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I 

Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka om djupekologin är förankrad i dagens omställningsrörelse 

samt söka förståelse kring ifall människor som ställer om till en ny världsbild lever enligt 

djupekologiska värderingar eller om det finns ett gap mellan värdering och handling. Studien 

närmade sig problematiken genom först en kvantitativ enkätundersökning för att undersöka 

ifall omställningsrörelsen i Sverige instämmer med Arne Naess djupekologiska principer. Där 

visade resultatet att djupekologin är förankrad till 92 %. Därefter genomfördes en kvalitativ 

intervjuundersökning för att förstå förhållningssätt till principerna och fånga upp gap mellan 

miljömässig värdering och handling. Intervjusvaren analyserades genom en teori bestående av 

främst James Blake (1999) men även resonemang av filosofin Chantal Mouffe. Analysen 

visade att det finns ett positivt förhållningssätt till Naess åtta principer i de allra flesta 

intervjuer och tendenser till djupekologiska resonemang. Dessutom finns det ett gap mellan 

värdering och handling och intervjuerna visade att faktorerna som ligger bakom gapet går att 

kategorisera till individuella, samhälleliga och praktiska hinder. Samtidigt finns det en 

medvetenhet kring värderingarnas rimlighet och en acceptans kring att en djupekologisk 

värdering inte nödvändigtvis behöver dras till sin spets. 
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1. Inledning 
 

1.1. Problemformulering 

 

Genom till största del mänsklig aktivitet har klimatet förändrats och livet på jorden ”står inför 

den största massförintelsen sedan slutet av dinosauriernas tid” (DesJardins, 2013: xi, egen 

översättning). Dessa miljömässiga och ekologiska problem ger ”upphov till frågor kring vad 

människan värdesätter, vår plats i naturen” och vilken typ av levande varelser som vi anser 

vara av värde, eftersom det inte är tillräckligt att se problemet som vetenskapligt, tekniskt 

eller politiskt (DesJardins, 2013: xii, egen översättning). Forskning inom miljöpsykologi har 

visat att oro och omsorg för miljön kan skapas genom upplevelser av natur under uppväxten 

och att personer med miljömässigt ansvarsfullt beteende tenderar att dela liknande 

erfarenheter av naturen (Chawla, 1999). Om personen däremot väljer att agera enligt sin 

miljömässiga oro eller inte är inte helt självklart. Wams (1987) upptäckte genom sin forskning 

att det finns en svag koppling mellan teori och praktik inom miljörörelsen och liknande 

slutsatser kring gapet mellan miljömässig värdering och handling har gjorts i ett flertal studier 

(se: Hines, Hungerford & Tomera (1986); Blake (1999); Kollmuss & Agyeman, (2002)). 

Detta eftersom det verkar te sig så att människor inte tenderar att göra rationella val och 

därför inte självklar agerar efter värderingar som de själva värdesätter (Blake, 1999). 

 

Gapet mellan värdering och handling är intressant ur ett miljöpsykologiskt perspektiv då det 

berör ”komplexa interaktioner mellan människor och miljön” (Kollmuss & Agyeman, 2002), 

men denna studie har valt att gå ytterligare djupare in i problemet och se på problematiken 

mellan värdering och handling ur ett humanekologiskt perspektiv som fokuserar på ”hur 

naturen blir en del av den mänskliga verkligheten.” (Bruun: 1999: 15) och som ”inte bara 

beskriver djupt liggande drag, t ex förhållandet mellan människor och natur, utan också 

(äkta) normer, t ex etiska, om våra ingrepp i naturen.” Naess (1981: 29). Mer fördjupat, 

menas här att humanekologin tittar på vad som ligger bakom människans ingrepp i naturen. 

Ett exempel på en filosofi som bidrar med en djupgående beskrivning kring relationen mellan 

människor och andra levande väsen som vi delar denna planet med är djupekologin (Brennan, 

1995). Djupekologin betonar alla levande väsens egenvärde och har åtta formulerade 

principer för djupekologiska gräsrotsrörelser (Devall & Drengson, 2008: 16). Dessa principer 

har enligt Naess implementerats på olika sätt, beroende på olika kulturer och världsbilder 
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(Devall & Drengson, 2008: 31). Det leder fram till studiens hypotes som är att djupekologin 

är förankrad i gräsrotsrörelser som ställer om, men att det är svårt att efterleva dessa principer. 

Idén om att djupekologin är förankrad grundas på ovanstående resonemang, att principerna 

har implementerats och tolkats på olika sätt för att passa miljöengagerade människor på olika 

platser. Att det skulle finnas en svårighet att efterleva principerna bygger på tidigare forskning 

som visar på ett gap mellan värdering och handling för miljöengagerade människor samt att 

det handlar om att förändra ett beteende i ett komplext samhälle fasta normer. Dessa normer 

kan ses som en bakomliggande orsak till den miljömässiga och ekologiska förstöringen idag 

av den anledningen att de är djupt rotade socialt och kulturellt enligt DesJardins (2013: 206), 

vilket leder fram till nedanstående syfte om hinder för ett värdebasaerat agerande. 

 

1.2. Syfte 

 

Studiens syfte är att undersöka ifall djupekologin är förankrad i miljöengagerade 

gräsrotsrörelser. Om så är fallet är det vidare intressant att se om människor som ställer om till 

en ny världsbild lever enligt djupekologiska värderingar eller om det finns ett gap mellan 

värdering och handling. Studiens vetenskapliga syfte är att bidra till den forskning som 

hanterar problematiken som råder mellan att ha en värdering och att sedan agera efter den, 

som kan vara en viktig faktor i lösningen på miljömässiga och ekologiska problem, samt få en 

djupare förståelse för individens identitet som kan upplevas som barriärer för personen i 

fråga. 

 

1.3. Frågeställningar 

 

Huvudfråga:  

Är djupekologin förankrad i dagens omställningsrörelse? 

Delfrågor: 

 Upplevs ett positivt eller negativt förhållningssätt gentemot Naess åtta principer?  

 Finns det ett gap mellan djupekologisk värdering och handling? Om ja; vilka faktorer 

ligger bakom det? 
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Första och andra delfrågan skiljer sig åt på så sätt att den första frågan önskar fånga upp 

förhållningssättet som intervjupersoner inom Omställningsrörelsen har till Naess åtta 

principer. Håller de med, finns det en positiv inställning till dem eller framkallar principerna 

ett negativt förhållningssätt? Den andra delfrågan syftar till att gå ytterligare djupare in i 

resonemang kring principerna och fånga upp bakomliggande drivkrafter till ett eventuella gap 

mellan värdering och handling. 

 

1.4. Avgränsning 

 

En teoretisk avgränsning i studien görs dels kring djupekologin och dels kring gapet mellan 

värdering och handling. Gällande djupekologin utgår studien från en tolkning av djupekologin 

kopplat till främst Naess. I val av litteratur om detta ämne avgränsas materialet till böcker och 

rapporter tillgängliga på svenska och engelska, och inte norska som är Naess modersmål. Den 

teoretiska avgränsningen kring Blakes teori om värdering-handlings gapet utesluter hans 

lösningar kring hur gapet mellan nationell policy och lokala upplevelser kan minska. Studien 

utgår endast från hans teori kring vad som ligger bakom gapet mellan värdering och handling. 

Detta för att teorin ska passa studiens syfte så optimalt som möjligt. Till Blakes teori görs 

även kopplingar till filosofen Mouffe. En metodisk avgränsning görs till en kvantitativ 

enkätundersökning och ett flertal samtalsintervjuer av kvalitativ och semi-strukturerad typ. En 

empirisk avgränsning görs till gräsrotsrörelsen Omställning. Enkätundersökningen tittar på 

Omställningsrörelsen i hela Sverige, medan intervjuundersökningen gör en djupdykning till 

omställningsinitiativ i Göteborg. Detta för att få en djupare förståelse kring lokala grupper och 

då en kvalitativ studie kring Omställning i hela Sverige eller fler miljöengagerade grupper i 

Sverige bedöms som en för stor omfattning av studien. 

 

1.5. Uppsatsen disposition 

 

Först ges en bakgrund till djupekologin och Omställningsrörelsen. Därefter följer ett avsnitt 

om tidigare forskning och teorianknytning där Blakes teori om värdering-handlings gap 

presenteras, som har legat till grund för studien och format metoden till stor del. Metoden 

presenteras därefter uppdelat efter enkätundersökning och intervjuundersökning, sist 
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diskuteras metodproblem. Sedan redovisas resultatet i två delar, uppdelade efter varje metod. 

Diskussioner följer till respektive frågeställning och sist redovisas studiens sammanfattande 

slutsatser och återstående forskningsproblem. 

2. Bakgrund 
 

Här ges en bakgrund till djupekologin och Naess djupekologiska filosofi för att ge en ökad 

förståelse och visa på vilken tolkning av hans filosofi som ligger till grund för studiens 

frågeställningar. Därefter presenteras Omställningsrörelsen som är studiens empiriska fokus. 

 

2.1. Djupekologi 

 

Djupekologin utvecklades inte från en primär källa utan har använts för att beskriva en 

mångfald av miljömässiga filosofier. Djupekologin anser att den bakomliggande faktorn till 

den miljöförstöring som pågår idag är en världsbild som är av antropocentriskt slag och som 

dominerar samhällssystemet. I motsatt till den världsbilden önskar djupekologin en alternativ 

filosofisk världsbild som inte är människocentrerad och innebär radikala förändringar i 

människans sätt att se på världen och vår plats i den (DesJardins, 2013: 206-207). Naess 

myntade begreppet djupekologi år 1972 och de två kärnpunkterna inom Naess djupekologi är 

självförverkligande och biocentriskt jämlikhet, där självförverkligande innebär förståelsen av 

det egna jaget i förhållande till sin omgivning (DesJardins, 2013: s.216).  

 

2.2. Naess djupekologi 

 

Levande väsens egenvärde ligger till grund för djupekologin och med egenvärde menar Naess 

”ett värde oberoende av det nyttovärde som de kan ha för människan” (Naess, 2007: 16) samt 

att ”livets rätt till utveckling är en enhetlig rätt” (Naess, 1981: 286). År 1984 utformade 

Naess, tillsammans med Sessions, en plattform med åtta principer för den djupekologiska 

rörelsen. Dessa åtta punkter ska ”uttrycka det som är karakteristiskt för djupekologin på ett 

abstrakt och generellt plan” (Naess, 2007: 130). Med några små ändringar sedan 1984 

presenterar han dem i sin bok Livsfilosofi på följande vis: 
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”1. Varje levande väsen har ett egenvärde. 

2. Livets mångfald och rikedom har ett värde i sig själv. 

3. Människan har inte rätt att reducera denna mångfald och denna rikedom utom för att 

tillfredsställa vitala behov. 

4. Det skulle vara bättre för människorna om de var färre, och mycket bättre för andra 

levande varelser. 

5. Idag är storleken på och arten av människans ingrepp i ekosystemet inte bärkraftiga, och 

bristen på bärkraft ökar. 

6. Avgörande förbättringar kräver betydande ändringar: ekonomiskt, tekniskt och ideologiskt. 

7. Den ideologiska förändringen består i väsentlig grad i sökandet efter livskvalitet snarare 

än ökad levnadsstandard.  

8. De som accepterar de föregående punkterna, har ansvar för att försöka bidra direkt eller 

indirekt till att förverkliga nödvändiga förändringar.”   

(Naess, 2007: 130-131) 

 

Tolkningen i denna uppsats om hur principerna ska förstås är genom värderingar och känslor 

som personer med en djupekologisk syn har. En djupt rotad tanke finns om att alla levande 

väsen har ett egenvärde och en självklar rätt till utveckling. Det krävs inte argument eller 

kunskap kring varför alla växter och djur ska respekteras lika väl som människor, utan tanken 

baseras på en grundläggande gemenskap med allt levande. Princip 7 och 8, liksom 1 och 2 

som resonemanget ovan gäller, är också grundläggande. En djupekologisk syn innefattar 

också en uppfattning om att vi människor måste ändra vårt sätt att se på världen till en mer 

ekologisk syn där allt levande på jorden ses som likvärdigt. Detta ska finnas i värdering såväl 

som handling och det kommer från idén att vårt sätt att leva idag inte är bärkraftigt, princip 5 

och 6. Som princip 8 nämner kräver en förståelse av alla levande väsens egenvärde en 

förändrad världsbild och ett försök att efterleva de principer som finns. Det skulle kunna 

handla om att inte döda djur eller växter i onödan, välja att ta ut en insekt från lägenheten 

istället för att döda den eller njuta av blommorna i naturen utan att plocka upp dem och sätta 

dem i vas tills de vissnar. En strävan efter ökad livskvalitet istället för ökad levnadsstandard, 
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som i princip 7 kommer ifrån princip 5 och 6 som visar att vårt sätt att leva idag inte duger 

och betydande förändringar krävs, vilket mynnar ut i val om att skapa värdefulla och enkla 

aktiviteter och levnadsvanor istället för att sträva efter bättre boende, fordon, kläder och andra 

aktiviteter eller konsumtionsval som kräver resurser som är utanför de basala behoven, princip 

3. Princip 4 ska förstås på så sätt att ju fler människor som lever på jorden, desto större blir 

vårt avtryck, med det sagt menar principen inte att en avbefolkning av människor är en 

lösning.  

 

Vidare verkar det finnas olika tolkningar om hur Naess hoppades att principerna faktiskt 

skulle tas emot, då källor från olika tidpunkter hävdar olika trots att samma författare 

medverkar. Å ena sidan menar Devall och Sessions att principerna skrevs ned i hopp om att 

bli ”förstådda och accepterade av personer från olika filosofiska och religiösa positioner” 

(Devall & Sessions, 1985: 70, egen översättning). Å andra sidan skrev Devall och Drengson 

många år senare skrev att det aldrig var Naess mening att principerna skulle fastställas som 

generella regler (Devall & Drengson, 2008: 23-30).  

 

Naess betonar att implementeringen av principerna kommer att skilja sig åt för olika platser 

och individer beroende på olika personers kultur, världsbild eller ekosofi1 (Devall & 

Drengson, 2008: 31). Tack vare ett överflöd av individer, språk, kulturer och religioner har 

det bildats ett överflöd av ekosofier globalt, som står under djupekologin. En av dessa är 

Naess egen Ekosofi T som han utformade i syfte att visa på hur en filosofi kan uttryckas som 

ska bidra till en ekologisk harmoni. Dock finns det bland vissa författare ett missförstånd att 

Naess Ekosofi T och hans diskussion om självförverkligande ska karakterisera hela den 

djupekologiska rörelsen, vilket inte var hans avsikt (Devall et al., 2011). Naess kräver inte att 

någon ska acceptera hans Ekosofi T som en generell sanning utan uppmuntrar istället alla att 

bilda sin egen ekosofi. Ur hans synvinkel bidrar ökad mångfald och komplexitet i världen till 

att den blir bättre och personerna rikare (Devall & Drengson, 2008: 30-34). Av den 

anledningen kommer inte Ekosofi T att behandlas vidare. En viktig poäng som istället är 

viktig är skillnaden mellan en djup- och grund ekologi. Djupekologin förutsätter en omsorg av 

                                                           
1 Ekosofi kommer ur ordet ekofilosofi och är en filosofisk grundsyn med en tydlig normativ 

utgångspunkt och kan vara olika för alla människor. Skillnaden mellan ekosofi och 

djupekologi är att Naess egen Ekosofi T är ett bland många exempel på en världsbild som 

främjar ekologisk harmoni (Devall et al., 2011), medan djupekologin beskriver en mångfald 

av miljömässiga filosofier. 
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levande varelser som en förlängning av deras uppfattning om allas lika värde. Det förväntas 

av dem som stödjer den djupekologiska rörelsen att de känner samhörighet och inser att andra 

levande varelsers liv och död angår dem. Med andra ord kan de identifiera sig med andra 

varelser, och trots deras olikheter kan de känna smärta när varelser lider (Naess, 2007: 131-

134). 

 

Det viktiga här enligt en egen tolkning är att personer inom djupekologiska rörelser lever som 

de lär, likt princip 8 antyder. En syn om allas likas värde gör att de också handlar på ett sådant 

sätt som inte skadar växter eller djur. De kanske ser individer i varje myrstack och känner 

samhörighet och empati när de ser en insekt lida eller dö. De upplever inte sig själv med en 

position som är över andra varelser och lever inte på bekostnad av andra varelser. Dock ska 

det påpekas att Naess resonemang inte tolkas som att personer inom den djupekologiska 

rörelsen aldrig får döda ett djur eller en växt. Även om det inte eftersträvas, så är det okej att 

trampa på en insekt i skogen, döda en fästing från skogspromenaden eller att äta kött. Det 

strävas inte efter en strikt eller manisk levnadsstil som styrs av värderingar. Enligt Naess 

(2007: 133) utgår den djupekologiska rörelsen från en livsfilosofi och inte ett handlingsval, 

vilket betyder att ett förändrat sätt att se på världen, andra levande väsen och människans 

situation är viktigare än handfast regler som förbjuder djupekologer att äta kött eller att bära 

skinn till exempel. 

 

Grund ekologi däremot står i kontrast till de djupekologiska värderingarna, och karakteriseras 

av att de värdesätter människor över andra levande varelser (Naess, 1973). Mer djupgående 

betyder det att ”När man relaterar alla värden till människan gör man sig skyldig till en form 

av antropocentrism som är filosofisk ohållbar” (Naess, 1981: 305). Det är vanligt 

förekommande att grundekologin värderar ekonomiska värderingar över miljömässiga, även 

om både grund- och djupekologi bekräftar att människor har en negativ inverkan på naturen 

som måste minimeras (Devall et al., 2011).  

 

 

 

 



8 

2.3. Kritik mot Naess djupekologi 

 

Naess myntade begreppet djupekologi för över 40 år sedan, år 1972, (Devall, Drengson & 

Schroll, 2011) och filosofin har sedan dess fått en uppsjö av kritik (se Braidotti, 2008; Fox, 

1989; Guha, 1989; Glasser, 2011) och förslag på förbättringar av hans teori (se Glasser, 2011; 

Zimmerman, 2011) med flera. Detta förväntas när Naess kritiserar den dominanta 

världsbilden (DesJardins, 2013: 218). Kritiken har bland annat behandlat följder om 

djupekologin skulle omsättas i praktiken. Guha (1989) menar att den amerikanska tolkningen 

av Naess djupekologi löper parallellt med konsumtionssamhället utan att ifrågasätta dess 

ekologiska och socio-politiska grund på allvar. Guha (1989) tar upp exemplet att djupekologer 

kan hålla med om både att den privata bilen är boven i det ekologiska dramat och att orörd 

vildmark är prototypen för harmoni. Trots det anser många djupekologer att det är helt 

konsekvent att köra långa sträckor för att tillbringa en semester i en nationalpark, vilket Guha 

(1989) anser problematiskt. Ytterligare kritik kommer från ett ekofeministiskt håll då de 

hävdar att djupekologin ligger på en för abstrakt nivå gällande självförverkligande och en 

förändring kräver istället aktivism som är av mer maktfokuserad och politisk art (DesJardins, 

2013: 219). Samtidigt hävdar Besthorn (2011: 249, 252) att djupekologin har mognat med 

åren tack vare att den inte haft rollen som en statisk filosofi. Detta har medfört att djupekologi 

har ”influerat en mängd olika yrken, bland annat socialt arbete, liksom stora initiativ inom 

social- och miljömässig rättvisa runt om i världen” (Besthorn, 2011: 252, egen översättning), 

vilket gör djupekologin värd att titta tillbaka på.  

 

2.4. Omställningsrörelsen 

 

Omställning är den valda gräsrotsrörelsen för studien. Deras tankar kommer ursprungligen 

från Transition Network i England och de strävar efter ett nytt lokalsamhälle som är 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. En del av det är den inre omställningen, som 

handlar om en ”existentiell kris, en krisande världsbild, en förvirring kring vad det innebär 

att vara människa på den här planeten” (Omställning Göteborg, 2016). Mer fördjupat anser 

Omställningsrörelsen, likt djupekologin, att de kriser som vi hamnat i idag är en logisk följd 

av ett sätt att se på världen och att det krävs en inre omställning av våra normer och 

värderingar kring andra levande varelser och naturen för att kunna göra en yttre omställning 
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av samhället (Omställning, 2016). Den yttre omställningen utgörs konkret av sju principer och 

12 steg. De sju principerna ska hålla ihop rörelsen samtidigt som det finns rum för tolkning 

och utveckling. Här behandlas en vision om lokala grupper som ger rätt information till 

människor, som i sin tur kan fatta bra beslut, och hur en öppenhet kan bidra till integration 

och gemenskap kring misslyckanden eller positiva möjligheter. Detta med hopp om att skapa 

resiliens i ett oförutsägbart samhälle. Likt principerna syftar omställningsrörelsens 12 steg till 

att skapa medvetenhet, delaktighet och en positiv kamp. Här betonas en öppenhet samtidigt 

som vision kan komma till praktiskt handling genom arbetsgrupper eller lokala 

visionsdokument (Omställning, 2016).  
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3. Teorianknytning 
 

Här beskrivs den teoretiska anknytningen som likt bakgrunden legat till grund för studiens 

utformning. Först presenteras tidigare forskning inom miljöpsykologi och forskning direkt 

kopplat till gap mellan värdering. Därefter görs en djupdykning till Blakes teori som är det 

valda perspektivet som det empiriska materialet har analyserats utifrån. 

 

3.1. Tidigare forskning 

 

Forskning kring gapet mellan värdering och handling är inget nytt (Blake, 1999). Omfattande 

teoretiska ramverk har utvecklas i syfte att beskriva gapet mellan miljömedvetenhet och 

miljövänligt beteende. Trots flera hundratals genomförda studier finns det inget konkret och 

slutgiltigt svar. Denna typ av forskning har utvecklats under ämnet miljöpsykologi som 

intresserar sig för ”komplexa interaktioner mellan människor och miljön” (Kollmuss & 

Agyeman, 2002) och där finns studier av Chawla (1998; 1999), Ajzen & Fishbein (1976; 

1980), Borden & Francis (1978), Rajecki (1982) samt Majláth (2008) som har tittat närmare 

på vad som får oss att agera miljövänligt. Mer specifikt har studier rörande miljömedvetna 

beteenden med fokus på gap mellan värdering och handling gjorts av och Hines, Hungerford 

& Tomera (1986), Wams (1987) och Blake (1999). 

 

Modeller från tidigt 1970-tal visade på en linjär process där kunskap om miljön ledde till 

miljömedvetenhet och oro, som i sin tur ledde till miljömedvetet beteende. En sådan modell 

skulle innebära att utbildning kring miljömässiga problem resulterar i ett mer miljömedvetet 

beteende eftersom människor gör rationella val. Denna modell visade sig senare vara felaktig 

då ökad kunskap inte ledde till miljövänligt beteende (Kollmuss & Agyeman, 2002). Senare 

på 70-talet visade en forskning av Borden & Francis (1978) på individuella skillnader bakom 

medvetenhet och oro kring aktuella miljöfrågor. De fann att olika typer av människor är mer 

eller mindre benägna att känna oro kring miljön och agera mer ekologiskt. Att en person är 

mindre miljömedveten kan bero på en generellt mer självisk orientering mot världen, medan 

en person som känner sig mer berörd av aktuella miljöfrågor ofta har löst sina personliga 

problem och kan därför rikta sin energi mot större och mindre personliga frågor (Borden & 

Francis, 1978). Dock visade en studie många år senare av Stern, Dietz & Kalof (1993) att ju 
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starkare den egoistiska orienteringen är desto större motivation finns för ett miljömässigt 

beteende. Däremot kan det endast fungera som en motivation när ett miljövänligt beteende 

gynnar personens egna intressen, till exempel att åka tåg istället för bil med syftet att få tid för 

vila, vilket betyder att denna studie endast tog sig an forskningsproblemet från ett annat håll 

än att ge en heltäckande förklaring (Kollmuss & Agyeman, 2002). Liknande studier ha gjorts 

av Chalwla (1998; 1999) och visade på att om den yttre miljön består av naturområden och 

förändrade livsmiljöer kan det bli betydande för personens relation till naturen och framtida 

oro samt åtaganden till att skydda miljön. 

 

På tidigt 1980-tal definierade Rajecki fyra bakomliggande anledningar till ett gap mellan 

värdering och handling. De bakomliggande faktorerna var; direkta mot indirekta upplevelser 

som visar att direkta upplevelser av miljöförstöring ger mer effekt än indirekta upplevelser 

som fås genom information, normativ influens som visar att människor formas av den kultur 

och de normer de lever i, temporär oenighet som hänvisar till att människors attityder 

förändras över tid och slutligen mått på attityd-beteende som tar upp skillnaden mellan 

attityder beroende på vilka frågor som ställs (Kollmuss & Agyeman, 2002). År 1987 

genomfördes en studie i Nederländerna som visade på att det finns en svag koppling mellan 

teori och praktik inom miljörörelsen (Wams, 1987), och senare forskning av Majláth (2008) 

visar att det fortfarande är aktuellt 2008. I en studie om huruvida miljömedvetet beteende är 

konsekvent eller inte, identifierades utöver studiens syfte att det inte kan ses som en 

självklarhet att miljömedvetna människor agerar miljövänligt (Majláth, 2008).  

 

Kollmuss & Agyeman (2002) har i sin studie själva använt Ajzen & Fishbein (1976; 1980) 

och ett flertal teoretiska ramverk för att konstruera ett nytt teoretiskt ramverk inom 

miljöpsykologi. De visar på tre huvudkategorier som kan förklara ett eventuellt gap. Det är 

demografiska faktorer, yttre faktorer och inre faktorer. Demografiska faktorer utgörs av kön 

och längd på utbildning. Yttre faktorer rymmer institutionella faktorer, ekonomiska faktorer 

samt sociala och kulturella faktorer. Inre faktorer rymmer motivation, kunskap om miljö, 

värderingar, attityder, miljömedvetenhet, känslomässigt engagemang, kontroll samt ansvar 

och prioriteringar. Dessutom har miljömedvetenhet och känslomässigt engagemang i sin tur 

två eller tre underkategorier. Mer fördjupat, och mest aktuellt i denna studie, kan 

känslomässigt engagemang handla om att personen trots en upplevelse av känslomässig 

reaktion till miljöförstöring ändå inte agerar miljövänligt. Den känslomässiga reaktionen kan 
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bestå av rädsla, nedstämdhet, ilska och skuld, där skuld är den känsla som minst troligt kan 

medföra ett miljövänligt beteende. Detta eftersom starka känslor i kombination med en känsla 

av hjälplöshet inte leder till handling. Här handlar det om upprörande känslor som uppstår vid 

en tid där personen känner stor inre kontroll och en övertygelse om att hans eller hennes 

handling kan göra skillnad. Ytterligare förlopp som kan ske när en miljöengagerad person 

känner ett känslomässigt engagemang men ändå inte agerar enligt det är rationell distansering. 

Här vill personen skydda sig själv från de känslor som uppstår när hon eller han konstant 

exponeras för dåliga nyheter. De försvarsmekanismer som blir aktiva medför en minskad 

motivation när personen inte tillåter sig att bli berörd av nyheter (Kollmuss & Agyeman, 

2002). 

 

Som en följd av ett identifierat gap mellan miljömässig oro eller värdering och handling 

kommer studier som söker lösningar på problemet. Ajzen & Fishbein (1980), Hines et al., 

(1986) och Blake (1999) har alla bidragit till forskningen med modeller för att förklara 

förloppet som sker. Denna studie har valt att fokusera på modellen av Blake (1999), som står 

för en av modellerna som Kollmuss & Agyeman (2002) tar upp i sin rapport. Blake kritiserar 

tidigare forskning inom miljöpsykologi för att ha en utgångspunkt i att människor gör 

rationella val (Blake, 1999). På grund av denna utgångspunkt anser Blake att de är begränsade 

och inte tar hänsyn till individuella, sociala och institutionella hinder. Samtidigt har kritik 

riktats mot Blake som menar att han ”inte tar hänsyn till sociala faktorer så som påtryck från 

familjen och kulturella normer, inte heller går han djupare in i vad de underliggande 

psykologiska faktorerna utgörs av (till exempel vad är de underliggande faktorerna till att 

”inte ha tid”?)” (Kollmuss & Agyeman, 2002, egen översättning). Dock hindrar inte detta 

studien från att fokusera på Blake då hans modell är mycket värdefull tack vare att han 

kombinerar externa och interna faktorer, som båda beskrivs i detalj (Kollmuss & Agyeman, 

2002). 

 

3.2. Valt perspektiv 
 

Denna studie har sitt fokus på en modell gjord av Blake. Han redogör för ett värdering-

handlings gap som syftar till att beteckna ”skillnader mellan vad människor säger och vad de 

gör, och ’miljöomsorg’ syftat till respondenternas specifika attityder till miljöproblem.” 

(Blake, 1999: 275, egen översättning). I studien en definition av begreppet värdering valts 



13 

som menar värdering är ett ”grundläggande ställningstagande till sådant som är av betydelse 

för en persons känsloreaktioner, livs- och samhällsuppfattning och handlingar” (Egidius, 

2008). Här åsikter om vad personen anser som bra och dåligt, viktigt och oviktigt och så 

vidare, (Egidius, 208).  

 

Termen värdering-handlings gap konstruerades genom en kvalitativ forskningsstudie där 

Blake värdesatte hur respondenterna själva identifierade anledningar som hindrade dem att 

leva ut deras oro för miljön genom miljömedvetna handlingar. Han fann att tre 

huvudkategorier var viktiga; personlighet, ansvar och praktik (Blake, 1999). Detta illustreras 

genom Figur 1: 

 

Figur 1: Barriärer mellan miljömässig oro och handling (Blake, 1999). 

 

Denna studie har tolkat Figur 1 på så sätt att det finns tre barriärer; personlighet, ansvar och 

praktik. Inom varje barriär finns konkretiseringar som Blake fångar upp i sin studie, till 

exempel lathet eller brist på pengar. Samtliga barriärer påverkar förloppet från vänster, 

miljömässig oro, till höger, miljömässig handling. I den övre delen av figuren redogörs typer 

för respektive barriär. Personlighet utgörs till största delen av individuella barriärer, ansvar 

utgörs till hälften av individuella och sociala barriärer och den sista, praktik, utgörs till största 

delen av sociala eller institutionella barriärer. Mer djupgående visar figuren att alla typer finns 

med till olika stora delar i varje barriär. 
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Mer detaljerat består den första barriären av personlighet, som är mycket viktig för personen i 

fråga. Det kan handla om en motstridighet i attityder, exempelvis att människor saknar 

intresse för miljön och därmed hindras att agera enligt ett miljövänligt beteende. Det kan 

också handla om att någon inte ser sig som den typ av person som skulle göra kampanjarbete 

tillexempel på grund av deras personliga identitet (Blake, 1999). Blakes resonemang kring 

personliga attityder kan enligt en egen tolkning också handla om personliga värderingar, 

vilken typ av uppfostran som har format personen, anpassning till olika grupper och kanske 

framförallt de olika roller som en person har och hur de kan skapa inre konflikter. En person 

kan tillexempel både ha en roll som miljöengagerad inom en organisation och jobba inom 

butik. Med de båda rollerna kommer olika förväntningar; i en miljöorganisation kan det finnas 

ett motstånd mot konsumtion medan en anställd i butik kan förväntas bära butikens kläder. 

Dessa olika faktorer kan påverka hur personen handlar och varför den handlar på ett visst sätt. 

Mouffe kallar dessa roller för subjektivpositioner och nämner bl.a. kvinna, man svart, vit, 

katolik och protestant som exempel på olika roller en person kan ha (Martin, 2013: 46). 

Mouffe för också ett, kopplat till detta, intressant resonemang kring konsumtionssamhället 

som vi lever i. Även om personen har djupa miljömässiga värderingar mot konsumtion kan 

det vara svårt, eller kanske t.o.m. omöjligt att stå emot att konsumera när man ingår i sociala 

relationer eller ett samhälle som har fokus på konsumtion (Martin, 2013: 46). Detta går också 

att koppla till Figur 1 där man ser att den första barriären i första hand handlar om individuella 

hinder. Samtidigt kan det te sig tvärtom då människan värdesätter mänskliga rättigheter 

samtidigt som konsumtion kan vara förtryckande. 

 

Den andra barriären handlar om ansvar. Här ryms människors uppfattningar om institutioner 

och det egna ansvaret. Ett socialt dilemma upplevs där man trots en oro över miljön inte vidtar 

miljöåtgärder på grund av att personen inte anser det att skillnad är möjlig att åstadkomma på 

egen hand (Blake, 1999). Utgångspunkten i denna studie är att en viss uppfattning kring 

institutioner kan handla om att man saknar förtroende för banker, försäkringsbolag, stora 

komplexa organisationer eller beslutsfattare inom institutioner, vilket kan ge handlingsval 

som följd, som inte är av miljövänlig sort trots miljövänliga värderingar. Om personen 

dessutom saknar en idé om att han eller hon inte kan bidra till en skillnad på egen hand utan 

har en stor tilltro till stora åtgärder, kan en irritation skapas kring att de som förväntas göra 

något inte gör tillräckligt. Detta går dessutom att koppla till Figur 1 där den visar att barriären 

kring ansvar hänger ihop med till hälften individuella hinder och till hälften sociala hinder. 
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Den sista barriären innefattar praktiska hinder och utgörs till störst del av typen sociala eller 

institutionella barriärer. De praktiska hindren kan handla om brist på tid, pengar, fysiskt 

lagringsutrymme, information, uppmuntran, miljövänliga faciliteter. Fysiskt lagringsutrymme 

är främst aktuell i frågan om återvinning och med miljövänliga faciliteter menas återvinning 

eller kollektivtrafik. Här betonar Blake att miljöpolitiska åtgärder som att erbjuda fler 

återvinningsanläggningar eller mer information inte räcker för att ändra ett befintligt 

beteende, då dessa beteenden kan vara djup rotade och svåra att bryta (Blake, 1999). De 

sociala hindren kan handla om sociala normer, vad som förväntas av personer i olika 

sammanhang och huruvida man tillhör en grupp som har förmånen att påverka eller inte. Likt 

första barriären går detta att koppla till ett resonemang av Mouffe i Martin (2013: 54). Hon 

menar att en del människor i samhället tillhör grupper med en stark position som kan försvara 

sin rätt, medan andra är exkluderade från det. Utgångspunkten i studien är att huruvida 

personen handlar enligt sina miljövänliga värderingar kan bero på vilken grupp i samhället 

som han eller hon tillhör. Detta skulle enligt Figur 1 till största delen handla om samhället och 

institutioners syn på vilken grupp personen tillhör, och väldigt lite beroende på vart personen 

själv upplever att den befinner sig. 

 

Allt som redogjorts för ovan har varit viktigt för att närma sig teorin som ligger till grund för 

studien. I första han är det, förutom det faktum att det faktiskt kan förekomma ett gap mellan 

värdering och handling hos miljöengagerade, faktorerna bakom Blakes barriär som varit 

viktiga för studien och inte i lika stor utsträckning typer av barriärer. Dessutom har 

resonemang av Mouffe rörande subjektivpositioner och eventuella problem med att leva i ett 

konsumtionsinriktat samhälle spelat en viktig roll för analysen av intervjusvaren.  
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4. Metod 
 

En kvantitativ metod används för att först kartlägga i vilken grad djupekologi är förankrad i 

Omställningsrörelsen. En enkätundersökning är vald då det ger möjlighet till en stor spridning 

och generalisering. Antagandet att de djupekologiska principerna är svåra att efterleva gör det 

intressant att därefter gå vidare med en kvalitativ metod för att genom en explorativ 

intervjuundersökning få förståelse över eventuella gap mellan värdering och handling. 

 

4.1. Enkätundersökning 

4.1.1. Syfte 

 

Syftet med enkäten var att söka på svar på huvudfrågan om huruvida Naess djupekologiska 

filosofi är förankrad i en gräsrotsrörelse. En kvantitativ metod anses lämplig då studien 

bygger på en hypotes och när materialet ska kunna analyseras med statistiska metoder 

(Björkqvist, 2012), dessutom underlättar det för större insamling av data och kartläggning av 

hur många som faller inom ramen. Den internetbaserade enkäten bestod av 10 frågor som 

avsåg att kartlägga huruvida respondenterna håller med om djupekologins åtta principer.  

 

4.1.2. Urval 

 

Omställningsrörelsen är den valda gruppen för studien. Just en gräsrotsrörelse är intressant att 

titta närmare på då Naess för 40 år sedan utformade de åtta principerna utefter den typen av 

rörelse (Devall & Drengson, 2008: 16). Omställningsrörelsen i Sverige anses lämplig att 

studera då de likt Naess kritiserar den dominerande världsbilden. De anser att de kriser vi 

befinner oss i idag är en följd av ett sätt att se på andra levande varelser och världen i stort, 

och att det där av krävs en inre omställning för att möjliggöra yttre omställningar 

(Omställning, 2016). 

 

 

Den del av svenska Omställningsrörelsen som tog del av enkäten var ett tiotal olika grupper 

inom Omställning Göteborg och Omställning Sverige på sociala medier. Facebook valdes av 
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den anledningen att det är större aktivitet bland medlemmarna där, jämfört med deras 

hemsida. 

 

4.1.3. Utformning av enkäten 

 

Enkäten konstruerades i programmet Google Formulär och enligt Likert-skalor då den har 

”mer eller mindre slagit ut Guttman-skalan vid testkonstruktion” (Björkqvist, 2012: 62). 

Likerts graderande frågor är mer känsliga och svarsalternativ från ”instämmer helt” till 

”instämmer inte alls” användes. Ytterligare två argument för att använda dessa svarsalternativ 

är att enkäten ska erbjuda ett mellanalternativ ”neutral”, vilken Likert-skalan tar hänsyn till, 

och att enkäten består av 8 värderande frågor och 2 frågor kring indikatorerna kön och ålder. 

Det antalet på sammantaget 10 frågor räcker för att få en reliabel skala i detta fall (Björkqvist, 

2012). Förutom frågorna om oberoende variabler, handlar alla frågor om Naess principer. Alla 

frågor konstruerades enligt formuleringen ”till vilken grad håller du med om följande 

påstående”. Förutom princip 4 och 5 kopierades alla Naess principer rakt av. Princip 4 och 5 

omformulerades för att underlätta förståelsen kring deras innebörder. 

 

När enkäten presenterades fick respondenterna även ta del av en inledande information. Här 

gjordes ett val att inte nämna djupekologi eller Arne Naess explicit i texten då enkäten syftade 

till att mäta respondenternas inställning till principerna utan ett sammanhang eller 

förkunskaper, se Bilaga 2. 

 

Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie där enkäten delades ut till ett fåtal med syfte 

att få respons på om det fanns språkliga fel eller svåra formuleringar. Efter pilotstudien 

ändrades ett språkligfel och en ökad förståelse kring svårigheten kring att tolka vissa frågor 

uppnåddes redan innan riktiga enkätsvar samlades in. Detta diskuteras mer i metodproblem. 
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4.1.4. Analys 

 

Underökningen avslutades när enkäten nått 189 antal enkätsvar efter 13 dagar. Enkätsvaren 

generaliserades på hela rörelsen i Sverige för att kunna bedöma om och till vilken grad de 

djupekologiska principerna är förankrade i Omställningsrörelsen. Enkätsvar som innehöll fler 

svarsalternativ togs bort helt från undersökningen vilket lämnade 182 enkätsvar kvar. Svaren 

analyserades och sammanställdes i Excel där en summa över antal svar per svarsalternativ 

räknades ut. Fokus låg på både resultat för respektive fråga och för alla 8 frågor sammantaget. 

Svaren grupperades till tre kategorier; instämmer till hög grad, instämmer till låg grad och 

neutral. Svar av typen ”instämmer helt” och ”instämmer delvis helt” tolkades som att de 

instämmer i hög grad och gruppnummer 1. Anledningen till att båda svaren ses som likvärda 

är av skälet att personer med en djupekologisk syn inte förväntas hålla med om alla 

djupekologiska principer till 100 %. Svaren av typen ”neutral” gavs gruppnummer 2 och 

”instämmer delvis inte” ihop med ”instämmer inte alls” tilldelades nummer 3 och sågs som 

likvärdiga då båda svaren tyder på att personen misstycker kring någon punkt, är osäker eller 

helt tar avstånd, vilket gör att de lutar mot ett instämmande av låg grad. Neutral behandlas 

enskilt då det svarsalternativet tolkas som att personen väljer att inte svara överhuvudtaget. 

Det kan ha sin förklaring i oklarheter eller ett val att inte ta ställning. 

 

En summering gjordes och ställde antal svar mot varandra för att få en procentfördelning för 

respektive fråga och en generell procentsats för alla principer. Respektive fråga är intressant 

att titta närmare på då det visar var eventuella oklarheter eller avståndstagande finns, som inte 

en generell procentsats visar. 

 

4.2. Intervjuundersökning 

4.2.1. Syfte 
 

För att besvara de två delfrågorna kring förhållningssättet till Naess 8 principer samt 

eventuella svårigheter med att leva upp till de djupekologiska principerna används en semi-

strukturerad intervjuundersökning som metod då frågorna är av analyserande slag. Själva 

intervjuerna var av kvalitativ typ då den metoden ses som ett utmärkt verktyg när en studie 

vill fånga sådan information som är svår att på tag på genom andra metoder, exempelvis med 
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hjälp av enkäter (Jacobsen, 1993: 19). Semi-strukturerade intervjuer ansågs passande då 

personens uppfattningar och tankekategorier är av värde och det genom den typen av intervju 

kan fångas upp oväntade svar samt ge möjlighet till uppföljning (Esiasson, Gilljam, 

Oscarsson& Wängnerud, 2012: 228-229, 251). Syftet var att fånga upp vad personen har för 

natursyn, om personen ser sig själv som miljöengagerad och hur personen tolkar och ser för 

svårigheter med att leva upp till Naess åtta principer, för att senare jämföra svaren mot 

bakgrund och teori. 

 

4.2.2. Urval 

 

Vid val av grupp gjordes en djupdykning till endast Omställning Göteborg och ansvariga eller 

aktiva personer inom olika omställningsinitiativ i Göteborg som anges geografisk på en karta 

på Omställning Göteborgs hemsida. Intervjuerna bokades i första hand in via mail utifrån 

kontaktuppgifter som fanns tillgängliga på hemsidan. Om svar uteblev kontaktades 

personerna genom gemensamma vänner inom de olika omställningsinitiativen. 

 

4.2.3. Förberedelser 

 

Innan intervjuundersökningen konstruerades en intervjuguide, se Bilaga 3, med tre tydliga 

teman som intervjun skulle behandla: vad personen har för natursyn, om personen ser sig själv 

som miljöengagerad och hur personen tolkar och ser för svårigheter med att leva upp till 

Naess åtta principer. Guiden bestod även av 11 specifika intervjufrågor som kunde användas 

om samtalet behövde en extra hjälp med att fortgå eller styras upp. Frågorna var 

systematiserade och planerade utifrån Jacobsen (1993: 126-128) uppdelning och ”frågor om 

åsikter” var den valda typen då denna typ av frågor passar när de syftar att få reda på hur 

”respondenten tror att verkligheten hänger samman, dvs. utifrån vilka normer, värderingar, 

ideologier och samband mellan orsak-verkan han uppfattar och betraktar som förklaringar 

till saker och ting” och det är i regel öppna frågor som ställs vid användandet av denna typ. 

Öppna frågor gör det också lättare för intervjuaren att hitta något i svaret som 

intervjupersonen kan gå vidare med (Jacobsen, 1993: 101). Efter att respondenten svarat på en 

öppen fråga, till exempel ”Berätta om din natursyn”, ställdes följd frågor av typen ”vad finns 
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det för svårigheter med att leva upp till det?” för att fånga eventuella hinder mellan värdering 

och handling, som studiens teori behandlar. 

 

Intervjutillfället genomfördes på en plats som respondenten själv valt i hopp om att inte skapa 

en osäkerhet hos respondenten pga. en ny plats eller en stressad situation innan 

intervjutillfället.  

 

4.2.4. Analys 
 

Anteckningar som samlades in under intervjun sammanfattades direkt efter varje tillfälle och 

svaren analyserades och strukturerades upp med teorin som grund efter varje tillfälle. Vid ett 

tillfälle intervjuades två respondenter samtidigt och då behandlades svaren individuellt som 

”person a” och ”person b”, även om en medvetenhet fanns att de troligen påverkar varandras 

svar. Därefter analyserades alla intervjusvaren mot varandra, mot frågeställningarna och mot 

teorin för att samla ett resultat. Blakes Figur 1 kompletterades och omformulerades på så sätt 

att kategorierna ordnades om till en egen figur som beskriver gapet mellan värdering och 

handling i detta specifika fall. Detta val gjordes baserat på den egna tolkningen av hans figur 

och de tendenser som ansågs vara frånvarande. Vid analys av trender i studiens resultat 

uppmärksammades att praktiska hinder inte var av social eller institutionell typ, utan av 

individuell typ. Detta resonemang ledde vidare till att Blakes barriär typer i figurens övre del 

slopades och fokus låg endast på tre typer av barriärer: individuella hinder, samhälleliga 

hinder och praktiska hinder. Det som fortfarande överensstämmer med originalfiguren är att 

förloppet från värdering till handling sker från vänster till höger. Dessutom finns individuella 

och praktiska hinder med som barriärer, men Blakes barriär kring ansvar ändrades till 

samhälleliga hinder med mer fokus på vem som har förmåga att påverka och vem man anser 

innehar ansvaret att förändra. Se figur 2. 
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Figur 2: Barriär mellan djupekologisk värdering och handling i detta specifika fall 

 

4.3. Metodproblem 

4.3.1. Enkätundersökning 

 

Resultatet från enkätundersökningen kan generaliseras tack vare det stora antalet enkätsvar, 

men eftersom forskaren påverkar verkligheten och respondenterna genom sina frågor kan 

resultatet endast ses som ett mått på hur många som föll inom ramen vid en viss tidpunkt när 

enkätfrågorna var formulerade som i detta specifika fall. Det kan också diskuteras huruvida 

respondenterna hade gett samma svar ifall enkätundersökningen hade genomförts på ett 

sådant sätt där de fått diskutera frågorna och haft mer kunskap om vad de olika principerna 

innebar. Ett exempel på detta kan vara frågan om antalet människor på jorden. Respondenten 

kan tolka detta påstående på ett sådant sätt att personen inte vill instämma helt av det skäl att 

han eller hon inte vill döda människor för att minska antalet. Det som egentligen menas är att 

mycket människor kräver mycket resurser vilket ses som negativt, och om ökningen skulle 

avta skulle människans belastning på naturen också minska. Ytterligare en fråga som kan 

upplevas svårtolkad, enligt pilotstudien inför enkätundersökningen, är frågan som rör 

levnadsstandard och livskvalitet. Det kan vara så att respondenterna hade svarat annorlunda 

om de hade fått diskutera vad begreppen innefattar och vad som menas med att man ska söka 

livskvalitet och inte ökad levnadsstandard.  
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Dessutom ska det betonas att enkätundersökningen mötte kritik. Många påpekade genom 

kommentarer, i samband med att de svarade på enkäten, att frågorna innehöll dubbla budskap 

vilket gör det svårt att välja svarsalternativ när det fanns delade åsikter om de två påståenden 

som en fråga kunde innehålla. Dessutom ansågs många frågor vara ledande. Dessa 

kommentarer visar på, i detta fall, typiska åsikter: 

 

”Alla frågor är för lika och samtidigt för ledande.” 

 

”Påståendet om att "människans ingrepp i eko-systemen inte är hållbara OCH blir bara 

värre och värre" är TVÅ påståenden, vilket gör att det är oklart vad man svarar på” 

 

”Frågeställning och språkbruk skulle vara helt okej om du skulle börja högstadiet. Gör om 

gör rätt!” 

 

En lärdom som gjordes här var att kritik mot språket kunde studien undgått om alla principer 

kopierades ordagrant och inte valt att omformulera två stycken i enkäten. Detta eftersom 

resultatet av kritik mot formuleringen av vissa principer inte kan tolkas som en kritik mot 

Naess, utan i vissa fall endast kan tolkas som kritik mot den egna formuleringen. En alternativ 

förklaring till kritiken handlar om enkäten valdes att presenteras. Enkäten introducerades på 

ett sådant sätt att respondenterna inte fick se principerna i sitt sammanhang, djupekologin, 

vilket kan ha medfört valet att kommentera. Dock ska det betonas att kommentarer av detta 

slag var en minoritet och utgjorde inte en generell uppfattning kopplat till enkäten.  

 

Vilka enkätstudien når ut till, vilka som väljer att svara och vad för kategorier av människor 

som bortfallet består av är problematiskt. Det studien med säkerhet kan utgå ifrån är att 

enkäten endast nått ut till de som är medlemmar i en Omställningsgrupp på Facebook och som 

är villig att svara på en enkät. Vad den grupp människor representerar för åsikter som valde 

att inte svara på enkäten framgår tyvärr inte i studien. 
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4.3.2. Intervjuundersökning 
 

Metodproblem gällande intervjuerna utgörs till största delen av hur denna studie valt att tolka 

teorin och Blakes figur. Här gjordes ett val att skapa en ny figur baserat på brister i 

originalfiguren. Dessa brister är helt och hållet baserat på egna tolkningar och de svar som 

studien fått som följd av intervjuguiden. Det andra stora metodproblemet behandlar hur 

intervjupersonerna väljer att svara. Vetenskapliga frågor om värderingar kan vara svåra att 

avläsa huruvida en åsikt ”skapas i stunden eller om den verkligen spelar en viktig roll i 

personens liv” (Jacobsen, 1993: 128) eftersom det kan vara svårt för personen att medge att 

han eller hon inte har en aning om svaret på frågan. Tvivel kring detta gjorde sig mest påmind 

vid intervjun då två personer intervjuades samtidigt, men fanns mycket troligt i samtliga 

intervjuer. De hjälpte varandra med svaren, fyllde i varandras meningar och spann vidare på 

det som den tidigare hade sagts. Det gjorde det svårt att avgöra om personerna hade svarat på 

samma sätt om de hade intervjuats enskilt. Troligtvis hade intervjuerna inte spelats ut på 

samma sätt. Dock var det inget problem med studien eftersom intervjudelen syftade att vara 

explorativ och sökte så många uppslag på gap mellan värdering och handling som möjligt. 

Denna intervju kan möjligtvis bidra till fler uppslag då de hjälpte varandra att komma på fler 

svar. Dock ska tilläggas att en mycket viktig lärdom gjordes kopplat till intervjuerna och det 

var att följdfrågor kunde ställts i mycket högre utsträckning för att få en djupare förståelse vad 

intervjupersonerna faktiskt menade. Ytterligare ett metodproblem handlar om att de 

intervjuade läser av intervjuaren. För det första handlar det om hur mycket som antecknas och 

vad som antecknas. Det kan påverka att anteckningar förs mer intensivt vid vissa svar på så 

sätt att personen väljer att dra intervjun åt det hållet som den tror uppskattas. Det kan i sin tur 

förskjuta svaren som ger ett vinklat resultat. Dock uppmärksammades under intervjuerna att 

ju längre pausen för skrivandet av anteckningar blev, ju mer utförligare svar gavs eftersom 

intervjupersonen ville bryta tystnaden. För det andra läser personen av klädsel och 

uppförande. Trots försök till matchning kan en distans mellan intervjuare och personen som 

blir intervjuad skapas. Ett försök till att motverka detta gjordes genom småprat både innan och 

efter inspelningen av intervjun. Ofta handlade konversationen innan om 

Omställningsinitiativet och deras roll i det. Om det även fanns en personlig koppling till 

initiativet eller gemensamma vänner lyftes det fram. Det gjorde förhoppningsvis att personen 

som skulle bli intervjuad kände en typ av samhörighet och vågade svara ärligt tack vare en 

känsla kring förståelse av varandra. Dock kan småprat och en gemenskap leda till att en hög 

nivå läggs som personen måste leva upp till. Personen vet vad som är gemensamt eller vad 
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samhörigheten byggdes på under några minuter och kan då välja att leva upp till den bilden 

som den förväntas ha av världen eller vissa principen. Om intervjun hade gjorts av en annan 

person som inte utövat matchning eller använt småpratat för att känna en samhörighet hade 

intervjun högst troligt spelats ut på ett annorlunda sätt med andra svar. Det kan ses som en 

svaghet i studien. Samtidigt skriver Jacobsen (1993: 11) att alla intervjuer är iscensatta och att 

det är svårt för intervjuare att få intervjupersoner att öppna sig, vilket kan göra ett kreativt 

försök till en avslappnad stämning till en positiv handling för studiens syfte.  

 

Etik spelar också en viktig roll i metodproblemen. Egna fördomar och förväntningar kring vad 

som kommer att spelas ut under intervjuerna har utan tvekan spelat en omedveten roll i 

studien och oundvikligt format resultatet.  
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5. Resultat och diskussion 
 

Här presenteras först det kvantitativa resultatet från enkätundersökningen med följande 

diskussion och slutsats. Därefter presenteras resultatet från intervjuundersökningen med 

respektive intervjuperson. Diskussion och slutsats till respektive frågeställning presenteras var 

för sig, båda baserade på intervjusvaren i resultatdelen. Första delfrågan behandlar 

förhållningssättet till principerna och bygger upp för andra delfrågan där koppling till teori 

görs i fråga om gap mellan djupekologisk värdering och handling. 

 

5.1 Resultatredovisning av enkätsvar 

5.1.1 Är djupekologin förankrad i dagens Omställningsrörelse? 

 

Resultaten presenteras i två tabeller för att visa på hur många som faller inom ramen i detta 

specifika fall. 

Instämmer i hög grad 91,8 % 

Instämmer i låg grad 4,2 % 

Neutral 4,0 % 

Tabell 1: Till vilken grad de 8 principerna är förankrade i Omställning 
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Mer fördjupat består denna procentsats av följande resultat för respektive princip: 

Principer Instämmer i 

hög grad 

Instämmer 

i låg grad 

Neutral 

Princip 1 
Varje levande väsen har ett egenvärde. 

95,6 % 1,6 % 2,7 % 

Princip 2 
Livets mångfald och rikedom har ett värde i sig själv 

97,3 % 0,5 % 2,2 % 

Princip 3  
Människan har inte rätt att reducera denna mångfald och denna rikedom utom 

för att tillfredsställa vitala behov. 

87,3 % 6,6 % 6,0 % 

Princip 4  
Det skulle vara bättre för människorna om de var färre, och mycket bättre för 

andra levande varelser. 

66,5 % 20,9 % 12,6 % 

Princip 5  
Idag är storleken på och arten av människans ingrepp i ekosystemet inte 

bärkraftiga, och bristen på bärkraft ökar. 

100 % 0 % 0 % 

Princip 6 
Avgörande förbättringar kräver betydande ändringar: ekonomiskt, tekniskt och 

ideologiskt. 

97,3 % 1,1 % 1,6 % 

Princip 7  

Den ideologiska förändringen består i väsentlig grad i sökandet efter livskvalitet 

snarare än ökad levnadsstandard. 

94,0 % 1,1 % 4,9 % 

Princip 8  
De som accepterar de föregående punkterna, har ansvar för att försöka bidra 

direkt eller indirekt till att förverkliga nödvändiga förändringar. 

96,7 % 1,6 % 1,6 % 

Tabell 2: Till vilken grad varje princip är förankrad i Omställning 

 

Tabell 2 visar att endast princip 3 och 4 står ut. Princip 3 som tar upp vitala behov och princip 

4 som rörde ett påstående om att det vore bättre för både människor och andra levande 

varelser om antalet människor på jorden var sämre visar på en oenighet i svaren. Framför allt 

är det princip 4 som flest respondenter inte instämmer kring, 20,9 % och 12,6 % som inte vill 

ta ställning. Vad resultatet kring denna princip beror på går inte att utläsa varken i 

kommentarer i själva enkäten eller i diskussionerna i Facebookgrupperna. 

 

5.1.2. Diskussion 
 

Resultateten ovan visar på att de djupekologiska principerna till stor grad är förankrade i 

Omställningsrörelsen då 91,8 % av de tillfrågade instämmer i hög grad. Detta går till viss grad 

att generalisera på Omställning Sverige då antalet enkätsvar bestod av 182 stycken. Vad som 

går att avläsa med säkerhet är att alla instämde i hög med om princip 5, om att människans 

ingrepp är ohållbar. Gällande resterande principer finns det alltid svar som tyder på en 

oenighet, avståndstagande eller nekande av principen.  
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5.2 Resultatredovisning av intervjusvar 

 

Nedan följer en redogörelse och sammanfattning av varje intervju för att sedan diskutera den 

första och andra delfrågan i 5.3 och 5.4. 

 

Intervjuperson 1 

 

Intervjuperson 1 söker sig till vatten och kuststränder när han vill promenera eftersom det är 

dålig energi i staden, vilket gör det meningslöst att gå där. Han säger om naturen att ”där är 

ren energi” och ”det räcker att bara komma dit”. ”Bort från staden och ut på öppet vatten” 

för att känna skillnaden mellan stad och natur, men kort därefter säger han att ”det är inte där 

jag har min näring [livskraft]”. Däremot är han miljövänlig på så sätt att han är ”helt i guruns 

tjänst och han är helt fokuserad på ekologi, naturens rättigheter, naturfolk och så vidare. 

Väldigt mycket så.” även om det inte är intervjupersonens hjärtefråga. ”Däremot är jag 

definitivt en miljövänlig själ, med eller utan min egen guru köper jag ekologiskt. Och inte 

kött.”. Dock ser han en begränsning i konsumtionen av ekologisk mat då han värdesätter 

”sustainable living” och anser att om priset på ekologisk mat är tre gånger så dyrt är inte 

konsumtion av den ekologiska varan ”sustainable living”. 

 

När frågan ställs om hur han tolkar första principen och om han håller med ges svaret att: ”Ja 

i allra högsta grad, det finns inget som är mer värdefullt än levande väsen. Det är vad värde 

är”. På följdfrågan om han lever enligt det finns det inga tveksamheter: ”Ja det är det jag 

gör, det är det som är andligt liv.” och ”Det är så ovärderligt så jag kan knappt förstå det 

själv. När jag ser djur som far illa blir jag så djupt upprörd så jag fattar inte vad som 

händer.”. Gällande andra principen ser han direkt skillnad mellan den och första principen. 

Både andra och tredje principen får fullt medhåll och han menar att det är en sjuka att vi 

försöker se allt som ett: ”Allt är ett. Men det är också olika. Den mångfalden och den 

rikedomen det är värdet.” samt att vi inte ska försöka bli lika varandra utan att det är av värde 

att se olikheter hos varandra, och då med varandra syftar till alla levande varelser. På 

följdfrågan om det finns problem kopplat till att växter, djur och människor är lika mycket 

värda ges svaret: ”nej det är inte det” och ”det som pågår är vad det är, man kan inte va i 

den materiella världen utan att exploatera”. Här lyfts två aspekter. Den första är att känna 
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skillnaden mellan olika varelser och det andra är att sträva mot minsta möjliga lidande i 

kombination med en förståelse för att ingen är fri från exploatering: ”man ska inte inbilla sig 

att man kan bli fri, utan att man gör sitt allra bästa. Om man är känslig för energier kan man 

känna skillnaden om det står en ko som ska bli slaktad och en morot som ska sköras upp. Då 

kan man känna vart det är mest trauma ifrån” och ”minsta möjliga lidande, sen får man 

acceptera att på detta planet.. alla offrar sig för varandra.”. Med det sagt menar han inte att 

alla människor har rätt att exploatera för egen vinning utan avsikten för exploatering är viktig. 

Han säger att man inte har rätt att ta mer som behövs och att: ”om man vill ha mer än till sin 

självförverkligande, har man egentligen inte rätt till någonting”. 

 

Princip 4 får inte medhåll och han svarar att: ”det kan jag inte svara på. Det verkar som det 

finns ett problem med överbefolkning. Men frågan är om det är problemet”. Senare i 

resonemanget kommer han fram till att första steget är att sluta äta kött, skriva av våra skulder 

och att se till att alla har vad de behöver. Därefter kommer andra steget att se om antalet 

människor är för stort.  

 

Resterande principer, 5 till 8, instämmer han med. Gällande levnadsstandard och livskvalitet 

ser han en direkt skillnad: ”levnadsstandard är materiellt, livskvalitet är andligt”. Där 

levnadsstandard består av mat, bostad, pengar, semester och ”Det som får världen att snurra 

är levnadsstandard, det är primärt pengar det handlar om”. Gällande princip 8 anser han att 

alla måste ta ansvar, men det går inte att tvinga någon annan människa till att ta ansvar. Han 

anser heller inte att det är ett problem att vissa människor har värderingar som de inte 

efterlever. Han säger att: ”när man börjar med en åsikt men inte lyckas leva efter den; Det är 

bra. Först kommer det mentalt, sen ska det integreras i det fysiska och sen i hela ens livsstil. 

Och att bli vegetarian är inte enkelt” men ”börjar man med att tala etiskt om djur, blir man 

tillslut vegetarian”. Han själv har inga som helst problem att leva efter sina värderingar. 

 

Intervjuperson 2 (person a) 

 

Intervjuperson 2 har ingen direkt relation till naturen. Hon uppskattar att det är lätt att ta sig 

till naturen från staden, både tack vare korta avstånd eller transport, men det är sällan hon 

faktiskt åker ut. Miljöengagerad är inte heller något som hon ser sig själv som även om hon 
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försökte mer förut. ”Jag har gett upp, jag fick ingen.. det var jag som drog hela lasset hemma 

i familjen.”. Engagemanget i omställning bygger på en insikt att relationer blir bättre utan 

pengar. Hon menar att ”det blir en otrolig prestigelöshet, det blir avslappnat på ett helt annat 

sätt så fort man tar bort pengar ur ekvationen. Tröskeln blir så oerhört mycket lägre. Alla är 

här på lite lika villkor”. 

 

Däremot har hon drömmar som har med ett mer ekologiskt levnadssätt att göra. Hon nämner 

att hon ”skulle också gärna vilja köpa mer ekologisk mat. Jag har ändå ökat men jo det skulle 

jag absolut vilja göra. Och det jag skulle vilja göra mer är att köpa närproducerat kött” och 

att hon ”skulle jättegärna vilja föda upp får, faktiskt. Hela cirkeln så att säga som att ta hand 

om ullen och se till att det kommer iväg och blir spunnet.”, ”hela lammet”. Vad som hindrar 

henne från att leva ut det är kunskap ” jag behöva anstränga mig och lära mig en annan typ 

av matlagning” och det ekonomiska, hon fokuserar på att ”ta sig fram till nästa räkning”. 

Dessutom är hon nöjd med hur hon lever. Hon säger att ”Än så länge är jag nog ganska nöjd 

med att ha den som en idé. En tanke i största allmänhet”. 

 

Gällande första principen, om alla levande väsens egen värde, håller hon med men kopplar 

levande väsen till människor: ”Det ser vi tydligt om vi ska hålla oss till människor som 

levande väsen.” och nämner människor som inte har en plats i samhället. Hon menar att ”Det 

går inte att skilja på miljönyttan och den sociala nyttan”. Samtidigt nämner hon att ”jag 

tänker på att levande väsen kan hjälpa varandra att bidra med saker tillbaka så att säga”, 

”jag tänker att det är det som vi människor är fruktansvärt dåliga på” och tar odlingar som 

exempel på där växter och djur hjälper varandra. 

 

Resonemang kring förändringar, princip 6 och 7, föder denna tanke: ”Det är en 

genomgripande och stor process att ställa om från masskonsumtion” och hon betonar att  

”Det är ett annat värdesystem som man behöver. Man behöver ett annat sätt att tänka i så 

fall”. Där människor inte använder shopping som en aktivitet. Hon menar inte att ökad 

livskvalitet är det samma som ökad levnadsstandard och att ”livskvalitet behöver inte vara 

kopplat till pengar”. För henne kan livskvalitet handla om andra saker som att virka eller 

pyssla. 
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Resterande principer, 2,3,4,5 och 8, gavs inget specifikt svar på utan liknande resonemang 

fördes vid svar på ovan nämnda principer.  

 

Intervjuperson 3 (person b) 

 

Intervjuperson 3 är uppvuxen på landet och har en mamma som var väldigt miljömedveten. 

Som liten lärde mamma henne att kratta lava som de färgade med och plocka maskrosor som 

blev till vin. Förr kunde hon vara ute i skogen och uppskatta ljudet av saker som faller. Idag 

däremot är hon inte ute mycket i naturen på grund av hennes fysiska begränsning, och ser inte 

sig själv som miljöengagerad. På följdfrågan om det finns några värderingar som hon önskar 

att hon kunde leva upp till svarar hon ”allt som är dyrare.. ekologisk mat”, ”ett miljötänk 

finns ju där” men ” det slutar med att jag inte har tid”. Förutom pengar och tid nämner hon 

det vanliga livet: ”De som hindrar en med sånt är väl det vanliga livet. Sina barn och att man 

själv överlever och så”. 

 

På frågan om första principen svarar hon ”jo så är det väl och så tänker man på den där 

skalbaggen som man trampade ihjäl istället för att slänga ut den” och ”sen kan jag tänka att 

mängden myggor på sommaren på vissa ställen är överdriven”. På följdfrågan hur det skulle 

vara att leva enligt den första principen ges ett svar där hon drar den till sin spets: ”överleva 

hade ju varit väldigt svårt om man inte får äta varken djur eller växter. Och vi ser väl oss som 

det översta väsendet på våran jord åtminstone. Den starkaste överlever när det handlar om 

värdering mellan växter, djur och människor.”. När hon blir ombedd att utveckla 

resonemanget nämner hon päls som exempel: ”det här med päls, det är en sån onödig sak. 

Det är inte förvarsbart. Begreppet onödigt förklaras vidare på följande sätt: ”du kan ha på dig 

en renpäls om du har använt resten av renen men en blå räv som kutar runt är inte värdig för 

någon Dom som föder upp dom förstår jag inte hur dom pallar se dom.”. 

 

Resonemang kring vilken förändring som behövs, princip 6 och 7, leder fram till funderingar 

kring ekonomi: ”det är den stora massan som måste göra någonting. Men om den stora 

massan inte har större delen av pengarna. Utan om det är en liten klick som sitter högst upp 

med den stora ekonomin kan de styra ganska väl” och hon nämner även ekonomiska 

incitament för att minska bilkörning. Dock håller hon inte med om att sökandet efter 
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livskvalitet är viktigare än levnadsstandard. Hon menar att ”tyvärr är inte livskvalitet så 

separerat från levnadsstandard, jag tror att någon som jobbar 70h i veckan gladligen åker 

med bilen och lägger sig på ett spa.”. Hon nämner även pengar och makt innan hon kopplar 

resonemanget till sig själv: ”det jag inte har är det jag inte har råd med och därför är det det 

som skulle öka min livskvalitet” och ”Fattiglappar har inte lyxen med ökad 

levnadsstandard.”. Slutligen betonar hon att ”Vi har lite olika förutsättningar för det där med 

levnadskvalitet och livskvalitet.”. 

 

Frågor om resterande principer, 2,3,4, 5 och 8, diskuterades inte specifikt då intervjupersonen 

ofta svarade med att hon redan hade pratat om det som nästa fråga gällde. 

 

Intervjuperson 4 

 

Intervjuperson 4 hade tidigare levt i ett hus i skogen utan el och vatten. Naturen gör henne 

”helare på något sätt” och uttryckligen är det tystnaden, naturljuden, skönheten, lugnet och 

en känsla av att hon blir mer sig själv som värdesätts högst i naturen. Idag bor hon i staden, 

vilket var svårt att anpassa sig till i början, och har dessutom anpassat sig mer till stadslivet. 

Det har inneburit en förändring av livsstil från vad hon själv kallar ett krångligt och begränsat 

liv. Innan lagades alla saker som gick sönder, till och med trosor, om det inte fanns ekologiskt 

kött avstod hon från att köpa det och godis med papper på ansågs som något inte var okej att 

konsumera. Trots omställningen ser hon sig fortfarande som miljöengagerad men inte till lika 

hög grad. 

 

Rörande Naess principer håller hon med om första och andra principen. Levande väsen tolkas 

som både djur och växter. Trots att kött och fisk anser hon att principen är värd att sträva emot 

och vill leva med ett respektfullt förhållningssätt mot alla levande varelser. Uttryckligen 

formulerade hon sig på följande vis: ”Jag äter kött, fisk, väldigt lite, men jag gör det” men 

”Jag har kommit fram till att tyvärr är naturen inrättad så” 

 

När intervjusamtalet går djupare in på möjligheten med att leva upp till första principen menar 

hon att: ”Jag håller med, men det är problematiskt att förhålla sig till”, ”Principen är stor” 

och ”man kommer påverka hur man än gör, bara genom att finnas till”. 
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När följdfrågan ställs vad som menas med att man påverkar bara genom att finnas still och att 

principen är svår att förhålla sig till lyfter hon exempel där hon dödar växter eller djur till 

vardags. Hon nämner: ”Mördar sniglarna i odlingen som jag liksom har ihjäl. Eh.. ogräs jag 

rensar bort, asså jag väljer ju det jag själv vill gynna och äter dessutom upp det sen, dödar 

och äter upp det kan man ju säga”. 

 

Resonemanget kopplas också snart till hur hon valde att leva krångligt innan och berättar en 

tidigare tankegång: ”Jag tänkte en gång för länge sen: om man hänger i ett träd då går man 

inte på myror, men då kommer man klämma ner dem ändå som är på grenarna. Asså det går 

liksom inte. Men jag har tänkt tanken långt.” 

 

Gällande tredje principen, som hon håller med om vid en första anblick, skapades en ny tanke 

i stunden. Hon kom på att: ”För vem ska mångfalden av djur och växter finnas? Är det för att 

vi ska njuta av att den finns? Är det för att dom har rätt att finnas? Och varför?” och ” Det 

blir liksom så här: är det någon annan art som förstår att mångfalden finns och som kan 

uppleva den och känna en skönhet i det? Antagligen inte..” 

 

Fjärde principen, om antalet människor, får henne att reagera. Istället för ett självklart medhåll 

möts frågan av en fundering kring om det verkligen är mängden människor som utgör 

problemet. Resonemanget utvecklas till tankar om vad som skulle hända om vi blev färre, 

men de människor som blev kvar gjorde fortfarande lika mycket miljömässig skada. Hon 

kommer fram till att det inte är antalet som är problemet utan vad människorna gör. På 

följdfrågan vilken förändring som istället behövs till svarade hon modiga politiker, 

medvetenhet, kunskap, undervisning i skolan och konsekvenser för den som inte lever upp till 

vissa bestämmelser. 

 

Den sjunde principen instämde hon med. Hon menar att för en del hör livskvalitet och 

levnadsstandard ihop. Att moderna fordon gör mindre skada ges som exempel där ökad 

levnadsstandard är bättre för miljön och som samtidigt ger ökad livskvalitet. Även kring 

sjunde principen upplevs svårigheter att leva som man lär, hon nämner att hon 

uppmärksammat en dubbelmoral hos sig själv där hon kritiserar vänner som har bil men är 

tacksam för deras hjälp när hon behöver en. Dessutom nämner hon en flygresa till Afrika och 



33 

hennes val att köpa hårfärg som två exempel på att det är svårt att leva efter hennes egna 

värderingar: 

 

”Jag flög ju till Afrika tillexempel, förra året. Eh.. en flygresa då har man ju några år att ta 

igen då liksom. Och det var ju en så stark dröm så jag tyckte att det var viktigare.” och ”rent 

miljömässigt.. inte försvarbart. Du måste uppoffra något för att vara miljövänlig helt enkelt.” 

 

”Jag tror helt och hållet att det är att vi är så extremt sociala produkter liksom, vi är så 

otroligt måna om att känna gemenskap och att känna samhörighet och accepternas, som gör 

att vi så lätt faller för andra värden som är. Så känner jag själv i alla fall att jag köper den 

där förbaskade hårfärgen. För att jag inte vill vara gråhårig när jag bara är 42 och då blir 

det, den fåfängan hade ju inte funnits om ingen annan hade brytt sig om det heller. Om det 

var ett ideal att va gråhårig vid 42, då skulle jag inte bry mig om det. Jag tror att det är 

andra värden som är så starka hos oss. Asså längtan efter kärlek egentligen.” 

 

Intervjuperson 5 

 

Intervjuperson 5 ser inte sig själv som speciellt miljöengagerad men medger att han tänker på 

hans inverkan på miljön dagligen: ”det man gör, hur man äter.. påverkan miljön”. Hans val 

att cykla dagligen och försöka få andra att cykla mer kommer av en medvetenhet om att hans 

val har en inverkan på miljön. Han är född och uppväxt i en storstad men uppskattar natur 

mycket mer. När han är ute plockar han bär och svamp, fiskar och cyklar, och nämner explicit 

att söker sig till naturen när han cyklar till mataffären; ”När jag handlar mat tar jag en omväg 

via naturen, istället för att gå på asfalt”.  

 

Vid frågan om första principen gavs svaret att ”Det är så självklart så jag vet inte vad jag ska 

säga” och såg inga problem med att leva efter det. För honom handlar det om kunskap och 

anpassning till ett nytt tänk och han ”är beredd att offra” för den nödvändiga förändringen. 

Princip 2 och 3 får också medhåll, men gällande princip 4 blev han osäker: ”Vet inte, skulle 

det vara bättre?”, ”Om vi blir bättre är inte antalet farligt i sig” och ”Tror det är lugnt, det 

balanserar ut sig” är ”Själv reglerat om medvetenheten och kunskapen finns”. Resonemanget 

ledde till ett nekande kring instämmande och menade på att det återigen behövs kunskap, 
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medvetenhet och utbildning för att förstå vår interverkan på naturen. Det anses viktigt att 

anpassa massan till ett nytt tänkt. På följdfrågan kring varför han trodde det var svårt för 

massan att anpassa sig till ett nytt tänkt gavs svaret att ”när man är ute i verkligheten möts 

man av helt andra värderingar”, ”Det är en kamp” och ”Vet inte, kanske för at man inte tror 

på de här punkterna fult ut.” 

 

Femte principen, om människans ohållbara ingrepp i naturen, gav han svaret; ”Ja absolut, vi 

påverkan miljön hela tiden”. Mer utvecklat påverkar vi genom samhället vi lever i på ett 

ohållbart sätt. Han ser inte sig själv som färdiglärd utan erkänner att han ”vill lära mig själv 

hur man odlar själv”. Dock inser han att ”samhället har inte tid till en sådan omställning”, 

vilket är synd när de är de som är med och förstör miljön. 

 

Sjätte och sjunde principen höll han med om utan funderingar och såg inga som helst problem 

med att efterleva. Han svarade att: ”genom att förändra sina värderingar kan man ändra 

livskvaliteten” utan ekonomisk förändring, för ”det handlar om en väldigt stark ideologisk 

förändring om det ska ha en inverkan på ens liv”. Han däremot inser att ”Vi har natur, rent 

vatten, luft, men vi tänker inte på det” .. ”men om man tänker annorlunda blir man rik” och 

den möjligheten finns för alla. 

 

5.3. Upplevs ett positivt eller negativt förhållningssätt gentemot Naess åtta 

principer? 

5.3.1. Diskussion 
 

Utifrån intervjuerna går det att avläsa ett för det mesta positivt förhållningssätt då de flesta av 

Naess åtta principer får medhåll av många intervjupersoner. Att alla håller med om första, 

andra och tredje principen tyder på att den grundläggande tanken inom djupekologi inte känns 

främmande. Principerna får medhåll och svar i olika former. Intervjuperson 1 säger att ”ja i 

allra högst grad, det finns inget som är mer värdefullt än levande väsen” och intervjuperson 5 

att ”det är så självklart så jag vet inte vad jag ska säga”. Dessutom märks tendenser till att 

många har en inneboende känsla kring att alla levande väsens egenvärde är grundläggande 

och inte kräver varken argument eller kunskap för att vara värd att eftersträva för alla 

människor. Denna tendens gör sig tydligast hos intervjuperson 1, 4 och 5. Intervjuperson 1 
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som säger att ”Det är så ovärderligt så jag kan knappt förstå det själv. När jag ser djur som 

far illa blir jag så djupt upprörd så jag fattar inte vad som händer” och intervjuperson 4 som 

beskriver hur hon tidigare funderat kring att hänga i ett träd för att undvika att ens trampa på 

myror på marken.  

 

Att en ideologisk förändring krävs där vi människor måste ändra vårt sätt att se på världen får 

också medhåll och möts av ett positivt förhållningssätt, vilket inte är förvånande eftersom 

omställning likt djupekologin anser att vi befinner oss i en kris som kräver en radikal 

förändring av världsbild om en lösning ska möjlig. Detta märks också i intervjusvaren som 

visar på att ”det är ett annat värdesystem som man behöver” enligt intervjuperson 2, ”det 

handlar om en väldigt stark ideologisk förändring om det ska ha en inverkan på ens liv” 

enligt intervjuperson 5 och kanske starkast framgår det hos intervjuperson 1 som säger att 

”först kommer det mentalt, sen ska det integreras i det fysiska och sen i hela ens livsstil”. 

Detta resonemang rör främst sjätte principen men går in i princip 5, 7 och 8. Mer fördjupat 

gav princip nummer 7 många intressanta uppslag. De allra flesta höll med om den principen 

och kopplade ofta det till djupekologiska resonemang som på en djupare nivå handlar om val 

kring att söka enkla levnadsvanor istället för att konsumera utöver de basala behoven, som 

princip 3 antyder. Dock befann sig svaren på olika nivåer och grad av sökande efter enkelhet. 

Intervjuperson 4 har tidigare levt enkelt utan el och vatten samt med närhet till naturen. 

Intervjuperson 1 som söker självförverkligande och inte exploaterar eller konsumerar mer än 

vad som är absolut nödvändigt för hans mål ligger också väldigt nära en djupekologisk nivå, 

medan intervjuperson 2 och 3 nästan aldrig är ute i naturen, vilket också kan tyda på olika 

nivåer av enkelhet. Intervjuperson 3 visade på den minst djupekologiska tanken av dem alla 

och följande citat tolkas som att hon varken skiljer på materiell levnadsstandard och 

livskvalitet eller ser en nytta med att göra det: ”det jag inte har är det jag inte har råd med 

och därför är det det som skulle öka min livskvalitet” och ”Vi har olika förutsättningar för 

det där med levnadskvalitet och livskvalitet”. Till skillnad från intervjuperson 5 som menar att 

om man uppskattar det som redan finns i naturen så som natur, rent vatten och luft blir man 

rik. 

 

Ett negativt förhållningssätt uppstod i nästan alla fall i kontakt med den fjärde principen. Svar 

gavs i stil med ”Det verkar som det finns ett problem med överbefolkning. Men frågan är om 

det är problemet” och ”Om vi blir bättre är inte antalet farligt i sig” visade på tendenser att 
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denna typ av princip var främmande för dem. Det verkade som en förändring av världsbild låg 

mycket högre på agendan än antalet människor eller avbefolkning. Det viktiga här var istället 

vad de människor som lever på planet gör och inte hur många de är. 

 

Ytterligare aspekter kopplat till ett möjligt negativt förhållningssätt visade intervju 2 och 3 på. 

I jämförelse med de andra intervjuerna hade de minst kontakt med naturen och verkade även 

ha störst motstånd mot en omställning. Vissa principer fick svaret att de redan gett svar på det. 

Det kan tolkas som att de inte till lika stor utsträckning som de övriga såg skillnad på de olika 

principerna. Kanske har målet med ens egen omställning och hur långt personen har kommit i 

den en roll i hur personen förhåller sig till Naess åtta principer och hur principerna dras till sin 

spets. 

 

5.4. Finns det ett gap mellan djupekologisk värdering och handling? Om ja; 

vilka faktorer ligger bakom det? 

5.4.1. Diskussion 
 

Intervjusvaren tyder på att det finns ett gap mellan djupekologisk värdering och handling, likt 

forskningen gjord av Blake (1999). Dock ser huvudkategorierna i detta fall annorlunda ut 

vilket kan bero på att denna studie behandlar miljöengagerade människor medan Blake (1999) 

studerade människor med endast miljömässig oro. Intervjupersonerna i denna studie har en 

värdering om att alla levande väsen har ett egenvärde och att de egentligen borde efterlevas, 

men att det inte är så lätt. De håller dessutom med om de flesta principer, enligt resultatet i 

5.3, men det finns svårigheter med att leva ut värderingar även om de känns viktiga för 

personen.  

 

Många intervjusvar tyder på upplevelser av orimlighet kopplat till principerna om de tolkas 

rakt av eller dras till sin spets. Om alla levande väsen är lika mycket värda är det svårt att leva 

överhuvudtaget som intervjuperson 3 antyder i sin intervju. Vissa intervjupersoner ger svar 

som tolkas som mer genomtänka och som utgörs av värderingar samt tankegångar som inte 

skapades i stunden, medan några intervjupersoner verkade reflektera mer på plats. Dock inte 

sagt att det ena är bättre än det andra. Intervjuperson 4 svarar i samband med första principen 

att ”Jag håller med, men det är problematiskt att förhålla sig till”, ”principen är stor” och 

”man kommer påverka bara genom att finnas till.”. Likt dessa svar menar intervjuperson 1 att 
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”man ska inte inbilla sig att man kan bli fri” från att exploatera och ”det som pågår är vad 

det är, man kan inte va i den materiella världen utan att exploatera”. Dock finns det 

samtidigt en kunskap och förmåga att se rimligheten i det som gör att intervjupersonerna inte 

har en känsla av att de förväntas leva på ett extremt sätt. En förståelse finns över att naturen är 

inrättad så att alla levande varelser lever av varandra och att den egna existensen kommer att 

medföra en påverkan av levande väsen runt omkring. Det gör att problem kopplat till 

djupekologiska värderingar främst handlar om praktiska hinder som pengar, tid, samt kunskap 

och en känsla av att vilja passa in, känna gemenskap och att accepteras i den sociala 

omgivningen som man vistas i. En förlängning av det blir att man väljer att förbise sina 

värderingar och tillexempel handla den där hårfärgen eller att äta djur.  

 

Mer detaljerat består hinder mellan djupekologisk värdering och handling i detta fall av tre 

kategorier; individuella hinder, samhälleliga hinder och praktiska hinder. De behandlas i 

kommande stycke var för sig. 

 

Individuella hinder 

 

Inom individuella hinder ryms tankar kring den egna existensen, omgivningens åsikter, en 

strävan efter att passa in, drömmar och gemenskap. Hinder kopplat till existens består av 

tankar om att människan inte kan leva utan att exploatera. Som tidigare diskuteras i 5.3 fanns 

ett positivt förhållningssätt till principerna, men samtidigt äter intervjuperson 4 kött och fisk, 

intervjuperson 1 äter en morot framför en ko baserat på hans värdering kring minsta möjliga 

lidande, och intervjuperson 2 har drömmar om att föda upp får för att hon själv ska kunna ta 

vara på hela djuret vid fåruppfödning. 

 

Gällande tankar kring omgivningens åsikter och en strävan efter att passa in var 

Intervjuperson 4 den person som tydligast uttryckte en känsla att vilja passa in och känna 

gemenskap i citatet om hårfärgen:  

 

”Jag tror helt och hållet att det är att vi är så extremt sociala produkter liksom, vi är så 

otroligt måna om att känna gemenskap och att känna samhörighet och accepternas, som gör 

att vi så lätt faller för andra värden som är. Så känner jag själv i alla fall att jag köper den 
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där förbaskade hårfärgen. För att jag inte vill vara gråhårig när jag bara är 42 och då blir 

det, den fåfängan hade ju inte funnits om ingen annan hade brytt sig om det heller. Om det 

var ett ideal att va gråhårig vid 42, då skulle jag inte bry mig om det. Jag tror att det är 

andra värden som är så starka hos oss. Asså längtan efter kärlek egentligen.”.  

 

En intressant fundering kopplat till detta är om det verkligen rörs sig om omgivningens åsikter 

i detta fall eller om det snarare handlar om samhällsnormer som är svåra att bryta sig fri ifrån.  

 

Liknande resonemang finns hos intervjuperson 5 som säger att ”när man är ute i verkligheten 

möts man av helt andra värderingar”, ”Det är en kamp”. Samtliga citat kring individuella 

hinder kan tolkas likna Mouffes resonemang om konsumtionssamhället som vi lever i; att 

även om personen har djupa miljömässiga värderingar mot konsumtion kan det vara svårt, 

eller kanske till och med omöjligt, att stå emot att konsumera när man ingår i sociala 

relationer eller ett samhälle som har fokus på konsumtion. Detta motsäger vad Blakes (1999) 

hävdar om hur personliga identiteter hindrar en person av leva på rätt sätt enligt sina egna 

värderingar. I denna studie finns ingen antydan till att personerna inte identifierar sig som en 

person som kan agera miljövänligt eller att intresse för det saknas. Även de intervjupersoner 

som inte identifierar sig som miljöengagerade personer låter inte det påverka deras visioner 

om att bli mer miljövänliga. Ett exempel på det är intervjuperson 2 som slutade vara 

miljövänlig när hon saknade medhåll från familjen, vill ändå göra medvetna val. Att hon 

sedan hindras från att göra det tolkas inte ha att göra med hennes identitet. 

 

Samhälleliga hinder 

 

Samhälleliga hinder utgörs av en uppfattning om vilka som har förmågan att påverka och 

vilka åsikter personen har om samhället. Här handlar det om makt, pengar och den stora 

massan som ses som uppfattas som ett eget hinder för att bidra med en förändring på egen 

hand. Tydligast resonemang förs av intervjuperson 3 som ofta i intervjun kommer tillbaka till 

pengar och den begräsning som pengar utgör. Hon säger också att ”Det är den stora massan 

som måste göra någonting. Men om den stora massan inte har större delen av pengarna. 

Utan om det är en liten klick som sitter högst upp med den stora ekonomin kan de styra 

ganska väl” och ”Fattiglappar har inte lyxen med ökad levnadsstandard”, ”Vi har lite olika 
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förutsättningar för det där med levnadsstandard och livskvalitet.”. Tendenser till liknande 

resonomang finns hos intervjuperson 5 som nämner den stora massan och att de har andra 

värderingar samt att ”samhället inte har tid till en sån omställning”. Detta påminner om 

Blakes (1999) tankar om att sociala hinder kan utgöras av sociala normer och Mouffe tankar 

om att vissa grupper i samhället har en stark position och kan försvara sin rätt, medan andra är 

exkluderande från det (Martins, 2013). 

 

Praktiska hinder 

 

Praktiska hinder utgörs i detta fall av pengar, tid, kunskap och det vanliga livet. Kunskap kan 

handla om egen kunskap och kunskap genom utbildning för att skapa medvetenhet hos andra. 

I detta fall, och inom kategorin praktiska hinder, handlar det om den egna kunskapen. Ett 

exempel är intervjuperson 2 som anser sig behöva mer kunskap för att laga ekologisk mat. 

Andra exempel är intervjuperson 5 som vill lära sig hur han kan odla sin mat själv och 

intervjuperson 1 som antyder att ”sustainable living” är en jämvikt mellan att välja ekologisk 

mat för förändringens skull och att köpa något som har ett orimligt högt pris. Diskussionen i 

denna kategori stämmer väl överens med Blakes (1999) resultat om att praktiska hinder kan 

handla om brist på pengar, tid och information. Det som inte kom upp var uppmuntran eller 

fysiskt lagringsutrymme. Att pengar ryms i två barriärer ses inte som ett problem för studien 

då det görs en skillnad mellan uppfattningen om pengar i samhälleliga hinder och praktiska 

hinder. Pengar som ett samhälleligt hinder används som ett begrepp som representerar något 

större; det ekonomiska systemet, fördelningen av pengar i ett samhälle och pengars roll för 

olika grupper, medan pengar inom praktiska hinder spelar rollen som den personliga 

ekonomin som intervjupersonen har och som hindrar honom eller henne från att ha råd med 

exempelvis ekologisk mat. 

 

Samtliga tre kategorier samspelar högst troligen i förloppet från djupekologisk värdering till 

handling. Det fanns vid sidan av detta även en medvetenhet om den egna begränsningen och 

en outtalad medvetenhet om att det är möjligt att ha en djupekologisk värdering om den inte 

dras till sin spets. Det viktiga verkar vara att sträva efter minsta möjliga lidande och ha en 

förståelse för att naturen är inrättad på ett sådant sätt att varelser lever av varandra och att 

exploatering är en oundviklig följd av att existera, vilket föder två funderingar. Det första är 

att de möjligen inte ser ett problem med att inte efterleva sina värderingar eftersom de anser 
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att de gör så gott de kan. Det andra är att det finns en bakomliggande tanke kring att de inte 

gör tillräckligt och att då använda förklaring om orimlighet och om hur naturen är inrättad 

som ett medel för att rättfärdiga deras handlande, som är fel enligt deras egna värderingar, och 

undgå ett återkommande dåligt samvete.  
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6. Sammanfattande slutsatser 

 

Frågorna som legat till grund för studien var följande: 

Är djupekologin förankrad i gräsrotsrörelsen Omställning idag? 

 Upplevs ett positivt eller negativt förhållningssätt gentemot Naess åtta principer?  

 Finns det ett gap mellan djupekologisk värdering och handling? Om ja; vilka faktorer 

ligger bakom det? 

 

Detta visade resultatet: 

 Enkätundersökningen visar på att den valda gruppen, vid denna tid och vid dessa 

formuleringar visar på slutsatsen: ja, de djupekologiska principerna är förankrade i 

Omställning i Sverige. 

 

 Det finns ett positivt förhållningssätt till Naess åtta principer i de allra flesta 

intervjuer och tendenser till djupekologiska resonemang finns. De första principerna 

kring levande väsens och mångfaldens egenvärde ger instämmande svar hos 

samtliga och störst tveksamheter finns kopplat till princip 4 och 7. Motstånd till 

fjärde principen handlade i störst grad om ifall antalet människor var ett problem 

eller om det snarare handlade om hur människor lever. Intervjuerna visade också på 

funderingar hos vissa intervjupersoner om man kan leva utan att exploatera eller om 

det går att leva efter principerna om de dras till sin spets. 

 

 Det finns ett gap mellan djupekologisk handling och värdering hos studiens 

intervjupersoner. Faktorer som ligger bakom gapet går att kategorisera till 

individuella, samhälleliga och praktiska hinder och består av exempel så som 

normer, pengar och kunskap. Samtidigt som de hindras från att efterleva 

djupekologiska värderingar verkar det finnas en medvetenhet kring den egna 

begräsningen och värderingarnas rimlighet som ger upphov till en acceptans kring 

att en djupekologisk värdering inte nödvändigtvis behöver dras till sin spets. 
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6.1. Återstående problem 

 

Ett återstående forskningsproblem finns och det rör om resultatet som denna studie visar på är 

utbredd och relevant. Eftersom denna studie utgått ifrån 5 intervjupersoner för att besvara 

frågan om bakomliggande faktorer kring ett gap mellan värdering och handling återstår frågan 

om det är vanligt förekommande eller endast gör sig påmind i vissa fall. Vidare forskning och 

en uppföljning av enkätundersökningen rörande om Naess djupekologi är förankrad i 

gräsrotsrörelser hade varit intressant för att se hur det ser ut bland andra gräsrotsrörelser? 

Svarar de som är inne på sociala medier samma sak som de som är aktivt engagerade i 

Omställning Sverige? Dessutom föds tankar om subjektspositioner; hur man som person 

upplever sin egen roll och sig själv kopplat till både samhällsnormer som begränsar våra liv 

och hur man väljer att handla, som vidare forskning kan ge djupare förståelse kring. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuförteckning 

 

Intervjuperson 1: Intervjun genomfördes under våren 2016. Intervjun spelades in och 

inspelningen finns hos författaren. 

 

Intervjuperson 2: Intervjun genomfördes under våren 2016. Intervjun spelades in och 

inspelningen finns hos författaren. 

 

Intervjuperson 3: Intervjun genomfördes under våren 2016. Intervjun spelades in och 

inspelningen finns hos författaren. 

 

Intervjuperson 4: Intervjun genomfördes under våren 2016. Intervjun spelades in och 

inspelningen finns hos författaren. 

 

Intervjuperson 5: Intervjun genomfördes under våren 2016. 
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Bilaga 2: Enkätundersökning 

 

Denna enkät är en del av ett examensarbete i Humanekologi på Göteborgs Universitet, som 

genomförs under vårterminen 2016. Undersökningens syfte är att se i vilken utsträckning 

vissa filosofiska principer är förankrade bland medlemmarna i Omställning på Facebook. 

 

Välj endast ett svarsalternativ per fråga. Dina svar är anonyma, de kommer att behandlas 

konfidentiellt och individuella svar kommer inte att redovisas. Jag är mycket tacksam för din 

medverkan! 

 

Är du: 

□ Kvinna 

□ Man 

 

Hur gammal är du? 

□ under 18 

□ 18-29 

□ 30-39 

□ 40-49 

□ 50-59 

□ 60 eller över 

 

Till vilken grad håller du med om följande påstående: Alla växter och djur har ett värde i sig 

oavsett hur viktiga de är för människan. 

 

□ instämmer helt □ instämmer delvis □ neutral □ instämmer delvis inte □ instämmer inte alls 

 

Till vilken grad håller du med om följande påstående: Naturen och djurens mångfald och 

rikedom har ett värde i sig själv, oavsett hur viktiga de är för människan. 

 

□ instämmer helt □ instämmer delvis □ neutral □ instämmer delvis inte □ instämmer inte alls 

 

Till vilken grad håller du med om följande påstående: Människan har inte rätt att minska 

mångfalden och rikedomen hos djur och natur om det inte handlar om att endast 

tillfredsställa människans basala behov. (Basala behov= luft, vätska, mat, värme, sömn och 

sex) 

 

□ instämmer helt □ instämmer delvis □ neutral □ instämmer delvis inte □ instämmer inte alls 
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Till vilken grad håller du med om följande påstående: Det vore bättre för både människor och 

djur om antalet människor på jorden var mindre. 

 

□ instämmer helt □ instämmer delvis □ neutral □ instämmer delvis inte □ instämmer inte alls 

 

Till vilken grad håller du med om följande påstående: Idag är omfattning av människans 

ingrepp i ekosystemet inte hållbara och det blir bara värre och värre. 

 

□ instämmer helt □ instämmer delvis □ neutral □ instämmer delvis inte □ instämmer inte alls 

 

Till vilken grad håller du med om följande påstående: Avgörande förbättringar kräver 

betydande ändringar: ekonomiskt, tekniskt och ideologiskt. 

 

□ instämmer helt □ instämmer delvis □ neutral □ instämmer delvis inte □ instämmer inte alls 

 

Till vilken grad håller du med om följande påstående: Den ideologiska förändringen består i 

väsentlig grad i sökandet efter livskvalitet snarare än ökad levnadsstandard. 

 

□ instämmer helt □ instämmer delvis □ neutral □ instämmer delvis inte □ instämmer inte alls 

 

Till vilken grad håller du med om följande påstående: Om jag samtycker med ansatserna ovan 

accepterar jag också att jobba för dem. 

 

□ instämmer helt □ instämmer delvis □ neutral □ instämmer delvis inte □ instämmer inte alls 

 

Vill du tillägga något? 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Teman: 

1. Vad har personen för natursyn? 

2. Ser personen sig som miljömedveten?  Finns det problem att leva upp till sina egna 

värderingar? 

3. Hur ställer sig personen till de djupekologiska principerna och vad tycker personen skulle 

vara svårt att efterleva? 

 

Specifika intervjufrågor vid behov: 

 

1. Berätta om din natursyn. 

(Är du ute mycket? Vart är du? Vad känner du när du är ute?) 

 

2. Ser du dig själv som miljöengagerad? 

(Finns det några värderingar som är svåra att leva upp till?) 

 

3. Om du tittar på den första principen; Hur tolkar du den? Håller du med? 

(Vad skulle vara svårt om du skulle leva som om alla levande väsen hade ett egenvärde?)  

 

4. Om du tittar på den andra principen; Hur tolkar du den? Håller du med? 

 

5. Om du tittar på den tredje principen; Hur tolkar du den? Håller du med? 

(Vad skulle vara svårt om du endast fick tillfredsställa basala behov?) 

 

6. Om du tittar på den fjärde principen; Hur tolkar du den? Håller du med? 

(Om inte; vilken förändring behövs?) 

 

7. Om du tittar på den femte principen; Hur tolkar du den? Håller du med? 

(Varför, varför inte?) 
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8. Om du tittar på den sjätte principen; Hur tolkar du den? Håller du med? 

(På vilket sätt? Vad betyder det? Varför tror du människor har svårt att ställa om?) 

 

9. Om du tittar på den sjunde principen; Hur tolkar du den? Håller du med? 

(Vad betyder det för dig? Vad är svårt med den principen?) 

 

10. Om du tittar på den åttonde principen; Hur tolkar du den? Håller du med? 

(Varför tror du det är svårt för människor att ställa om? Varför tror du det är svårt för 

människor att efterleva sina värderingar?) 

 

11. Vill du tillägga något? 


