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SAMMANFATTNING 
 

 

Jordens invånare står idag inför flera svåra globala miljöproblem som inom kort måste lösas, 

växthuseffekten och förtunningen av ozonlagret är två tydliga exempel på detta. Detta medför 

en stor utmaning mot de liberala demokratierna och de traditionella medborgarskapsidealen 

när en stor del av miljöpåverkan sker i den privata sfären och föroreningarna inte respekterar 

nationalstatens gränser. Inom ekologismen har ett nytt medborgarskapsideal utvecklats som 

står i kontrast till de traditionella medborgarskapsidealen. Den teoretiska utvecklingen av det 

ekologiska medborgarskapet står bl.a. professor Andrew Dobson för som enligt honom är ett 

försök att lösa de problem som bl.a. globaliseringen innebär.  

 

För att åstadkomma förändringar i individers konsumtionsmönster krävs det politiska 

styrmedel, men medborgare i samhället bör också uppleva miljön som betydelsefull och ta ett 

gemensamt ansvar för att skydda den. Utan miljömedvetna medborgare blir politiska 

förändringar också svårare att genomdriva. Den svenska miljörörelsen domineras av tre stora 

miljöorganisationer: Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och 

Greenpeace, men det finns även mindre organisationer t.ex. Miljöförbundet Jordens Vänner. 

Dessa har alla en gemensam faktor: aktivt arbete för en bättre miljö. 

 

Med anledning av detta är syftet med uppsatsen att analysera den svenska organiserade 

miljörörelsen utifrån medborgarskapsideal och undersöka om ett ekologiskt medborgarskap 

inom någon organisation förespråkas. I det teoretiska kapitlet redogörs för innebörden och 

skillnaderna mellan det liberala, kommunitära och ekologiska medborgarskapsidealet. 

Analysen sker utifrån fem klassifikationer: rättigheter och skyldigheter, offentligt och privat, 

dygder, aktivt eller passivt medborgarskap samt territoriell omfattning. I det empiriska 

kapitlet analyseras de fyra miljöorganisationerna utifrån samma klassifikationer. 

 

Resultatet visar att Svenska Naturskyddsföreningen och Miljöförbundet Jordens Vänner 

förespråkar ett ekologiskt medborgarskap, Världsnaturfonden och Greenpeace är svårare att 

ordna och passar inte in under något av de tre medborgarskapsidealen.  
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KAPITEL 1 
 

1. Inledning 
Den svenska miljörörelsen domineras av tre stora miljöorganisationer, Svenska 

naturskyddsföreningen med 168 000 medlemmar(Internet 10) samt globala organisationer 

som Världsnaturfonden WWF med 5 miljoner stödmedlemmar(Internet 14) och Greenpeace 

med 2.8 miljoner stödmedlemmar (Internet 6). Det finns även mindre organisationer som t.ex. 

Miljöförbundet Jordens Vänner med 2250 medlemmar(Bilaga 1). Dessa har alla en gemensam 

nämnare: aktivt arbete för en bättre miljö. Frågan är hur ser de på medborgarens roll i 

samhället? Under mitten av förra seklet har det vuxit fram en ny ideologi, ekologismen. 

Liksom inom andra ideologier finns ett brett spektra av åsikter, inom ekologismen från Arne 

Ness ekosofi som förespråkar en total omvälvning av samhället till mer liberala gröna tänkare 

som Robyn Eckersley. Generellt kan man säga att relationen mellan människa och natur står i 

centrum för filosofin och samtidigt ifrågasätts människans överordnade (antropocentriska) roll 

över naturen. Tillväxt ses inte som något självklart positivt utan har snarare begränsningar, 

målet är istället ett miljömässigt hållbart samhälle. Inom ekologismen har ett nytt 

medborgarskapsideal utvecklats som står i kontrast till de traditionella 

medborgarskapsidealen. Den teoretiska utvecklingen av det ekologiska medborgarskapet står 

bl.a. professor Andrew Dobson för som enligt honom är ett försök att lösa de problem som 

bl.a. globaliseringen innebär (Dobson 2006, s. 230). Med den senaste fasen i kapitalismens 

utveckling har de nationella ekonomerna blivit allt mer integrerade. Företag i väst har flyttat 

produktionen till länder med svag miljölagstiftning vilket har gett upphov till omfattande 

miljöförstöring. Men inte bara ekonomin är global, föroreningar respekterar inte 

nationalstatens gränser, ozonlagrets förtunning och den globala växthuseffekten är två tydliga 

exempel på detta. Detta är en stor utmaning mot de liberala demokratierna och det liberala 

och kommunitära medborgarskapet som är illa rustat att möta utmaningen som t.ex. utsläppet 

av växthusgaser och överkonsumtion medför. Roten till miljöproblemen utmanar själva 

ramarna inom vilket medborgarskapet återfinns när stor del av dess ursprung återfinns i den 

privata sfären samt även har en global dimension.  

 

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) är Sveriges äldsta miljöorganisation och bildades 

1909. Grundarna var en liten grupp professorer och naturintresserade som kom från 
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samhällets övre skikt och oroade sig för några av industrisamhällets negativa konsekvenser. 

Någon myndighet med ansvar för naturvård fanns inte vid den här tiden så SNF kom att 

fungera som rådgivare och experter till regeringen och riksdagen. SNF hade tidigt en ambition 

att bli en folkrörelse men de första årtiondena växte organisationen långsamt, före 1955 

uppnåddes aldrig mer än 5000 medlemmar. På 60-talet växte en resursstark statlig 

miljövårdsförvaltning fram vilket fick SNF att ändra karaktär från rådgivande till 

opinionsbildande organisation. Under denna period växte medlemsantalet kraftigt och 1970 

fanns över 50 000 medlemmar. Från att tidigt ha förespråkat lösningar till lokala 

naturvårdsfrågor som nationalparker blev problemformuleringarna mer komplexa när 

effekterna av kvicksilver och försurning började uppmärksammas. Under 80-talet formulerade 

SNF kraftfullare politiska krav vilket enligt Magnus Boström delvis berodde på påverkan av 

dess ungdomsförbund fältbiologerna (bildad 1947) som genomförde spektakulära 

direktaktioner i kampen för ett miljövänligare samhälle (Internet 9, Boström 1999, s. 7). Idag 

är SNF Sveriges största miljöorganisation med 168000 medlemmar och driver ett brett 

spektrum av frågor från stopp av försurning, övergödning, uttunning av ozonlagret, Östersjöns 

förgiftning till att arbeta för en minskad användning av fossila bränslen (Internet 10). 

 

Den internationella organisationen Greenpeace har sitt ursprung i en aktion mot 

kärnvapentest utanför Alaska 1971. Aktionen misslyckades men väckte uppmärksamhet i 

media när ett fåtal personer utmanade den amerikanska staten genom att färdas i små 

gummibåtar innanför provsprängningsområdet. Provsprängningarna upphörde efterhand och 

de inblandade i den första aktionen etablerade ett kontor i Vancouver 1975, flera nationella 

enheter bildades och 1979 skapades Greenpeace International. Protesterna mot kärnvapentest 

fortsatte ofta med djupa konflikter med olika aktörer som t.ex. den franska staten. 

Kännetecknande för Greenpeace blev det marina livet, med hjälp av olika fartyg försökte man 

skydda utsatta djur som sälar och valar och förhindra dumpning av miljögiftigtavfall. 

Greenpeace Sverige bildades 1983 men under 90-talet minskade medlemsantalet kraftigt 

vilket ledde till att de nordiska enheterna 1998 slogs ihop och bildade Greenpeace Norden 

(Boström 1999, s. 123). Greenpeace kännetecknas av handlingsberedskap, icke-våld och 

ekonomiskt oberoende. Handling anses viktigare än ord vilket inte minst symbolen ”Rainbow 

Warrior” representerar. Den bygger på en 200 år gammal indianprofetia som förutsåg att när 

människors girighet i framtiden lett till en global miljökatastrof skulle en indianstam med 

namnet Rainbow Warrior träda fram för att försvara jorden. Aktivister inom Greenpeace såg 

det som sitt kall förverkliga profetian och döpte en av sina båtar till det(Internet 5). Även om 
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profetian inte längre har samma betydelse så bygger organisationen fortfarande på 

direkthandling och konfrontation. Genom ögonvittnesobservationer av miljöförstöring av 

företag och stater och konfrontationer utförda enligt Gandhis icke-våldsprinciper försöker 

Greenpeace sätta fokus på problemen och höja medvetenheten och kvalitén i den offentliga 

debatten. För att säkra organisationens oberoende tas pengar inte emot av politiska eller 

kommersiella aktörer. Greenpeace roll är att identifiera, uppmärksamma och driva frågor 

(Internet 7). Greenpeace har idag 2.8 miljoner stödmedlemmar och kontor i 41 länder 

(Internet 6). 

 

Den internationella organisationen World Wildlife Fund (WWF) bildades 1961. Initiativet 

kom från aktiva inom Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) som några år tidigare hade 

startat som ett organ för regeringar, myndigheter, forskare och naturvårdare. Dessa 

publicerade artiklar som varnade om hotade arter och naturområden på jorden. 

Organisationens syfte var tidigt att samla in pengar för naturvårdsprojekt och en grundidé var 

att integrera både allmänheten och näringslivet i processen. Verksamhetens inriktning var 

främst att rädda utrotningshotade arter t.ex. jättepandan som också är WWF:s välkända 

symbol. Det finns här en koppling till Greenpeace som också framhåller vissa välkända 

utrotningshotade arter. Med tiden har WWF också kommit att skydda specifika ekosystem 

och har därmed blivit en mer aktiv och allsidig naturvårdsorganisation. Organisationen 

etablerades först i England, USA och Schweiz. Idag har WWF 25 nationella organisationer  

och 5 miljoner stödmedlemmar med huvudkontoret i Genève. "Syftet med verksamheten är att 

bedriva naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara 

utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper" (Internet 17). 

 

Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) bildades 1995 genom att de tidigare 

organisationerna Miljöförbundet (MF) och Jordens Vänner (JV) gick samman. MJV tillhör 

den internationella organisationen Friends of the Earth internationell (FOEI) som är världens 

största demokratiska miljöorganisation med ca 1,5 miljon medlemmar med nationella 

organisationer i 70 länder (Greenpeace och WWF är inte demokratiska) (Internet 2). JV och 

FOEI bildades i Sverige 1971 året innan FN:s stora miljökonferens ägde rum i Stockholm 

tillsammans med nationella enheter från Frankrike, USA och Storbritannien. JV har 

tillsammans med den internationella organisationen kombinerat ett globalt perspektiv med ett 

lokalt handlande. Fokus har varit solidaritet med tredjevärlden, behovet av 

livsstilsförändringar och det individuella ansvaret för att lösa miljöproblemen. Framtoningen 
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har varit försiktig med produktion av diverse texter, informationsmateriel och 

konsumentguider (Boström 1999, s.90). Miljöförbundet har sina rötter i lokala miljögrupper 

på 60-talet som protesterade mot lokala miljöproblem. Efter ett problematiskt auktoritärt 

ledarskap kom organisationen att bli ett ”hyperdemokratiskt” alternativ som samlade 

anhängare med en vänsterradikal samhällskritik och erbjöd ett forum där individer och 

grupper kunde utöva ett aktivt engagemang med utomparlamentariska aktioner. Konkret kom 

detta i uttryck framförallt mot kärnkraften på 70-talet senare är det framförallt trafikfrågor 

som har engagerat med stora mobiliseringar mot Scandinavian Link, Öresundsbron och 

Dennispaketet (Boström 1999, s.91). Under 80-talet kom de bägge organisationerna att förlora 

många medlemmar och hamna i skuggan av Greenpeace, SNF och WWF när dessa växte, 

således beslutades på resp. organisationers riksmöte 1994 om ett sammangående. Viktigt för 

bägge organisationerna var decentraliserade organisationsstrukturer, samhällskritik och 

solidaritet.  

 

För att åstadkomma förändringar i individers konsumtionsmönster krävs det dels politiska 

styrmedel som underlättar ett miljömässigt handlande t.ex. minskar människors benägenhet 

att köra bil vid ett högre bensinpris. Men medborgare i samhället bör också uppleva miljön 

som betydelsefull och ta ett gemensamt ansvar för att skydda den. Utan miljömedvetna 

medborgare blir politiska förändringar svårare att genomdriva. Jag finner det således relevant 

att studera om och då vilka medborgarskapsideal som miljöorganisationerna i Sverige 

förespråkar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera den svenska organiserade miljörörelsen utifrån 

medborgarskapsideal och undersöka om ett ekologiskt medborgarskap förespråkas av någon 

organisation. För att täcka in så stor del av den svenska miljörörelsen som möjligt har jag valt 

att ta med de tre största miljöorganisationerna i min analys. För att besvara syftet ställs 

följande frågeställningar: 

• Hur ser organisationerna på den privata sfären? 

• Hur ser organisationerna på medborgarnas skyldigheter? 

• Vilken plats har det ekologiska fotavtrycket1 på organisationernas agenda? 

• Förespråkar miljöorganisationerna ett aktivt engagemang av allmänheten för att 

skydda miljön?  

                                                 
1 Ekologiskt fotavtryck, ett mått på hur stor area individers förda livsstil upptar. Se sid 13. 
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• Förespråkar svensk miljörörelse ekologiskt medborgarskap? 

 

1.2 Teori 
De två traditionella medborgarskapsidealen är det liberala och kommunitära 

medborgarskapet. Det liberala medborgarskapet kännetecknas av att individen besitter starka 

rättigheter gentemot staten som skall skydda individens autonomi och frihet. Individer har 

begränsade skyldigheter och deltagandet i samhälliga angelägenheter ses som frivilligt. Det 

liberala medborgarskapet kan således ses som ett passivt medborgarskap som är 

rättighetsbetonat. Staten skall vara en neutral och passiv stat, eftersom det goda livet ses som 

något subjektivt som alla individer själva skall finna. Till skillnad från liberalismen anser 

kommunitarismen att individer inte kan finna sig själva utan gemenskapen, istället finner 

individen sig själv i det sociala sammanhanget där den lever. För att således underlätta för 

individerna att finna sig själva bör därför en politik för det gemensamma bästa föras. Eftersom 

det goda livet ses som ett objektivt värde och således målet för alla individer omgärdas inte 

den kommunitära staten av neutralitets krav, tvärtom bör den istället verka upplysande och 

främja dygderna som skapar de goda medborgarna. Det kommunitära medborgarskapet 

betonar därför till skillnad från liberalismen skyldigheterna som medborgarskapet innebär, 

plikten och dygden är viktiga komponenter för att skapa den aktiva samhällsmedborgaren. 

Vid en första anblick verkar kanske det liberal och kommunitära medborgarskapet vara 

varandras motsatser. Men utöver debatten som gäller rättigheter kontra skyldigheter har de 

samma uppfattning för ramarna inom vilket medborgarskapet verkar. De delar uppfattningen 

om att den politiska arenan gäller den offentliga sfären och inte den privata; att nationalstaten 

utgör ramverket för medborgarskapet; samt att medlemskapet i den politiska gemenskapen är 

relaterat till medlemskapet i nationalstaten (Dobson 2006, 217). 

 

Idag görs fortfarande en åtskillnad av den privata och offentliga sfären av de traditionella 

medborgarskapsidealen men denna uppfattning utmanas av feminismen och ekologismen. 

Feminismen anser att det i den privata sfären finns maktstrukturer där män dominerar över 

kvinnor, därav slagordet ”det personliga är politiskt”, det som sker i den personliga sfären har 

politiska konsekvenser. Ekologismen vidareutvecklar den feministiska kritiken och påpekar 

att hushållens ökade konsumtion i den privata sfären leder till global uppvärmning, ökade 

avfall m.m. Individerna har därför skyldigheter, enligt ekologismen, att minska sin 

konsumtion så att det inte överstigt vad som är ekologiskt hållbart. Eftersom 
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miljöförstöringen och resursutnyttjandet inte ser till några gränser är det ekologiska 

medborgarskapet ett kosmopolitiskt medborgarskap, men rummet där medborgarskapet 

utövas bygger inte på tanken av ett globalt civilt samhälle, istället utgörs rummet av det 

ekologiska fotavtrycket. Det ekologiska medborgarskapet kan kännetecknas som en kollektiv 

handling som grundar sig på en bestämd uppfattning om ekologisk hållbarhet. Det förutsätter 

att alla individer har en gemensam strävan mot samma mål. Alla människor har rätt att bruka 

resurser så länge inte någon (inklusive framtida generationer) kommer till skada. Visionen om 

det hållbara samhället bygger därför på idén om ”kosmopolitisk rättvisa”. Det ekologiska 

medborgarskapet är ett aktivt medborgarskap, enlig Dobson kräver ett hållbart samhälle 

dagligt engagemang av medborgarna för att nå detta mål. Det lägger således ett stort ansvar på 

individerna som får skyldigheter att leva ett dygdigt liv, där handlingar som traditionellt sett 

uppfattats som privata då ses som politiska.  

1.3 Metod och material 
Metoden som används i uppsatsen är en innehållsanalys. Det innebär att dokument och texter 

analyseras på ett systematiskt och replikerbart sätt och syftar till att kvantifiera innehållet 

utifrån kategorier som bestämts i förväg (Bryman 2001, s.192). Den teoretiska litteraturen 

som främst används är Kymlickas ”Modern politisk filosofi, en introduktion” (1999), 

Dobsons ”Political theory and the ecological challenge” (2006), “Citizenship and the 

environment” (2003), samt Lindensjös ”Liberalismen och den moderna demokratin” (1996). 

Kymlicka och Dobson antas båda vara representativa för den statsvetenskapliga 

teoriutvecklingen inom medborgarskapsideal. Uppsatsens empiriska del bygger på en analys 

av organisationers rapporter, hemsidor, medlemstidningar samt Magnus Boströms fallstudie 

av den svenska organiserade miljörörelsen. Medlemstidningarna som granskas är 

EKO(WWF) och Sveriges natur(SNF) med samtliga nummer från 2006.  

 

Källkritik som bör tillföras uppsatsen är att Miljöförbundet Jordens Vänner och Greenpeace 

medlemstidningar inte har granskats. Eftersom ingen organisation diskuterar begreppet 

medborgarskapsideal blev det avgörande för en lyckad analys att valda klassifikationer 

berördes direkt eller indirekt. Förståelsen att miljöorganisationers intresse för teoretiska 

resonemang är mycket begränsat infann sig dock efter en genomgång av medlemstidningarna. 

Därför har endast citat från SNF:s tidning i begränsad skala används, istället visade sig 

respektive organisationers hemsidor mer informationsrika.  
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1.4 Disposition och avgränsning  
För att genomföra en analys av den svenska miljörörelsen krävs först en genomgång av de 

olika medborgarskapsidealen. Således är det andra kapitlet i uppsatsen teoretisk där det 

liberala, kommunitära samt ekologiska medborgarskapet presenteras. Det tredje kapitlet är 

empirisk det är ordnat tematiskt och följer den teoretiska delens struktur där respektive 

organisation analyseras. Därefter analyseras vilket medborgarskapsideal som respektive 

organisation kan sägas förespråka. Sista kapitalet diskuterar uppsatsens syfte, frågeställningar 

och slutsatser. 

 

Jag har valt att avgränsa mig till fyra miljöorganisationer, tre stora och en mindre. Valet av 

SNF, WWF och Greenpeace i uppsatsen beror på att dessa är de överlägset största 

organisationerna och har rimligtvis också störst påverkan på den offentliga debatten. MJV är 

intressant därför att den tros ligga nära den politiska ekologismen och rimligtvis också det 

ekologiska medborgarskapet. Genom att analysera dessa anser jag mig täcka in en stor del av 

den svenska miljörörelsen. Utöver de tidigare nämnda finns det mängder med andra 

organisationer som arbetar för att tillvarata naturskydds- eller miljöintressen i Sverige, t.ex. 

Fältbiologerna, Sveriges Ornitologiska Förening, Föreningen Skogen, Det Naturliga Steget, 

Ideella föreningen Västerhavet, Vattenvärnet, Gröna bilister samt Asfaltsdjungelns 

Indianer(Internet 20). 

 

Miljörörelsen samlar många människor under samma tak, att en individ tillhör en rörelse 

behöver inte betyda att denna tillhör en organisation. En rörelse är lösare och mer heterogen 

än en organisation, det är således viktigt att poängtera att jag avgränsa mig till organisationer 

som verkar inom miljörörelsen.  
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KAPITEL 2 

2. Liberalt, Kommunitärt och Ekologiskt medborgarskapsideal 3.1
 

Föregående kapitel presenterade uppsatsens problem, syfte och frågeställningar. I detta 

teoretiska kapitel jämförs det liberala, kommunitära och ekologiska medborgarskapsidealet. 

Andrew Dobson använder sig i boken “Citizenship and the Environment” av fyra 

klassifikationer för att beskriva medborgarskapets egenskaper: rättigheter/skyldigheter, 

politisk sfär, dygder samt territoriell omfattning (Dobson 2003, s. 39). Dessa och synen på 

medborgaren som aktiv eller passiv används konsekvent genom hela uppsatsen för att åtskilja 

tre medborgarskapsideal och därefter fyra miljöorganisationer. 

2.1 Rättigheter och skyldigheter 
Den politiska liberalismen utmärks av strävan att frigöra individen från förtryck som 

begränsar individers frihet att själva styra över sitt eget liv. Även om liberalismens innebörd 

är omstridd så finns i detta grundidén, nämligen att vi alla är autonoma individer (Lindensjö 

1996, s. 11).  Enligt den liberala synen är människor alltid fria att ifrågasätta rådande 

kulturella sedvanor och normer, och om dessa inte sammanfaller med vad en individ uppfattar 

som meningsfullt kan denna alltid dra sig ur dessa. Jaget definieras därför inte utifrån särskild 

gemenskap eller sysselsättning, eftersom människor är fria att avvisa varje gemenskap som de 

ingår i. John Rawls sammanfattar denna liberala ståndpunkt genom att säga att ”jaget är 

primärt i förhållande till de mål det omfattar” (citerat i Kymlicka 1995, s. 210). Individer skall 

därför heller inte påtvinga andra en viss livsstil utifrån deras subjektiva värderingar utan låta 

alla välja sin egen väg att gå. Således är en politisk gemenskap t.ex. staten, endast legitim om 

den tjänar individers autonomi (Lindensjö 1996, s. 12). Tankarna om individens autonomi och 

självbestämmande leder till att liberalismen förespråkar en neutral stat. Den skall vara neural 

mellan olika uppfattningar om det goda, om medborgare i en stat har olika uppfattningar 

behandlar staten dem icke som lika om den gynnar en uppfattning framför en annan. Alla 

livsstilar är därför ur liberal synsätt lika värdefulla, om en stat tillskriver någon ett högre 

värde är det ett icke-liberalt perfektionistiskt agerande (Lindensjö 1996, s. 12). Det finns dock 

även inom liberalismen utrymme för paternalistiska handlingar hävdar Kymlicka men dessa 

skall endast riktas mot individer som är oförmögna att ta hand om sig själva, t.ex. barn och 

åldersenila men grunduppfattningen är att ”varje frisk person bör ges en sfär av 

självbestämmande som andra måste respektera” (Kymlicka 1995, s. 202). Enlig Kymlicka 
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motsätter sig liberaler statlig paternalism därför att inget liv blir bättre om det styrs ”utifrån”, i 

enlighet med värderingar individen inte själv omfattar. Istället blir livet endast värdefullt om 

det styrs ”inifrån”, i enlighet med egna uppfattningar om vad som är värdefullt (Kymlicka 

1995, s. 206). Plikter och skyldigheter ses därför som statlig paternalism i motsättning till 

individens autonomi. Det liberala medborgarskapet karakteriseras istället av; politiska, civila 

och (i begränsad omfattning) sociala rättigheter. 

 

Kommunitarismens syn på jaget är att det skapas av individens målsättningar. Det går inte att 

skilja på ”mig” och ”mina målsättningar”. För att individen ska finna sin identitet(jaget) måste 

den därför upptäcka målsättningarna. Jaget skapas av vissa målsättningar som vi själva inte 

valt, istället upptäcker vi dessa i det sociala sammanhanget som vi lever och delar med andra. 

På detta sätt upptäcker vi vad som anses vara värdefullt och erkänner det som riktigt. Genom 

upptäckten av vilka vi är, får vi också reda på vilka mål vi bör ha. Eftersom dessa 

målsättningar skapar jaget kan vi lättare leva ett gott liv om vi skapar förutsättningar för att 

upptäcka dem. Genom att föra en politik som formulerar de gemensamma målsättningar som 

skapar jaget möjliggör det att vi ”tillsammans kan uppleva något värdefullt som vi inte kan 

uppleva ensamma” (Kymlicka 1995, s. 214). För att en politik för det gemensamma bästa 

skall vara legitim måste kommunitärer visa på att inskränkningar i människors 

självbestämmande är motiverat. Således har de en annan syn på jaget än exempelvis liberaler 

eftersom dessa bortser från att jaget är ”inneslutet” i befintliga sociala sedvänjor och därför 

inte kan ta avstånd och omvärdera dessa. Därför anser kommunitärer att jaget inte är primärt i 

förhållande till sina målsättningar utan konstrueras snarare av dessa. Det kommunitära 

medborgarskapet utgörs därför av plikter och skyldigheter gentemot den politiska 

gemenskapen.  

 

Det ekologiska medborgarskapet kännetecknas av både rättigheter och skyldigheter. Alla 

människor har enligt Dobson rätt till en bebolig miljö och ett visst resursuttag av jorden. 

Mängden landyta som individs livsstil har rätt att uppta räknas ut genom det ekologiska 

fotavtrycket. Jorden har begränsad produktivitet och absorberingsförmåga, om produktion är 

för hög klarar inte jorden av att absorbera allt avfall som detta leder till. Vad som är ett 

hållbart fotavtryck fås genom att dividera den totala tillgängliga land arean och dess 

produktivitets kapacitet med antalet personer på planeten. Det är idag 1,89 hektar, om 

individers livsstil överstiger detta leder det till skador på ekosystemen, global uppvärmning 

m.m. Västvärldens genomsnittliga ekologiska fotavtryck ligger idag på 5 hektar (Dobson 
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2006, s. 230). Ett hållbart fotavtryck kan också ses som ett grundläggande villkor för 

åtnjutandet av andra rättigheterna: “Just as socialist have traditionally argued that the right to 

free association means little without the material precondition that make this right a real and 

daily possibility, so political ecologists suggest that without a liveable environment other 

formal rights cannot be substantively enjoyed” (Dobson 2006, s. 219).  

 

En individ får enligt det ekologiska medborgarskapet skyldigheter att minska sitt resursuttag 

om det överstiger vad som är ett hållbart miljöutrymme. Det ekologiska medborgarskapet kan 

därför beskrivas som asymmetriskt: alla människor har rätt att uppta ett visst miljöutrymme 

men endast de som förbrukar mer än vad som är rättvist och hållbart får enligt det ekologiska 

medborgarskapet skyldigheter.  

 

Begreppet det gemensamma bästa som nämns i kommunitär teori har en tydlig koppling till 

ekologismen och förespråkandet av att leva miljövänligt. “Green politics urges us to connect 

the way we live our lives with the impact we make upon the natural world. We are made to 

feel responsible for the state of the environment, and simultaneously encouraged to see that 

we can do something about it” (Dobson 2006, s. 223). Alla människor har alltså ett ansvar 

mot miljön och detta skall utövas aktivt av medborgarna. Både kommunitarismen och 

ekologismen begränsar således individens frihet till en viss grad; kommunitarismen som 

uppoffring för det gemensamma bästa och ekologismen som betonar uppoffring av 

individuella önskningar och begär för behovet av en hållbar miljö (Dobson 2006, s. 223).   

2.2 Den politiska sfären 
Debatten som förts mellan liberala och kommunitära teoretiker har framförallt gällt 

skyldigheter och rättigheter, inte ett utvidgat medborgarskap till den privata sfären. 

Åtskillnaden av den privata och offentliga sfären gjordes redan i det antika Grekland, där 

medborgarskapstanken först föddes. Där var medborgarskapet ett ärftligt privilegium som 

drog en tydlig gräns mellan icke-medborgare och medborgare. Det tog sig i uttryck i en 

underordnad status för icke-medborgare som berörde slavar, kvinnor och barn. Privilegiet att 

vara politisk varelse begränsades till en liten grupp manliga soldater av känd geopolitisk 

bakgrund, desto fler som innefattades av medborgarskapet desto mindre hade det att erbjuda 

medborgarna. De grekiska (manliga) medborgarna åtnjöt jämlikhet inom den offentliga sfären 

där de var fria att engagera sig åt politik. Männen var befriade från hushållen och den 

materiella världen, det området tillhörde kvinnorna, barnen och slavarna (Delanty 2000, s. 
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32). De klassiska liberalerna utgick från att rättvisa inte hade med familjen (den privata 

sfären) att göra utan att familjen var en biologisk bestämd enhet. Istället var det de socialt 

bestämda relationerna mellan familjerna som detta rörde (den offentliga sfären) där den 

utkämpades mellan vuxna män i enlighet med ömsesidigt fastlagda konventioner (Kymlicka 

1995, s. 247). Samtida tänkare anser dock inte att det endast är män som är kapabla till att 

handla inom den offentliga sfären, men ”rättviseteoretiker fortsätter att bortse från 

förhållandena inom familjen; familjen antas fortfarande i allt väsentligt vara en naturlig sfär” 

(Kymlicka 1995, s. 248).  

 

En av de stora skillnaderna mellan de traditionella medborgarskapsteorierna och den 

ekologiska medborgarskapsteorin är att den senare även inkluderar skyldigheter i den privata 

sfären. Den feministiska rörelsen har kritiserat uppdelningen mellan offentligt och privat 

eftersom kvinnor gör största delen av det obetalda arbetet i hemmen samt ofta innehar ett 

lågavlönat deltidsjobb i den offentliga sfären för att hinna med det förra. Carol Pateman anser 

att ”uppdelningen mellan offentligt och privat […] i sista hand är vad hela den feministiska 

rörelsen handlar om” (Pateman citerad i Kymlicka 1995, s. 249). Den feministiska rörelsen 

har ideologiskt haft en stor påverkan på det ekologiska medborgarskapet: “Feminist analyses 

of citizenship have led to reconsiderations of virtue, of the reassertion of citizen- citizen 

realations as well as citizen-state relations, and of the sources and nature of citizenship 

obligations” (Dobson, 2003 s. 34). Ekologismens mål är ett hållbartsamhälle, för att uppnå 

målet måste orsakerna och källan till miljöproblemen sökas för att således kunna angripa 

problemen. Några av orsakerna till miljöförstöringen ligger bortom individuell påverkan och i 

många fall är orsakerna omdebatterade. Debatten sker inom den offentliga sfären, och till den 

grad vår påverkan på miljön sker p.g.a. de sociala former som vi har ordnat vårt liv har 

debatten ett offentligt intresse; institutioner, företag, rörelser, partier, skolor m.fl. verkar alla 

inom den offentliga sfären och har en stor påverkan på miljön. Men ekologismen förespråkar 

även en policy som bejakar den dagliga relationen mellan individer och den icke-mänskliga 

världen såväl som deltagandet i den offentliga sfären. Den mänskliga relationen till naturen 

bryts inte när vi går från den offentliga till den privata sfären.“From this point of view it is 

perverse to regard campaigning for a recycling centre as an act of citizenship, and deny the 

accolade the act of separating biodegradable and other materials just because you do it in the 

privacy of your own home” (Dobson 2006 s. 226). Eftersom en stor del av påverkan på miljön 

t.ex. sophantering i hushållet sker i den privata sfären och som i längre perspektiv påverkar 

alla människor måste val vi gör i det privata också uppfattas som politiska och: ”if the 
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personal is political, can citizenship really turn its back on private space?”(Dobson, 2006 s. 

226) Medborgare har därför även skyldigheter i den privata sfären. 

 

2.3 Dygder 
Eftersom liberalismen eftersträvar en neutral stat som skall frigöra individen och därigenom 

erbjuda medborgarna frihet att styra över sina egna liv kan det tyckas naturligt att det liberala 

medborgarskapet inte innefattar några dygder. Begreppet frihet har dock olika tolkningar, t.ex. 

negativ frihet, frihet från hot och förtryck samt positiv frihet, frihet att kunna göra det man 

önskar. De liberala teoretikerna skiljer sig åt i denna fråga t.ex. betraktade Robert Nozick alla 

skatter som stöld medans John Rawls däremot förespråkade en viss form av ekonomisk 

jämlikhet vilket kan ses som en dygd och kräver en viss inskränkning i den individuella 

autonomin. Dobson anser att det liberala medborgarskapet innefattar dygder och att dessa 

omfattar medborgarskapet i moderna sekulära samhällen. Frihet för alla innebär inte fritt för 

alla, det krävs moralisk kvalité hos medborgarna för att dessa skall vara toleranta, tillämpa 

självkritik, och till en viss grad engagemang i medborgarskaps aktiviteter t.ex. rösta (Dobson, 

2003 s. 56-57).  Om det liberala medborgarskapet är dygdfritt beror således på vilken liberal 

teoretiker som hänvisas till.  

 

Kommunitarismen har sina rötter i republikanska statsstäderna Sparta och Aten sexhundra år 

f.Kr och antika Rom’s 500 års republikanska styre. Det var nödvändigt för medborgaren 

under denna tidsperiod att denna ägde och visade godhet eller dygd. Med detta menade 

Aristoteles att medborgaren måste passa in, i det sociala och politiska beteendet och i den 

gemenskap som konstruerade polis. För Machiavelli var städer värda att försvara eftersom de 

förkroppsligade idén om det gemensamma bästa. Den goda medborgaren, som lärde 

dygderna, måste leva ett aktivt liv, antingen som soldat eller som civil. Men det var 

medborgaren som soldat som Machiavelli framförallt betonade. Viktigt för städernas 

överlevnad var att medborgarna kunde försvara dessa genom användandet av våld. Därför 

anser Dobson att dygderna inom det klassiska republikanska medborgarskapet är intimt knutet 

till att försvara och föra vidare republiken: mod, ledarskap, tjänstgöring, offervilja. Dygderna 

är alltså nära knutna till relationen mellan medborgaren och den politiska auktoriteten och 

genom detta säkra den politiska gemenskapens fortsatta existens (Dobson, 2003 s. 59-61). 

Amitai Etzioni grundaren av Communitarian Network, anser att individer som är väl 

integrerade i samhället är bättre på att resonera och agera på ett ansvarsfullt sätt till skillnad 
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från isolerade individer, men poängterar också att om det sociala trycket att anpassa sig blir 

för starkt kan det underminera individen själv. Familjen, skolan och frivilliga 

sammanslutningar är gamla traditionella institutioner i samhället som upprätthåller viktiga 

sociala och historiska värderingar som formar den moraliska infrastrukturen. Familjen har ett 

viktigt ansvar att introducera värderingar och påbörja utvecklingen av det moraliska jaget. 

Skolans roll är att vidareutveckla jaget och kompensera för det familjen missat (Internet 1). 

 

Dygden hos individer är en viktig faktor även för det ekologiska medborgarskapet för att nå 

ett bestämt mål. Den främsta dygden är rättvisa som definieras som rättvis fördelning av 

miljöutrymmet: "The first virtue of ecological citizenship is justice. More specifically, 

ecological citizenship virtue aims at ensuring a just distribution of ecological space […] it is 

relations of systematic ecological injustice that give rise to the obligations of ecological 

citizenship”(Dobson 2003, s. 132). Den ekologiska dygden kan alltså ses som grunden för 

medborgarskapets utformning. Ur vilket de ekologiska skyldigheterna kan härledas: 

“Sympathy, or other candidates such as care and compassion, might be regarded as 

ecological citizenship virtues in the second instance. This is to say that they might turn out to 

be important to the effective exercise of the first virtue, justice.” (Dobson 2003, s. 133)  

2.4 Aktivt eller passivt medborgarskap  
Medborgarnas deltagande i samhälliga angelägenheter hänger i hög grad samman med 

rådande medborgarskapsideal. Enligt det liberala synsättet på medborgarskap är krav på 

engagemang högst begränsat. Den representativa demokratins legitimitet förutsätter dock ett 

aktivt deltagande i de allmänna valen men detta kan ses som en begränsad form av 

deltagande. Eftersom medborgare i den liberala staten är autonoma och således förväntas lösa 

sina egna problem ställs inte krav på ett mer aktivt deltagande. Inom kommunitarismen 

däremot finns uppfattningen om medborgaren som ett aktivt politiskt djur. Individer som inte 

deltar i den politiska gemenskapen uppfyller inte sin mänskliga potential. Machiavelli ansåg 

som nämnts tidigare att den goda medborgaren måste leva ett aktivt liv. Därför förutsätter 

kommunitarismen alltså tillskillnad från liberalismen att medborgaren är aktivt engagerad 

inom olika institutioner i samhället (Dobson, 2003 s. 60). 

Ekologismen anser likt kommunitarismen att medborgaren är ett aktivt politiskt djur. De som 

inte deltar i den politiska gemenskapen uppfyller inte sin mänskliga potential. Makten bör 

decentraliseras till den s.k. gröna byn, där politiken möjliggör genuin deltagande till skillnad 

från den hämmande form som den liberala nationalstaten erbjuder. Målen för ekologismen 

 
 

16



kan inte uppnås utan ett aktivt deltagande av många medborgare. Ett hållbart samhälle kräver 

därför dagligt engagemang av medborgarna för att synliggöra deras påverkan på naturen 

(Dobson 2006, s. 224).  

 

2.5 Territoriell omfattning 
Det liberala och kommunitära medborgarskapet innebär ett medlemskap i en politisk 

sammanslutning, denna är specifikt knuten till ett territorium där utövandet av 

medborgarskapet sker. Det politiska rummet har olika innebörder, det liberala 

medborgarskapet ger individen som tidigare nämnts rättigheter och kommunitära 

medborgarskapet skyldigheter och plikter avsedda för gemenskapens bästa. En annan aspekt 

de klassiska medborgarskapsidealen är att de båda är diskriminerande. Villkoren för att inneha 

ett medborgarskap kräver att individen är kvalificerad och de som inte klara villkoren nekas 

(Dobson, 2003 s.68). Gerard Delanty anser att ingen redogörelse för begreppet 

medborgarskap kan komma förbi det faktum att det ursprungligen konstruerades i syfte att 

utestänga och underordna människor (Delanty 2000, s. 32).  

 
Under de senaste decennierna har begreppet globalisering figurerat flitigt i den allmänna 

debatten. Detta är dock ett omstritt begrepp, men klart är att kapital och information idag rör 

sig betydligt snabbare över statsgränserna. Produktionen av varor i västvärlden förläggs i allt 

högre grad till länder med lägre arbetskraftskostnad, Kina och Indien är två tydliga exempel 

på detta. Globaliseringen är dock inte någon ny företeelse, Marx och Engels skrev redan 1848 

i det kommunistiska partites manifest: ”Bourgeoisien har genom sin exploatering av 

världsmarknaden givit alla länders produktion och konsumtion kosmopolitisk gestalt […] Den 

nationella ensidigheten och inskränktheten blir mer och mer omöjlig” (Marx, Engels 1978, s. 

26-27). Gerard Delanty anser att ”det är kapitalismen, inte medborgarskapet, som är det 

verkliga kosmopolitiska idag” (Delanty 2000, s. 18). När produktionen av varor har flyttas till 

stater med svag miljölagstiftning har detta gett upphov omfattande miljöförstöring i berörda 

länder. En annan aspekt av miljöproblematiken är att föroreningar inte respekterar 

nationalstatens gränser vilket den globala växthuseffekten exemplifierar. ”Det är numera ett 

välkänt faktum” anser Delanty ”att olika globaliseringsprocesser i hög grad har undergrävt 

nationalstatens suveränitet" (Delanty 2000, s. 17). 

 

För att finna lösningar på de nya problemen som globaliseringen innebär vänder sig 

ekologismen till kosmopolitismen, den utmanar invanda uppfattningar genom tanken på 
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samhörighet med medborgare över nationsgränserna, skyldigheterna för individen bottnar i 

tanken på en gemensam mänsklighet. Detta är dock enligt Dobson problematiskt, det är svårt 

att se vilka konkreta åtgärder som skulle tas även om människor upplever sig vara en del av 

en gemensam mänsklighet som levde efter principen allas lika värde. Kosmopolitismen talar 

om symmetri, reciprocitet och ömsesidigt beroende, men förhållandet mellan nord och syd ger 

snarare en asymmetrisk bild av verkligheten. Denna orättvisa med vissa grupper som styr över 

andra har inneburit en strukturell förändring där de globaliserade (syd) påverkas negativt av 

globaliserarna (nord) med fattigdom och miljöförstöring som följd (Dobson 2003 s. 34). 

Förbrukandet av jordens resurser, tillexempel fossila bränslen, är asymmetriskt. Denna 

asymmetri anser Dobson bör konkret reflekteras i medborgarskapets skyldigheter. Lösningen 

finner ekologismen genom att tillför det ekologiska fotavtrycket till det ekologiska 

medborgarskapets dygder. Skyldigheterna tillfaller då individer som upptar större landyta än 

vad som är ekologiskt hållbart och den kosmopolitiska dimensionen i medborgarskapet blir då 

grundad i rättvisa snarare än det något mer diffusa begreppet gemensam mänsklighet (Dobson 

2006, s. 229-230). Det ekologiska medborgarskapet är därför inte territoriellt. 
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KAPITEL 3 
3. Den organiserade miljörörelsen 3.1 

 

Medborgarskapsidealens element 
 

I kaptitel två presenterades det teoretiska ramverket i uppsatsen. Genom att jämföra det 

liberala, kommunitära och ekologiska medborgarskapet utifrån fem klassifikationer har 

matrisen nedan skapats. I detta kapitel kommer Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace, 

världsnaturfonden och Miljöförbundet Jordens Vänner att analyseras utifrån samma 

klassifikationer. I slutet av kapitlet presenteras huvudresultatet, dvs. vad för slags 

medborgarskapsideal kännetecknar de olika organisationernas budskap. 

 

 

Medborgarskap Liberalt Kommunitärt Ekologiskt 

Rättigheter/skyldigheter Rättigheter  Skyldigheter Rättigheter och skyldigheter 

Politisk sfär: Offentlig Offentlig Offentlig och privat 

Dygder: Inga dygder Det gemensamma bästa  Det ekologiska fotavtrycket 

Aktivt/passivt 

medborgarskap 

Passivt Aktivt Aktivt 

Rummet för 

medborgarskapet: 

Territoriellt Territoriellt icke-territoriellt, det 

ekologiska fotavtrycket 

3.1 Rättigheter och skyldigheter  
Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) beställde år 2000 en undersökning som analyserade 

svenska konsumtionsmönsters påverkan på miljön. Resultat blev rapporten ”Hur många 

svenskar tål världen?”. Under rubriken ”det ekologiska fotavtrycket” står det ”Svenskens 

konsumtion sätter spår i syd”. För att mäta hur svenskars konsumtionsmönster påverkar 

miljön använder sig SNF av det ekologiska fotavtrycket och för att beräkna vad som är en 

rättvis och hållbar resursanvändning använder sig SNF av Miljöförbundet Jordens Vänners 

uträkningar om det rättvisa miljöutrymmet: ”Alla världens människor, oavsett om vi lever i 

rika eller fattiga länder, ska enligt begreppet ha tillgång till samma miljöutrymme. Det totala 

miljöutrymmet är begränsat och detta ska fördelas rättvist mellan jordens invånare (Gregow 

2000, s.17-18)”. I rapporten figurera termen ekologisk skuld, dock tar inte organisationen här 

ställning utan väljer att nämna att fattiga länder speciellt i Latinamerika anser att de rika 

industriländerna har en ekologisk skuld (Gregow 2000, s.23). Organisationen kan därför sägas 
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pålägga medborgaren skyldigheter att utifrån det ekologiska fotavtrycket minska detta till vad 

som är ett rättvist nyttjande av resurserna. Alla människor har utifrån definitionen rättvist 

miljöutrymme också miljörättigheter.  

 

Greenpeace roll är att identifiera, uppmärksamma och driva frågor (Internet 7). Eftersom 

syftet med verksamheten är att exponera "miljöbovar" i media och därigenom påverka 

opinionen krävs det stora resurser och lång planering. Överraskningsmomentet är ofta 

avgörande för en lyckad aktion. Med insyn i organisationen skulle berörda parter kunna 

förhindra aktionen genom att informera polis och försvarsmakten. Demokratiska beslut tar 

också längre tid att fatta vilket är en nackdel när snabba åtgärder behövs. Greenpeace 

nischade roll som "vakthund" inom miljörörelsen innebär att den skiljer sig åt från andra 

miljöorganisationer, den vänder sig inte direkt till medborgarna det är såldes svårt att 

analysera vad för slags skyldigheter som förespråkas. Kännetecknade för Greenpeace är att 

handling tycks viktigare än att samla organisationen kring en gemensam ekologisk filosofi. På 

den internationella hemsidan finns inga uppmaningar till medborgarna att minska sitt 

ekologiska fotavtryck. Individers konsumtion problematiseras såldes inte istället konfronteras 

företagen och producenterna. Kampanjer riktar sig givetvis till medborgare t.ex. byt till 

lågenergilampor, men skyldigheter och ansvar som medborgare i rika länder har gentemot den 

fattigare framhålls inte. 

 

Världsnaturfonden (WWF) uppmärksammar det ekologiska fotavtrycket på organisationens 

hemsida: "Allt vi människor gör har inverkan på vår miljö på något sätt. Maten vi äter, 

kläderna vi har på oss, ja allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, 

vattendrag, mark, luft, djur och växter. Ju mer vi producerar och konsumerar desto mer 

påverkas allt levande omkring oss" (Internet 15). Det som konsumeras i Sverige påverkar 

människors livssituation i andra delar av världen, det går t.ex. åt stora mängder vatten för att 

producera bomull. Konsumtionen problematiseras men dock något vagt, WWF skriver inget 

om att länder i väst har en ekologisk skuld och har ett helt annat förhållande till näringslivet 

än Greenpeace t.ex. sitter Marcus Wallenberg i organisationens förtroenderåd (Internet 16). 

Dock finns det som citat ovan visar en vilja att förändra medborgarnas konsumtionsmönster. 

Internetbesökaren uppmanas räkna ut sitt eget ekologiska fotavtryck vilket kan tolkas som att 

medborgaren har skyldigheter gentemot andra människor och miljön att minska detta.  
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Miljöförbundet jordens vänner (MJV) anser länder i Nord har en ekologisk skuld mot 

fattigare länder i Syd p.g.a. utarmning av resurser och miljöförstöring. Människor i Nord lever 

på fattigare människors bekostnad vilket ger oss skyldigheter att minska vårt resursuttag. 

Orsakerna till den ekologiska skulden anses av MJV vara många: ”Allt från den historiska 

kolonialismen, till samtida överkonsumtion, orättvisa handelsvillkor och de krav som ställs 

från internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken i samband med lån bidrar till 

skulden”(Internet 3). Vad som är ett rättvist och hållbart resursuttag definieras utifrån 

begreppet rättvist miljöutrymmet som är mycket likt det ekologiska fotavtrycket som utgör 

rummet för det ekologiska medborgarskapet. ”Rättvist miljöutrymme är den mängd resurser 

som, utan att förstöra miljön, kan användas för ett lands befolkning, utan att tvinga andra 

människor i världen, nu eller i framtiden, att nöja sig med mindre”(Internet 4). Det rättvisa 

miljöutrymmet kan därför sägas utgöra skyldigheter och rättigheter för medborgarna, sker 

större resursuttag än vad som är ekologiskt hållbart får de en skuld och således skyldigheter 

att minska skulden, dock har alla medborgare rätt till ett visst resursuttag.  

 

3.2 Den politiska sfären 
Mycket information på SNF:s hemsida handlar om miljöpåverkan som sker i den privata 

sfären. Medborgaren kan påverka miljön genom att konsumera miljövänligt, äta vegetariskt, 

nyttja kollektivtrafik m.m. Även i SNF:s medlemstidning Sveriges natur finns det artiklar som 

påtalar ansvaret vi har som medborgare. I nummer 3/06 beskrivs miljöproblemen i Östersjön, 

den höga användningen av fosfor och kväve hamnar tillslut i havet som under varma somrar 

leder till en kraftig tillväxt av cyanobakterier (blågröna alger). För att hindra denna utveckling 

förslår SNS politiska beslut t.ex. nya moderna reningsverk i våra östra grannländer men även 

medborgarna bör ta sitt ansvar. Under rubriken ”Hjälp till att rädda Östersjön” förslår 

organisationen att vi bör köra mindre bil, välja ekologisk mat m.m. (Sveriges natur, 3/2006 , 

s. 34) Eftersom det som sker i den privata sfären har konsekvenser för samhället blir val av 

konsumtion, transportmedel osv. en politiskhandling för samhällsförändring. SNF utvidgar 

därigenom den offentliga sfären in i den privata och har därför en annan syn på den än de 

traditionella medborgarskapsidealen som här drar en skarp gräns mellan privat och offentligt.  

 

Greenpeaces uppmanar medborgare att begränsa, återanvända samt återvinna. Organisationen 

anser att vårar konsumtionsmönster är ett stort miljöproblem: "Det bästa man kan göra för 

denna planet är att förbruka mindre av den. Konsumtionssamhället är av central betydelse för 
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miljöproblematiken". Genom att begränsa inköpen till det som verkligen är nödvändigt 

minskar vi påverkan på miljön. Konsumenten bör även ställa sig frågan hur produkten har 

tillverkats, under vilka förhållanden, om materialet går att återvinna etc. Greenpeace ser det 

också som onödigt att köpa nya produkter om den gamla varan är funktionsduglig: "Eftersom 

vi lever i ett ”konsumtionssamhälle” uppmanas vi tyvärr att köpa en ny ”förbättrad” produkt 

även om den vi har kan repareras ". Vi bör även återvinna produkter istället för att slänga 

dem: "när varken du eller någon annan har användning för den – återvinn" (Internet 18). 

Eftersom alla dessa handlingar sker inom den privata sfären har Greenpeace utvidgat 

medborgarskapets skyldigheter till att även omfatta delar av denna.  

 

WWF anser att vi bör konsumera smartare, istället för att t.ex. köpa tropiska jätteräkor med 

skövling av Mangroveskogarna i Asien som konsekvens bör vi välja nordhavsräkor. Kritiken 

mot konsumtionssamhället som Greenpeace väljer att framföra går dock inte att finna men 

som tidigare nämnts uppmanas internetbesökaren att minska sitt ekologiska fotavtryck. 

Således finns inom WWF även en vilja att förändra människors beteende inom den privata 

sfären.  

 

Liksom de andra miljöorganisationerna drar inte Miljöförbundet Jordens Vänner en skarp 

gräns mellan den offentliga och privata sfären. Vad vi konsumerar, vilket transportmedel vi 

väljer att nyttja är val vi gör i den privata sfären som påverkar miljön vi lever i. Dessa val har 

därför en politisk dignitet ”vi kan göra saker mer hållbara, återvinna material, handla 

närproducerat, effektivisera resursutnyttjandet, bo lite trängre, äta mindre kött, åka kollektivt” 

(Boström 1999, s. 95). Livsstilsförändringarna måste ske för att säkerställa nästa 

generationers rätt till resursuttag från jorden och ekosystemens fortsatta existens. 

 

3.3 Dygder  
En dygd är inom moralfilosofin ett beundransvärt eller moraliskt gott karaktärsdrag (Internet 

19). Alla organisationer anser att våra konsumtionsmönster leder till miljöproblem och 

förespråkar att vi skall handla mer ekologiskt och köra mindre bil så att vi minska vår 

miljöpåverkan. Inom det ekologiska medborgarskapet är en rättvis fördelning av 

miljöutrymmet den främsta dygden. Denna dygd ger medborgarna skyldigheter att minska sitt 

ekologiska fotavtryck. Som visats tidigare anser organisationerna SNF, WWF och MJV att 

medborgare har skyldigheter att minska sitt ekologiska fotavtryck. Organisationerna 
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förespråkar därför att medborgarna har ekologiska dygder. För att medborgare aktivt skall 

förändra sina val krävs det moraliska kvalitéer, utifrån denna tolkning är skyldigheter och 

ansvar gentemot våra medmänniskor och naturen viktigt hos medborgare enligt alla 

organisationer. Dock skiljer sig Greenpeace från andra organisationerna eftersom det inte 

diskuterar vad som är ett rättvist ekologiskt fotavtryck. 

3.4 Aktivt eller passivt medborgarskap 
Svenska Naturskyddsföreningen är politiskt och religiöst obunden ideell förening som drivs 

utan vinstintressen, organisationen finansieras genom medlemsavgifter och frivilliga bidrag 

från enskilda människor, företag och organisationer (Internet 10). SNF är en organisation med 

demokratiska strukturer med aktiviteter på olika nivåer. Den ideella aktiviteten på 

gräsrotsnivå är såväl ett mål i sig som ett viktigt redskap i kampanjarbetet. Därför har de 

ideella krafterna en viktig plats i beslutsstrukturen. Det högsta beslutande organet är 

riksstämman som hålls vartannat år och utser styrelsen, därunder på regional nivå finns 24 

länsförbund och längst ner i hierarkin finns 270 lokala kommunkretsar. Alla medlemmar har i 

princip chans att påverka agendan genom rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt.  

Varje länsförbund har rätt att skicka ett ombud och varje lokalkrets minst ett röstberättigat 

ombud2 med möjligheter att framföra motioner (Boström 1999, s. 44). Grundstommen i SNF 

är de lokala kretsarna, de verkar som självständiga ideella föreningar med egen styrelse och 

stadgar. Verksamheten utgörs av studiebesök, studiecirklar och utåtriktad verksamhet i form 

av opinionsbildning och påverkan av kommunal eller privat verksamhet. Det sistnämnda 

utgörs av t.ex. föredrag, insändare, medialuppvaktning, samrådsgrupper och demonstrationer 

(Boström 1999, s. 45-46). Kännetecknande för SNF är att det är en folkrörelse3 med stort 

medlemsantal som erbjuder en politisk sfär där miljöengagemanget kan utvecklas till kreativa 

handlingar. På SNF:s hemsida finns det under rubriken ”vad kan du göra?” information om 

hur medborgare kan hjälpa till att förändra samhället. Organisationen uppmanar oss att 

konsumera rätt och mindre, bli aktiva genom medlemskap i ett nätverk som sysslar med ett 

avgränsat område, ge ekonomiska gåvor samt engagera sig i lokala SNF-kretsar. Liksom 

andra organisationer vill SNF växa för att få ökat inflytande, det finns dock en stor skillnad 

gentemot t.ex. Greenpeace eftersom SNF:s medlemmar uppmuntras att aktiv delta i det 

miljöpolitiska arbetet. ”När vi är många lyssnar politiker och näringsliv. När vi är många 

räcker resurserna till fler viktiga projekt och aktioner. Var med och bevara skönheten, 

                                                 
2 varierar beroende på kretsens medlemsantal 
3 Ursprungsbetydelsen är 'folk i rörelse' mot förmenta missförhållanden, massrörelse av det oppositionella draget 
i förhållande till stats- och samhällsinstitutioner (Internet 11). 
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naturen och miljön - livet runt omkring oss. Tillsammans har vi kraft att förändra!”(Internet 

12). SNF kan därför sägas förespråka ett aktivt medborgarskap: medborgarna uppmuntras att 

ta ansvar och aktivt påverka den politiska agendan.  

 

Tillskillnad från SNF är organisationsstrukturen hos Greenpeace inte demokratisk och 

transparent, de 2.8 miljoner stödmedlemmar finansierar verksamheten men deltar inte i val av 

styrelse eller agenda.  Eftersom Greenpeace inte är en demokratisk organisation med många 

aktiva medlemmar finns det inte något utbrett nätverk som hos andra miljöorganisationer. 

Resultat nås genom att uppmärksamma ett problem för allmänheten vilket kan leda till att 

opinionen förmår en regering eller företag till förändring i en viss fråga. Organisationen är 

därför inte utrustad att hantera konsument och livsstilsfrågor förutom att den indirekt genom 

direktaktioner pekar på problemen. Det finns endast ett begränsat gräsrotsengagemang inom 

Greenpeace: istället sker kontakter med staten ofta direkt. Inom regeringen finns det ofta en 

maktkamp mellan finans- och miljödepartementet, för Greenpeace har därför den senare blivit 

den viktigaste kanalen inom staten. Högljudda påtryckningar uppfattas ofta som något 

välkommet av miljöministern som då så lättare kan genomföra sin agenda (Boström 1999, s. 

138). Strategin tycks därför vara att påverka från båda hållen uppifrån och ner och vice versa. 

Å ena sidan försöker Greenpeace påverka allmänhetens opinion genom sina aktioner, men å 

andra sidan uppmuntras inte politisk aktivism hos medborgarna. Medborgarna uppmuntras 

hjälpa till i kampen mot miljöförstöring genom finansiella gåvor men inte mer. Greenpeace 

har därför enligt mig en passiv syn på medborgarskapet, organisationen erbjuder inte en 

politisk arena där människor kan organiseras och utvecklas.  

 

Världsnaturfonden WWF:s medlemmar är passiva, organisationen erbjuder inte likt 

Greenpeace någon politisk arena där ett miljöengagemang kan kanaliseras. Istället fungerar 

organisationen mer som en välgörenhetsorganisation som tar emot pengar från sina 

stödmedlemmar som sedan investeras i olika miljöprojekt. Överst i organisationen finns 

förtroenderådet (med Carl XVI Gustav som ordförande) den rekommenderar den 

övergripande inriktningen av stiftelsens verksamhet samt utser ledamöter i stiftelsens styrelse. 

WWF:s styrelse har det operativa och juridiska ansvaret för verksamheten (Internet 17). 

Organisationen är därför inte demokratisk i den meningen att medlemmarna kan påverka 

organisationens arbete. Medborgarna uppmanas inte aktivt delta politiskt för att därigenom 

uppnå ett mer hållbart samhälle, därför förespråkar WWF inte ett aktivt medborgarskap. 
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Miljöförbundet Jordens Vänner anser att passiva medborgare som saknar kunskap om 

konsumtionen och produktionens miljöpåverkan bidrar till miljöproblemen. MJV delar in 

miljöns och solidaritetens motståndare i två kategorier, den första återfinns i de globala 

ekonomiska systemen bl.a. hos näringslivsaktörerna, det legitimerar protester och även civil 

olydnad. Den andra kategorin handlar om den stora massans aningslöshet, insiktslöshet, 

kunskapsbrist – den mänskliga trögheten. Denna går att påverka genom dialog med metoder 

som studiecirklar, kurser och föredrag (Boström 1999, s. 97). Således finns ett synsätt på 

medborgaren som ett aktivt politiskt djur, de som inte deltar i politiska livet och politiska 

gemenskapen uppfyller inte sin mänskliga potential. Ansvaret för att minska 

resursanvändningen läggs dock inte helt på konsumenterna, målet är inte möjligt att nå utan 

miljömedveten förd politik. Exempelvis föreslås statliga järnvägsinvesteringar och utbyggd 

spårbunden kollektivtrafik för att minska koldioxidutsläppen. MJV anser alltså inte att enbart 

konsumentmakt och teknisk utveckling kan leda till ett hållbart samhälle, den förda politiken 

måste också förändras vilket kräver aktiva politiskt medvetna medborgare.  

 

3.5 Territoriell omfattning 
Under länken konsumtion på Svenska Naturskyddsföreningens hemsida finns organisationens 

åsikter gällande detta sammanställda med underlag från Karin Gregows rapport ”Hur många 

svenskar tål världen?”. I rapporten ger SNF en mycket kritisk bild av det nuvarande 

ekonomiska systemet och beskriver de orättvisa förhållandena som finns idag. Det som 

konsumeras i västvärlden bygger inte alltid på att medborgarna efterfrågar produkterna utifrån 

dess funktionalitet, istället efterfrågas varor i stor del för att ”skapa en identitet och mening i 

livet”. Det borde därför enligt SNF inte finnas någon inneboende drivkraft att hela tiden köpa 

mera. Att vi ändå gör detta beror tillstor del på att producenter och marknadsförare genom 

mode och reklam skapar behov som egentligen inte finns (Gregow 2000, s.12-13). För att 

mäta hur detta (konsumtionsmönster) påverkar miljön använder sig SNF av det ekologiska 

fotavtrycket och för att beräkna vad som är en rättvis och hållbar resursanvändning använder 

sig SNF av MJV:s uträkningar om det rättvisa miljöutrymmet: ”Alla världens människor, 

oavsett om vi lever i rika eller fattiga länder, ska enligt begreppet ha tillgång till samma 

miljöutrymme. Det totala miljöutrymmet är begränsat och detta ska fördelas rättvist mellan 

jordens invånare (Gregow 2000, s.17-18)”. För att nå ett hållbart samhälle presenteras tre 

förslag. Dels att vi ställer om dagens ekonomiska system som är inriktat på varuproduktion 

till en tjänste-ekonomi. Detta skulle innebära ett skifte från ägande av materiella resurser till 
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ett gemensamt nyttjande av tjänster och fokus på produkters funktioner. Att vi övergår till mer 

närproducerad mat och äter mer säsongsanpassat och lokalproducerat. Samt att vi övergår till 

att konsumera produkter med miljömärkning för att sätta press på producenterna (Gregow 

2000, s.80-81). Rummet för medborgarskapet kan utifrån denna uppfattning sägas vara det 

rättvisa miljöutrymmet, det är då inte territoriellt. Det är dock osäkert hur pass väl rapporten 

som framför radikala idéer kan sägas utgöra SNF:s ståndpunkter men eftersom den är beställd 

och släppt i organisationens namn utgår jag från det.  

 

Greenpeace är en global aktör och som nämnts tidigare specialiserad på att avslöja och 

uppmärksamma aktörer som har en negativ miljöpåverkan . Eftersom detta är organisationens 

syfte och inte nämnvärt på andra sätt vänder sig allmänheten är det svårt att analysera vad 

Greenpeace förespråkar för medborgarskapsideal och ännu svårare att bestämma vad som 

utgör rummet för medborgarskapet. Organisationen förmedlar helt enkelt ingen information 

som gör att det går att bestämma detta.  

 

WWF är liksom Greenpeace en organisation som är svårt att definiera politiskt utifrån 

medborgarskapsideal. Det är en naturvårdsorganisation som samlar in pengar för att skydda 

utrotningshotade arter och känsliga naturområden. Därför vänder sig inte heller WWF i första 

hand till medborgare. Information om begreppet ekologiskt fotavtryck finns på WWF:s 

hemsida men inga tydliga ramar för var medborgarna skall hålla sig. 

 

Europeiska Jordens Vänner har med hjälp av Wuppertalinstitutet beräknat regionens och 

enskilda länders miljöutrymme, beräkningarna är ett försök att skapa en gemensam 

referensram för i stort sett alla miljöproblem. Begreppet hållbar utveckling som i många fall 

kan tyckas urvattnat ges därmed en konkret innebörd. MJV vill således att medborgarna skall 

förstå att deras konsumtion har konsekvenser för andra och därigenom frigöras från 

förblindande marknadsföring och konsumtionshets (Boström 1999, s. 96). MJV har en 

helhetssyn på miljöproblemen, organisationen utgår från hur stort miljöutrymme vi kan uppta 

utan att orsaka miljöförstöring, upptar vi mer har vi skyldigheter att minska det. 

Skyldigheterna är asymmetriska eftersom alla inte påläggs samma skyldigheter att minska sitt 

fotavtryck. Medborgarskapats omfattning är därför inte territoriellt utan precis som det 

ekologiska medborgarskapet grundat i ett rättvist resursuttag vilket ger medborgarskapet en 

kosmopolitisk dimension.  
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3.6 Empirisk slutsats: Medborgarskapsideal hos miljöorganisationerna  
Svenska naturskyddsföreningen uttrycker att medborgare har skyldigheter att minska sitt 

ekologiska fotavtryck om det överstiger vad som är ekologiskt hållbart. Fotavtrycket påverkas 

av allt vi konsumerar och av den förda livsstilen. Val görs i den i den privata sfären t.ex. om 

vi väljer att källsortera eller ta tåget istället för flyget har konsekvenser för andra människor 

liv, därför betraktar SNF vissa handlingar som traditionellt uppfattats som privata som 

politiska. Organisationen förespråkar att vi inte har större ekologiskt fotavtryck än vad som är 

hållbart enligt det rättvisa miljöutrymmet, detta sammanfaller väl med vad som uppfattas som 

dygd i det ekologiska medborgarskapet. Ett aktivt engagemang inom organisationen 

uppmuntras för att påverka politiker och näringsliv. Många människors aktiva deltagande är 

enligt SNF viktigt för att uppnå organisationens mål, ett hållbart samhälle. Rummet för 

medborgarskapet utgörs av skyldigheter som tillkommer beroende på storleken av det 

ekologiska fotavtrycket, därför är gränserna för medborgarskapet är inte territoriellt utan 

utgörs istället av det rättvista miljöutrymmet. Detta innebär sammanfattningsvis att SNF har 

starka kopplingar till det ekologiska medborgarskapsidealet. 

 

Greenpeace skiljer sig från de andra organisationerna eftersom de har en nischad verksamhet 

som utgörs av att identifiera, uppmärksamma och driva miljöfrågor. Det gör att Greenpeace 

inte riktar sig till medborgare och pålägger såldes inte medborgarna skyldigheter att minska 

t.ex. sitt ekologiska fotavtryck. Dock uppmanas medborgaren att begränsa, återanvända samt 

återvinna. Därmed anses att vissa handlingar inom den traditionellt privata sfären har politisk 

dignitet och utvidgar såldes den offentliga sfären och medborgliga handlingar in i den privata. 

Greenpeace förespråkar inte några specifika ekologiska dygder som det rättvisa 

miljöutrymmet. Ett aktivt engagemang av medborgarna uppmuntras inte heller, medlemmarna 

i organisationen är istället passiva sponsorer. Rummet som för medborgarskapet utgör går inte 

att avgöra eftersom det inte finns någon teoretisk diskussionen om detta inom organisationen. 

Greenpeace kan därför sägas stå för ett traditionellt liberalt medborgarskapsideal, med 

undantag för att den privata sfären som enligt organisationen har politiska konsekvenser.  

 

Världsnaturfonden anser liksom SNF att medborgarna har skyldigheter att minska sitt 

ekologiska fotavtryck dock anger inte organisationen hur mycket utan kritiserar istället hur 

konsumtion av olika produkter skadar den biologiska mångfalden. Val som görs i den privata 

sfären betraktas av WWF ha samhälls- och miljökonsekvenser. Organisationen förordar 

ekologiska dygder grundade på det ekologiska fotavtrycket, detta är dock något vagt eftersom 
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något rättvist miljöutrymme inte nämns. Liksom Greenpeace har inte WWF något intresse av 

aktiva medlemmar, medlemmarnas uppgift är istället att sponsra verksamheten. Rummet för 

medborgarskapet är liksom Greenpeace återigen svårt att avgöra, eftersom inte WWF 

identifierar vad som är ett rättvist miljöutrymme. Sammanfattningsvis innebär detta att WWF 

är en komplex organisation som inte låter sig inordnas under ett specifikt 

medborgarskapsideal. Ett aktivt engagemang av medborgarna är en viktig komponent i det 

ekologiska medborgarskapet, likaså att rummet för medborgarskapet är grundat på en 

rättvisfördelning av jordens resurser.   

Miljöförbundet Jordens Vänner anser att medborgare i den rika delen av världen har en 

ekologisk skuld gentemot den fattiga. Medborgare har skyldigheter att minska sitt ekologiska 

fotavtryck om det överstiger det som organisationen har definierat som ett rättvist 

miljöutrymme. Som de tre större organisationerna problematiseras det som sker i den privata 

sfären. Mycket som sker där har miljökonsekvenser, för att en ekologisk dygd som rättvis 

miljöfördelning skall efterlevas betraktas källsortering som en medborgarskapshandling. MJV 

anser att passiva medborgare bidrar till miljöproblemen ett hållbart ekologiskt samhälle kräver 

aktiva politiskt medvetna medborgare. Rummet för medborgarskapet utgörs av det rättvisa 

miljöutrymmet, inom dessa ramar utövas medborgarskapet. MJV är den minsta och den mest 

radikala miljöorganisation som jag har med i min analys, det är härifrån som SNF har 

anammat idéer om det rättvisa miljöutrymmet. Organisationen har en ekologisk helhetssyn på 

samhälle och förespråkar ett ekologiskt medborgarskap. 
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Rättigheter och 

Skyldigheter 

Otydligt Skyldigheter  Rättigheter och 

Skyldigheter 

Politisk sfär Offentlig och privat Offentlig och privat Offentlig och privat Offentlig och privat 

Dygder Det ekologiska 

fotavtrycket 

Inga dygder Det ekologiska 

fotavtrycket 

Det ekologiska 

fotavtrycket 

Aktivt/passivt 

medborgarskap 

Aktivt 

medborgarskap 

Passivt 

medborgarskap 

Passivt 

medborgarskap 

Aktivt medborgarskap 

Rummet för 

medborgarskapet 

Det rättvisa 

miljöutrymmet 

Otydligt Otydligt Det rättvisa 

miljöutrymmet 

Medborgarskaps 

ideal 

Ekologiskt Passar ej in på 

idealtyperna 

Passar ej in på 

idealtyperna 

Ekologisk 
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Analysen av organisationerna har genomförts utifrån de fem klassifikationer som 

karaktäriserar de tre olika medborgarskapsidealen som utgör teorin i denna uppsats. 

Resultaten av textanalysen återfinns i matrisen ovan. 
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KAPITEL 4 
4. Slutsatser och diskussion 3. 

 

Utifrån uppsatsens teoretiska ramverk har fyra svenska miljöorganisationer analyserats 

utifrån medborgarskapsideal. I det här kapitlet förs uppsatsens syfte och frågeställningarna 

fram och diskuteras utifrån slutsatserna i det föregående empiriska kapitlet.  

 

De fyra organisationerna är partipolitiskt obundna föreningar, dock är en miljöorganisation 

inte en politiskt neutral organisation eftersom de handskas med samhällsproblem. Det finns 

alltid en orsak till miljöproblem som i flesta fall är skapade av människan. Om en 

miljöorganisation endast ser symptomen och inte orsaken blir det svårt att finna lösningar på 

långsiktiga problem, som t.ex. växthuseffekten. Inom ekologismen har det "ekologiska 

medborgarskapet" som begrepp vuxit fram på senare år, en grön medborgare som inte 

överskrider de resurser som jorden erbjuder. Inom svenska miljöorganisationer borde det 

därför finnas en koppling till ekologismen som ideologi presenterar en orsak och långsiktig 

lösning till miljöproblemen. 

 

Syftet med uppsatsen har varit att analysera den svenska organiserade miljörörelsen utifrån 

medborgarskapsideal och undersöka om ett ekologiskt medborgarskap förespråkas av någon 

organisation. Detta anses relevant när de liberala och kommunitära medborgarskapsidealen 

har svårt att handskas med de miljöproblem som individers konsumtionsmönster leder till 

särskilt som en stor del av de dessa sker i den privata sfären men är globala till sin karaktär.  

 

I det teoretiska kapitlet analyserades skillnader och likheter mellan tre olika 

medborgarskapsideal utifrån fem kriterier. Därefter analyserades miljörörelsen och synen på 

medborgarskap utifrån samma kriterier för att undersöka dess förekomst i organisationernas 

budskap. Detta visade om någon organisation kunde sägas förespråka ett specifikt 

medborgarskapsideal. Utifrån den empiriska slutsatsen presenteras sedan i detta kapitel det 

slutliga resultatet: ekologiska medborgarskapets förekomst i miljörörelsen.   

 

Det empiriska resultatet innehöll några överraskningar: Greenpeace framstår i media som en 

aggressiv organisation med civil olydnad och direktaktion som ett av de främsta medlen. 

Trots detta ligger organisationen närmare det liberala medborgarskapet än det ekologiska. Att 
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Greenpeace dock inte klassas som en organisation som förespråkar ett liberalt medborgarskap 

är p.g.a. dess syn på vad som är politiskt och vad som är privat. Sveriges största 

miljöorganisation SNF överraskar med att på alla fem klassifikationer beskrivas utifrån det 

ekologiska medborgarskapet. Organisationen har influerats av MJV som t.ex. myntade 

begreppet rättvist miljöutrymme som nu SNF använder för att beskriva orättvisor i världen. 

Resultaten för WWF och MJV var förväntade.  

 

Det är intressant att alla organisationer har i det närmaste samma syn på vad de uppfattar vara 

den politiska sfären. De fyra organisationerna gör här inte den traditionella uppdelningen 

mellan privat och offentligt utan definierar vad som är politiskt utifrån vilka handlingar som 

har konsekvenser för samhället och miljön. En stor del av miljöpåverkan sker i hushållen där 

miljöval görs i den privata sfären. Uppmaningarna eller skyldigheterna som 

miljöorganisationerna lägger på medborgare att minska sitt resursuttag leder till slutsatsen att 

den svenska miljörörelsen ser det privata som politiskt. Det ekologiska fotavtrycket har även 

det fått genomslag inom miljörörelsen, det är endast Greenpeace som inte uppmärksammar 

det, här finns det säkert en medvetenhet kring begreppet men organisationen gör inte 

allmänheten uppmärksam på det. Dobson skriver att ”all green actions in the home have a 

public impact, in the specific sense of the creation of an ecological footprint” (Dobson 2003, 

s. 136). Här finns alltså paralleller till ekologismen inom miljöorganisationerna: det privata 

som politiskt och det ekologiska fotavtrycket. Ett aktivt engagemang av allmänheten och 

medborgarna förespråkas endast av SNF och MJV. Det överensstämmer med ekologismen 

och kommunitarismen som anser att medborgare som inte deltar i den politiska gemenskapen 

inte uppfyller sin mänskliga potential. Organisationerna WWF och Greenpeace har liksom 

liberalismen en passiv syn på medborgarskapet.  

 

Det empiriska resultatet av undersökningen visar att Svenska naturskyddsföreningen och 

Miljöförbundet Jordens Vänner förespråkar ett ekologiskt medborgarskap. Världsnaturfonden 

och Greenpeace erbjuder inte någon politiskt forum för sina medlemmar där de aktivt kan 

påverka samhället, det är också oklart hur de ser på rummet för medborgarskapet eftersom de 

inte definierar vad som är en rättvis resursförbrukning. Således passar de inte in på mallen för 

det ekologiska medborgarskapet. Hur de ser på medborgaren är också problematiskt, de 

passar inte in under något av de tre valda medborgarskapsidealen. Uppsatsens syfte har 

därmed besvarats.  
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Miljöorganisationernas syfte och arbetssätt skiljer sig åt, därför ska resultatet att två 

organisationer inte förespråkar ett ekologiskt medborgarskap, inte tolkas som om dessa 

uträttar mindre på miljöområdet. Inom miljöarbetet har organisationerna olika roller t.ex. som 

opinionsbildande (Greenpeace) och naturvårdare (WWF) vilket kan tänkas ha en 

komplementerande positiv verkan. 

4.1 Spekulationer kring det ekologiska medborgarskapet och framtiden 
De fyra miljöorganisationerna har alla en kritisk inställning till våra konsumtionsmönster i 

västvärlden och det finns som det visat sig också en vilja att förändra dessa. Människors 

livsstil styrs till stor del av informella institutioner4 som reglerar vad som är ett acceptabelt 

beteende. Det är här jag anser det ekologiska medborgarskapets styrka ligger. Dobsons syn på 

rättvisa utifrån det ekologiska fotavtrycket är att alla människor har rätt till ett visst 

miljöområde och om någon upptar ett större område än detta har den skyldighet att reducera 

det. Om vi accepterar Dobsons syn på rättvisa blir det genast uppenbart att det är en svår 

uppgift att praktiskt uppnå global rättvisa inom ramarna för den liberala demokratin. Detta 

utifrån tre aspekter, för det första är stater och institutioner för svaga att genomdriva så 

omfattade lagar, det finns idag inga globala institutioner som kan omfördela ekologiskt 

utrymme mellan människor i olika delar av världen. För det andra är nödvändiga lagar för att 

minska människors miljöpåverkan svåra att stifta i en demokrati eftersom de är impopulära, 

regeringar som gör det får svårt att bli omvalda till andra mandatperiod. En tredje aspekt är 

det kompakta motstånd mot statliga regleringar som finns från olika håll t.ex. näringslivet.  

 

Det ekologiska medborgarskapets skyldigheter kan ses som frivilliga åtaganden, individuella 

handlingar för att påverka miljö positivt. Det är dock problematiskt eftersom då ett free-rider5 

problem uppstår, varför skall en individ ändra sin livsstil när det ändå inte kommer påverka 

miljön märkbart? Det finns även en annan aspekt av det ekologiska medborgarskapet, 

skyldigheterna att minska miljöpåverkan kan verka som en informell social press att få andra 

människor i samhället eller vänskapskretsen att ändra sitt beteende. Miljöorganisationer som 

SNF och MJV har här betydelse för normbildningen på miljöområdet, deras budskap kan göra 

människor uppmärksamma på miljöproblem som i bästa fall leder till att de ändrar sitt och 

                                                 
4 Informella institutioner utgörs av normer och seder d v s beteenderegler och omfattar alla slags restriktioner 
som människor skapar för att forma det mänskliga samspelet (Douglass C. 1993, s. 17). 
5 Individuella medlemmar i en grupp kan gynnas av varje medlems handling och framförallt av kollektiva 
handlingar, detta är tydligt när det handlar om miljöproblem. Den positiva påverkan av individens handlingar är 
dock så liten att denna inte märker av inverkan detta har, individen får då incitament att åka snålsjuts (free-rider) 
på andras bekostnad (Internet 21).   
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andras beteende. Med ändrade beteenderegler ändras också kriterierna för vad som betraktas 

som opassande och omoraliskt. Om miljöorganisationernas problemformulering får 

genomslag (vilket vi nu ser hända gällande växthuseffekten) leder det till ökad 

miljömedvetenhet. Redan idag finns det inom vissa subgrupper i samhället sanktioner och 

tabun mot t.ex. statsjeepar, kött och annan miljöfarlig konsumtion, i framtiden finns det 

möjligheter att denna insikt omfattar en större befolkningsmängd. Individer vars beteende 

tidigare uppfattats som avvikande och rebelliskt kan således komma att normaliseras med stor 

betydelse för den sociala ordningen och det framtida normsystemet. Om detta sker kan 

politiker och beslutsfattare (som i en demokrati är beroende av opinionen) förändra även den 

förda politiken och såldes också samhällets påverkan på miljön. Därför kan det ekologiska 

medborgarskapet på lång sikt påverka den förda politiken. Innan politiska åtgärder införs av 

den lagstiftande makten uppmanar det ekologiska medborgarskapet oss att påverka där vi kan, 

nämligen i vår egen vardag.  

 

Det ekologiska medborgarskapets påverkan på normbildningen inom miljöområdet har inte 

varit en frågeställning som jag i denna uppsats haft anledning att besvara, men är ett intressant 

ämne för vidare forskning kring det ekologiska medborgarskapet. 
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Bilaga 1 

_______________________________________________________________________ 

Miljöförbundet jordens 
Vänner <info@mjv.se>    dölj 

detaljer
 2007-
12-10 

 

 till  
Markus 
Faleij <markus.faleij@gmail.com>  

 datum  2007-dec-10 15:29  
 ämne  Re: medlemmar  

Hej Markus. 
 
Vi är 2250st medlemmar. 
 
Vänliga hälsningar 
Patrik, kansliet 
 
Miljöförbundet Jordens Vänner 
Box 7048 
402 31 Göteborg 
info@mjv.se 
www.mjv.se 
Tel. 031-121808 
 
Du är väl medlem? Annars blir du det enkelt här: 
http://www.mjv.se/index.php?id=bli_medlem 
  
 
 
 
 
Den 07-12-10 15.21, skrev "Markus Faleij" <markus.faleij@gmail.com>: 
 

 
Hej! Jag håller på med en uppsats i skolan och skriver bl.a. om MJV, dock 
hittar jag inte hur många medlemmar ni har i Sverige.  
Skulle vara tacksam om jag fick denna upplysning.  
  
/mvh Markus Faleij 
_________________________________________________________________________ 
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