe”. En anledning till att det är så intressant 
att arbeta med frågan om jätteräkan, säger Matilda, är att hon ”inte ens kan se 
meningen med den” eftersom det finns räkor i våra hav också. Jätteräkan blir på så 
vis ”ännu mer nån sorts lyxsymbol”. Det andra som gör denna fråga så intressant 
att arbeta med är att: 

Det är ett så tydligt exempel på något … där socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
hänger ihop. Och det tycker jag är så intressant, för då kan man ju verkligen 
prata de olika språken när man pratar med andra människor. Att inte bara säga 
att: ”Ja, rädda mangroveskogarna för att dom är så fina. Det bor … många fina 
djur där och den biologiska mångfalden, den måste man ju verkligen ha mer 
…” 

Genom att också belysa de ekonomiska konsekvenserna av jätteräkodlingarnas 
inverkan på djuphavsfisket, blir det ”genast mer intressant, även för ekonomer”, 
säger Matilda.

Matilda säger att hon upplevde att det var ”lätt” att prata om jätteräkfrågan 
och att den också kunde leda vidare till andra frågor som rör hållbar utveckling: 
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Har dom förstått den frågan, så kan dom också oftast prata om annat också. 
När det finns tydliga exempel på hur allt hänger ihop. […] Ja, det är allt i ett. 
Sociala, ekonomiska och ekologiska, kan man säga.

Matilda jämför med att argumentera för bevarande av svensk urskog ur ekono-
misk synvinkel: 

Jag har lättare att prata om jätteräkor än jag har att prata om … svensk urskog. 
[mm] […] Jag har lite svårt att prata om … varför av ekonomiska skäl Sverige 
ska bevara de sista spillrorna urskog, till exempel. [mm] Ähum … Sen kan jag 
tycka att vi ska göra det ändå, fast det är inte riktigt på samma sätt. […] Det är 
väl alltid bättre att ta upp saker som man är lite mer säker på. [mm] Eller har 
flera vinklar på.

Trötthet och tvivel på sin förmåga

Efter att ha läst basblocket i en naturvetenskaplig högskoleutbildning valde 
Matilda en högskolekurs som innebar att hon fick studera miljöanpassad odling 
på plats i ett u-land under några veckor. Hon trivdes väldigt bra, kom hem och 
fullföljde kursen i Sverige och fick sedan en förfrågan, om hon ville åka till Asien 
och göra sitt examensarbete. Hon tackade ja, men försökte samtidigt via mejl 
upprätthålla sitt engagemang i arbetsgruppen för kemikaliehantering. Det inne-
bar att ”det var rätt mycket att ta igen när man kom tillbaka”. 

Matilda låter lite trött när hon berättar att hon tyckte det var ”rätt jobbigt” 
att komma tillbaka till ett styrelsemöte, ett möte med en statlig utredningsgrupp 
för kemikaliehantering och en mediaträningskurs direkt efter hemkomsten från 
utlandsarbetet och dessutom ha sitt examensarbete att fullfölja.

Dom hade bara väntat att jag skulle komma hem, liksom. Och det var ju jät-
tefint, fast samtidigt, jag var jättetrött och det blev jättekonstigt att bara ramla 
tillbaka i samma värld så där. Så att … ja, det var inte så … lyckat. (Matilda 
låter trött och dämpad vid minnet.) Och jag tror att det var då jag började 
tröttna lite på det där att … ja, vara i så stora sammanhang och känna sig lite 
som att ”det kanske finns nån annan som gör det här … bättre”, eller mår 
bättre av att göra det, i alla fall.

I arbetsgruppen för kemikaliehantering var det ”ganska hög andel män” som var 
”lite äldre” och Matilda berättar att de av någon ”outgrundlig anledning” hade 
valt henne till ordförande:

Alltså, man har allt stöd i världen. Men att man ändå känner att man själv 
kanske inte tror så mycket på sig själv, som man borde göra för att ha den 
positionen.
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Matilda drar sig till minnes en devis från en Loesje-affisch för några år sedan: 
”alla stod på min sida så båten kantrade”. Och hon säger att det är en träffande 
beskrivning av hur hon kände det då: 

Om man får mycket hjälp, eller om alla är med en, så kan det ibland bli så att 
man faktiskt inte … Alltså för det första är det ju inte säkert, att det är rätt, bara 
för att alla liksom stöttar en. Och för det andra kan ju det nästan göra att det 
blir omöjligt att bära liksom, att man har så där ”alla tror så himla mycket på 
mig, fast jag gör inte riktigt det”.

Studierna, i kombination med allt ideellt och halvideellt arbete, blev för mycket 
för henne, och det kändes som om hon ”tagit sig vatten över huvudet”:

Och om man har rätt höga krav på sig själv, så är det svårt att backa också. 
[mm] Då är det svårt att säga att ”Nej jag ångrar mig. Jag är jättetrött. Jag vill 
inte längre.” Speciellt som alla stöttade en. 

Å andra sidan säger hon att hon inte ser hur omgivningen kunde handlat annor-
lunda, utan att det handlar om vad hon själv satte för gränser:

För då, om man säger ”Jag är jättetrött”, då säger ju alla ”Å, hur ska vi kunna 
hjälpa?” istället för att säga ”Om du är jättetrött är det nog bra faktiskt om du 
stannar hemma.” [mm] Förmodligen hade jag bara blivit sur om dom hade sagt 
så. (vi skrattar till) Och då hade jag sagt att ”Jag orkar visst!”. (vi skrattar) Sånt 
måste ju komma inifrån. 

Matilda återkommer till att hon ”var ganska trött på att … tja … lite trött på 
miljö överhuvudtaget och lite … så där … trött i största allmänhet” och att det 
inte var någon ”vidare höst”:

Ibland kan det kännas som att man bara jobbar och jobbar och sen så, till slut 
undrar man lite varför man … Kanske blev det lite för mycket möten. 

Matilda framställer det som paradoxalt att hon upplevde det så, samtidigt som 
hon var glad över vad de lyckades åstadkomma i arbetet för hållbar kemikaliehan-
tering. Det framgår av hennes berättelse att det var sin egen roll hon var missnöjd 
med: ”Jag kanske inte riktigt såg hur jag passade in i det där.”. Hon berättar att 
hon istället för att sitta med i en grupp tillsammans med äldre män, hellre skulle 
vilja arbeta med andra fältbiologer, men att de tyvärr inte var intresserade av att 
arbeta med kemikaliefrågan. Hon spekulerar om andra orsaker som hon tror kan 
ha bidragit till att hon tappade orken:

På nåt sätt, man kan inte rädda världen om man inte räddar sig själv. Alltså, 
jag tror att det hänger ihop, hur man mår själv [mm] med hur mycket man 
orkar kämpa, också. […] Att det är ingen vidare bra lösning att tänka så här att 
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”jamen jag ska jobba på för allt det här jag tror på” och sen så är man egentli-
gen kanske så slutstressad och trött och allting, så man skulle behöva sova ett 
halvår. 

Matilda betonar att man inte får glömma bort sina egna grundläggande behov:

 Det är nog lite så jag menar med ”trött på miljö”. [mm] Att det egentligen är 
så att om man bara får sova på saken så, så tycker man ju såklart att det är bra 
saker att kämpa för igen. Men om man inte får det där grundläggande, som 
man kanske behöver, så är det lätt att inte riktigt se meningen med det man 
håller på med.

Det behöver inte alltid gå så långt som till utmattning, säger Matilda och berät-
tar om tillfällen när hon tvivlat på meningen med en del av sitt påverkansarbete 
i olika arbetsgrupper av representativ och offentlig karaktär. Det kan vara ”kul”, 
men samtidigt beskriver Matilda en känsla av att hon sitter där för att ”det ska 
vara så”, och att hon inte är aktiv i verksamheten mer än på dessa möten och att 
det begränsar sig till att ”kommentera saker”. På så sätt intar hon en mer defensiv 
roll, där hon kan kritisera förslag, men inte i så hög grad ta egna initiativ. Det 
hon ser som meningsfullt är att hon genom att vara med på mötena utvecklar 
en ”sorts överblick” över de hållbarhetsfrågor som avhandlas. Vissa dagar känns 
inte sammanträdena så meningsfulla och Matilda önskar att hon bara kunde få 
handlingarna skickade till sig. I de lägena är det pliktkänslan som gör Matildas 
engagemang uthålligt, berättar hon: 

Ja, alltså det är ju, det är ju sånt man har åtagit sig. [mm] Det tycker jag är vik-
tigt att man gör. Speciellt när jag vet att det är ganska … ja det är rätt mycket 
pengar det rör sig om till exempel. Det är en verksamhet som jag tycker är väl-
digt bra. Även om man har en mera övervakande funktion, så är det ju viktigt 
att man läser … läser papprena och sitter på möten och så där ändå. [mm] Så 
jag ser ju meningen med det, det är bara hur det kan kännas. [mm] Att man 
kan känna ”ah, måste jag sitta här [mm] och tugga igenom … Nu öppnar vi 
mötet och nu blablabla”. […] Men väldigt ofta så hjälper det om jag bara få 
hålla på lite med körsången eller måleriet.

Matilda säger att påverkansarbetet är lätt att upprätthålla ”så länge det är roligt” 
och att det känns som att man kan ”bemästra det man håller på med” och ”jobbar 
på rätt nivå”: 

Man känner hur man mår själv. [mm] Och hur mycket man tror på sig själv. 
[mm] Och vad man tror att man kan uträtta. [mm] Vad man tycker att man 
kan, hur mycket plats man kan ta. Vad man kan göra och så där. [mm]
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Dessutom, säger Matilda, har väl alla ”upp- och nedperioder en tid” och att det 
då, ”oavsett i vilket sammanhang man hamnar”, kan bli så att man inte tycker att 
det ”känns roligt”:

Det spelar ingen roll om det står en hel hord av människor och tror på en, om 
man själv inte gör det. Så känner man sig som en bluff hela tiden. [mm] 

En nytändning 

Efter perioden av trötthet i engagemanget inträffade något som återuppväckte 
hennes engagemangslust: ett miljöprojekt för ungdomar i u-länder. Matilda be-
rättar att hon, redan när hon besökte ett u-land under en högskolekurs, kom i 
kontakt med människor som var aktiva i miljöprojekt. Matilda berättar att hon 
mötte en annan miljörörelse i u-länderna: ”Det är kanske lite mer konkreta åtgär-
der och det är inte lika mycket möten”. Hon trivdes med platserna hon kommit 
till och kände: ”Det här var himla kul! Dit vill jag tillbaka!” När hon så fick ett 
erbjudande om att gå med i ett vattenvårdsinriktat miljöprojekt riktat till ungdo-
mar i en region av u-länder, så råkade hon ”ramla in i det projektet”. Trots att hon 
var trött, började hon ”jobba med det också”. Hon säger att det kanske bidrog 
ytterligare till att hon ”inte riktigt hann och orkade och ville allt med kemikalie-
arbetet” eftersom det nya miljöprojektet var så lockande:

Ja, då blev det mer konkreta frågor, och mer att det kändes: Jamen, att jobba 
med yngre människor igen kändes mer meningsfullt, på nåt vis, att det … Eller 
mer meningsfullt, just för att det var jag som skulle jobba med det.

Det var lättare och roligare att arbeta med ungdomsprojektet än det tyngre arbe-
tet i kemikaliekommittén, säger Matilda: 

Det blir ett annat språk, det blir lite andra maktstrukturer. Det är lite lättare 
att känna att man inte har så mycket att kämpa med hela tiden. För det var ju 
jättekul! 

Hon tog en paus i sitt examensarbete och reste tillbaka till projektet i Asien igen 
för några veckors vistelse. Hon deltog i en ungdomskonferens för miljö och fick 
uppleva en miljörörelse i födelse. Även karaktären på demonstrationerna var an-
norlunda jämfört med hemma. Enkla och raka budskap kändes helt i sin ordning 
där:

Att det går att gå på gatorna med banderoller och ropa: ”Stop pollution! Save 
Lake X!” Jag menar, jag kan inte föreställa mig att gå på gatorna i Sverige och 
ropa såhär: ”Stoppa utsläppen! Rädda östersjön!” och det är bara utsläpp i 
största allmänhet. Men där går det alldeles utmärkt. 
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Här är det så uttjatat, delvis, [mm] eller. Och folk är inte lika mycket direkt be-
rörda av det. Dom dricker inte vattnet här inne i städerna, direkt. Dom badar 
inte sina barn i det, och så vidare. Så att det är ju en helt annan … Det är inte 
lika direkt här, som där. Och det är … ja, det är liksom en ny-, man kan säga, 
delvis en nystart.

Hädanefter kom Matilda att ingå som svensk representant i en styrgrupp för det 
internationella miljöprojektet tillsammans med en annan fältbiolog. Det inne-
bar mycket arbete,”14 timmar om dan”, när hon var på uppdrag i de asiatiska 
länderna. Det förväntades att hon skulle ”fixa allt” och ”spontant hoppa in och 
hålla i workshops om globala energifrågor” och att ”möta människor”. ”Kul!” 
sammanfattar Matilda: 

Och det är ju en region med rätt ordentliga miljöproblem och hög befolknings-
täthet och så där. Så det känns relevant att jobba med, så. 

Det här nya engagemanget kom att ta över mycket av Matildas tid och hon kände 
sig tillfreds med att dra sig ur en stor del av det ansvar hon hade haft vilande på 
sig hemma i Sverige. Hon drog sig ur den ansvartyngda rollen hon hade haft i 
kemikaliekommittén, men behöll en lättare befattning som ersättare där. När hon 
blickar tillbaka på vad det betytt för henne att ha axlat arbetet där säger hon att 
”det är skönt att inte längre behöva vara en del av styrelsearbetet och papprena 
hit och dit och byråkratin och allt det där”. Trots att det var intressant att se hur 
processer fungerar och ”se sin egen roll i det och sådär” känns det ”mycket mer 
givande” att engagera sig i projektet i Asien, säger hon. Hon känner att hon har 
”mer makt” över det hon jobbar med och kan ”driva det åt det håll” hon vill. När 
det gäller kemikaliehantering känner hon att det är ”någon sorts hjärtefråga”, för 
att problemet fortfarande är olöst:

Men samtidigt så är jag väldigt nöjd med den kommitté som är nu. Och jag ser 
ju att det lever ju vidare utan mig. Och det är jätteskönt. Man har varit med 
och startat ett sånt. Det är en jättebra kanslichef och en assistent till honom, 
och dom jobbar på liksom. [mm] Och det finns en styrelse som funkar och 
allting. Och då är det ju skönare … ja, då blir det lättare att släppa.

Numera är det asiatiska projektet det som dominerar Matildas påverkansarbete.

Matilda resonerar om sitt påverkansarbete 
Matilda ser många miljöfrågor som självklara:

Jag tror att det är oerhört viktigt med miljöfrågor … just för, det känns som 
så självklara saker för mig, så det är svårt att sätta i ord, men … för världens 
överlevnad på nåt vis. 
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Det är ju alltid dom fattiga som får det värst när miljön tar skada. Matilda säger 
att det är en känsla som gör det lätt för henne att välja rättvisemärkta och KRAV-
märkta produkter:

Okej maten får kosta lite mer och det är inget problem, för att … den andra 
maten känner jag inte lika lockande. 

Hon säger att det nog är en självklarhet för många att inte vilja bidra till att 
andra människor utsätts för gifter, till exempel i bananodlingar, men att de flesta 
inte tänker på det. När det gäller henne själv säger hon att hon fått en närhet till 
sådana frågor:

Det blir väl så om man är … mycket insatt i många såna frågor. Att man åt-
minstone känner nån som har varit där, eller att man, ja, sådär. Då blir det väl 
lätt.

Om de flesta skulle ha fått samma information som hon, tror Matilda att de flesta 
skulle svara nekande på frågorna: ”Tycker ni att det här är rätt, egentligen? Alltså 
ska nån behöva jobba så här hårt? Eller med så här mycket gifter?”.

Att hon sedan barnsben varit bekant med och känt igen vissa vanor och hand-
lingar som ”rätt”, tror Matilda spelar roll för hur hon handlar och vad hon ser 
som självklara val:

Vissa såna saker som jag kände igen. För det är säkert viktigt att man känner 
igen nåt som ”rätt”.

Att man vant sig att argumentera för något spelar roll för vad man väljer att prata 
om, säger hon:

Man väljer ut vissa symboler som man vänjer sig att prata om. [mm] Så. [mm] 
Så då har man liksom ganska mycket tankar som dyker upp. [ja] Och det be-
höver inte vara att dom är dom allra viktigaste. Men det kanske är dom man är 
mest van att prata om.

Hon använder jätteräkfrågan som ett belysande exempel på betydelsen av att vara 
insatt i en fråga. Att hon genom olika omständigheter kommit att vänja sig vid 
att prata om jätteräkfrågan, påverkar henne till att i diskussioner och samtal hellre 
använda just det exemplet, än andra exempel som hon är mindre van vid att 
diskutera. Ett ytterligare konkret exempel på vanans makt som Matilda anför, är 
självklarheten i att avstå från att köpa Coca Cola och Nestléprodukter. Eftersom 
hon redan som liten upplevde sin mammas bojkott av dem, och alltid tagit den 
som självklar, går bojkotten med automatik. Att Matilda betonar barndomens 
vanor och självklarheter som grund för sina handlingar idag, innebär inte att hon 
tror på påtryckningar utifrån som drivkraft, säger hon. Matilda talar om betydel-
sen av att känslan, för att vara en uthållig drivkraft, kommer ”inifrån” och inte 
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som ett tvång ”utifrån”. För henne handlar det om tankar som att detta är ”min 
grej” och om att ”få folk att känna att detta är något som jag … berörs av”:

Även saker som har med hälsan att göra, ens personliga hälsa. Som att inte 
röka. Det gör folk ändå. Jag tror att det krävs att man verkligen känner saker 
och inte bara att någon har sagt det.

Känslan av att ingå i ett större sammanhang som får saker att hända

Att se sig ingå i ett större sammanhang gör att man upplever sina handlingar som 
mer betydelsefulla. Matilda talar om att vara ett föredöme, dels som individ i sina 
konsumtionsvanor, men framförallt kollektivt, som nation:

Vi kan inte bara göra oss rika på sånt som är ohållbart. Och sen tänka att u-
länder ska gå en annan väg. Det är lite taskigt. [mm] Det är inte riktigt hållbart 
att säga, att: ”Ni får inte bränna några fossila bränslen och öka klimathotet, för 
att ni ska inte få utvecklas.” [mm] När vi har gjort det. Och där tänker jag, att 
det är det jag menar med ”föredöme”, liksom. 

Som föregångsnation kan man satsa på vindkraft och solenergi istället för fossila 
bränslen och kärnkraft, säger hon och följer upp med individens roll i helheten:

Och där kan man ju även tänka sig att varje individ är en del av något större. 
Och att det man själv gör, i sina val, sin konsumtion, så. [mm] Så klart. Om 
man är många som gör samma sak [mm]så. Jag menar, där kan man ju också 
tänka sig om man köper … Inte bara det att man köper mindre. Men att man 
köper rätt. [mm] Om man köper rättvisemärkt, jag menar, då visar man i alla 
fall vilken sorts värld man tror på. [mm]

Ett av många sammanhang som Matilda beskriver som ”kul”, är när hon är med 
om att få saker att hända tillsammans med andra och att uppleva att man är 
många som strävar åt samma håll. Hon är resultatinriktad och tycker om att sam-
arbeta med många för att vinna påverkanskraft:

Jag tycker att det är kul att se till att det händer någonting. Jag tycker också att 
det är kul att man går samman flera organisationer. För då kan man ju ta med 
sig saker, skrivelser till sin egen organisation. [mm] jobba igenom det där och så 
ta tillbaka det till mera centralt och sen underteckna tillsammans och lämna in. 
[mm] Det är just det där att jag tror att man vinner väldigt mycket på att man 
visar att vi är ganska många som tycker så här. [mm] Och att man klarar att, 
nämen, samarbeta kring frågorna, även om man tycker olika på en del …

I perioder av motgångskänsla i engagemanget är också känslan av att ingå i en 
större gemenskap stärkande. Upplevelsen av att andra engagerar sig är en driv-
kraft för att vilja kämpa själv:



224

RESULTAT

Alla man sett, alla fältbiologer och så. Alla som kämpar. Det finns så mycket 
människor som gör sånt. (lågmält) [mm] Inte bara fältbiologer. 

Att koncentrera sitt engagemang

Matilda säger att hon inte känner det som att hon väljer bort något som hon 
egentligen skulle vilja engagera sig i:

Jag tror inte att det känns så just nu. Men det är väl också för att jag, delvis 
för att jag är omgiven av människor, många människor, som jobbar med olika 
frågor. [mm] Och då kan det kännas lite grann som att det, jag ser att det görs 
saker. [mm] Alltså tidigare, mycket tidigare, höll jag på med en del skogsfrågor 
och så. Och då tyckte jag att det var väldigt viktigt. Men nu har jag vänner som 
håller på jämt och jättemycket. [mm] På ett sätt mycket mer brinnande än vad 
jag nånsin var. [mm] Och då kan det kännas så där: ”Det är himla skönt att 
dom gör det”. 

Och Matilda säger att hon kommit fram till att ingen person ”kan jobba med 
allt”. Det kan bli effektivare med koncentration och fokusering: 

Och när man väl tillåter sig att tänka så, så är det okej. [mm] Så kan man ju se 
också att mycket saker, att alla dom här grejerna, kan gå in i en sak egentligen. 
Man kan ändå bara, ja, inte vet jag. Att lägga ner en kvarts arbetstid här och 
där, det kanske inte får lika mycket effekt som att sitta och jobba flera timmar 
med en grej. [mm] Och så kan man tänka, då kan jag ta den här grejen. Flera 
timmar. Och så kan nån annan ta den där grejen.

 Asfaltsdjungelns indianer

Matilda berättar att hon idag inte vill använda en del av de påverkansmetoder 
som hon använde sig av under högstadietiden och delar av gymnasietiden. Det 
fanns aktioner som hon tyckte var jätteroliga då, men som hon kan uppleva som 
kontraproduktiva idag, som exempelvis en del av de kulturkrockar hon deltog 
i. På frågan om hon ser ”pysning av stadsjeepar”105 som ett sådant exempel på 
kontraproduktiv verksamhet svarar hon med ett skratt:

Att pysa tycker jag är en oerhört lockande tanke! (skratt). Det kan man inte 
komma ifrån. (skrattande). Ja men, faktiskt. Jag tycker, för det första så skadar 
det ingen. Alltså visst, dom kan komma för sent till jobbet och så, men jag 
tycker det är liksom … [För sent till sjukhuset kanske, med en brusten blind-
tarm?] Ja, visst är det så. (Matilda låter inte road längre, snarast lite irriterad) 

105 ”Pysning av stadsjeepar” blev ett begrepp i Sverige under 2007 när ”stammar av 
Asfaltdjungelns indianer”, spridda över landet, släppte ut luft ur däcken på vissa bräns-
lekrävande fordonstyper och lämnade informationsblad på vindrutorna i syfte att väcka 
uppmärksamhet kring dessa fordons klimatpåverkande utsläpp.
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Men det finns ju faktiskt ambulans. Så fort som ambulansen ska dom ju ändå 
inte köra. 

Matilda säger att hon kan ”tycka att det är så löjligt att ha den typen av monster 
till fordon, när man inte behöver det”. Hon uttrycker förståelse för att ”man be-
höver värsta superbilen om man ska köra i typ så här djup lera och ta sig uppför 
ett berg”:

Men, om man bara ser sig omkring. Dom flesta som har såna bilar bor inte så. 
Och då tycker jag att det bara är löjligt. Och då tycker jag att dom här asfalts-
indianerna, så länge dom håller sig till att bara pysa luften, inte skär sönder, 
ingenting … [mm] så … Då kan jag inte låta bli att tycka det är lite roligt.

Matilda säger att hon inte kan se ”hur dessa asfaltsindianer på något annat vis 
skulle kunna komma åt … dom som har såna bilar” och hon ”tycker inte att det 
är så himla obehagligt gjort heller” men tillägger:

Nu vet jag inte. Jag har inte hört så himla mycket om det. Men om dom bara 
[mm] tassar dit i mörkret och pyser bilen, och sätter på nån liten lapp, så tycker 
inte jag att det är så här … Det är inte som att stå och skrika, det är ingen 
aggressiv handling så. Dom har inte sönder någonting. Det är bara jäkligt ir-
riterande och ett tecken på att så här: ”men du har inte nån hållbar bil, så den 
får stå idag”. [mm] Men det är kanske lite omoget av mig att tycka så. (lite trots 
kan anas i rösten) Men, men, så kan det vara ibland. Man är inte alltid … Och 
hade jag en väldigt oekologisk cykel, så skulle jag acceptera att nån pös den 
också. Så att jag fick tänka efter lite. [mm]

 Kommunikation som nyckel till påverkan 

Matilda säger att hon tror att många som ”jobbat lite längre” har börjat tänka på 
att man kan anpassa sin klädsel och sitt språk beroende på vem man ska kom-
municera med:

Man måste inte alltid ha en roll, som ser ut på ett visst sätt och ha ett visst språk 
och ha en viss klädstil och gå på så. Utan man kan vara på ett annat sätt. Och 
det måste inte heta att man säljer sig, eller så. [mm] Det är okej. 

Men ”det är ju långt ifrån alla som kan tänka sig så”, säger Matilda om en del av 
sina aktiva vänner, ”för att de ser det som en kompromiss”. Det tycker Matilda är 
”lite synd ” eftersom det kan innebära att sakfrågan försvinner och att man ”blir 
kategoriserad som bara alternativrörelse”:

Blir man stoppad i ett fack så är det liksom: ”Jamen dom där, dom bryr sig om 
det, jag behöver inte bry mig”.
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På det viset kan de som inte kan identifiera sig med de aktiva, legitimera sin egen 
passivitet. Matilda säger att hon tycker att det är intressant att diskutera med de 
vänner i miljörörelsen som använder ”slagord” som kan väcka ilska, provocerande 
ord som ”bluff ” eller uttryck som kan få någon att känna sig ”lite förlöjligad”. 

Okej, det är klatschigt och sådär. Det framgår att man inte tycker som dom. 
Men det kan kännas lite, [mm?] kan ha lite för mycket lukt av aktivistgrupp 
eller sådär: ”Krossa!” (vi skrattar). 

Å andra sidan är det svårare att uttrycka sig kort när man ska vara nyanserad, 
säger Matilda. Men Matilda vill ställa frågan ”Vill man informera konsumenter 
eller vill man bara göra Z-företaget arga?”:

Jag tycker att det är så roligt med dialog, eller att man på något vis, tror … tror 
på det goda i andra människor, att om dom bara förstod så vore dom nog med 
på det här. 

Matilda syftar på att sälja och köpa exempelvis jätteräkor och säger att hon före-
drar att bjuda in ”andra att ta chansen att göra bra beslut, i sin konsumtion eller 
i sina liv” och inte bara få Z-företaget att sluta sälja dem för ”då kommer det in 
nån annan och säljer istället”. 

 Att flyga – när är det motiverat?

Matildas önskan om att fortsätta resa till Asien och engagera sig i miljöprojek-
tet föranleder en fråga om hur hon ser på flygresandet i samband med de här 
projekten:

Jag tänker på det ganska mycket. Och sen har jag, dels så på nåt vis så ser jag, 
jag skulle ha mer problem att åka på charter till Thailand. [mm] Därför att jag 
ser att jag jobbar för något jag tror på åtminstone. 

Tidigare har Matilda rest med tåg och båt till Ryssland, Portugal och Island. Men 
ska man till länder där den typen av infrastruktur saknas, så finns det inget alter-
nativ till flyg, säger hon:

Jag tänker så här, att om alla som vill göra någonting, jobba med miljö- och 
demokratifrågor och så. Om alla dom skulle stanna hemma, och sen skulle 
alla typ turister åka i alla fall,[mm] då tänker jag att det blir en väldigt, väldigt 
konstig bild också. Globalt. Som man får av, ja västerlänningar eller så. [mm]. 
Och det tycker jag känns lite fel. [mm]

Jag vet inte om det blir bättre för att just jag stannar hemma, så. Sen kan man 
ju, men som sagt, jag menar, en charter till Thailand tar jag inte. [mm] Det är 
bara olika saker. […] Men jag kan tycka att det finns en del flygresor som är 
mer vettiga än andra.
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 Strävan efter koherens och synergier

Om man får leva efter sin övertygelse blir livet helare och bättre, säger Matilda. 

Alltså, vad det än är man tror på. [mm]. Om man får leva efter dom … [mm] 
Så blir ju allt lite helare och lite bättre. Så, alltså att man lever efter sin … över-
tygelse på något vis och vågar göra det. Det tror jag är viktigt. 

Matilda säger flera gånger att hon tycker att det är kul när hon kan ”få saker att 
gå ihop” med det hon ”tror på” och ett exempel hon anför är hennes önskan att 
kunna kanalisera sitt engagemang i yrkeslivet. Hon ger ett exempel från sitt vika-
riat i en förskola:

Jag kan känna att det är jätteroligt att jag ger barnen lite kunskaper om miljön 
och natur och att vi går omkring i skogen och pratar om, ja, att ”varför får man 
inte skräpa ner?” och ”vilka bor i skogen?” Vi har pratat om komposten och att 
det blir ny jord av alla matresterna som dom har där och … [mm] Det är bara 
små, små saker och det är inte så att man pratar om det jämt, men … Man 
får dom intresserade och dom kommer och frågar. Och då tänker jag, att då 
kanske dom pratar med sina föräldrar hemma. Det har föräldrarna sagt att dom 
gör. Dom har fått köpa floror och ”det är så jobbigt att dom frågar om alla träd”, 
och då tänker jag att då har man liksom sått små frön. Att det blir som ringar på 
vattnet. Och såna effekter tycker jag att man ska söka nästan överallt. [mm]

Matildas val att börja utbilda sig till gymnasielärare ser hon också som en möj-
lighet att kanalisera engagemanget och få tillvaron att gå ihop. Dels ”att på nåt 
vis kunna få eleverna att börja tänka lite och lyssna på varann” och att som lärare 
kunna föra in nya perspektiv. Men Matilda ser också möjligheter att knyta ihop 
en del av sina ideella och halvideella projekt med lärarjobbet: 

Jag tror att jag kommer att hålla på med annat också, det vet jag inte. Det kan 
ju vara så nu, eftersom jag håller på med ett skolmiljöprojekt i Asien med skol-
miljögrupper. [mm] Så att där kan jag ju tänka mig att lite så där halvideellt 
knyta ihop det med skolverksamheten i Sverige. [mm] Eller så. 

Matilda säger att hon tror att mycket av det hon skulle vilja göra är sånt som 
”inte ryms på en lärartjänst” och att hon inte tycker att pengar är så ”himla intres-
sant”. Hon har inte något emot att göra vissa saker ideellt, eftersom ”det ger en så 
mycket att jobba för det man tror på”:

Jag har jättesvårt att skilja mellan det som är mitt privatliv [mm] och mitt ide-
ella engagemang och eventuella yrkesliv. [mm] eller så. Det tycker jag det flyter 
ihop alltihop på nåt vis. Redan. Och det, ja, det är trivsamt. 

Hon säger att hon tror att ”man blir lyckligare” om man ”känner att man lyckas 
få in det man är väldigt intresserad av i sitt jobb också. Oavsett vad det är.”
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När Matilda får frågan om hur hon vill att hennes påverkansarbete ska utveck-
las i framtiden svarar hon att ”det roligaste vore ju om man kunde få saker att gå 
ihop”. Med det menar hon att man inte ”måste jobba ideellt på nåt jätteprojekt” 
utan ”att man faktiskt kan hitta det där man jobbar”. Och så har hon alltid tänkt, 
säger hon. Matilda poängterar att ”det spelar ingen roll vilket yrke man har egent-
ligen”, man kan påverka inom det. Hon berättar om en kompis som utbildat sig 
till civilingenjör och arbetar med grafisk design som är hennes stora intresse. Det 
är inte den grafiska designen i sig som är ”rädda-världen-grejen” för henne, utan 
det är att hon använder den som ett ”verktyg” för att ”göra snygga saker” åt or-
ganisationer som ”hon tror på”. Samtidigt som det går bra för henne själv. ”Och 
sånt blir jag glad av att se”, säger Matilda. 

Matilda har för egen del valt den pedagogiska banan. ”Som pedagog så har 
man ju goda möjligheter”, samtidigt som man som lärare inte får ”missbruka sin 
roll”, säger hon. Det hon ser som sin stora uppgift är att ”få eleverna börja tänka”. 
Genom att ”delvis få dom att motbevisa sig själva”, går det att få dem att anta nya 
perspektiv: 

Och där får man vara försiktig liksom. Man får ju aldrig ja … Man måste vara 
lite varsam. Man får ju aldrig göra så att någon känner sig trampad på, eller 
så. [mm] 

Matilda säger att hon inte tror så mycket på att ”servera en massa fakta först” och 
sedan förvänta sig att eleverna ska ställa frågor. Hon tror mer på att läraren ska se 
till att eleverna börjar ställa frågor av eget intresse för att som lärare kunna vända 
det till ”vilka grundfakta skulle du kunna behöva för att förstå det här?”.Matilda 
säger att hon tror att man i nästan alla ämnen kan ta tillvara ”det intresse som 
redan finns”. Och att man som lärare inte ska vara så mån om att alltid ha sin 
”färdiga lektion och så levererar jag det här och sen i morgon kommer det där”. 
Genom att se elevers frågor om något annat som ”en jättebra ingång”, kan man 
”hoppa in i det när intresset finns”:

Då blir det också mer frågor [mm]. Alltså intresse föder frågor på nåt vis. [mm] 
Men det är ju inte, alltså det är jättelätt att sitta och … höll på att säga predika 
liksom. Sitta och hitta på att ”jaha det är så här och så här gör man, liksom”. 
Man kan ju få en klass som är jättetråkig och inte alls vill prata.

När Matilda vikarierat eller haft VFU (verksamhetsförlagd utbildning) som lärare, 
har det ”varit kul att gå till jobbet varje dag”:

Sedan blir man trött och det liksom så där … det är ju väldigt … det kan ju bli 
väldigt personligt, det kan ju verkligen vara så att man är förbannad på riktigt 
ibland. [mm] Lika väl som man är väldigt glad ibland, på riktigt, och så. Det 
är ju så det är.
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Matildas tro och oro för framtiden – mycket snack och lite verkstad

En positiv tro på möjligheter är en viktig drivkraft i påverkansarbetet, säger 
Matilda och berättar att hon inte ”tror på en Gud” men att ”det finns så mycket 
olika saker man kan tro på”:

Och … ja, då har väl jag valt att tro på nån sorts … att det ändå kan gå att 
vända utvecklingen, så att det går bättre. Alltså att inte allt … det måste inte gå 
åt pipan alltihop. Det kan faktiskt … Det är en ganska positiv grundsyn, tror 
jag, som är drivkraften … Jag kan vara jättearg och jättetrött och så, men det 
är ändå, jag skulle ju inte orka att hålla på … och … kämpa för olika saker, 
om det inte var för att jag trodde att det går att göra en skillnad. [mm] Det går 
att vända.

På frågan om det är något som Matilda oroar sig för inför framtiden säger hon 
efter att ha funderat ett par sekunder:

Om det är nånting som jag är orolig för, både idag och i framtiden, är det att 
det är så mycket snack och lite verkstad. För jag tycker det är väldigt ofta som 
man sitter och … ja … (suckar). Man sitter och definierar problem hit och dit 
och det här med, ja global uppvärmning, och det är liksom så mycket saker 
som är på tapeten nu som är väldigt modernt att prata om.

Matilda ger ”resursfrågor” som exempel och härmar: ”Ojojoj, ekologiska fotav-
tryck!” och ”Vi gör av med så himla mycket om man jämför med dom som bor 
i östafrika”:

Och sedan så känns det väl lite grann som att det … på nåt vis räcker med att 
konstatera det. Ja, jag vet inte riktigt. Jag är lite rädd att … man fastnar i det, 
att man konstaterat att det är ett problem. [mm] Och så tycker man att man är 
duktig just därför.

Matilda tycker att samhället i stort uppför sig på det här viset och den bilden har 
hon fått när hon ”läser tidningarna” och ibland ”när man pratar med folk”:

Att dom vet om att det är ett problem, och pratar om det [mm], och sen lever 
dom inte så, [mm] som om dom visste.

Matilda säger att hon skräms av bristen på koppling mellan tal och handling:

Ja, man pratar om utveckling och att dom stackars u-länderna måste få höja 
sig ur … misären liksom, och såna saker. Och så känns det att dom på nåt vis 
inte applicerar det på sitt eget, sina egna livsval, ett dugg. [mm] Och det tycker 
jag är lite läskigt. 

Det här är något som hon börjat tänka på ganska nyligen, sedan miljö- och re-
sursfrågor blivit mer allmänt diskuterade, säger Matilda och låter allvarlig:
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att man inte kommer att handla, trots att man vet så mycket. [mm] Och jag 
kan också vara rädd att det kommer att bli för mycket att vi kommer att vara så 
måna om att vi behåller vår livsstil och inte ger avkall på nåt. 

Integrerande analys
Att utveckla handlingskompetens för hållbar utveckling
Processen att utveckla aspekter av handlingskompetens för hållbar utveckling visar 
sig i berättelserna som ett resultat av en kombination av personlighet smässiga 
egenskaper, avsikter, och händelser. Till de personlighetsmässiga egenskaperna 
kan höra dispositioner för olika känslomässiga reaktioner som att känna empati, 
frustration eller handlingskraft. Men de känslomässiga reaktionerna framträder 
inte enbart som personlighetsmässiga, utan beskrivs också samhöra med omstän-
digheter i uppväxtmiljön. 

Det är olika kombinationer av personlighetsmässiga egenskaper och händelser 
som beskrivs bana väg för utveckling av olika aspekter av handlingskompetens. 
Trots stora olikheter i personlighetsmässiga egenskaper och omständigheter i 
uppväxtmiljön som de tre levnadsberättelserna beskriver, finns där gemensam-
ma kärnpoänger som framstår som betydelsefulla i processen. De kommer inte i 
samma ordningsföljd i alla berättelserna och de beskrivs som effekter av olika om-
ständigheter och tar sig olika konkreta uttryck. Men som underliggande poänger 
visar de sig som gemensamma i min analys och tolkning.

Kärnpoängerna är tolkningar av vad berättelserna kan säga oss, på en mer ab-
strakt nivå än i levnadsberättelserna, om vad som upplevts som viktiga omstän-
digheter för att utveckla aspekter av avståndsmoralisk handlingskompetens.

Gemensamma teman
Gemensamma teman utifrån berättelsernas kärnpoänger om att utveckla aspekter 
av avståndsmoralisk handlingskompetens är:

Känslomässiga reaktioner•	

Upplevd kompetens •	

Kontrasterande perspektiv och normativ grund •	

Handlingsimpregnering •	

Tillit från vuxna och tillit till vuxna•	

Social gemenskap kontra utanförskap •	
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Känslomässiga reaktioner 

Berättelser om känslomässiga reaktioner är ständigt återkommande i de intervjua-
des levnadsberättelser om sitt engagemang. Ibland initierar känslorna engage-
mang och vilja att handla och ibland gör känslorna engagemanget uthålligt. De 
känslomässiga reaktioner som initierar engagemang (startaspekten) är ofta andra 
känslor än de som gör engagemanget varaktigt (uthållighetsaspekten). Empati, 
frustration, indignation, sorg, rättvisepatos, handlingslust och hoppfullhet har verkat 
initierande. Känslor som bidragit till att ett specifikt engagemang i handling blivit 
varaktigt (uthållighetsaspekten) har varit glädje i att agera, glädje över att komma 
till sin rätt, glädje över att känna sig uppskattad av andra för sina handlingar, känsla 
av en inre tillfredsställelse över att uppleva mening, glädje över att känna värde-
gemenskap, delaktighet och tillhörighet och att känna flow i arbetet tillsammans med 
andra. Känslan av plikt eller åtagande som förutsättning för uthållighet i engage-
manget nämns, men inte ofta.106 

Initierande känslor 

Karin uttrycker det som att den empatiska delen av hennes engagemang väcktes 
av hennes känslor för djur. Det var känslor som fick näring ur både direkta rela-
tioner till djur och indirekta, via berättelser i medier. Hon upplevde att det finns 
skillnader mellan de som behöver skyddas och de som kan skydda. Genom vad 
som kan ses som lustfylld och kompetensutvecklande lek, kom hennes empati att 
kanaliseras i handling – att sprida opinion och att samla in pengar till stöd för ut-
satta djur. Att Karin talar om ”den empatiska delen” av sitt engagemang indikerar 
att det även finns andra aspekter av engagemanget. 

Medan Karin talar om känsla av empati som en initierande känsla till hennes 
engagemang, talar Carl om upplevelser av orättvisor, lidande och om oåterkal-
leliga förluster som en grund för känslor av frustration, indignation och sorg. Carls 
berättelse om framväxten av hans engagemang inleds med tidiga upplevelser av 
orättvisor. På det lokala planet upplevde han sig själv tillhöra de underprivile-
gierade i samhället där han bodde. Men han såg även andra, betydligt mindre 
privilegierade, som de hemlösa han mötte på gatorna under besök i storstaden. 
På det globala planet var det svält och krig i världen, som väckte hans frustration. 
Han upprördes speciellt av att det verkade finnas möjligheter att undanröja miss-
förhållandena, men att så lite ändå gjordes. Hans reagerade med indignation. En 
upplevelse av att något var fel i världen och att det skulle kunna förändras, fick 
näring från flera håll. Vinklingarna på orsaker och möjligheter varierade: från 
frikyrkoförsamlingens syn på världen som dekadent, till skolans undervisning om 
FN:s arbete för att förbättra världen. Känslor av frustration och sorg komplet-

106 Känslor av skuld och skam framstår implicit som något som kan undvikas genom 
handling i enlighet med grundvärderingar och att fullgöra sina åtaganden.
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terades, mycket tack vare samhällsengagerade lärare, med en känsla av hopp om 
förbättringar.

Den känsla som Matilda talar om som en initierande aspekt är densamma 
som den hon huvudsakligen beskriver som en uthållighetsaspekt. Den handlar 
om övertygelsen om att det är rätt och att det går att påverka, en känsla av hand-
lingskraft och lust att påverka, förmedlad av mamman. En känsla av handlings-
kraft och lust att påverka förutsätter emellertid att något behöver förändras. Detta 
något framträder i Matildas berättelse om startaspekten som underförstådd och 
outtalad. Handlingslusten och tilltron till påverkansmöjligheter framträder som 
det primära och hon kopplar dem till ett rättvisepatos som hon upplever som 
självklart. Matilda liknar sin övertygelse om att världen kan förbättras vid de 
religiösas gudstro. Istället för att tro på Gud, tror hon på människans möjlighet 
att göra skillnad. Den övertygelsen ger också en grogrund för ansvarskänsla och 
pliktkänsla.

Upplevd kompetens 

Att uppleva sig kompetent är i de tre levnadsberättelserna förenat med positiva 
känslor (”roligt”, ”jättekul” etc.). Handlingssituationer förbundna med upplevel-
sen av egen kompetens beskrivs som stärkande för viljan att agera och att engagera 
sig. Det har handlat om situationer både av inre bekräftelse och om situationer av 
yttre bekräftelse, där den egna kompetensen uppskattats av andra. Den upplevda 
kompetensen beskrivs ofta som att man kommer till sin rätt och att det egna bi-
draget upplevs som betydelsefullt i det sammanhang man verkar. 

Motsatsen, att inte uppleva sig komma till sin rätt, ger olust och mindre be-
nägenhet till engagemang och handling i det sammanhanget. Detsamma gäller 
upplevelser av utebliven uppskattning från andra för det man gör. Dessutom kan 
det gälla situationer där man, trots visad tilltro och uppskattning från andra, själv 
inte känner tilltro till sin egen förmåga och därmed inte heller tilltro till de andras 
omdöme. 

Genom olika omständigheter har Karin, Carl och Matilda tidigt kommit att 
utveckla kunskaper inom områden som gjort att de hamnat i en positiv kompe-
tensutvecklingsspiral107 inom natur- och miljöområdet, men också inom andra 
områden där de upplever att de har något att tillföra. Att uppleva att man har 
insikter och kunskaper som inte andra har, stärker övertygelsen om att ha rätt, 
vilket främjar handlingslusten. 

Personlighetsutveckling, som att djupare och mer mångfacetterat förstå till-värl-
den-varons108 sammanhang, beskrivs ha egenvärde i de tre levnadsberättelserna. 

107 Kompetensutvecklingsspiralen avser den studerade aspekten: avståndsmoralisk hand-
lingskompetens, inte generellt alla livsvärldens aspekter.
108 Till-världen-varo är den svenska översättningen av Merleau-Pontys benämning på 
subjektets interaktion med världen (Bengtsson, 2001).
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Matildas positiva spiral av kompetensutveckling börjar med att hon som 
mycket liten lärde sig om växter, delvis med hjälp av böcker, redan innan hon 
kunde läsa. Självbilden som konstituerades innehöll element av att vara kunnig 
om naturen. Den självbilden förstärkte ytterligare naturintresset. Pappan upp-
märksammade dotterns intresse och anmälde henne till fältbiologerna redan när 
hon var i nioårsåldern. Hennes kunskaper om arter gav henne ett självförtroende, 
som kompenserade för att hon inte förstod miljöresonemangen och de politiska 
resonemangen som fördes av de äldre, mest tonåringar, i fältbiologerna. Matilda 
hade sin nisch som hon successivt utvidgade genom att hon lyssnade på de äldre 
ungdomarnas samtal och resonemang. Matilda beskriver att hon genom att delta, 
imitera och reflektera i en ständigt pågående process, utvecklade kunskaper och 
självständighet i vad som kan beskrivas som en mimesis-process109. 

Carl berättar om tidiga positiva vistelser i naturen och om att han fick en kryp-
togamflora i present när han gick på mellanstadiet. Han lärde sig namnen på en 
del kryptogamer genom att titta på bilderna i boken och jämföra med vad han 
såg i naturen. Han gör inte explicita kopplingar mellan det tidiga kryptogamin-
tresset och hans senare engagemang i frågor om biologisk mångfald, men genom 
att välja att berätta om händelsen, visar han att han fäster viss vikt vid den. När 
han talar om vad han idag skulle önska mer kunskap om, är artkunskap ett av de 
konkreta exempel han nämner. Han önskar också mer kunskap om samhälleliga 
sammanhang och om påverkansmöjligheter. Carls kompetensutvecklingsspiral, 
vilken framträder som tydligast i berättelserna från tonårstiden, rör också sam-
hällsfrågor och sociala relationer. 

I Karins levnadsberättelse börjar den positiva kompetensutvecklingsspiralen 
med hennes lekfulla arbete för djuren. Det kom att innebära att hon redan som 
liten lärde sig att tala offentligt (radio, tv) samt att göra tidningar, med allt vad 
det innebar av planering, intervjuande, skrivande och tidningsförsäljning. Hon 
lekte, tränade och upplevde att hon var en betydelsefull person med förmåga att 
förändra livet för andra. Hon lärde sig också att offentligt agerande för andra var 
något att vara stolt över. 

För att ett engagemang skulle bli bestående i en fråga och i ett speciellt socialt 
sammanhang, kom känslan av ”att komma till sin rätt” och av ”att ha något att 
bidra med” att framträda som betydelsefulla förutsättningar för ett engagemang i 
handling. Man kan se det som att man behöver hitta sin nisch. Att man upplever 
sitt eget bidrag som betydelsefullt i relation till andras bidrag framstår som mer 
avgörande för om man ska engagera sig eller ej, än att man fäster stor vikt vid 
sakfrågan i sig. 

109 Med mimesis avses en process av skapande efterbildning som inte innebär en kopie-
ring av förebilder. Förebilder väljs. Man väljer även i vilka aspekter de blir förebilder. 
Mimesis beskrivs i kapitlet Teoretiska perspektiv III: Livsvärlden.
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I klimatfrågan, som Carl upplever som hotfull och angelägen att arbeta med, 
kan svårigheten att komma till sin rätt ses som en av anledningarna till att Carl 
inte arbetar mer aktivt med frågan. Visserligen är han på individnivå aktiv genom 
sina livsstilsval, men på kollektiv nivå är han inte så involverad. Han upplever att 
andra sköter frågan bättre än vad han skulle göra, även om han medger att hans 
bidrag skulle kunna vara av betydelse också. Han förklarar att det redan finns så 
många andra som arbetar med klimatfrågan och att de gör det bättre än vad han 
skulle kunna göra. Carl säger att hans insatser gör större nytta i frågor där han 
känner att det är roligt och att hans bidrag betyder mer.

Jordbrukspolitik och global livsmedelsförsörjning, en av Carls hjärtefrågor, är 
ett exempel på en fråga där han inte ser att det finns en ingång för honom till en-
gagemang. Trots att Carl vill engagera sig i frågan, arbetar han inte speciellt aktivt 
med den. Anledningen han anger är att han upplever att han inte kan se hur jord-
bruks- och livsmedelsfrågorna ska angripas. Han har identifierat en rad problem 
och i viss utsträckning en del strukturella orsaker, men på problemlösningsnivån 
blir det alltför komplext att ta sig an. Det är svårt att se vilken aktör som kritik 
och förslag ska riktas till eftersom ansvaret för de problem som är identifierade 
finns på många nivåer och har olika karaktär. Det finns inte någon upparbetad 
struktur, något projekt eller organisation att ingå och delta i. Därför ligger frågan 
på is för Carls del. I det här fallet är det bristen på upplevd handlingskompetens 
i aspekten kunskaper om påverkansmöjligheter, som hindrar Carl från att agera. 
Carl berättar om olika ansträngningar han gör för att öka sin kompetens inom 
området, bland annat genom studier, men än så länge upplever han bristen på 
handlingsstrategier och bristen på ingångar som hinder. 

Matilda erfor en nedgång i sitt engagemang, i handlingskompetensaspekten 
vilja, mod och lust, när hon upplevde att hon inte kom till sin rätt. När hon inte 
själv trodde på sin kompetens fast hon hade fått en nyckelroll i en för henne vä-
sentlig fråga, sjönk hennes motivation och hon kände trötthet. Matilda anför so-
cialt samspel, åldersstrukturer och maktrelationer som viktiga faktorer som påver-
kar om hon känner att hon kommer till sin rätt eller inte. Det framträder också 
att hon erfarit engagemang i tydliga och konkreta här-och-nu-frågor (regional 
miljöförorening i Asien) som mer stimulerande, än alltför abstrakta, långsiktiga 
och nyanserade frågor (diffusa och fördröjda effekter av kemikaliehantering). Hon 
upplevde också att det var lättare att väcka engagemang bland andra människor 
i mer konkreta frågor. Hon har trots det inte skyggat för det komplexa, otydliga 
och abstrakta, även om hon har upplevt att det finns gränser för vad hon långsik-
tigt orkar engagera sig i. Att uppleva sig bemästra lagom utmanande uppgifter, 
som också är någorlunda avgränsade, verkar stimulera Matildas handlingslust. 
Den dämpas däremot när hon upplever sin kompetens övervärderad av andra. Att 
uppleva tvång minskar också viljan och lusten att vara aktiv, berättar hon.

Karins levnadsberättelse kantas av beskrivningar av hur hon uppmärksammats 
och upplevt uppskattning, framförallt från vuxenvärlden. Det har handlat både 
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om skolprestationer, om allmänt miljöengagemang och om specifika handlingar 
som att till exempel häva upp sin röst på opinionsmöten. Karin framhåller sitt 
behov av att få bekräftelse från de som betyder något för henne: föräldrar, lärare 
som hon uppskattar, föreningsmedlemmar och arbetsgivare. Det innebär inte att 
hon räds att konfrontera dem som hon anser bör konfronteras.

Att erfara kompetens ska inte förväxlas med att uppleva att man kan fakta, 
även om det ingår som en del i den upplevda kompetensen. Upplevd kompetens 
kan handla om att man erfar att man besitter insikter, att man har en förmåga 
att påverka, att man vågar, att man kan analysera, att man kan lösa problem, ta 
initiativ, organisera, kommunicera eller samverka socialt. Upplevelse av status i 
den grupp man agerar, inverkar på möjligheterna att känna att man kommer till 
sin rätt. 

Kontrasterande perspektiv och normativ grund

Redan tidigt kom Karin, Carl och Matilda att konfronteras med kontrasterande 
perspektiv i existentiella frågor – meningen med livet, trosfrågor och i synen på 
gott och ont. De berättar om situationer som mer eller mindre tvingade dem att 
ta ställning i olika existentiella frågor kopplade till handling. Ibland framstod 
kontrasterna mellan personer som stod dem känslomässigt nära, som till exempel 
föräldrarna, och ibland framstod de mellan grupper som de kände samhörighet 
med. 

De kontrasterande perspektiven framträder mot en normativ grund (kärnan i 
värderingssystemet) som i berättelserna framstår som formad och tämligen själv-
klar redan i barndomen. Den normativa grundens element utgörs av en överty-
gelse om människors lika rätt att tillgodose sina grundläggande behov, ett rättvi-
sepatos, och en övertygelse om individens ansvar för andra, även icke-närstående, 
och för sina handlingar.

Den normativa grunden kunde ibland utmanas av andra som inte var känslo-
mässigt närstående. Då ledde det istället till emotionellt avståndstagande från 
utmanarna och bidrog snarast till att övertygelsen om vad som var rätt förstärktes. 
Annorlunda var det med de kontraster som representerades av emotionellt närstå-
ende personer. De kontrasterna kunde istället bidra till emotionellt påfrestande 
ställningstaganden. Det gällde kontraster som framträdde mellan de olika per-
spektiv som kunde rymmas inom den normativa grunden. Genom att konkreta 
skillnader i värderingar och trosfrågor framträdde i livsvärlden på ett sätt som 
inte gick att undkomma, och på sätt som hade konsekvenser för olika hand-
lingsval, kom kontrasterna att få betydelse för flera aspekter av handlingskom-
petens: vilja och förmåga att ta ställning, kritiskt förhållningssätt, värdemässiga 
ställningstaganden och en vakenhet/beredskap för att ompröva sina egna synsätt 
och ställningstaganden, beslut och handlingar. Omdömeskraften och förmågan 
att distansera sig genom att pröva olika perspektiv kom att tränas.
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Karin berättar om hur hon tidigt resonerade om rätt och fel och gott och ont, 
i relation till olika auktoriteter, som exempelvis föräldrarna och Gud. Mammans 
kristna värderingar och pappans vänstervärderingar utgjorde en grund som hand-
lade om att bry sig om andra och en principiell grundinställning om alla männis-
kors lika värde. Särskilt skulle man bry sig om de utsatta. Kontrasten kom så små-
ningom att framstå mellan å ena sidan mammans kristna, direkt mellanmänskliga 
och närhetsmoraliska engagemang och å andra sidan pappans mer principiel-
la, politiska och systeminriktade engagemang. Men kontraster framstod också 
mellan de egna föräldrarna och andras föräldrar, som pappans pannkakskalas för 
alla barn i kontrast till andra föräldrars inställning att var och en ska sköta sig och 
sina barn. Den senare kontrasten gav upphov till känslomässiga reaktioner som 
befäste den normativa grundsynen att man ska bry sig om varandra, även utanför 
familjekretsen. Pappan framstår i Karins berättelse som den som representerar 
det rätta och grannmamman som den som handlar fel. Svårare var det för Karin 
när olika kontrasterande synsätt representerades av närstående auktoriteter. I de 
lägena tvingades Karin att väga olika alternativ mot varandra och ta egen ställ-
ning. Det var genom att urskilja skillnader i tro, synsätt och värderingar mellan 
de känslomässigt närstående auktoriteterna som Karin, ibland i en känslomässigt 
krävande process, sökte handlingsalternativ. 

I flera fall har mötena med kontrasterande perspektiv varit av mer stadigva-
rande karaktär, som exempelvis mammans individ- och omsorgsinriktade för-
hållningssätt och pappans samhälleliga och politiskt/strukturella. I andra fall har 
mötena haft karaktär av vändpunktshändelser genom vilka Karin, med ett förvå-
nat ”Kan man tänka så?”, vidgat horisonterna och kommit att omkonstituera sin 
förståelse av till-världen-varon. Ett exempel på detta är berättelsen om när hon 
besökte grannlandet och konfronterades med systerföreningens ställningstagande 
för strukturell påverkan istället för påverkan genom livsstilshandlingar.

Carl har beskrivit upplevelser av filosofiska, religiösa och sociala kontraster 
som något som påverkat honom genom åren. Han inleder med den första be-
skrivningen av ”motstridiga vibbar”, mellan världsbilden så som den fram trädde 
för Carl i frikyrkoförsamlingen110, och så som den framträdde för honom i 
skolan. Den normativa grund han beskriver utgörs av varianter på temat ”alla 
människors lika värde”, vilket i skolan konstitueras på ett delvis annorlunda sätt 
än i frikyrkoförsamlingen. Även pappan bidrar till variationen av synsätt på den 
normativa grunden. I föreningslivet utvecklas den normativa grundens betydelse 
vidare genom diskussioner. Carl beskriver att hans kritiska tänkande också stimu-

110 Carl berättar att moderns frireligiositet och engagemang i en församling medförde 
att han fick sig ”pådyvlad” en civilisationskritik och syn på det rådande samhället som 
allmänt ”ruttet och dekadent”. Carl fick ”motstridiga vibbar” som gjorde att han inte 
kunde ta till sig allt.
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lerats av olika lärare som genom hela hans skoltid ifrågasatt det förgivettagna och 
presenterat kontrasterande synsätt till det.

Matilda hänvisar till sina upplevelser av kontraster på handlingsnivå – mam-
mans handlingskraft i relation till pappan och andra föräldrar, konsumism (skol-
kamratens tio My Little Pony och ständigt nya kläder) kontra resurshushållning 
(en My Little Pony och second hand kläder). För Matilda konstitueras den stora 
kontrasten mellan de som handlar (avståndsmoraliskt) och de som inte handlar, 
men den berör också hur man handlar: konfrontativt eller övertygande. Den nor-
mativa grunden hon fått med sig hemifrån beskriver hon som ”att man ska vara 
snäll även mot främmande människor” och att det ska gälla ”oavsett om det är 
över kontinenter eller om det är … hemma.”

Kontrasterande alternativ och övning i att ta ställning går också att laborera 
med i tankeexperiment. Karin berättar om moraliska tankeexperiment i barndo-
men, i vilka hon med dramatiska anslag utmanade sin offervilja för djur och 
natur, men också för andra människor. Tankeexperiment, genom vilka hon växlar 
perspektiv, har hon fortsatt med för att vidareutveckla ett kritiskt förhållningssätt 
även till sina ställningstaganden och sin världsbild. Vid sidan om tankeexperi-
menten, reflekterar Karin kring sina egna erfarenheter av händelser och relationer 
och ställer ofta alternativa tolkningar mot sin spontana tolkning och sitt eget 
handlande. Karin vill förstå varför andra människor inte kommer till samma slut-
satser som hon själv när det gäller strategier för hållbar utveckling. Hon använder 
perspektivbyten för att försöka förstå varför människor kan ha svårt att acceptera 
problembeskrivningar som för henne är självklara, som till exempel att ”bilsam-
hället är ohållbart”. Genom att med ett tankeexperiment ställa sig själv inför en 
utsaga som för henne vore svår att acceptera, som till exempel att ”miljöfrågan 
är en bluff”, känner hon efter hur hon skulle hantera den. Hennes hypotetiska 
upplevelse av hur ångestladdat det skulle vara, överför hon till sina meningsmot-
ståndare i bilfrågan. Hon upplever sig därmed förstå grunden för deras reaktioner 
och ställningstaganden bättre.

Handlingsimpregnering 

Förhållningssättet att individer har valmöjligheter och att handlingsvalen får 
olika konsekvenser, önskvärda eller icke-önskvärda, konstitueras från tidiga barn-
domsår och genom ungdomsåren. Till-världen-varon impregneras av erfarandet 
av att mänskliga val och inte lagbundna skeenden avgör mycket av utvecklingen. 
Handlingsinriktade förebilder agerar i berättelserna för utsattas intressen och för 
att förändra förhållanden i världen. Vuxnas och äldre ungdomars betydelse som 
förebilder kan snarare liknas vid mimesis, skapande efterlikning (Ricoeur, 1976), 
än imitation. Denna mimesis kan ses som handlingsimpregnering, en konstitutiv 
process till handlings-tillvändhet, som innebär en introduktion till möjligheternas 
språk förbundet med handling. Idén om handlingars långtgående konsekvenser 
i tid och rum väcks tidigt av föräldrar eller andra, men förstärks av ett språkbruk 
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introducerat av miljörörelsen. Genom begrepp som ekologiska fotavtryck och 
rättvist miljöutrymme, framträder samband mellan egna handlingar och globalt 
samt tidsmässigt utsträckta konsekvenser. Därmed får handlings-tillvändheten en 
avståndsmoralisk dimension. Kunskaper om att valen har konsekvenser, i kom-
bination med känsla av ansvar för helheten, ökar kunskapstörsten. Engagerad 
handling beskrivs som något menings- och lustfyllt i sig. Ibland beskrivs den ha 
karaktär av lek. Erfarenheter av egen och andras framgång i påverkansarbete stär-
ker handlingsbenägenheten. Konstitution av handlings-tillvändhet beskrivs som 
resultat av handlingsimpregnering genom mimesis, där handling får nytt innehåll 
och tar sig nya former.

I Carls berättelse initieras handlingsimpregneringen genom handlingsinrik-
tade lärare med budskapet att historien skapas av människor som handlar och 
”kämpar”. Berättelser om möten med idén att det finns valmöjligheter och hand-
lingsalternativ konstitueras i Carls levnadsberättelse från tidiga skolår till högsko-
lenivå. Det ”har alltid funnits lärare” som betonat positiva möjligheter och att det 
går att påverka. Carls berättelser om hur han fått tillgång till möjligheternas språk 
i skolan, har huvudsakligen rört en allmänt hållen grundinställning till tillståndet 
i världen. Ett konkret undantag var klassens insamling för att rädda regnskog i 
grundskolans tidiga år. I föreningslivet däremot, kom möjligheternas språk och 
värdegrunden i allt högre grad att konkretiseras och handla om både lösningsal-
ternativ och handlingsalternativ i praktiken, på individuell och kollektiv livsstils-
nivå och på samhällelig/strukturell nivå. 

För Carls del handlade möjligheternas språk om att det var möjligt att på-
verka sitt eget liv genom aktiva val – att motionera, äta hälsosamt och att avstå 
från alkohol. Man behövde inte bli alkoholist bara för att ens förälder var det, 
till exempel. Men det handlade också om handlingsperspektiv på så storskaliga 
projekt som demokratins framväxt. Demokratins framväxt beskrevs i skolan som 
resultatet av människors kollektiva arbete för den. Handlings-tillvändhet fanns 
också i lärarnas budskap om att världen håller på att bli bättre, tack vare aktiva 
människors individuella och kollektiva insatser. 

Karin upplevde sig inte enbart som privilegierad, utan såg sig också tidigt som 
någon som kan agera och uträtta saker, även i publika sammanhang. Hon upp-
levde sig bekräftad i detta av andra: kamrater, lärare och föräldrar. Det var främst i 
vuxenvärlden som hon fick bekräftelsen, men periodvis, och i vissa sammanhang, 
även bland jämnåriga. Tilltron till den egna förmågan att påverka har stärkts i 
skilda sammanhang, såsom erfarandet av hur hon klarat krävande skoluppgifter 
genom att anstränga sig och hur hon lyckats få sin pappa att sluta röka men även 
av mammans framgångsrika påverkan på kommunpolitiker. Sammanfattningsvis 
har tidiga och genom livet fortlöpande bekräftelser, från lärare i skolan men även 
från föreningslivet och yrkeslivet, stärkt Karin i upplevelsen av att hon kan lära 
sig det hon vill, att hon kan åstadkomma resultat och att hon kan påverka. Hon 
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har inte bara erfarit att det lönar sig att anstränga sig, utan dessutom att det är 
lustfyllt att anta utmaningar och att anstränga sig.

Handlingars koppling till kunskap är stark i flera av Karins berättelser. Redan 
före skolåldern upplevde Karin att hennes kunskapsbrist, till exempel om miljö-
påverkan av egna handlingar, kunde göra att hennes agerande kunde få konse-
kvenser hon inte önskade. Många korta berättelser och beskrivningar visar Karins 
lust att lära nytt, från tidig ålder till vuxenliv. De visar också hennes entusiasm 
för att använda kunskaperna för att kunna påverka samhällsutvecklingen.111 
Berättelserna om löven och det blommiga toalettpappret kan ses som berättelser 
om händelser som stärkt Karins bild av att mänsklig handling spelar roll för vad 
som inträffar i världen: att använda blommigt toalettpapper ger negativa effekter 
i naturen. 

I Matildas levnadsberättelse är handlingstemat genomgående. Den inleds med 
en berättelse om mammans ställningstagande och handlingar som konsument, 
som en som övertygar andra människor i frågor som rör andra människor (flyk-
tingbarn i Sverige, spädbarn i andra länder såväl som de egna barnen). Bilden av 
mamman som en förebild som kan förändra världen genom att kommunicera, går 
som en röd tråd genom Matildas levnadsberättelse. Även möten med andra män-
niskor som engagerar sig och handlar i hållbarhetsfrågor, till exempel andra fält-
biologer, stimulerar till handling. Det ger Matilda hopp och höjer hennes arbets-
motivation att vara del i en större agerande gemenskap. Handlingserfarenheten 
hon fick genom att vara med i fältbiologerna grundade sig på ett brett utbud av 
olika typer av påverkanshandlingar och aktiviteter. Genom att till en början pröva 
lite av varje, kom hon successivt att börja nischa sitt engagemang.

Tillit från och tillit till vuxna 

Frihet under ansvar, snarare än hårda krav och kontroll från föräldrarnas sida, 
är ett genomgående tema i de tre levnadsberättelserna. En grundläggande tillit 
från någon vuxen som beskrivs som känslomässigt betydelsefull i något avseende, 
finns beskriven i samtliga levnadsberättelser. En möjlig tolkning är att tilliten från 
de betydelsefulla vuxna föder och göder en önskan om att svara upp mot tilliten, 
att ta ansvar och att inte göra den tillitsvisande besviken. En ytterligare möjlig 
tolkning är att tilliten också stärker självtilliten, vilket kan främja vilja och mod 
att ta ställning. 

Berättelser om självdisciplin kan ses sammanhänga med tilliten. Istället för 
att enbart lära sig följa uppställda regler, stimulerades Karin, Carl och Matilda, 
på olika vägar, till att reflektera över rätt och fel sätt att handla på, utifrån andra 
grunder än regellydnad.

111 Karin talar om att kunskap inte räcker för engagemang och handling. Hon säger att 
det också handlar om ”magkänsla”. 
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Att bryta mot regler uppställda av vuxensamhället blev inte något självändamål 
för någon. Ingen beskriver sig ha gjort någon ”tonårsrevolt” av radikalare slag, 
speciellt beskriver de inte engagemanget som revolt mot föräldrarna. De har sna-
rare upplevt att de byggt vidare på ett arv från föräldrarna, även om det kommit 
att ta sig nya uttryck och nya former och i vissa fall radikaliserats.

Att inte göra revolt mot den närmaste vuxenvärlden, lärare och föräldrar, och 
att inte identifiera sig fullständig med den egna generationen, innebär en större 
grad av självständighet i beslut och agerande gentemot jämnåriga i skolan. Ingen 
av dem dras med i den utbredda alkoholkulturen bland skolkamraterna. Den 
utbredda konsumtionskulturen bland ungdomar är också något som de söker sig 
bort från under tonåren. 

Att vara van vid att visas tillit gör det påfrestande när det sker ett undantag. 
När Karin upplever sig misstrodd av läkaren som misstänker henne för att smyg-
röka, och av läraren som anser att Karin slarvat när hon skrev bokstaven Ä, börjar 
Karin nästan att misstro sig själv och upplever ett starkt obehag. Att uppleva miss-
tro från föreningskamrater väcker på liknande sätt känslor av sårbarhet och skam 
till den grad att Karin är på väg att byta forum för sitt engagemang.

Matilda betonar att hennes drivkrafter handlar om att hon själv känner vad 
hon vill göra och inte styrs av att någon har sagt till henne vad hon ska göra. Hon 
tror att detta gäller människor i allmänhet. 

Både Carl och Karin uttrycker i allmänna ordalag att de alltid haft stor frihet 
och att de upplevde att föräldrarna visade tillit till deras omdöme. Bland annat 
har de erfarit att de kunnat påverka sina föräldrar. I Matildas berättelse är det 
framförallt mamman som visar tillit till Matilda, medan pappan visar tillit till 
Matildas mamma. Mamman visar stor tillit till såväl Matildas intellektuella kapa-
citet som till hennes allmänna omdöme, redan under grundskoletiden. Mamman 
bryter till och med mot skolans regler för att Matilda ska kunna ägna sig åt sitt 
engagemang.

Olika vuxna kom att bli förebilder i olika bemärkelser. En fågelintresserad 
bekant till familjen bidrog till att utveckla Carls naturintresse. Några lärare, från 
lågstadiet till gymnasiet, som Carl kom väl överens med och som hade ett kri-
tiskt men positivt förhållningssätt till tillvaron, blev i olika avseenden förebilder. 
Matilda framhåller särskilt sin mamma och hennes handlingskraft och kommu-
nikativa förmåga, en lågstadielärare och hennes kommunikativa förmåga samt 
pappans intresse för kunskap och böcker, som inspirationskällor. 

I samtliga levnadsberättelser framträder också vuxenrelationer som inte präg-
lats av tillit och det är i relation till dem som oppositionella drag visar sig hos 
Carl, Matilda och Karin.

Social gemenskap kontra utanförskap

Den sociala gemenskapen i föreningslivet spelade roll för utveckling av flera 
aspekter av handlingskompetens. Föreningslivet beskrivs bland annat som en 
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övningsarena för olika påverkanshandlingar och för personlig och social utveck-
ling, inte minst för utveckling av självkännedom. Det var lustfyllt och lärorikt i 
föreningslivet på ett annat sätt än i skolan. Föreningslivet gav rika möjligheter 
till att utveckla handlingserfarenhet, både när det gällde direkta och indirekta 
handlingar. 

Betydelsen av social och värdemässig samhörighet blir synlig i kontrast till 
beskrivningar av utanförskap i levnadsberättelserna. Utanförskapet, i relation 
till skolans sociala kamratmiljö, beskrivs delvis som påtvingat och delvis som 
självvalt. Att känna sig inkluderad, att känna värdegemenskap och tillhörighet, 
kunde komma till uttryck i sådant som att man kunde ”skratta åt samma saker”. 
Värdegemenskapen och tillhörighetskänslan hade ett värde i sig. Att tillhöra en 
gemenskap med gemensamma mål beskrivs ge vilja, mod och emotionell kraft 
att agera. Att tillhöra en grupp som man upplever som särskilt välinformerad 
och medveten, kunde ibland ge en angenäm känsla av exklusivitet. Ibland kunde 
emellertid exklusiviteten också upplevas som ett hinder för att bredda engage-
manget till fler.

Carl beskriver ett utanförskap i form av en känsla genom hela grundskoleti-
den, av att kamratrelationerna i skolan inte riktigt fungerade. Matilda beskriver 
utanförskapet som en kortvarig period av utfrysning under en termin på mel-
lanstadiet. Karin beskriver det som en i efterhand uppblossande känsla när hon 
upplevde frigörelsen i föreningsgemenskapen och i en ny kamratgrupp i gymna-
sieskolan, som kontrast till högstadietiden. 

Karin berättar om hur tid, kraft och energi frigjordes när normativiteten i 
en ungdomsförening ersatte den i hennes tycke mer krävande konventionella 
normativiteten i skolmiljön, som inte stod i samklang med hennes värderingar. 
Föreningsengagemangets nya sociala gemenskap, aktiviteter och aktioner, möj-
liggjorde konstitution av en ny social roll, en ”tuffare identitet”, utan att hon 
därmed behövde bryta med den skötsamhet som bland annat präglade hennes 
roll i förhållande till skolarbete och alkohol. Föreningslivet gav henne nya möj-
ligheter att positionera sig i det sociala livet. I den nya gemenskapen kvalificerade 
man sig i den sociala hierarkin på andra grunder än i skolan. 

Förutom den positiva känsla av värdegemenskap och samhörighet som fören-
ingslivet bidrog med, berättar Karin också om den uppmärksamhet hon fick för 
det hon presterade där. Den positiva uppmärksamheten och den höga status hon 
kom att uppleva i gruppen, stimulerade hennes engagemang och handlingslust. I 
kontrast till detta framstår berättelsen om när hon kände sig kritiserad för att vara 
”karriärist”. Då tappade hon emotionell energi och lust att agera.

Föreningslivet kom under en period efter gymnasiet att fylla hennes liv så till 
den grad att hon kunde känna tomhet och inte riktigt veta vad hon skulle ta 
sig för, om det inte var något på gång i föreningen. Hon hade oftast ledande 
och framträdande roller i styrelser och arbetsgrupper. Under en övergångsperiod 
mellan två föreningar kände hon en vilsenhet över att inte ha en organisatorisk 
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plattform att utgå ifrån. Att denna korta period nämns som kontrast till de andra 
aktivare perioderna, belyser ytterligare hur betydelsefulla föreningarna upplev-
des av Karin. Hon tydliggör vilken betydelse det sociala sammanhanget har för 
henne, inte för att upprätthålla värderingarna, men för att kunna agera i enlighet 
med värderingarna och därmed vara aktiv i påverkansarbetet.

En känsla av utanförskap hade följt med Carl genom åren och bidragit till själv-
ständighet och integritet och att han inte oreserverat låtit sig ”dras med” i rörelser. 
Det började med att han var nyinflyttad på lågstadiet, att han tillhörde frikyrko-
församlingen och att det inte riktigt fungerade socialt med klasskamraterna. Även 
om Carl inte okritiskt lät sig dras med i några föreningar och rörelser, utan behöll 
en viss distans, framhåller han föreningslivets stora betydelse för honom på flera 
plan. När väl Carl gått med i en förening gick han snart med i fler. Han upplevde 
det positivt att, från att ha känt sig udda, komma in i sammanhang där han hade 
någonting gemensamt med andra. ”När personer som trivs tillsammans träffas, 
då blir det bra liksom”, säger Carl. Han beskriver också föreningslivets mångfald 
av människor och deras mångfald av sätt att vara på, som viktigt för honom att 
erfara. Erfarenheterna hjälpte honom att utveckla olika sociala förmågor som att 
stärka sociala band och att minska social friktion. Dessutom bearbetades frågor 
om sociala relationer, maktstrukturer och härskartekniker aktivt i föreningslivet. 
Sammantaget bidrog detta för Carls del till reflektioner som gav öppningar för 
nya sätt att samspela med andra på. Carl upplevde föreningslivets frihet från alko-
hol som positiv eftersom hans helnykterhet därmed inte kom att särskilja honom 
från de andra. Förutom den sociala gemenskapen erbjöd föreningslivet aktiviteter 
som Carl beskriver som lustfyllda och lärorika: exkursioner i naturen, demonstra-
tioner, gatuteater, diskussioner, att påverka politiker och skogsbolag och diverse 
andra aktioner. Handlingserfarenheten detta gav, väckte känslor och frågor och 
stimulerade Carl till att kritiskt överväga olika handlingsalternativ.

 När Matilda under mellanstadietiden utsattes för utfrysning i klassen, hade 
hon en alternativ gemenskap i fältbiologklubben dit hon kunde ta sin tillflykt. 
Där hon kunde känna samhörighet. Det stärkte hennes oberoende gentemot 
skolkamraterna och gjorde att hon inte behövde känna sig så ensam. Den styrke-
position som detta gav henne utnyttjade hon till att ta ställning emot en del av de 
värderingar som hystes av främst ledargestalten för utfrysningen. I fältbiologerna 
fanns förebilder som stod för andra värderingar. Det var värderingar som Matilda 
delvis kände igen hemifrån. Den stärkta gemensamhetskänslan med fältbiolo-
gerna höll i sig efter det att situationen i klassen normaliserats. Matilda kunde 
inte riktigt återfå det fulla förtroendet för klassen efter det som hänt. Matilda 
söker i efterhand förklaringar till utfrysningen också hos sig själv. Kanske var hon 
för ”kaxig” i och med att hon redan hade en tillhörighet i fältbiologerna och sökte 
sina förebilder där? 

Att ingå i en gemenskap kan också vara att ingå i något mer abstrakt än en 
förening eller organisation. När Matilda talar om att ”det finns så många som 
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gör något”, hänvisar hon till en större, delvis okänd och abstrakt gemenskap, som 
kämpar och verkar för gemensamma värden. Värden som hon tror delas av de 
flesta, även om de flesta inte är beredda att ta konsekvenserna av det i handling i 
det sociala och kunskapsmässiga sammanhang där de befinner sig.

Särskiljande teman
Särskiljande teman (om än inte fullständigt särskiljande) som framträtt i analysen 
är:

Beteende eller handling som start för engagemang•	

Individens betydelse och ansvar•	

Beteende eller handling som start för engagemang 

Kan utveckling av handlingskompetens ta sin början i beteenden och rutin-
mässiga vanor för att sedan utvecklas till reflekterad och avsiktlig handling? 
Eller måste utveckling av handlingskompetens börja i en kritisk reflektion? 
Levnadsberättelserna skildrar olika möjliga vägar. Processen beskrivs ibland ta 
utgångspunkten i vanor och beteenden och ibland i kritisk reflektion och avsikt-
ligt ställningstagande. Någon stark motsättning mellan rutinmässiga vanor å ena 
sidan och aktiva vanor112 och handling å den andra, visar sig inte i analysen.

Matilda kom med i fältbiologerna på sin pappas initiativ och som mycket ung, 
till skillnad från Karin och Carl som aktivt sökte sig dit på eget initiativ. Matilda 
beskriver att hon kom in i föreningsgemenskapen innan hon hade format sina 
attityder och värderingar. Hon sökte inte som Carl och Karin efter en värdege-
menskap utan hamnade i den och påverkades i sitt beteende, ibland utan att veta 
varför. Hennes berättelse om att hon förstod att det var inkorrekt att ha med sig 
broilersmörgås till fältbiologutflykterna, var ett exempel på hur hon anpassade 
sina vanor av sociala skäl, för att inte avvika. Den nya vanan kom så småningom 
att bli en reflekterad handling som hon kom att tillämpa i nya situationer. Matilda 
berättar om oreflekterade vanor från hemmet och barndomen som hon behållit, 
men som så småningom kommit att bli reflekterade och aktiva. Att ha fått med 
sig vanor som skiljer sig från det konforma, verkar kunna stimulera till reflektion 
genom upplevda kontraster, och därmed kunna bädda för mer reflekterade och 
medvetna ställningstaganden. Karins och Carls berättelser börjar oftare med reak-
tioner, avsikter och handlingar, som sedan övergår i vanor för hållbar utveckling. 

112 Se Dewey (1999).
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En del av de nya vanorna utmanas och omprövas och övergår i nya handlingar 
som i sin tur blir vanor.

Individens betydelse och ansvar

Samtliga levnadsberättelser ger en bild av att mycket av tillståndet i världen, på 
gott och ont, är konsekvenser av mänskligt handlande. Men det finns skillnader i 
hur individens roll beskrivs i levnadsberättelserna. Det finns till exempel skillna-
der i synen på vilka möjligheter en individ har när det gäller att ta ansvar för sina 
handlingars konsekvenser för andra människor, i ett hållbarhetsperspektiv. Det 
finns också skillnader i synen på vilka skyldigheter en individ har att göra detta och 
vilka medel, individuella eller kollektiva, som är effektiva.

Exempel från Carls och Matildas berättelser får illustrera skilda perspektiv i 
de här frågorna. Matilda är den som i allra störst utsträckning uttrycker tillit till 
individens möjligheter att påverka världen och den som starkast betonar ett indi-
viduellt ansvar. Hon anför sina erfarenheter av mammans förmåga att ändra på 
det hon vill som förklaring till sin egen tilltro till individens möjligheter. Matilda 
tror att det är en inre känsla som är den viktigaste drivkraften – pressen på att 
handla ska inte komma utifrån. Det ska kännas bra att bojkotta en vara, för att 
det ska bli en hållbar handling. Handlingen ska inte göras för att någon annan 
utövar påtryckningar. Matilda säger att ”om dom bara förstod, så skulle dom nog 
gå med på det här” och hänvisar till att hon tycker att man ska tro på ”det goda 
i andra människor”. Medan Matilda uttrycker tro på kommunikation och kun-
skapsspridning som vägen till förändring, hyser Carl tvivel, även om han också 
för liknande resonemang om betydelsen av att vara insatt och av att tänka på 
hållbarhetsfrågorna. Carls berättelse tar fasta på erfarenheter av samtal med olika 
makthavare när kommunikation inte har fungerat. Carl tror att trots att individer 
kanske vill handla på ett visst sätt, tvingas de att handla på ett annat sätt på grund 
av olika strukturer och system som de inte kan komma ur. Han hänvisar till 
att det kapitalistiska systemets krav på vinst och expansion, i kombination med 
ojämn resursfördelning, försätter individer i situationer där de har begränsade 
möjligheter att göra val utifrån vad de upplever som moraliskt rätt och önskvärt. 
Kollektivt kan människor däremot långsiktigt förändra system och strukturer, 
enligt Carl.

Skilda perspektiv på individens roll, rymmer också olika inställning till plikt 
och skuld. Det finns påverkansarbete som känns tungt och motigt, men som 
upplevs som viktigt att få utfört. Ett individcentrerat perspektiv antyder känslor 
av plikt och samvete som drivkrafter för att göra sådant. Det visar sig framförallt 
när Matilda talar om sitt behov av att balansera plikterna med lustfyllda aktivite-
ter som att spela och måla, för att varaktigt orka även det tyngre och gråare påver-
kansarbetet. Det visar sig också när Karin till exempel talar om att kunna försvara 
en flygresa inför sig själv. Carl tonar ned betydelsen av individens plikt, men 
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föreslår istället ett kollektivt ansvar. Hos såväl Karins som Carls och Matildas be-
rättelser finns båda perspektiven representerade, men de har olika tyngdpunkt.

Motiv och drivkrafter
Motiven och drivkrafterna har hittills beskrivits integrerade med händelser och 
personliga egenskaper, men separeras här för att underlätta en diskussion om re-
lation till tidigare forskning. Fyra gemensamma motiv och drivkrafter som visar 
sig i analysen är :

Känslomässiga reaktioner som initierar önskan om förändring och vilja till •	
handling

Längtan efter meningsfullhet•	

önskan om att komma till sin rätt •	

Längtan efter gemenskap •	

Känslomässiga reaktioner som initierar önskan om förändring och vilja till handling

De känslor som beskrivits initiera engagemang (startaspekten) är empati, frustra-
tion, sorg, indignation, handlingslust och hoppfullhet. De känslomässiga reaktio-
nerna väcks i hög grad av andras lidande. Som exempel väcks empatin av utsatta 
människor och djur, frustration av att människor lider i onödan och sorg över att 
arter och kulturer går oåterkalleligen förlorade. Rättvisepatos väcks av indigna-
tion över att någon tar för sig på någon annans bekostnad. Känslor av handlings-
lust och hoppfullhet av inspirerande förebilder och möjligheternas språk. 

Längtan efter meningsfullhet

Att uppleva sina handlingar för hållbar utveckling som meningsfulla beskrivs som 
värdefullt och ibland som ett nödvändigt villkor för påverkanshandlingar. Livet 
känns meningsfullt när man kan ”få saker att gå ihop” med det ”man tror på”. 
Det vill säga, handlingar erfars som meningsfulla när man 

erfar samstämmighet mellan sina värderingar och handlingar •	

erfar samstämmighet mellan sin övertygelse om sakernas tillstånd och sina •	
handlingar

Samstämmighet mellan egna värderingar och egna handlingar

önskan om att göra det rätta och goda är en aspekt av meningsfullheten – att 
verka för det goda och rätta känns meningsfullt, även för dess egen skull och även 
om man tvivlar på att det ger andra effekter. Det känns bra ”inför sig själv” att 
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”vara juste”. Det ger en känsla av inre tillfredsställelse att uppleva mening genom 
samstämmighet mellan egna värderingar och handlingar. Att handla koherent med 
samvete eller självbild är exempel på vad som kan ge känsla av meningsfullhet.

Samstämmighet mellan övertygelsen om sakernas tillstånd och sina handlingar

En handling kan erfaras som meningsfull i relation till hur effektiv den bedöms 
vara i förhållande till det man vill uppnå. Meningsfullhet upplevs när man tror 
att handlingarna spelar roll: ”jag skulle ju inte orka att hålla på … och kämpa för 
olika saker, om det inte var för att jag trodde att det går att göra en skillnad”. Att 
avstå från något upplevs till exempel inte som en uppoffring om man bedömer 
att det kan bidra till önskvärda konsekvenser, eftersom det då känns meningsfullt 
att göra det. En övertygelse om att förändringar i individuell livsstil inte är lika 
verkningsfulla som systemförändringar, kan göra att motivationen för att påverka 
genom livsstil sjunker. (Men påverkan genom livsstil kan ändå erfaras som me-
ningsfull, om den bidrar till samstämmighet med värderingar, samvete eller själv-
bild enligt ovan.)

Önskan om att komma till sin rätt 

Det ger energi, kraft och glädje att komma till sin rätt – att erfara sig kompetent 
för en uppgift och för ett sammanhang, att känna att man har något att bidra 
med, att kunna bidra till problemlösning, att känna att man kan göra sig själv 
och andra glada. Sammanhang i vilka man inte upplever sig komma till sin rätt 
överges ofta efter ett tag och nya sammanhang söks. 

Längtan efter gemenskap

Den direkta kontakten och interaktionen med andra människor i en känsla av 
gemenskap kan i sig ge emotionell energi. Att erfara värdegemenskap, att dela 
gemensamma upplevelser och projekt och att känna delaktighet och tillhörighet, 
beskrivs främja handling. Att samarbeta och lösa problem tillsammans ger glädje. 
Gemensamt arbete med hållbarhetsfrågor kan ibland ge rika tillfällen till det.

En gemenskap på ett mer abstrakt plan kan också stärka benägenheten att 
handla, även när det är svårt att se en mening med den egna handlingen, genom 
att den kan upplevas som så marginell. Då kan upplevelsen av att andra ”kämpar”, 
någon annanstans, göra att man själv vill agera. Att uppleva sig ingå i ett större 
sammanhang, om än abstrakt, kan ge tillitskänslor och stöd när man upplever 
motgång i det egna arbetet. Här finns också en koppling till drivkraften att söka 
mening – den egna handlingen ses ingå i ett större och kollektivt sammanhang 
och upplevs därmed som meningsfull.
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Den här avhandlingen beskriver tre ungdomar, som tidigt i livet upplevt att de 
vill och kan påverka, även i de stora frågorna. De har fortsatt, ihärdigt genom 
åren, att på olika sätt försöka förändra världen i den riktning de tror på – med 
kommande generationers och världens fattiga befolknings bästa för ögonen. Hur 
har de blivit sådana att de vill och på fullt allvar tror att de kan påverka i de 
stora globala frågorna: klimatfrågan, livsmedelsfrågan, hoten mot ekosystemens 
resiliens och den biologiska mångfalden? Hur upplever de att de har utvecklat 
de aspekter av handlingskompetens som de behöver, för att kunna agera i de här 
frågorna? Vad och vilka upplever de har påverkat dem? Det är frågor som den här 
studien söker svar på.

Jag inledde min studie strax innan FN proklamerade en dekad för utbildning 
för hållbar utveckling (2005-2014). Det var en tid när begreppet hållbar utveck-
ling debatterades livligt och ifrågasattes ur många olika synvinklar. Att vid den 
tiden intressera sig för vad som skulle kunna sägas vara handlingskompetens för 
hållbar utveckling innebar utmaningen att söka en normativ men samtidigt bred, 
öppen och generell grund för vad som kan sägas vara att handla för hållbar ut-
veckling. Den grund jag valde att formulera var avståndsmoral. En annan utgångs-
punkt som också kom att skilja denna studie från tidigare är handlingskompetens, 
med de aspekter som detta bildningsideal rymmer.

Genom att en av utgångspunkterna för studiens urval av intervjupersoner är 
avståndsmoral, faller individer med engagemang som enbart är lokalt i tid och 
rum bort från studien. Ett engagemang som enbart omfattar en närbelägen skogs-
dunge eller en lokal förorening som den engagerade själv är drabbad av, är inte 
heller tillräckligt för att en individ ska ingå med sin levnadsberättelse i den här 
studien. Genom utgångspunkten handlingskompetens, krävs också att den in-
tervjuade individen inte bara uttrycker vilja och engagemang utan också kritiska 
perspektiv. De kritiska perspektiven gäller strukturella orsaker till problem såväl 
som lösningsalternativ och handlingsstrategier och de riktas också mot det egna 
engagemanget. Kravet på kritiskt perspektiv som en del i engagemanget är inte 
något som kan tas för givet i de studier som gjorts hittills. Det kan vara en av 
anledningarna till att betydelsen av att uppleva kontrasterande perspektiv i nor-
mativa frågor har kommit att framträda som ett tema av vikt i den här studien, 
men inte i någon av de föregående.

Mitt sätt att gå tillväga metodologiskt har skilt sig på flera sätt från tidigare 
studier. Där de tidigare studierna huvudsakligen inriktats på att söka statistiska 
samband genom att studera stora grupper av människor med olika grad av pro-
environmental behavior, eller inriktats på att söka kluster och kategorier av signi-
fikanta händelser i miljöaktiva individers liv, har jag tagit mig an en av de utma-
ningar som riktats av flera forskare inom fältet. De menar att forskningen hittills 
avslöjat kluster av erfarenheter som leder till miljöansvarigt handlande, men att 
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det återstår mycket att lära, mer finmaskigt, om hur de verkar och interagerar 
(Chawla, 2006).

Jag har hittills använt två sätt att presentera svar på forskningsfrågorna. Dels 
har jag presenterat resultaten som individspecifika levnadsberättelser som beskri-
ver individens upplevda framväxt av avståndsmoralisk handlingskompetens, och 
dels som en integrerande analys som redovisar individövergripande gemensamma 
mönster. I den integrerande analysen framträdde sex gemensamma kärnpoänger 
i levnadsberättelserna. När jag nu i diskussionsdelen tar mig ytterligare friheter 
att göra tolkningar, väljer jag att presentera en modell i form av en typbeskriv-
ning av hur kärnpoängerna relaterar till varandra. Modellen beskriver en möjlig 
väg för att utveckla aspekter av avståndsmoralisk handlingskompetens. Innan jag 
presenterar denna modell ger jag först en relief åt mitt bidrag till forskningsfältet 
i relation till handlingskompetensmodellen (figur 1, s. 34) och ett urval resultat 
från tidigare forskning.

Att utveckla handlingskompetens för hållbar utveckling 
– resultaten i ljuset av handlingskompetensmodellen och 
några begrepp från socialpsykologisk forskning
I kapitlet Teoretiska Perspektiv I: Handling för hållbar utveckling presenterade jag 
en modell av handlingskompetensens aspekter som personlighetsmässiga, kog-
nitiva, sociala och värdemässiga (Breiting, Hedegaard, Mogensen, Nielsen, & 
Schnack, 1999). Här diskuterar jag min tolkning av vad som bidragit till att 
utveckla de olika aspekterna av handlingskompetens hos Karin, Carl och Matilda 
i ljuset av handlingskompetensmodellen och socialpsykologiska begrepp och teo-
rier om ERB (Environmentally Responsible Behavior).

De personlighetsmässiga aspekterna beskrivs i modellen i figur 1 (a.a.) som vilja, 
mod och lust att involvera sig och handla med ansvar för egen och andras ex-
istens, samt att ha tillit till sina möjligheter och sin förmåga att påverka. De 
personlighetsmässiga aspekterna hör tätt ihop med varandra och framträder som 
sammanflätade i mitt resultat. Med tillit till den egna handlingskraften och påver-
kansmöjligheten ökar viljan, modet och lusten, och vice versa. Men vissa distink-
tioner går att göra. Att känna ansvar och vilja för att handla kan ses som kopplat 
till det socialpsykologiska begreppet self-esteem (Rosenberg, 1965), självkänsla 
eller självaktning kopplat till motivet att se sig själv i ett positivt ljus och att upp-
rätthålla en positiv självvärdering. Genom att handla enligt sina värderingar ökar 
man sin självaktning, vilket ger positiva känslor. Det kan jämföras med Arendts 
(1998) fenomenologiska beskrivning av handling så som det som får en människa 
att visa vem hon är, att aktivt visa ”sitt väsens unika individualitet” (s. 243). Att 
ha mod att handla kan ses kopplat till self-efficacy, tilltron till den egna förmågan 
att handla och därmed påverka skeenden (Bandura, 1986, 1994, 1997). Den 
tilltron visar sig i mina resultat som en tillit med grund i den tillit man visats 
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av andra, men också med grund i de erfarenheter man har av att ha lyckats tidi-
gare. Den stöds också av en idé och övertygelse om att alla små handlingar som 
görs, tillsammans betyder något, även om man inte kan se konsekvenserna av de 
egna handlingarna. Modet att kämpa vidare, även i motvind, framstår i studien 
som knuten till en övertygelse om världen och framtiden som vare sig utopi eller 
undergång, utan som olika grader av möjligheter däremellan och att utfallet på-
verkas av människors handlingar. Att känna sig kompetent att handla i frågor som 
rör hållbar utveckling är enligt Kaplans teorier (2000) en motivationell faktor för 
att känna lust att handla, vilket ligger i linje med den här studiens resultat. De 
ytterligare faktorer som Kaplan argumenterar för visar sig också i den här studiens 
resultat: att känna sig behövd, att känna att man kan göra skillnad och förbättra 
tillvaron. Hans förslag är att istället för en ovanifrån styrd beteendemodifikation, 
i syfte att skapa ERB, skapa strukturer som ger tillfällen för människor att ut-
veckla förståelse för problemens grundorsaker, möjligheter att utforska, och delta 
i problemlösning i grupp. Sådana tillfällen är just vad den här studiens tre huvud-
personer erbjudits, men också bidragit till att skapa. Det har huvudsakligen skett 
i den icke-formella lärandesfären i föreningslivet. Strävan att ta ansvar för andra 
har därmed också tillfredsställt egenintresset, eftersom intervjupersonerna mått 
som bäst när de känt sig behövda och delaktiga, när de känt att de kommit till sin 
rätt och upplevt glädjen i gemensam problemlösning. 

De kognitiva aspekterna av handlingskompetens beskrivs i modellen (a.a.) som 
kunskap om problem, deras grundläggande orsaker, möjliga lösningar samt om 
handlingsalternativ och påverkansmöjligheter. Den kognitiva utmaningen fram-
står i min studies resultat som att det gäller att rikta sin uppmärksamhet mot 
hållbarhetsproblem med ett lösningsinriktat fokus, att känna en övertygelse om 
vilket lösnings- och handlingsalternativ man föredrar och att uppleva att det finns 
förutsättningar för att kunna agera. Stödjande forum, strategier och ingångar till 
påverkan är exempel på sådant som underlättar. Stödjande forum för handling och 
kunskap om strategier för påverkansarbete har varit få i berättelserna om skolans 
undervisning. Kunskap om strategier, men i ännu högre grad kunskap i strategier, 
kan vara svårt att utveckla i skolan eftersom det kräver tid till undersökningar och 
deltagande, tid och möjligheter att misslyckas, lyckas och att reflektera. Det har 
föreningslivet och i vissa fall lek i tidiga år, med hjälp av föräldrar, stått för. I kon-
kurrens med skolans andra uppnåendemål kan lärare uppleva att det är svårt att 
avsätta tid till aktivt påverkansarbete i skolan. Det kan upplevas problematiskt, 
även av andra skäl, att upplåta skoltid till påverkansarbete. Anmärkningsvärt är 
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emellertid att det finns så få spår av hur handlings- och påverkansstrategier be-
handlats i skolan ens teoretiskt, i de tre livsberättelserna.113 

De sociala aspekterna av handlingskompetens, omfattar enligt handlingskom-
petensmodellen insikt i och konkreta erfarenheter av hur man ensam eller tillsam-
mans med andra handlar på ett demokratiskt och ansvarsfullt sätt (a.a.). I Karins, 
Carls och Matildas levnadsberättelser finns flera exempel på just detta, både som 
direkta och indirekta, samt individuella och kollektiva handlingar. Skolan har 
spelat en underordnad roll i den här processen när det gäller konkreta uttryck. 
Det är föreningslivet som framhålls som den arena där de här aspekterna utveck-
lats och stimulerats. Det är där ungdomarna berättar att de fått handlingserfaren-
het i hållbarhetsfrågor. Det är handlingserfarenheter som ofta beskrivs som att de 
sitter i kroppen (jämför Merleau-Ponty, 1962). Ett brett spektrum av olika på-
verkanshandlingar har gjort det möjligt att pröva, känna efter och reflektera över, 
samt att ta ställning till olika påverkanshandlingar. Ställningstagandena har rört 
både hur det känslomässigt är att delta, hur effektiva olika påverkanshandlingar 
är och vad de får för konsekvenser för de som påverkas. Man kan ställa sig frågan 
vad som hade hänt om skolan erbjudit tillfällen till autentisk problemlösning och 
påverkanshandlingar inom skolans sociala ramar. Hur avgörande är det att det är 
i andra sociala sammanhang med andra hierarkiska mönster och maktstrukturer 
än skolans, som handlingserfarenheten utvecklas? I de tre fall som är den här 
studiens fokus, verkar de sociala sammanhangen spela roll för hur handlingskom-
petensens sociala aspekter utvecklas.

De värdemässiga aspekterna av handlingskompetens för hållbar utveckling, att 
söka normativa motiveringar, omfattar enligt modellen en förmåga att normativt 
definiera vad som är problem, att ta ställning till alternativa lösningar och visio-
ner samt till olika handlingsalternativ. De värdemässiga aspekterna är, i avseendet 
att ta ställning till lösningar, visioner och handlingsalternativ, tätt kopplade till 
de sociala aspekterna, men här med en starkare vinkling mot moral och normativ 
grund. De normativa motiveringar som framträtt har delvis varit sådana som 
upplevts som självklara, medan andra har fordrat bearbetning. Tillgång till språk-
liga verktyg som ekologiska fotavtryck och rättvist miljöutrymme samt bildspråk 
som ”antalet jordklot som skulle behövas om alla levde som vi”, har skärpt den 
normativa grunden i avståndsmoralisk riktning.114 Det har krävts att avstånds-
moraliska idéer introducerats och formulerats för att sedan utvecklas vidare och 

113 Det skolan beskrivits ha bidragit med till de kognitiva aspekterna av handlingskom-
petens varierar mellan intervjupersonerna. Beträffande ämnesrelaterade kunskaper gäller 
det till exempel kunskaper om miljöproblem i termer av konsekvenser, naturvetenskap-
lig begreppsförståelse, problemlösning av matematisk och naturvetenskaplig karaktär 
och historisk förståelse. Det gäller också kommunikativ förmåga samt förmåga till 
kritiskt tänkande. 
114 De språkliga verktygen kan ses som både kognitiva och värdemässiga.
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det har behövts tanketid och diskussioner. Känslomässiga reaktioner och upple-
velser av kontrasterande perspektiv har framhållits som betydelsefulla.

Att utveckla handlingskompetens för hållbar utveckling 
– resultaten i ljuset av forskning om signifikanta livshändelser
Sedan den första studien av signifikanta livshändelser inom området miljöen-
gagemang gjordes år 1977, har det gått drygt tre decennier. Sandell, öhman 
och östman (2003) har beskrivit att upplevelser av vad som är miljöproblem 
och miljöansvarigt handlande kommit att konstitueras på nya sätt under de tre 
decennier som gått. Att tidiga studier i huvudsak varit inriktade på naturvård 
och lokalt engagemang kan ses som ett uttryck för skiften i synen på miljöfrågor 
och miljöengagemang (Sandell, öhman & östman, 2003). Förändringarna har 
beskrivits som att synen på miljöproblem förändrats från att ha handlat om beva-
rande av natur via lokala miljöproblem till globala och tidsöverskridande frågor 
av rättvisekaraktär. Det är betydelsefullt att ha som bakgrund vid en jämförelse av 
den här studiens resultat med tidigare studiers.

Det är inte så att ett nytt sätt att erfara miljöproblem och miljöansvarigt hand-
lande helt kommit att ersätta ett tidigare. Flera olika sätt uppträder sida vid sida. 
Det sker däremot tyngdpunktsförskjutningar. Förändringen av politiska styrdo-
kument för bland annat utbildning kan vara en indikator på sådana förändringar. 
Forskningen behöver därmed formulera forskningsfrågor och urvalskriterier på 
nya sätt. Forskare inom det här fältet kan inte räkna med att komma fram till 
resultat som är giltiga en gång för alla, eftersom förutsättningarna hela tiden för-
ändras. Ny forskning kan, förutom att presentera nya resultat om signifikanta 
livshändelser, bidra med att synliggöra skillnader mellan hur processen att ut-
veckla engagemang konstituerats i olika historiska och kulturella sammanhang. 

Medan Tanner (1980) i sin studie av vad som format miljöengagemanget hos 
”citizens who have demonstrated amply their informed and responsible activism” 
(s.20) kom fram till att engagemanget tar sin början i ett engagemang för naturen 
i sig, kom Chawla (1999), nitton år senare, fram till andra resultat. Hon fann 
visserligen att en majoritet av de intervjuade beskrev sin väg till miljöengagemang 
med början i ett engagemang för naturen i sig, men också att en inte obetydlig 
andel, 25 %, istället beskrev en annan väg. Denna andra väg som de intervjuade 
talade om tog sin utgångspunkt i engagemang för social rättvisa, antingen som 
en parallell gren till engagemanget för naturen i sig, eller som det primära mo-
tivet115. Med idén om social rättvisa som normativ grund kom denna grupp att 
engagera sig i miljöfrågor som rättvisefrågor, snarare än som naturskyddsfrågor 

115 Liknande resultat presenterades av James (1993) i en studie av miljöutbildare från 
olika etniska minoriteter.
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för naturens egen skull116. I min studie, tio år efter Chawlas studie, framställs rätt-
viseperspektivet snarast som det dominerande motivet för engagemanget, även 
om engagemang för naturen i sig finns med som ett parallellt motiv. 

En jämförelse av mina resultat med resultat från tidigare forskning om signi-
fikanta livshändelser visar att samtliga kategorier som redovisats i tidigare studier 
finns representerade i den här studiens levnadsberättelser. De flesta kategorierna 
förekommer i alla levnadsberättelserna: naturupplevelser, familjen, organisatio-
ner, lärare och utbildning, känsla för social rättvisa, principer eller religion samt 
omsorg om kommande generationer/barn och barnbarn. I levnadsberättelserna 
framstår engagemangets utveckling som en kombination av avsikter och händel-
ser. Jag väljer att lyfta fram det min studie tillför inom områdena naturupplevel-
ser, familj, föreningsliv och skola, eftersom de framstår som särskilt betydelsefulla 
i berättelserna.

Naturupplevelser

I tidigare studier117 har naturupplevelser i unga år beskrivits som den vikti gaste 
faktorn för att utveckla miljöengagemang. Naturupplevelserna som beskrevs 
ge frihetskänsla och glädje ägde ofta rum i närheten av barndomshemmet, vid 
något sommarställe eller i samband med camping och utflykter. Även i den 
här studien beskrivs naturupplevelser som en källa till glädje och frihet. Men 
framförallt beskrivs den levda erfarenheten av naturupplevelser som en ingång 
till sociala gemenskaper som kom att få betydelse för utveckling av aspekter av 
handlingskompetens. Såväl Karin, Carl som Matilda berättar om barndomens 
och ungdomstidens naturupplevelser och tillmäter upplevelserna betydelse för 
att de själva senare kommit att utveckla engagemang, även om de inte explicit 
beskriver hur de upplever att detta kan ha gått till.118 Natur har kommit att få en 
positiv värdeladdning, ibland men inte nödvändigtvis genom att naturen tillskri-
vits egenvärde utan koppling till människans behov. Behoven har uttryckts som 
estetiska, att människan har behov av att känna respekt och vördnad för något, 
att kultur och vetenskap skulle bli fattigare utan en biologisk mångfald och att 
människan är en del av naturen och inte kan betraktas som isolerad från den. Det 
är argument som inte beskrivs som konstituerade av enbart naturupplevelser i sig, 
utan genom samspel med andra människor, i direkta möten eller indirekt via till 
exempel litteratur och egen reflektion. 

116 Även om handlingarna är likartade, till exempel arbete för att bevara biologisk mång-
fald, är motiven delvis andra.
117 Tanner (1980), Chawla (1999; 2006) 
118 Matilda kom med i fältbiologerna redan på lågstadiet/mellanstadiet, Carl på högsta-
diet och Karin på gymnasiet.
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Föräldrar/familj

I tidigare studier119 har föräldrarna beskrivits som förmedlare av naturpositiva 
värderingar, antingen genom att med sitt exempel visa en omsorgsinriktad håll-
ning gentemot naturen eller genom explicit informell undervisning av karaktären 
”var rädd om naturen”. De har i tidigare studier också beskrivits som förebilder 
i sociala rättvisefrågor, i aktivism och i känsla av förpliktelse att ”göra det rätta”. 
I den här studien visar sig föräldrarnas roll också i de här aspekterna. Men det är 
framförallt andra aspekter som visar sig som betydelsefull föräldrapåverkan för 
utveckling av handlingskompetens i den här studien. Föräldrar har bland annat 
stått som representanter för kontrasterande perspektiv, för att stimulera till ansvar 
genom att ge tillit och frihet, och i fallen Matilda och Karin framställs de som 
starkt bidragande till att stimulera handlings-tillvändhet. I Carls berättelse är det 
istället lärare som tillskrivs den senare rollen. Det betydelsefulla är inte vem som 
har ett visst inflytande. Det kan vara en lärare, förälder eller annan vuxen eller 
äldre kamrat. Det som framstår som viktigt är att det är någon som betyder något 
emotionellt och som i något avseende kan framstå som förebild i någon aspekt. 
Det går också att söka efter vad berättelserna säger om vad Karins, Carls och 
Matildas föräldrar inte bidrar med. Till exempel är det svårt att hitta något i be-
rättelserna som kan tolkas som att föräldrarna bidrar med värderingar som sätter 
materiell framgång högt. Det är snarast att stå för sina ideal och att vara trogen 
den normativa grund av empati och reaktion mot orättvisor som värdesätts.

Föreningsliv

Tidigare studier120 har visat att föreningsverksamhet, till exempel scoutverksam-
het, har haft betydelse för miljöengagemang genom att initiera eller fördjupa en 
naturkänsla. Vissa som övertalats av en kamrat att gå med i en förening, utan 
att ha känt sig övertygad från början, blev djupt engagerade efter att ha delta-
git i föreningens verksamhet en tid. För vissa innebar föreningsverksamheten att 
de lärde sig strategier för påverkan som stärkte deras lust att vara engagerade. 
Föreningslivet erbjöd också ökad motståndskraft mot känsla av misslyckanden, 
genom att enskilda handlingar kom att upplevas som en del i en större påverkans-
rörelse, där varje liten del spelade roll i det långa loppet, oavsett de kortsiktiga 
resultaten. Föreningslivets betydelse har varierat mellan länder, beroende på för-
eningslivets skilda karaktärer i olika länder. I Norge har barn- och universitetsor-
ganisationer uppgetts spela stor roll, inte minst genom Natur og ungdom.

Förutom det inflytande från föreningar som beskrivits i tidigare studier, har 
föreningslivets betydelse för fördjupad reflektion över skolans normativa budskap 
om ansvar för kommande generationer och allas lika värde betonats i den här stu-

119 Tanner (1980), Chawla (1999; 2006)
120 Tanner (1980), Chawla (1999; 2006)
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dien. Det normativa budskapet kom i föreningslivets föreläsningar och livliga dis-
kussioner att få en konkret och mer genomgripande innebörd som kom att prak-
tiseras kollektivt och individuellt i indirekt och direkt handling. Genomgående 
beskrivs föreningslivet ha stimulerat vad som kan betraktas motsvara en kombi-
nation av kunskapsformerna frónesis, epistéme och techné.121 Sakkunskap i olika 
frågor om hållbar utveckling kombinerades med etisk reflektion och diskussion 
samt kunskaper om påverkansmöjligheter och tillämpning i olika aktioner, vilket 
stod i kontrast till lärandet i skolan som ofta beskrivs som riktad mot epistéme 
och theoría i frågor rörande hållbar utveckling. Det finns undantag och de be-
skrivs i positiva ordalag.

Föreningslivet tillskrivs i den här studiens berättelser stor betydelse för social 
och personlig utveckling. Föreningslivet har erbjudit möten med många olika 
människor, många typer av sammanhang för interaktion och samhörighetskänsla 
men också specifika aktiviteter som främjat diskussion och reflektion kring det 
sociala samspel som försiggått. Projekt i föreningslivet med syfte att motverka 
cementerade roller genom olika och nya former för mötesteknik för ökad delak-
tighet bidrog, tillsammans med erfarenheter av konflikter, till ökad medvetenhet 
om sociala processer och till ökad självkännedom. Föreningslivet gav möjlighet 
att hävda sig på andra sätt än de som gällde bland skolkamraterna, vilket gav nya 
möjligheter till att uppleva sig bli sedd, att uppleva status inom gruppen och att 
uppleva känsla av att vara inkluderad i en gemenskap. Föreningslivet beskrivs 
ibland också ge en plattform för påverkan och inflytande. När föreningslivet pe-
riodvis inte kunde erbjuda något av detta, kunde engagemanget tillfälligt sjunka, 
för att ta fart när nya möjligheter öppnades. Det kunde vara en ny förening, en 
ny konstellation av människor att samarbeta med inom föreningen eller ett nytt 
projekt att engagera sig i, där man upplevde att man kom till sin rätt.

Utbildning/skola och lärare

I tidigare studier122 beskrivs att skolan har haft betydelse för vissa individer 
genom att lärare involverat dem i fältarbete eller miljöundersökningar som gjort 
varaktiga intryck, exempelvis när läraren har anknutit arbetet till aktuella brän-
nande frågor. Andra har dragits med i en allmän studentrörelse av socialt- eller 
miljöengagemang. Endast i sällsynta fall har händelser under skolans tidiga år 
beskrivits som betydelsefulla för utveckling av engagemanget i de tidigare studier 
som gjorts. I föreliggande studie är det i huvudsak på andra sätt som skolans och 
lärares betydelse framställs. Vissa lärare, såväl i skolans tidiga som senare år, fram-
ställs som viktiga bland annat genom att ha bidragit med en syn på världen som 
något som är på väg att bli bättre genom människors handlingar. De här lärarna 
har upplevts engagerade i det de gjort, betonat individens valmöjligheter och 

121 Kunskapsformer enligt Aristoteles (Dunne, 1993; Gustavsson, 2000; Jonas, 1966).
122 Tanner (1980), Chawla (1999; 2006)
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använt möjligheternas språk samt utgjort förebilder i att lösa konflikter genom 
kommunikation. De har också bidragit till att utveckla kritiska perspektiv, till 
att stärka ungdomarnas tilltro till sin egen förmåga att lära, prestera och påverka. 
De har stärkt den normativa grunden: människors lika värde/rättigheter, respekt 
för naturen och de har visat uppskattning och respekt för engagemang för andra. 
Skolan har förmedlat kontakt med föreningslivet genom grupparbeten, temada-
gar och skolgrupper knutna till nätverk. Som en betydelsefull grund från skolan 
framställs också ämneskunskaper och förståelse av principer (energiprincipen ex-
empelvis), problemlösningsförmåga (främst matematisk och naturvetenskaplig) 
och förmåga att uttrycka sig språkligt.

I vissa avseenden framställer studiens intervjupersoner skolan som motverkan-
de engagemang: värdefull tid har slösats bort på bråk och ordningsproblem eller 
på ointressant och irrelevant undervisningsinnehåll. Att inte känna sig sedd och 
uppmärksammad och att inte känna uppskattning för sina kunskaper och sitt 
engagemang, framställs som dämpande för engagemanget.123 

Nya kategorier av signifikanta erfarenheter 

Den här studien bidrar inte enbart till att ge de i tidigare forskning124 redan tidi-
gare etablerade kategorierna nya nyanser. Den bidrar också med kategorier av en 
ny typ av teman. Inte i någon av föregående studier har upplevelse av kontraster 
explicit framhållits som ett signifikant tema. Temat upplevelse av kontraster är inte 
kontextbundet på ett sätt som de kategorier som tidigare studier av signifikanta 
livshändelser resulterat i. Tolkningsramarna för tidigare studier har i högre grad 
sökt kategorier av typen skola, föräldrar och tidiga naturupplevelser. Det kan vara 
en anledning till att de studierna inte öppnat för en kategori som upplevelser av 
kontraster, så som den fenomenologiska och narrativa analysen i den här studien 
har gjort. En annan tänkbar anledning till att inte tolkningen tidigare varit öppen 
för temat upplevelse av kontraster, kan vara att kritiskt tänkande inte i de tidigare 
studierna sågs ha koppling till miljöengagemang (vilket det ju inte heller nöd-
vändigtvis behöver ha). I handlingskompetensperspektivet är däremot ett kritiskt 
förhållningssätt centralt. 

Betydelsen av att bli visad tillit till sitt omdöme att handla självständigt och be-
tydelsen av att uppleva sig kompetent och att man kommer till sin rätt, är andra 
teman som inte funnits med i forskningen om signifikanta livshändelser. Temat 
att komma till sin rätt finns emellertid representerat i socialpsykologisk forskning 
om ERB (Environmentally Responsible Behavior), om än annorlunda formu-
lerat och vinklat mot att uppleva kompetens (De Young, 2000; Geller, 1995; 
Hungerford & Volk, 1990; Zavestoski, 1998).

123 I analysen och tolkningen är det svårt att bedöma om engagemanget upplevts 
hämmat på längre sikt eller kanske rentav sporrats av den typen av motstånd.
124 Tanner (1980), Chawla (1999; 2006)
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Utveckling av handlingskompetens i avståndsmoraliska frågor 
– en typbeskrivning av en möjlig väg 
De gemensamma teman som framträtt i den här studiens analys av levnadsbe-
rättelserna kan sättas i relation till varandra, vilket jag visar i modellen nedan. 
Modellen är en typbeskrivning av en möjlig väg att utveckla aspekter av avstånds-
moralisk handlingskompetens. Denna modell ska inte ses som ett försök att be-
skriva en normativt idealisk väg, utan den ska ses som en kondenserad tolkning 
av mina resultat. Som modell säger den både mer och mindre än varje enskilt 
fall den representerar. Tillsammans med den efterföljande texten kan den vara en 
utgångspunkt för vidare diskussioner om förutsättningar för att utveckla aspekter 
av handlingskompetens för hållbar utveckling.

Figur 2. Grafisk modell av typbeskrivning av en möjlig väg att utveckla handlingskompetens i avstånds-
moraliska frågor. Modellen åskådliggör min tolkning av relationerna mellan kärnpoängerna i studiens 
levnadsberättelser.

Processen att utveckla handlingskompetens för hållbar utveckling framstår 
som grundad i tillitsfulla relationer till känslomässigt närstående förebilder (1). 
Förebilderna bidrar till att en normativ grund konstitueras: allas125 rätt att till-

125 Ibland representerande alla människor, ibland omfattande individer av även andra 
arter.
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godose sina grundläggande behov samt att individen har ansvar även för andra 
än de allra närmaste (2). Erfarenheter av att något i världen inte står rätt till, 
ger upphov till känslomässiga reaktioner hos barnet, som till exempel empati, 
indignation, sorg, frustration och lust att ställa till rätta (3). Utifrån den norma-
tiva grunden och känslomässiga reaktioner konstitueras skilda synsätt som ändå 
kan rymmas inom grunden (4). De skilda synsätten representeras av emotionellt 
närstående personer och är på olika sätt kopplade till alternativa handlingsval för 
barnet. Emotionellt påfrestande ställningstaganden tvingas fram ganska tidigt i 
livet, genom att barnet befinner sig i ett spänningsfält mellan kontrasterande 
perspektiv som kan jämföras med varandra (5). Omdömeskraften övas. Att ta 
ställning blir så småningom en aktiv vana. Att inte ta samhällets dominerande 
sätt att handla på för givna, blir ett förhållningssätt (6). Att erfara att människors 
val och handlingar till betydande del styr utvecklingen, och kan få långtgående 
konsekvenser i tid och rum, ger handlingsimpregnering. Handlingsimpregnering 
kan ses som en konstitutiv process till handlings-tillvändhet (7). Vuxna eller 
äldre ungdomar bidrar med olika aspekter som förebilder i en mimesisprocess. 
Barnet erfar en grundläggande känsla av att vara respekterad och visad tillit från 
någon eller några betydelsefulla vuxna (8). Tillsammans med upplevelsen av att 
dela normativ grund med känslomässigt närstående vuxna är det en känsla som 
bäddar för ansvarstagande (9). Känslan av att vara visad tillit ger också en bas för 
att utveckla en tilltro till den egna förmågan att bygga vidare på den normativa 
grunden. Detta på ett mer utvecklat sätt än de vuxna förebilderna själva har gjort. 
Den normativa grunden utvecklas vidare genom olika möten med avståndsmora-
liska idéer. Upplevelser av utanförskap, i olika grad och av varierad varaktighet, i 
umgänget med jämnåriga i skolan, ger en grogrund för att söka en annan jämn-
årig social gemenskap med gemensam normativ grund (10). Ungdomsföreningar 
ger möjligheter till detta och bidrar också till upplevelser av gemenskap och ger 
handlingserfarenhet (11). Gemenskapen frigör emotionell energi och handlings-
lust. Omdömeskraften fortsätter att övas. Nya erfarenheter av kontrasterande 
perspektiv ger vändpunkter i engagemangets uttrycksformer. En kompetensut-
vecklingsspiral tar fart när det gäller olika påverkansmetoder och påverkansfor-
mer genom att handlingskompetens (12) ger förstärkt upplevelse av kompetens. 
Upplevd kompetens ökar lusten att agera (13). I processen konstitueras en själv-
bild av att vara en handlande, ansvarstagande individ i en global värdegemenskap, 
en självbild förbunden med att erfara mening med avståndsmoral i handling. 

En viktig faktor i processen att utveckla avståndsmoralisk handlingskompe-
tens är tillgången till överskottsenergi som ger tid och ork för att skaffa hand-
lingserfarenhet och för att reflektera över den. Exempel på sådant som kan stjäla 
energi är prestationsstress i skolan, stress av låg status i gruppen och påtvingade 
normer som strider mot den normativa grunden eller som man upplever sig ha 
svårt att leva upp till. Tillräcklig överskottsenergi kan uppstå om man till exem-
pel har en överkapacitet och dessutom erfar uppskattning för sina handlingar. 
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överskottsenergi kan också vara ett resultat av att man antar en mer tillbakalutad 
attityd till skolprestationer och istället prioriterar sitt engagemang. Stress av att 
uppleva låg status i gruppen, liksom påtvingade ideal och normer om utseende 
eller sätt att vara och konsumera, kan hanteras genom att välja att tillhöra en 
annan grupp, med andra normer.

Det är olika kombinationer av personlighetsmässiga egenskaper och händelser 
som beskrivs ha banat väg för utveckling av olika aspekter av handlingskompe-
tens och processen har tagit sig olika vindlande vägar i de tre fallen. 

Typbeskrivningen enligt figur ovan, samt levnadsberättelserna och den integre-
rande analysen, ger sammantagna dels en processbeskrivning och dels finmaskiga 
och detaljrika beskrivningar, så som efterfrågats av tidigare forskare inom fältet. 
Därutöver bidrar den med nya kluster av erfarenheter som inte presenterats av 
tidigare forskning. 

Utbildningsvetenskapliga implikationer
Enorma förväntningar på utbildningens möjligheter att bidra till hållbar utveck-
ling uttrycks i rader av policydokument från UNESCO (2002, 2004). Även i 
svenska styrdokument för grundskola och gymnasieskola uttrycks ett tydligt 
uppdrag och en förväntan om att utbildning ska bidra till hållbar utveckling 
(Skolverket, 2000, 2008). Är det rimliga förväntningar som riktas mot skolans 
roll i det här avseendet? Givet att skolans uppdrag att verka för hållbar utveckling 
tas på allvar, finns en hel del som kan utvecklas i skolan. Det visar både tidigare 
forskning och den här studien. Men vi behöver också beakta den formella ut-
bildningens begränsningar och det informella och icke-formella lärande som sker 
inom området hållbar utveckling.126 Vi som verkar inom den formella utbild-
ningen behöver ställa oss frågan om, och i så fall vad, vi kan lära av det som sker 
utanför den formella utbildningen och om det finns kvaliteter i det icke-formella 
lärandet och informella lärandet som vi har svårt att komma åt inom det formella 
systemets ramar. Kanske finns det områden där skolans uppgift snarast är att 
erbjuda barn och ungdomar även andra forum för lärande för hållbar utveckling, 
som komplement till den formella utbildningens forum? Vilka forum skulle det 
kunna vara och i vilka former skulle det kunna ske?

Skolan spelar otvetydigt en stor roll i unga människors liv, inte minst för att 
den ofta tar en stor del av deras tid i anspråk. En uppenbar slutsats från tidigare 
forskning och från den här studien är att skolan och den formella utbildningen 

126 Print (2007) sammanfattar utifrån internationella forskningsresultat om utbild-
ningseffekters betydelse för politiskt intresse och politisk aktivitet, att informellt lärande 
(informal curriculum) bättre förutsäger politisk aktivitet senare i livet än vad formell 
utbildning (civics classes) gör. Det informella lärandet (i elevråd och olika typer av 
skolföreningar) ökar förutom politiskt intresse och politisk efficacy dessutom self-esteem 
och trivsel. 
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har potential, när det gäller att bidra till avståndsmoralisk handlingskompetens. 
Mot bakgrund av de kärnpoänger jag funnit i min integrerande analys och sam-
lade forskningsresultat om vilken roll skolan spelar, ser jag fyra didaktiska utma-
ningar som jag speciellt vill uppmärksamma:

Utmaningen att introducera, diskutera och konkretisera en avståndsmoralisk •	
värdegrund.

Utmaningen att stimulera eleverna till att utveckla balans mellan engagerad •	
vilja att handla å ena sidan och kritisk distansering å den andra sidan.

Utmaningen att rikta uppmärksamheten mot och tydliggöra olika perspektiv •	
på strukturella orsaker till problem och hur de kan påverkas.

Utmaningen att utveckla elevernas känsla av att vara kompetenta i handling •	
för hållbar utveckling. (inkl. tillit, självkännedom)

Utmaningen att introducera, diskutera och konkretisera en avståndsmoralisk värdegrund. 
Avståndsmoral är ett begrepp sprunget ur den här tidens problem och föreställ-
ningar om framtiden. Det är riktat mot handling och det är öppet i relation till 
drivkrafter och motiv. Troligtvis är begreppet avståndsmoral flitigt använt till 
sin innebörd, om än inte som term, i samtal om kärnan i hållbar utveckling. 
En viktig aspekt i utbildning för hållbar utveckling är introduktion och pro-
blematisering av skolans värdegrund ur avståndsmoralisk synvinkel. Där ser jag 
fruktbara möjligheter att använda avståndsmoral som klargörande didaktiskt 
verktyg. Den avståndsmoraliska dimensionen av hållbar utveckling behöver 
både utmanas och konkretiseras, för att den inte ska begränsas till en till intet 
förpliktigande politiskt/pedagogiskt korrekt verbalisering. Alla barn i Sverige 
möter rimligen på något sätt skolans värdegrund om alla människors lika värde 
och solidaritet med utsatta. Men alla barn erfar inte situationer där denna värde-
grund konkretiseras i avståndsmoraliska termer och där den problematiseras i 
relation till direkta och indirekta handlingar. Det räcker inte att enbart samtala 
på en etisk, teoretisk nivå, intergenerationellt och globalt, för att frónesis ska 
utvecklas. Mellanmänskliga relationer med avståndsmoraliska dimensioner 
behöver också hanteras på konkret innehållsnivå.127 Om undervisningen till-
handahåller begreppsparet avståndsmoral och närhetsmoral blir det lättare för 
ungdomar att ta aktiv ställning i förhållande till hållbar utveckling. 

Den här studiens resultat visar att förebilder kan spela stor roll för att hand-
lingskompetens för hållbar utveckling ska utvecklas. Vilka förebilder erbjuds barn 

127 Till exempel Vad är klimaträttvisa och vad är rättvist miljöutrymme? och Vad betyder 
klimaträttvisa och rättvist miljöutrymme i konkreta situationer?
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och ungdomar idag i avståndsmoraliska ställningstaganden? Vad är rimliga roller 
för lärare och vad bör ligga utanför skolans uppdrag?

Utmaningen att stimulera eleverna till att utveckla balans mellan engagerad vilja att handla 
å ena sidan och kritisk distansering å den andra sidan.

Det kan finnas en motsättning mellan vilja att handla och att förhålla sig kritiskt 
distanserat till sina handlingar, eftersom vilja att handla kan stimuleras av en 
övertygelse om att ha rätt, att man gör det goda och att man tillhör den grupp 
som har rätt. En sådan övertygelse frigör kraft och mod, men kan också riskera att 
fördumma och förblinda. Ett kritiskt förhållningssätt kan motverka fördumning 
och förblindning men också försvaga vilja, mod och lust att handla. ”Å ena sidan 
och å andra sidan”-resonemang leder lätt till handlingsförlamning. Genom att 
erkänna denna motsättning och diskutera hur man kan hantera den på olika sätt, 
kan motsättningen delvis ses som en tillgång i utbildning för handlingskompe-
tens. Att handla på ofullständigt om än sakligt kunskapsunderlag, med lust och 
mod och bevarad kritisk hållning, kan kräva mycket övning och reflektion. Hur 
kan skola och formell utbildning bidra till detta? Om skolan bidrar till erfarenhe-
ter som stimulerar både känslomässigt engagemang och kritisk distansering, kan 
ett kritiskt förhållningssätt utvecklas utan att det leder till handlingsförlamning. 
Ett kritiskt förhållningssätt behöver kompletteras med möjligheternas språk, fan-
tasi och föreställningsförmåga av det ännu inte existerande. Undervisningen be-
höver visa engagerande exempel på hur människors handlingar på olika nivåer, 
individuellt, kollektivt, lokalt och globalt, lyckats lösa problem och åstadkomma 
resultat, ofta i konflikt med andra intressen. Även motgångar och svårigheter be-
höver behandlas i anslutning till undervisning om påverkanshandlingar. Genom 
att uppmärksamma och ta tillvara elevers informella och icke-formella lärande i 
hållbarhetsfrågor kan kvaliteter i lärandet uppnås som annars är svåra att uppnå 
helt inom skolobligatoriets ram. 

Lärare kan vara förebilder i avseenden som engagemang och kritisk distans, 
dels genom att kunna variera sin egen roll, men också genom att ingå i ett lärar-
kollektiv som i grupp varierar i det här avseendet och därmed ger eleven kon-
trasterande perspektiv. Lärare kan också bjuda in resurspersoner utanför skolan. 
Olika barn/ungdomar har olika behov av förebilder. Viktigt för eleverna är att de 
får utrymme att reflektera över sitt eget förhållningssätt på skalan engagerad – 
kritiskt distanserad i olika frågor och kontexter, för att kunna göra mer medvetna 
val, men också för att kunna uppskatta andra, med annan profil i frågan, som 
komplement och utmanare.

Utmaningen att rikta uppmärksamhet mot och tydliggöra olika perspektiv på strukturella 
orsaker till problem och hur de kan påverkas. 

Avancerad akademisk naturvetenskaplig kunskap om resurs- och miljöfrågor 
har i forskning visat svag koppling till handlingsbenägenhet i de här frågorna 
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(Kollmuss & Agyeman, 2002).128 En tänkbar förklaring är att ingående kunska-
per i problembeskrivningar ger upphov till hjälplöshetskänslor som motverkar 
fokus och intresse för påverkanshandlingar.129 Kunskaper om förändringsstrate-
gier och handlingsstrategier samt känsla av delaktighet/delatgande minskar däre-
mot hjälplöshetskänslor och visar samband med handlingsbenägenhet (Kaplan, 
2000; Kollmus & Agyeman, 2002). Min och andra studier indikerar att det ofta 
är i helt andra sammanhang än inom den formella utbildningen som de här kun-
skaperna utvecklas. Mot bakgrund av skolans uppdrag att verka för demokratisk 
handlingskompetens är det rimligt att ställa sig frågan hur skolan kan utvecklas i 
det här avseendet och vad lärare kan behöva för stöd. 

Jensens (2004) modell för handlingsorienterad kunskap är ett exempel på 
didaktiskt hjälpmedel som kan användas vid planering och utvärdering av un-
dervisning för hållbar utbildning för att balansera mellan kunskapsaspekter som 
krävs för handlingskompetens. Den första aspekten, kunskap om effekter och 
konsekvenser, kan isolerad leda till handlingsförlamning, men i kombination 
med andra aspekter av handlingskompetens motivera för handling. 

128 Vilket inte är skäl till att avfärda avancerad naturvetenskaplig kunskap som dellös-
ning i hållbarhetsproblematik.
129 Grundläggande kunskaper om problem och konsekvenser (problemmedvetenhet) 
borde snarast vara en förutsättning för handlingar av karaktären pro-environmental.
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Figur 3. Två kunskapslandskap varav det första illustrerar en undervisning helt inriktad på vad-frågan, det vill 
säga på beskrivningar och undersökningar av effekter och konsekvenser av problem. Det andra landskapet 
åskådliggör en undervisning som omfattar samtliga fyra dimensioner där varför-frågan behandlar perspek-
tiv på strukturella orsaker, vart-frågan hanterar mål och alternativa lösningar och hur-frågan alternativa 
förändringsstrategier, handlingsstrategier och möjligheter till handlingserfarenhet (min översättning och 
anpassning, fritt efter Jensen, 2000, s.232).

Vilka hinder finns för att behandla samtliga fyra aspekter i undervisningen? Var 
bör tonvikten läggas för ökad handlingskompetens? Är det på hur-frågan tyngd-
punkten bör ligga om hjälplöshetskänslor ska minska och upplevelse av kompe-
tens öka? Vad skulle skolan kunna vinna på att i större utsträckning öppna för 
frivilligorganisationer för att bearbeta de fyra dimensionerna enligt figur 3? Vilka 
skulle problemen kunna bli och hur skulle de kunna tacklas?

Utmaningen att utveckla elevernas känsla av att vara kompetenta i handling för hållbar 
utveckling. (inklusive tillit, självkännedom)

Att uppleva sig kompetent inom ett område har både i den här studien och i 
andra studier (De Young, 2000; Hungerford & Volk, 1990; Zavestoski, 1998;) 
visat sig vara viktigt som motivationell grund för handling. I den här studien har 
upplevelsen av att komma till sin rätt framstått som en betydelsefull omständig-
het för uthållighet i ett påverkanssammanhang. Vilka roller skulle skolan kunna 
spela för att ge möjlighet för alla barn och ungdomar att uppleva att de kommer 
till sin rätt i handlingssammanhang för hållbar utveckling? Att komma till sin 
rätt beskrivs i min studie som att ha något att bidra med och att känna att man 
tillför något till ett sammanhang. Kan skolan skapa utrymme för en pluralistisk 
uppsjö av nischer med olika specialiteter när det gäller hållbarhetsfrågor och på-
verkansformer? Finns det inspiration att hämta från breddidrotten som med sin 
variation av grenar, klubbar och serier på olika nivåer och åldersklasser möjlig-
gör för många att uppleva sig komma till sin rätt? Vad är rimligt att göra inom 
den formella utbildningens ram och vad skulle kunna stimuleras genom att mer 
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frekvent än idag skapa kontaktytor mellan skola och olika typer av frivilligorgani-
sationer och digitala nätverk med koppling till hållbarhetsfrågor? Var går gränsen 
för skolans uppdrag och möjligheter? Finns det risk för att engagemang från sko-
lans sida motverkar ett spontant engagemang bland ungdomarna? 

Att engagera sig i föreningar och olika typer av mer tillfälligt sammansatta på-
verkansgrupper innebär inte med automatik att man upplever att man kommer 
till sin rätt. I den här studien berättar intervjupersonerna om hur de genom sitt 
engagemang i föreningar ökat sin självkännedom och kunskap om grupproces-
ser så att de alltmer kunnat komma till sin rätt i sammanhang där de är aktiva i 
hållbarhetsfrågor. Kan undervisning i till-välden-varo, relationen mellan mig själv 
och världen (Merleau-Ponty, 1962), vara något som skulle kunna förbereda fler 
för att våga ta steget att engagera sig i en förening eller grupp och också lyckas 
hålla en distans till eventuella former av oönskade grupptryck? En undervisning 
i till-världen-varo kan omfatta samtal om existentiell mening, om ansvar och om 
hur man på olika sätt kan förhålla sig till osäkerhet och risker i det globala sam-
hället. Den kan också omfatta konkreta övningar i att parera härskartekniker och 
att utforska olika förhållningssätt till att föra samtal och fatta beslut. Litteratur, 
film och teater kan bidra med sekundära livserfarenheter av engagemang och av-
ståndsmoralisk handling. Ingen akademisk disciplin och inget traditionellt skol-
ämne klarar ensamt en sådan uppgift. 

De utbildningsvetenskapliga utmaningar jag beskrivit har det gemensamt att 
de för sitt genomförande kräver att barn och ungdomar upplever sig ha tid och 
ro till eftertanke, till att utveckla djup i sin förståelse och till att utveckla levd 
handlingserfarenhet i samspel med vuxna. Det är sådant som riskerar att sättas 
på undantag i skolkulturer präglade av utvärdering av det enkelt mätbara. Hur 
kan kursplaner, utvärderingar, betygssystem och andra styrande förutsättningar 
för lärande utformas för att inte vara hinder, utan stöttor, i en skola för hållbar 
utveckling? 

Slutord
I inledningen till den här avhandlingen uttryckte Matilda sin oro över att det är 
”så mycket snack och lite verkstad” och att det är lätt att fastna i att konstatera 
att det finns problem. Sedan Matildas yttrande 2007 har många ohållbarhetspro-
blem kommit att bedömas som än allvarligare: global uppvärmning, försurning av 
havsområden och utarmning av havens fiskbestånd, för att nämna några exempel. 
Overshoot day, det vill säga den dag på året då vi förbrukat vad som borde varit 
jordens totala årsförbrukning av naturtillgångar, infaller allt tidigare på hösten för 
varje år.130 Det är inte rimligt att tro eller förvänta sig att utbildningssystemen ska 

130 Overshoot day, den ekologiska skuldens dag, har instiftats av New Economics 
Foundation.
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kunna lösa de globala samhällsproblemen. Däremot är det utbildningsväsendets 
uppgift att verka långsiktigt och att främja lärande och utveckling av handlings-
kompetens för hållbar utveckling.

Den utbildningsvetenskapliga forskningen om hållbar utveckling är ung, men 
det finns kompletterande forskningsbaserad kunskap med rötter i miljöunder-
visningsforskning och socialpsykologisk forskning. Det finns bland annat stöd i 
forskningen för att handling främjas av att uppleva kompetens i handlingsstrate-
gier. Det finns tillräckligt kunskapsunderlag, välgrundat om än ofullständigt, för 
att utbildningen på alla nivåer redan nu ska kunna förändras i sådan riktning att 
utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling främjas. 

Emedan vi är i världen är vi dömda till mening och vi kan varken göra någon-
ting eller säga någonting som inte får ett namn i historien. (Merleau-Ponty, 
2004, s.58)
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The United Nations has proclaimed 2005-2014 as the Decade for Education 
for Sustainable Development. Sustainable development, as defined by the World 
Commission on Environment and Development in 1987, is formulated as the 
aim “To meet the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs” or more popularly: A decent life 
for everyone, now and then, here and there. Basic to the concept of sustainable 
development is the idea of a responsibility based on distance moral (Almers & 
Wickenberg, 2008). In this study, distance moral is introduced as a concept of 
moral that includes the unknown other who is separated from the moral agent 
by distance, either in time or by geographical location. Distance moral includes 
intergenerational and global responsibility. Distance moral actions are characteri-
zed by the way the consequences affect those with whom the moral agent has no 
direct relationship, for example, because they do not live at the same time. The 
expectations about the role of education to be able to contribute to sustainable 
development, and, thereby, to distance moral action, as expressed in interna-
tional policy documents, are enormous. UNESCO131 stresses five key elements 
in an educational system for sustainable development: to inspire the belief that 
each of us has the power and responsibility to effect positive change globally; to 
increase people’s capacities to transform their visions for society into reality; to 
foster values, behaviours and lifestyles required for a sustainable future; to sup-
port a process of learning about how to make decisions that consider the long-
term future of the equity, economy and ecology of all communities; and to build 
a capacity for future-oriented thinking (UNESCO, 2004, p. 17).

The background chapter of this study concludes that there is an imperative 
from both the United Nations and the Swedish government to the educational 
systems to educate for action for sustainable development in different ways. One 
is to educate for the ability and willingness to be able to make sustainable life-
style and consumption choices. Another is to educate for the ability and willing-
ness to seek to develop new and more sustainable structures and mechanisms on 
societal levels that will, in turn, facilitate the adoption and development of more 
sustainable lifestyle choices. 

There is an increasing field of research concerning ESD, Education for 
Sustainable Development, but the field exploring what promotes and prevents 
action for sustainable development, is neither widespread nor developed.132 
Action competence, a concept used in ESD, is central to this study and will be 
explained further on. 

131  www.gdrc.org/sustdev/un-desd/implementation-scheme.pdf  (16.10.2008) 
132 There is, however, research about factors and significant life experiences promoting 
pro-environmental and pro-social behaviour.
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The aim of the study
This dissertation is based on the analysis of the life stories of three young Swedes 
in their mid-twenties, Karin, Carl and Matilda. These young people have, for a 
long time, devoted much of their time and energy into making the world a better 
place for others and themselves, and expressing a great commitment for coming 
generations and the vulnerable on Earth, no matter where. How is it that some 
young people develop this kind of commitment and a multi-faceted competence 
to act on these aims? 

The purpose of this study is to develop knowledge about how young people 
develop action competence for sustainable development. 133 By examining and 
presenting detailed stories about three selected individuals, I seek to attain an un-
derstanding of the experiences of the individual. By seeking patterns and themes, 
knowledge of a more general kind emerges, knowledge about how formal educa-
tion in an interaction with informal and non-formal education can contribute 
to the development of different aspects of action competence in distance moral 
issues among young people.134 

The overall research questions explored by this study are: How do young people 
experience that they have developed aspects of action competence for sustainable deve-
lopment? Which motives and which driving-forces for committed actions are consti-
tuted in these stories? 

My intention is to make some contribution to the existing research within 
the field through an approach that promotes close understanding of the winding 
pathways individuals have experienced. I also intend to relate these to each other 
and to previous research.

Perspectives on Action
Action, one of the central concepts of this study, is contextualised within the 
phenomenological tradition of Hanna Arendt (1998) who describes action as one 
of three basic kinds of vita activa, human activity. Arendt distinguishes action, 
corresponding to our plurality as distinct individuals, from labour (corresponding 
to the biological life of humans), and work (corresponding to the making of arti-

133 Action competence for sustainable development in short means willingness and 
capability to influence living conditions, as well as lifestyles, in a way that involves 
intergenerational and global responsibility. Willingness and capability is an expression 
used to describe action competence in the SOU, Report no. 2004:104 to the Swedish 
Government. The concept of action competence is further outlined in the next section.
134 Non-formal education refers to “organized and semi-organized educational activities 
operating outside the regular structure and routines of the formal system” for example 
in youth organizations, while informal education refers to learning “through daily expe-
riences and interactions with that person’s social and economic environment” (Ahmed 
and Coombs, 1975, p.xxviii).
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ficial objects). Action is also characterized as being performed with an intention, 
in contrast to behaviour. 

From this phenomenological contextualization of action, the chapter turns 
to an orientational description of some action-related concepts and ideas within 
Swedish and international educational research with a focus on sustainability, en-
vironmental and social issues. There is a main emphasis on the educational ideal 
action competence which is defined as:

Capability – based on critical thinking and incomplete knowledge – to involve 
yourself as a person with other persons in responsible actions and counter-
actions for a more humane world. (Schnack, 1994, p. 190)

In line with Arendt, Jensen and Schnack (1997) outline action as something 
different from behaviour, in the sense that it is intentional and has been reflec-
ted upon. An action is based on well-founded but incomplete knowledge about 
issues in terms of consequences, structural causes, possible solutions and different 
action possibilities (Jensen & Schnack, 1997). To be able to act from a knowledge 
base that is incomplete, and also be prepared to change decisions and actions 
when new knowledge emerges, is an important aspect of action competence. 
Since sustainable development cannot be operationally defined beforehand, be-
cause it is an ever changing aim in itself with several factors of uncertainty, it 
requires ESD to promote action founded in dynamic and critical thinking. With 
a point of departure from Jensen and Schnack (1997); Mogensen (1995); and 
Breiting, Hedegaard, Mogensen, Nielsen and Schnack (1999), aspects of action 
competence for sustainable development can be summarized as: 

Commitment, both ethically and emotionally, and the willingness and courage •	
to act,

Knowledge about •	 consequences of unsustainability problems and an active 
search for new knowledge,

Knowledge about the •	 structural causes of unsustainability problems, 

Knowledge about and a capability to search for possible solutions to a •	
problem,

Knowledge about how to influence and change existing conditions, and the •	
competence to be able to put this knowledge into practice,

Critical thinking – taking a reflected approach in relation to different kinds of •	
solutions and actions.
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These aspects emerge in the stories of the three subjects in this study, Karin, Carl 
and Matilda, and these aspects are in line with and reflect the aims expressed in 
the curriculum and steering documents of the Swedish educational system.

Despite several studies carried out from the seventies up to the present time, 
aiming to understand or explain what makes people act in an environmentally 
or socially responsible way, there is no easy way in which any comprehensive 
results may be summarized. Serious and valuable attempts at cross-disciplinary 
overviews and models, taking previous research into account, have been made, 
but since underlying assumptions of an ontological and epistemological charac-
ter differ between the studies, comparisons are difficult. Different theoretical as-
sumptions have consequently resulted in different conclusions about what makes 
people act for sustainable development/environment/social justice. In spite of 
these variations, there are good reasons to discuss the rich diversity of research. In 
this chapter, it is maintained that the use of life stories offers an alternative way 
of presenting data which allows new possibilities to gain an insight in and un-
derstanding of the complexities involved, and to better promote understanding, 
even emotionally, of the importance of different experiences and driving-forces 
for action. The table below displays examples of the differing foci of interest in a 
variety of research articles. This study includes all the fields, i.e. the informants 
perform all three different kinds of actions135, and their stories include both types 
of factors, motivational and significant experiences/others.

Table 1. Two dimensions of interest in the field of research about actions related to environmental and 
social issues: action-type and influencing factors/explanation models. The names of the researchers in the 
fields represent examples of articles and studies within the area of this research focus.. 

Direct action Indirect action            Action type 

Factors Action in the private 
sphere 

Activism Non-activism in the 
public sphere 

Motivational De Young; Zavestoski;  

Hines et al. 

 Stern Stern 

Significant 

experiences and 

significant others 

Palmer Chawla  Chawla; Tanner  

Sources of commitment found by analyses in previous studies of significant life 
experiences can be summarized as follows: early experiences of natural areas, 
family role models, organizations, experiences of exploited habitats, experience 
of and fear of pollution (chemical or radioactivity), education, teachers, friends, 
experiences from professional life, experience of social and environmental in-

135 Action type, in this chart, also includes behaviour.
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justice, literature, principles, religion, and care for children and grandchildren 
(Angelöw & Jonsson, 1994; Chawla, 1999, 2006; Palmer, Suggate, Robottom, 
&Hart, 1999, Sia, Hungerford, & Tomera, 1985/1986; Sivek & Hungerford, 
1989; Tanner, 1980). Motivational factors for pro-environmental behaviour, as 
suggested and explored by previous research of a socio-psychological character, 
have, for example, been self-esteem, self-efficacy, participation/belongingness, 
authenticity and perceived competence (De Young, 2000; Kaplan, 2000; Levin, 
1993; Stern & Gardner, 1981; Zavestoski, 1998). 

In this study, the informants, Karin, Carl and Matilda describe their paths to 
action competence in terms of significant experiences and the influence and in-
volvement of significant others, and in terms of motives and driving-forces. 

Distance moral
Distance moral, as a moral basis for sustainable development, is in this study 
compared with the concept of distance ethics (Jonas, 1991) and care-about 
(Noddings, 1984, 1992, 2002). It is argued that there is a need for the concept of 
distance moral for several reasons. Distance moral is a wider concept than care-
about. To describe an action as governed by distance moral, implies an openness 
to what the subject/agent experiences as a driving-force for the action, whether it 
refers to rules, duty, ethical reflection, empathy, care or gut feeling. Care-about, 
on the other hand, assumes and prerequisites care and empathy as driving-forces. 
Characteristic of a distance moral action, is that the intention, no matter which 
motive or driving-force, morally includes someone unknown and distant, either 
in time or in geographical location. The distinction which could be drawn against 
the concept of Jonas, distance ethics, is motivated by the need of a notion con-
nected to action and which can be understood even in other ways than as ethi-
cally reflected, for example as a personal moral reaction.136

Life-world as a theoretical framework
One theoretical point of departure of this study, has been the consideration of 
reality as being complex. This involves a choice of pluralistic ontology as a foun-
dation, and an effort to approach reality with an open-mind, instead of apply-
ing ready-made categories of monistic or dualistic character with predetermined 
principles, that in themselves limit the results of the study. This study follows the 
tradition of empirical research described as the life-world approach with philo-
sophical roots in the Phenomenology of Husserl, Heidegger, and Merleau-Ponty. 
The life-world changes with our experiences, including our experiences of scien-

136 Personal moral reaction, ethical reflection and norms for correct behavior are de-
scribed by öhman (2006).
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tific nature, and it is the foundation of all knowledge, as expressed by Merleau-
Ponty: 

All my knowledge of the world, even my scientific knowledge, is gained from 
my own particular point of view, or from some experience of the world without 
which the symbols of science would be meaningless. (Merleau-Ponty, 1962, p. 
viii)

The life-world, however, is not only the foundation of all scientific knowledge. It 
is also informed by scientific concepts and theories.

Characteristic of the life-world approach to empirical research is the aim to 
describe human experiences. It has its roots in the phenomenological impera-
tive clause to go to “the things themselves”, i.e. “the things” as the phenomenon 
(Husserl, 2000, 1900). The life-world approach means an openness and a clo-
seness to the things to be investigated (Bengtsson, 2001). In this study the thing, 
the object, consists of the experience of the process to develop action competence for 
sustainable development. 

Another point of departure of this study is the conviction that narratives are 
useful as a means of investigating and clarifying meaning (Ricoeur, 1976, 1988, 
1992). The use of stories in the presentation of results is supported by the tra-
dition of life history, life story and narrative research (Bertaux, 1981; Lieblich, 
Tuval, & Zilber, 1998; Perez Prieto, 1981; öberg, 1997).

Methodology
The theoretical assumptions as outlined above, put demands on the methods 
used to be sensitive enough to reflect the complexity of the life-world (Bengtsson, 
2001). These assumptions have fundamental consequences for the whole research 
process, from initial sampling to the presentation of the final conclusions and 
results.

The three informants in this study were selected through purposive sampling. 
From a larger sample of nine young people, these three were chosen, not to rep-
resent the group of nine, nor action competent young people at large, but be-
cause the stories of their pathways, represent a richness in variation which makes 
them suitable subjects in the purpose of this study. Selecting the subjects was 
ethnographically inspired, with me as a researcher participating in sustainability-
activities organized by young people. The criteria for sampling included that the 
informants demonstrate a willingness to act in sustainability issues in their daily 
life style as well as at a societal level, both individually and through organizations. 
Another criterion was that the informants actively searched for knowledge about 
the effects/consequences, structural causes, solutions and strategies for change, 
as well as holding a critical perspective towards different kinds of solutions and 
action strategies.
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The empirical material has been collected through a combination of life story 
research interviews and thematically open interviews (Bertaux, 1981). The inter-
views were carried out on several occasions during a three-year period with each 
of the three individuals. The total length of the recorded interviews is 17 hours.

The analyses have been carried out through holistic readings for immediate 
understanding in combination with the use of distancing analysis tools, such as 
life-lines, the search for turning-points, descriptions of significant others and self, 
accounts of any barriers and facilitators, together with different types of central 
points and underlying meanings. With the assistance of these tools, I have for-
mulated my interpretations and present them as three individual stories about 
Karin, Carl and Matilda, describing their storied pathways to action competence 
for sustainable development. Following this is an integrative analysis in which I 
present the common core points/themes of the stories of the three informants, 
as well as the themes emerging which express the differences between them. The 
motives and driving forces for action emerging from the stories are summarized.

Results
The main part of the results, the stories of the pathways of Karin, Carl and 
Matilda, consist of thick descriptions (Geertz, 1973) with rich quotations from 
the interviews, which have not been included in this summary. Instead, a brief in-
troduction to Karin, Carl and Matilda is presented here, followed by a shortened 
version of the integrative analysis.

Karin
Karin, who is 26 years old, works part time professionally with environmental 
and sustainable development issues and uses a lot of her leisure time for volunteer 
actions in non-governmental organizations137, lobbying to promote sustainability 
issues and participating in public investigations as an environmental advisor. She 
avoids using car or air transportation, and chooses to eat vegetarian and organic 
products. She finds, however, that the great potential for change is not within 
individual lifestyle choices, but in political changes, through change in public 
opinion. Infrastructural issues are one of her main interests. She feels that she has 
good communicative channels to the decision makers, and a rewarding position 
as moulder of opinion. She describes her commitment as a fundamental part of 
her self-image. 

Karin’s description of her commitment began with her empathy for animals, 
and her feeling of being privileged, and early experiences of being able to influ-
ence the situation of others. Her stories about her early commitment to animals 
are characterized by playfulness. There are many playful elements in her story, as 

137 NGO = Non-Governmental Organisation



272

ENGLISH SUMMARY

well as in her ongoing commitment. Her story is an account of how she receives 
positive affirmation from the world of adults because of her commitment and her 
ability to achieve and act. Her meetings with like-minded peers in the organisa-
tion Nature and Youth Sweden, are described as having a great influence on her 
commitment in sustainability issues. The occasions on which she has had to re-
consider aspects of her strategies to influence, represent significant turning points 
in her story. Her commitment is described as being personally rewarding, at least 
most of the time, when she can see that her contributions are appreciated. Several 
of her accounts concern her desire to always be able and competent; doing what 
is right and just. She tells how, from her early childhood, she has always wanted 
to follow school rules and regulations, and to be able to act justly. Throughout 
her teens, and later on in her life, she has wanted to keep her consumption within 
a sustainable ecological footprint, and to spend her time pursuing the commit-
ments she believes in. She says that actions which she perceives as morally just, 
has sometimes led to conflicts and clashes with the current dominating social 
norms.

Carl
Carl, who is 26 years old, completed his upper secondary studies within adult edu-
cation, in order to be able to go to university to study aspects of sustainability. He 
also seeks to improve his knowledge base so that this may be used in his volunteer 
commitment. Having been unemployed and ill for some time, he has recently 
had temporary employment as a craftsman. He describes how he lives on meagre 
resources in a small living space, has no car or driving license, avoids flying, saves 
energy whenever possible, and, generally, has a very low level of consumption. He 
is interested in issues of local and global fairness and biodiversity, in agriculture 
and forestry, and globally sustainable food supplies. Carl states that he no longer 
has the same high hopes in the strategy of making individual lifestyle statements 
as he did when he was younger. Instead, he believes in legislation and structural 
changes of society. Nevertheless he thinks it is important to be able to reduce 
one’s ecological footprints and to keep within one’s fair environmental space. Carl 
feels that it is positive to adjust to a sustainable lifestyle now, as he thinks there is 
a need to try out different sustainable strategies in daily life, instead of just wai-
ting for societal changes. He participates in NGO-organised inventories of areas 
of nature worthy of protection, with the purpose of trying to give protection to 
natural values for coming generations, who he thinks have equal rights with now 
living generations to experience a richness of biological diversity. He has written 
articles, statements and comments on proposals for consideration, and sits on the 
board of an environmental NGO.

Carl’s story begins with his perception of the world as being basically unfair, 
resulting from his experience of belonging to an under-privileged family, seeing 
down-and-outs in the large cities, and being exposed to images of people suf-
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fering from poverty and famine in the media. His experience of unfairness has 
been combined with his experience of the language of possibilities, the convic-
tion that things could be different, and that people’s actions may lead to changes. 
The latter, he says, is largely thanks to socially committed teachers, from primary 
school and up, and later on, other committed young people active in different 
kinds of volunteer organisations, for example Nature and Youth Sweden. 

Matilda 
Matilda, who is 26 years old, stresses that she wants her actions to be consistent 
with her values. Her choice of profession, teaching, reflects her commitment to 
sustainable development. She is presently studying to become a teacher after seve-
ral years of studies strongly related to sustainability issues. As a teacher she hopes 
to have good opportunities to communicate sustainability issues and stimula-
te students into critical and independent thinking. Together with her studies, 
Matilda has been involved in several different volunteer missions. She takes on a 
leading position in a youth project for sustainable development in Asia, has had 
leading positions in NGOs, and has participated in public investigations. Her 
full-time university studies and her volunteer activities are often conducted paral-
lelly, but on some occasions she has taken time off from studies. She has expe-
rienced a decreasing commitment during some periods of overload and tiredness; 
however, she has recovered and her engagement has sometimes been channeled 
in new directions, or contexts.

Matilda gives prominence to the small decisions of daily life, such as choosing 
a low level of consumption, as well as fair trade and organic products. She uses air 
travel only in order to fulfill her tasks within projects in developing countries, but 
never when going on holiday. For environmental reasons, she rarely eats meat, 
except some meat from moose or deer from the area, and sometimes left-over 
meat from meals that would otherwise be wasted.

The point of departure in Matilda’s pathway to awareness and commitment is 
the example of her mother. She experienced how her mother, through her convic-
tions and communicative abilities, was able to influence the world, for example, 
convincing the local store to remove pornographic magazines from their shelves. 
These early experiences constituted an idea about the possibility to change the 
world through communication. To communicate in different ways in order to 
influence and affect people, and to make them understand what sustainability is 
about, is a challenge that Matilda practices in many different contexts.

Integrative analysis 
The process, towards the development of aspects of action competence for sustai-
nable development, emerges from these three stories as consisting of personality 
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traits, intentions and events. Personality traits are, in part, considered to be a 
disposition towards immediate emotional reactions, such as feeling empathy, in-
dignation, and frustration. However, emotional reactions do not only emerge as 
connected to personality traits, but also connected to circumstances encountered 
during the individual’s adolescence. These stories tell about different combina-
tions of personality traits together with events that may be described as crucial to 
the development of specific aspects of action competence. 

Despite considerable differences in personality traits and circumstances during 
adolescence, six common core points emerge in the analyses of the three sto-
ries. These core points tell us, on a more abstract level, what have been experi-
enced as important circumstances in the development of distance moral action 
competence.

Common themes
The six common themes emerge from the three stories concerning how aspects of 
action competence for sustainable development is triggered and reached. These 
are:

emotional reactions•	

perceived competence and feeling confident with what one can contribute•	

 contrasts and normative foundation•	

action permeation•	

trust and faith from adults and trust and faith in adults•	

and social belonging in contrast to outsidership.•	

Emotional reactions – empathy, frustration, sorrow, indignation, a desire to act, and hopeful-
ness

Comments about emotional reactions are frequently recurrent in the informants’ 
stories about their commitment. Sometimes, these feelings serve to initiate a 
commitment and a will to act; but at other times, feelings contribute in making 
the commitment durable. The emotional reactions which initiate a commitment, 
often differ from those involved in the formation of a durable commitment. 
Empathy, frustration, sorrow, indignation, a desire to act, and hopefulness have all 
been initiating feelings. Feelings contributing to form a long time-commitment 
to action are: the joy of taking action, the joy of feeling confident with what one 
can contribute, the joy of feeling appreciation from others for your actions, inner 
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satisfaction from perceived meaningfulness, the joy of shared values, participa-
tion and belonging, and the experience of ‘flow’ in working together with others. 
Feeling a duty or an obligation as a prerequisite for sustainable commitment is 
mentioned, however not very often. 

Perceived competence – feeling confident with what one can contribute

The perception of being competent is connected with positive feelings in all of 
the three life stories. Action situations intimately linked to the perception of 
one’s own competence are described as strengthening the will to act. This involves 
situations of both inner affirmation, and situations of external affirmation, i.e. 
situations in which individual competences are appreciated by others. Perceived 
competence is often described as feeling confident with what one can contribute 
and that one’s own contribution is perceived as important in the context. 

The opposite, i.e. the perception of not feeling confident with what one can 
contribute, reduces the joy of action and commitment as does non-appreciation 
from others for what one does, or a lack of faith in one’s own ability. The percep-
tion of one’s position in a status system within the group in which one acts, also 
affects the feeling of confidence with what one can contribute.

Many different circumstances may contribute to a positive and accelerating 
spiral of competence development within the area of commitment. To feel that 
one has specific insights and knowledge which others do not have, strengthens 
the conviction of being right, which, in turn, also promotes the will and desire 
for positive action. 

Contrasts and normative foundation 

At a very early stage in their lives, Karin, Carl and Matilda were all confronted 
with contrasting perspectives concerning existential questions. They refer to situ-
ations which more or less forced them to take a stand about existential questions 
related to action. In some cases, such contrasting perspectives occurred in relation 
to people who were emotionally close to them, for example their parents, and in 
other cases, between different groups with which they had become to identify 
themselves. These perspectives emerge in contrast to each other, within a norma-
tive foundation (the core of the value system) which, in the stories of Karin, Carl 
and Matilda, appears to have been shaped and perceived as natural in their early 
childhood. The elements of the normative foundation are people’s equal rights to 
satisfy their fundamental needs together with the individual’s feelings of responsi-
bility for their own actions and for other people.

Occasionally, the informants’ normative foundation was challenged by other 
individuals who were not emotionally close, but this rather contributed to a re-
inforcement of the informants’ conviction of what was basically right and just. It 
was different when emotionally closely related individuals represented different, 
conflicting opinions, views and perspectives. These differences could force the 
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informants to take a stand that was perceived as emotionally stressful. In this way, 
they developed their ability to form a personal opinion, to take a critical view, 
and their alertness to review and reconsider their own views and standpoints as 
well as decisions and actions taken. This involved training their ability to distance 
themselves by assessing and evaluating different perspectives.

Action permeation 

The belief that individuals have choices and that their choice of action results in 
different consequences, whether they be desired or not, is already established in 
early childhood, and confirmed throughout adolescence, among the informants 
of the study. The experience of human action, as a major decisive factor for the 
conditions of life, in contrast to a deterministic worldview, permeates the storied 
lives of the informants. Action-oriented role models act to protect the interests 
of the vulnerable, and in some way to change the current state of the world. The 
importance of adults and young adults as role models is more similar to mimesis, 
i.e. creative representation (Ricoeur, 1976), than imitation. This mimesis may be 
considered as action-permeation, a constitutive process towards action-accusto-
ming, which involves an introduction to the language of possibilities connected 
to action. The idea that any actions can have far-reaching consequences, both in 
time and space, is introduced at an early stage by parents and other adults; howe-
ver it is also strengthened through the use of the language introduced in the terms 
used by the environmental movement. Connections between one’s own actions 
and global and time-prolonged consequences, emerge more clearly through the 
use of concepts, such as ecological footprint and a fair share of environmental space. 
In this way, the action-accustoming acquired a distance-moral dimension. The 
understanding that choices also result in consequences, together with a feeling 
of responsibility towards a greater whole, enhances the thirst and desire for ex-
tended knowledge. Committed action is described as both being meaningful and 
pleasure-filled per se, and is sometimes described as assuming the characteristics of 
play. The experience of success in both one’s own and others’ ability to influence, 
strengthens the will to act. To become action-accustomed is in the stories descri-
bed as being constituted by action-permeation through mimesis, in a process in 
which action assumes new content and shapes.

Trust and faith from adults and trust and faith in adults

Being allowed freedom based on personal responsibility, rather than being sub-
ject to parental control and strict demands, is a recurrent theme in the three life 
stories. Fundamental trust and faith received from an adult who is described as 
being emotionally important in some respect, is described by all the informants. 
A possible interpretation of this is that the trust and faith shown by important 
adults emphasises and feeds the desire to respond to the trust and faith given, 
assuming a responsibility, and never letting down the person who relies on your 
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trust. Another possible interpretation is that trust and faith strengthen a percep-
tion of self-trust which can promote the will and courage to act. 

Histories and accounts of self-discipline may also be regarded together with 
and in the concept of trust and faith. Instead of only learning to comply with ex-
isting rules and regulations, our young adults were encouraged in different ways 
to reflect upon the morally right and wrong action rather than just accepting and 
confirming to the established societal norms and rules.

Breaking rules and regulations laid down by adult society was not an end in 
itself in the stories told. None of the informants refers to a ”teenage revolt” of any 
radical kind; and, they do not refer to their commitments in terms of a revolution 
against their parents. Rather, they feel that they have been building upon their 
parents’ inheritance, though this has assumed different expressions and forms, 
and in some cases has become more radicalized.

Choosing not to question the values of and revolt against the emotionally 
significant adult world, i.e. parents and some teachers, and not identifying com-
pletely with one’s own generation, involves a high degree of independence when 
making decisions and interacting with one’s peers at school. None of the infor-
mants was drawn into the wide-spread culture of alcohol use among their peers, 
neiter into the culture of consumption, from which they chose to distance them-
selves in their teens.

Social belonging in contrast to outsidership 

The social interaction and the feeling of belonging to the organisation of their 
choice, played a vital role in the development of several aspects of action com-
petence of the individuals. Working within an organisation is partly described 
as a training ground for different actions of influence, and for one’s personal as 
well as social development, not least the development of one’s self-perception 
and self-knowledge. Learning in the organisation was rewarding in a different 
way than that offered by formal school education, offering many opportunities 
to explore and develop action experience, both in terms of direct and indirect 
actions. The importance of social and value-based solidarity and affinity, emerges 
in contrast to the descriptions of outsidership recounted in the three life stories. 
Outsidership, as related to the school context, is described as being partly inflicted 
by others and, partly, self-chosen. The feeling of belonging to a group included 
sharing common aims and values, and ”being able to laugh at the same things”. 
To belong to a community having common goals is described as the mutual 
ability to strengthen each other’s willingness, courage and emotional stamina in 
order to take and sustain action. Being a member of a group which is perceived 
as particularly well-informed and having a high degree of awareness, sometimes 
led to positive feelings of superiority and exclusivity, while at the same time this 
could be perceived as an obstacle in the attempt to broaden the commitment to 
include more people.
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Separating themes
There are also differences in the storied meaning, for instance concerning the 
perception of the role of what the individual might be, in making an impact 
for sustainable development. What are the possibilities and responsibilities of 
the individual when it comes to consequences of one’s actions for others, in the 
present time, or in the future? What means, individual or collective, are effective? 
Different views on the role of the individual constitute different approaches to 
duty/obligation as a driving-force for action. The individually centered perspec-
tive appears to be more connected to duty and conscience as a driving-force than 
the collectively oriented perspective, instead emphasizing some kind of collective 
responsibility. In general, duty does not emerge as any major dominating driving-
force in these stories. 

Motives and driving-forces
The following major motives and driving-forces for sustainability actions emerge 
from the stories:

Emotional reactions initiating a desire for change and a desire to act •	

Longing for meaningfulness•	

A desire to feel comfortable with what you can contribute •	

Longing for belongingness •	

The emotional reactions are to a high degree triggered by the awareness of the 
suffering of others, for instance, the empathy caused by witnessing the suffering 
of vulnerable humans and animals, directly or through the media. Frustration 
and anger are thus triggered by unnecessary suffering, and irreversible losses, such 
as the extinction of species and human cultures, give rise to sorrow. Indignation, 
which is provoked by someone taking advantages at the expense of others, gives 
rise to a pathos of justice. Inspiring role-models and a language of possibility sti-
mulates feelings of hopefulness and a desire and willingness to act. 

To perceive one’s actions as meaningful, is described as a valuable, and some-
times necessary, condition, in order to take action, in case the actions are not 
perceived as motivational and joyful enough in themselves. Meaningfulness is 
perceived in situations when one can make things work together with what one 
believes in, when one experiences coherence between values and actions, and 
when one experiences a coherence between one’s conviction of the state of the 
world, and one’s personal actions. 

To feel comfortable with what one can contribute, to experience oneself as 
competent for a task and a context, to be able to solve a problem, and to feel that 
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one contributes to the happiness of others, are described as experiences of joy and 
empowerment. Contexts in which one perceives oneself as uncomfortable with 
what one can contribute are avoided after a while, and new contexts are searched 
for.

Direct contact and interaction with others, and the feelings of belongingness, 
may release emotional energy per se. To share values, experiences, missions and 
aims with others is in these stories described as promoting action within the 
shared frames. Cooperating in order to solve problems, gives joy. Collective ac-
tions for sustainability are described as giving many rewarding and joyful experi-
ences of this kind. 

Discussion
In the final chapter, the findings of this study are discussed in relationship to 
previous research in the tradition of significant life experiences regarding pro-
environmental behaviour/action. The methodology of this study differs in several 
ways from previous studies. These have mainly been searching and focusing upon 
statistical correlations by the study of large samples with different degrees of pro-
environmental behaviour; or focusing on searching for clusters and categories of 
significant experiences in the lives of pro-environmentally active individuals. By 
contrast, this study aims at a detailed and fine-grained description of the percei-
ved processes involved. Despite the differences between this and other studies as 
concerns ontological and epistemological assumptions, this study can confirm 
most findings of previous studies. In addition, this study contributes qualitati-
vely new categories, such as the experiences of contrasting perspectives and the 
experience of feeling comfortable with what you can contribute. Another new 
emerging category is that of receiving trust and faith from adults in one’s capabi-
lity of judgement, as a child. The new categories emerging may partly depend on 
the different methods of analysis and interpretation used in this study. Another 
possible reason may be, for instance, that critical thinking is not considered an 
inherent part of pro-environmental behaviour, which has been the focus of many 
previous studies. However, for action competence, which is the focus of this 
study, critical thinking is a significant component. 

The findings of this study are also discussed in relation to the model of action 
competence (Breiting, Hedegaard, Mogensen, Nielsen, & Schnack, 1999) and 
behavioural and socio-psychological research (Bandura, 1994). The dichotomy 
between behaviour/habits on the one hand and action on the other, which is 
sometimes stressed in the action competence model, does not appear in this 
study. Rather, this study indicates that experiences such as pro-environmental 
habits and behaviours that might initially have been unreflected, may very well 
facilitate development into reflected action and may also form new active habits 
that can take on new expressions and forms. A model of a possible way to develop 
aspects of action competence for sustainable development, based on the results 
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of this study, is presented in the thesis. The purpose of this model is to facilitate 
further discussions about the process of developing action competence.

Educational implications 
Are the enormous expectations of formal education to contribute to sustainable 
development, as expressed in international policy documents, reasonable? Given 
the presupposition that contributing to action competence for sustainable deve-
lopment is a clearly stated mission for the formal educational systems, both this 
study and previous research definitely support the conclusion that much can be 
done to maintain, improve and develop ESD in formal education. But there is 
also support for the conclusion that there are limitations on formal education 
which need to be considered. Informal and non-formal learning within the field 
of sustainable development need to be taken into account.138 Are there qualities 
in informal and non-formal learning that are difficult to reach within the frame-
work of a formal educational system? Are there areas of learning in which the task 
of formal education should be rather to offer and open up for other forums for 
sustainability learning for children and young people, as a complement to formal 
education? What available forums are there, and under what conditions could 
this be realized? 

Formal schooling plays a vital role in the lives of young people in Sweden, not 
least since it occupies a large part of their time. Against the background of the 
results of previous research and the core points that I have found in the integra-
tive analysis of this study, I would like to draw the attention to four obvious edu-
cational challenges concerning the role of the school in the promotion of action 
competence for sustainable development:

to introduce, clarify and discuss a value base of distance moral,•	

to stimulate students to develop a dynamic balance between a committed and •	
compassionate willingness to act, and a willingness and ability to reflect criti-
cally upon their actions,

to draw attention to and clarify different perspectives on structural causes of •	
sustainability problems, and how these causes might be influenced, 

138 Print (2007) summarizes international research about the effects of education on 
political interest, and concludes that activities within an informal curriculum better 
predict  political activity later in life than does participation in civics classes. Learning 
from an informal curriculum(such as within student organizations) is shown to promote 
a political interest, political efficacy, and self-esteem. 
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to stimulate and provide prerequisites for students to experience feelings of •	
being action competent for sustainable development, both individually and 
together with others. 

The idea is introduced that education could be a useful facilitator in enabling 
more young people to dare and want to take the first step towards an engagement 
in groups and organizations, while at the same time maintaining a plurality and 
a resistance to different kinds of group pressure. This educational process could 
include a dialogue concerning existential meaning, and how to relate to the un-
certainties and risks in the present global society. It could include non-mandatory 
and concrete action exercises in sustainability issues, both direct and indirect, to 
promote a multifaceted learning through lived experience. 
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