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Abstract 
 

Extinction Rebellion är en social rörelse som genom icke våldsam civil olydnad vill 

uppmärksamma klimatkrisen och få politiker att agera i större grad än vad de gör. Denna 

uppsats ämnar att närmare studera aktivisterna inom rörelsen med ett särskilt fokus på hur de 

uttrycker känslor som berör hoppfullhet och hopplöshet samt hur de ser på det individfokus 

som miljödebatten tycks ha. Genom att titta närmare på vilka känslor som uttrycks av någon 

som engagerar sig i klimatfrågan kan vi förstå vad som krävs för att få fler engagerade. 

Materialet för studien har samlats in via 4 stycken intervjuer med aktivister inom Extinction 

Rebellion samt genom en deltagande observation under en av organisationens aktioner. 

Empirin har sedan analyserats utifrån teorier om radical imagination, hopp, fördelning av 

hopp samt politisk konsumerism. Denna uppsats kommer visa att hopplöshet och hoppfullhet 

existerar parallellt hos de klimataktivister jag träffat, samt att de båda verkar fylla en funktion 

för att kunna engagera sig. Den kommer även visa att de jag träffat har en negativ inställning 

till det individuella fokus som de tycker miljödebatten har. De menar att det bidrar till skam 

och skuld där det inte borde ligga.  
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1. Introduktion 

 

1.1. Bakgrund 

 

Klimatet på jorden är och har alltid varit i stor förändring, men just nu står planeten inför en 

specifik typ av klimatförändring, nämligen en global uppvärmning kopplad till mänsklig 

aktivitet. Även om naturliga faktorer som vulkanutbrott och jordens rotation också kan 

påverka planetens temperatur så är den enda förklaringen till dagens klimatförändringar 

människors ökade utsläpp av växthusgaser, framförallt genom förbränning av fossila bränslen. 

Dessa gaser gör då så att färre av solens värmande strålar reflekteras tillbaka ut i rymden utan 

istället stannar kvar inom jordens atmosfär, och därav en global uppvärmning (Mann & Kump 

2015:17f). Konsekvenserna av denna nya typ av klimatförändringar kan komma att påverka 

många delar av vår planet. Dels kommer många av våra ekosystem skadas, det innebär en stor 

förlust av den biologiska mångfalden och kan leda till en massutrotning av djur och andra 

levande organismer. Det förändrade klimatet kommer också påverka våra samhällen, genom 

att resurser blir färre kan detta leda till internationella konflikter samt matbrist. Ökade 

vattennivåer orsakade av smältande isar kan leda till att kustregioner försvinner under 

vattenytan och det kommer bli vanligare med extrema väder (Mann & Kump 2015:119).  

Antropologer har länge haft ett intresse för natur och klimat och under de senaste två 

årtiondena har klimatförändringar studerats flitigt av antropologer. Dove går igenom några av 

de olika sätt som antropologin används inom detta område. En av dessa är att använda 

antropologers expertis inom små samhällen för att få ökad kunskap om risker och sårbarhet 

samt samhällens möjligheter för anpassning. Ett annat tema av intresse har varit hur 

skogsskövling påverkat skogsbeboende urfolk i tropikerna (Dove 2014:2). Från dessa mer 

traditionella fält av klimatantropologi har det på senare tid gjorts mer etnografiska studier om 

klimatpolicies samt hur en kommunicerar ut klimatproblemet i relation till skepticism (Dove 

2014:3). Hastrup skriver även att antropologin har bidragit mycket med berättelser om lokala 

kvalitativa upplevelser av klimatförändringar. Hon menar att den globala utmaning som 

klimatförändringar innebär överskrider traditionella antropologiska teorier om lokalitet och 

samhälle och argumenterar därför för att klimatkrisen kan komma att förändra antropologin 

som ämne. Att antropologer i större grad behöver förhålla sig till att globala kopplingar blir 

till lokala faktum. (2013:270ff).  
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De rådande klimatförändringarna har inneburit ökat fokus på klimataktivism över hela 

världen. I Sverige har grundaren av skolstrejken, Greta Thunberg, blivit en symbol. Genom att 

sitta framför riksdagshuset istället för att gå till skolan har hon lyckats dra uppmärksamhet till 

klimatfrågan. Gretas protester har lett till att hon fått resa jorden runt och talat inför många av 

de mest inflytelserika på planeten om planetens framtid. I London har organisationen 

Extinction Rebellion, också kallad XR, varit mycket uppmärksammade. Organisationens 

medlemmar har blockerat vägar in till centrala London samt klätt av sig till underkläder i 

brittiska parlamentet för att uppmuntra politiker att ta klimatkrisen på allvar. 

Extincion Rebellion, som är fokus för denna studie, finns på många platser jorden runt 

däribland i Sverige. Men mycket av det mediala fokuset har legat på deras massaktioner i 

London. Gruppen lanserades officiellt 31 oktober 2018 och under de följande veckorna 

stängde gruppen av fem huvudbroar över Themsen i centrala London. Sedan starten har 

gruppen fortsatt med vad de själva beskriver som ”…non-violent civil disobedience in an 

attempt to halt mass extinction and minimise the risk of social collapse.” (Extinction 

Rebellion 20191). Deras aktivism är till för att belysa tre krav. Det första kravet är TELL THE 

TRUTH, där de kräver att statliga beslutsfattare ska berätta sanningen genom att utlysa 

klimatnödläge och därmed arbeta med andra institutioner för att kommunicera hur pass 

bråttom det är att agera. Det andra kravet kallar de för ACT NOW, där de kräver att statliga 

beslutsfattare ska agera nu för att stoppa förlusterna av biologisk mångfald samt reducera 

utsläppen av växthusgaser till netto noll 2025. Det tredje och sista kravet kallas BEYOND 

POLITICS med vilket de kräver att statliga beslutsfattare ska skapa samt ledas av en citizen’s 

assembly, medborgarråd, i frågor som rör ekologi och klimatet. Detta definierar de som en 

grupp av vanliga medborgare i ett land som ska undersöka, diskutera och komma med 

rekommendationer om hur samhället borde agera i frågor som rör klimatet. Detta ska då ge 

tillbaka makt till befolkning i dessa frågor på ett rättvist och demokratiskt vis (Extinction 

Rebellion 20192).  

1.2. Tidigare forskning  

 

Antropologer studerar frekvent klimatet men studier om urbana klimatrörelser, som denna 

studie kommer beröra, är inte så utvecklat. Detta har resulterat i att det har varit svårt att hitta 

relevanta antropologiska studier. Inom miljöpsykologin studeras frekvent teman som varför 

människor inte agerar i klimatfrågan. En som studerat detta är Stoknes som skriver om hur vår 

bild av framtiden kan påverka hur vi agerar i klimatfrågan. Han menar att ifall vi 
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kommunicerar klimatförändringar med en framtidsbild som endast kopplas till katastrof, 

förluster och uppoffringar så skapar detta en önskan att undvika ämnet snarare än att agera. 

När vi saknar praktiska lösningar på klimatproblemen så menar Stoknes att detta sätt att tala 

om klimatförändringar bara skapar hjälplöshet och att människor slutar reagera och agera 

(2015:81f). 

Hur vi kommunicerar framtiden i relation till klimatförändringar har även studerats av 

antropologer. Nuttall skriver att diskursen rörande klimatet har förändrats under de senaste 

åren till att bli mer fokuserad på varningar om faror, kriser och risker samt att denna 

förändring blir tydlig i och med begreppet tipping points. Denna term samt liknande språk 

påverkar människors sätt att se på och relatera till framtiden, att det får oss att se in i den 

snabbt närmande framtiden med en osäkerhet på livskvalitén en kommer kunna ha. Nuttall 

argumenterar därför för att denna typ av retorik är problematisk att använda om 

samhällsförändring då det inte belyser komplexiteten i detta och reducerar det till någonting 

förbestämt och oföränderligt (Nutall 2012:97).  

Brist på framtidstro och hopp verkar ju således vara relaterat till varför människor inte 

handlar. Jag har utifrån detta istället intresserats av hur människor som faktiskt kämpar för 

klimatet uttrycker sina känslor kopplat till detta. Att titta på vad som får människor att faktiskt 

agera istället för varför människor inte agerar.  

2. Syfte och frågeställning 

 

Denna uppsats ämnar studera aktiva i klimataktivistgruppen Extinction Rebellion med ett 

särskilt fokus på hur de uttrycker känslor som berör hoppfullhet och/eller hopplöshet i relation 

till klimatfrågan. Uppsatsen kommer även beröra hur dessa aktivister kritiserar det 

individbaserade fokus som klimatdebatten ofta har samt hur de ser på vikten av en gemenskap 

i kampen. Genom att se på hur dessa människor, som i hög grad agerar för att förbättra 

klimatet, beskriver och förhåller sig till dessa dualismer (hopplöshet/hoppfullhet och 

individuellt/kollektivt) vill jag kunna bidra till ökad förståelse om hur en uppmuntrar andra till 

handlande snarare än apati. Den berör även större frågor om meningsskapande och 

gemenskap, även om detta inte är centralt i uppsatsen.  
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3. Teoretiska perspektiv 

 

3.1. Radical imagination  

 

Vad aktivism är kan vara svårt att avgränsa, Dave utgår från tre kriterier som bra belyser 

aktivism i den form som mitt projekt kommer att belysa det. Att en aktivist är någon som 

problematiserar de etablerade sociala normerna, föreställer sig alternativ till dessa normer 

samt på ett kreativt sätt agerar utifrån dessa nya sätt att se på samhället (2008:3). Alltså är en 

viktig aspekt av att engagera sig i sociala rörelser kreativitet och möjligheten att kunna 

ifrågasätta vår nuvarande värld och föreställa sig en ny annorlunda värld. Haiven & 

Khashnabish beskriver detta med begreppet radical imagination och menar att det är en viktig 

aspekt i alla sociala rörelser. Ytligt så innebär detta begrepp att inneha förmågan att föreställa 

sig hur världen, livet och sociala institutioner skulle kunna se ut, att de kan och borde se 

annorlunda ut. Men radical imagination innebär inte bara att kunna drömma om andra 

möjliga framtider utan även att kunna applicera dessa framtidsvisioner till handling i nuet. 

Haiven & Khashnabish menar även att denna process skapas tillsammans inom rörelsen även 

om framtidsvisionerna även har en individuell aspekt (2014:3). Det som gör denna typ av 

tänkande radikalt är att individerna inom dessa rörelser uppmärksammar att problemen är 

strukturella, att de är djupt rotade i våra institutioner och att dessa måste förändras. Denna 

form av tänkande skapas genom diskussioner inom den sociala rörelsen och utvecklas 

tillsammans, det är en konstant process (Haiven & Khashnabish 2014:7).  

 

3.2. Hopp och fördelningen av hopp 

 

Ytterligare ett av begreppen jag kommer använda mig av för att tolka mitt material är hur 

antropologen Ghassan Hage beskriver hopp samt fördelning av hopp. Han menar att hopp ofta 

associeras med flera andra termer, såsom optimism, önska, drömma och rädsla. Men trots 

denna pluralitet av definitioner skriver han här om en viktig likhet, att alla definitioner 

fokuserar på olika sätt som människor kan relatera till sin framtid (Hage 2003:10). Hopp blir 

då alltid knutet till bilder av framtiden. Hage skriver även att det finns två sätt att se på hopp. 

Det kan ses som någonting viktigt för människan, något som får livet att kännas meningsfullt. 

Med denna syn på hopp kan det även ses som någonting som uppmuntrar till aktivt agerande 
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med sin verklighet och med det även uppmuntrar till att påverka ens situation. Men hopp kan 

även ses som en negativ egenskap, menar Hage. Här drar han en parallell till det religiösa 

hoppet som Marx refererar till i sitt kända citat då han beskriver det som ”the opium of the 

people” (Hage 2003:11f). Det som Marx då syftar till är att det religiösa hoppet skulle 

avtrubba människor från verkligheten. Med denna syn kan hopp ses som någonting som får 

människor att inte relatera till verkligheten och därmed vara mindre benägna att agera för att 

förändra sin tillvaro.  

En annan viktig aspekt som Hage tar upp är hur hopp distribueras i det kapitalistiska 

samhället. Han menar att det samhälleliga hoppet, det som uppmuntrar till handling, ägs och 

delas ut av staten. Detta genom att staten ger sin befolkning hopp om att de kan förändra sin 

situation och att deras liv kan bli bättre (Hage 2003:13). Han beskriver att det samhälleliga 

hoppet är kopplat till hur pass stort inflytande människor känner sig ha över sina liv. Hage 

menar att hopp håller kapitalismen levande men han säger även att känslan av att kunna 

påverka sin tillvaro minskar i och med en växande neoliberalism och därmed skiljer sig från 

hur kapitalismen sett ut tidigare. Hage vill alltså här påvisa relationen mellan ökat 

kapitalistiskt inflytande och en minskning av hopp och handlande. Att ju starkare 

neoliberalismen blir, desto mindre kapabla till att kunna förändra sina egna liv känner 

människor sig (2003:20f).  

 

3.3. Politisk konsumerism 

 

Micheletti & Stolle definierar politisk konsumerism som att individen använder marknaden 

för att föra fram ett politiskt ställningstagande. Detta kan då vara att en antingen väljer att 

avstå från vissa produkter, boycotts, eller att en väljer specifika varor med till exempel 

särskilda märkningar, buycott (Micheletti & Stolle 2008:751). De skriver att dessa typer av 

politiskt agerande bara har ökat, fler och fler människor väljer att uttrycka åsikter via sina 

shoppingvanor. Detta blir alltså att göra politik i vardagen, att hela tiden agera. Men de 

nämner också de problem som finns med tron på konsumentmakt och att endast agera genom 

politisk konsumerism. En invändning som Micheletti & Stolle nämner är att det dels tar lång 

tid att se effekter av konsumentmakt men även att det inte alltid finns ett bättre alternativ av 

en vara. De menar att det som politisk konsumerism kan påverka är ett företags image men att 
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det inte går att påverka ett företags policys genom monetära medel som att välja andra 

produkter (Micheletti & Stolle 2008:752f). 

Denna typ av vardagspolitiska handlingar skriver även Schlosberg & Craven om, något de 

kallar för sustainable materialism. Författarna beskriver det här som ”Possibilities in 

everyday practice.” (Schlosberg & Craven 2019:3). Här menar de att vi inte bara kan lägga 

ansvaret för klimatkrisen på politiker eller fossilindustrin utan att ansvaret lika mycket ligger 

på individen vars lampor eller bil drivs av fossila bränslen. Ett annat exempel de belyser är att 

ifall en väljer att äta mat producerat av industriellt jordbruk så är den individen även ansvarig 

för förstöring av korallrev och förorening av floder. Schlosberg & Craven menar med detta att 

individer genom vardagliga val har makten att förändra klimatet och andra orättvisor. Men de 

nämner även att det finns ändra sätt att arbeta med dessa frågor som kan göras parallellt med 

sustainable materialism (2019:4f).  
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4. Metod 

 

4.1. Materialinsamling 
 

Den här studien är baserad på 4 längre semistrukturerade intervjuer, en deltagande 

observation, genomgång av Extinction Rebellions hemsida samt andrahandsintervjuer från en 

klimatstudie utförd i Malta. Det enda kriteriet i mitt urval har varit att personerna skulle vara 

engagerade i Extinction Rebellion. De jag intervjuat har varit mellan 25 och 40 år gamla, två 

av dem har varit män och två kvinnor, två har varit aktiva sen i våras (Johannes och Malin) 

och två har blivit aktiva denna höst (Anders och Camilla). Det har även funnits en geografisk 

spridning då de har varit bosatta i Skåne, Småland, Närke samt Uppland. Jag har inte aktivt 

sökt personer från olika platser, i olika åldrar, kön eller engagemangstid. Jag är medveten om 

att urvalet är litet och att det är en spridd grupp, men mitt syfte är inte att generalisera om 

organisationen utan att lyfta fram individuella aktivisters känslor rörande klimatet. Resultaten 

hade möjligen sett annorlunda ut om jag hade fokuserat på en specifik åldersgrupp, men jag 

anser att en spridd åldersgrupp kan vara positivt då Extinction Rebellion har medlemmar av 

flera åldersgrupper. 

Mina intervjuer har alla följt samma intervjumall (Bilaga 1), men intervjuformerna har sett 

lite olika ut. Intervju 1 (Camilla) samt intervju 3 (Johannes) har både varit ca 40–45 minuter, 

vi har setts på ett café och gått igenom frågorna. Intervju 2 (Anders) skedde över video, 

genom programmet Zoom. Detta sätt att genomföra en intervju på kom att påverka hur pass 

djupgående intervjun kunde bli, det var svårare att komma in på känslor. Intervju 2 fick därför 

ett större fokus på organisationen istället för känslor och framtiden. Den kommer därför inte 

ta så stor plats när jag presenterar mitt material men har ändå varit till stor hjälp för mig när 

det kommer till att få en mer djupgående förståelse av hur Extinction Rebellion fungerar. 

Malin (intervju 4) kom till Uppsala med tåg enbart för att träffa mig, vilket resulterade i att vi 

hade mycket tid. Intervju blev därför nästan 2 timmar lång och denna tidsaspekt speglas också 

i att intervjun blev mer fullödig då vi hade mer tid att bli bekväma med varandra.  

Utöver dessa intervjuer har jag även genomfört en deltagande observation på en av Extinction 

Rebellions aktioner i Stockholm. Aktionen gick ut på att först i en timmes tid gå igenom 

information om varför aktionen gjordes, hur den skulle göras, vilka lagar den eventuellt skulle 

kunna bryta, träna på sånger och dela in oss i grupper för att kunna ta snabba beslut. Efter vi 

hade gått igenom all information så gick vi ner till riksdagshuset för att stå utanför och sjunga 



11 

 

sånger, dela ut pamfletten ”När klimatkrisen kommer” samt hålla tal. När det kommer till 

deltagande observation finns det också viktiga aspekter som Pink & Morgan lyfter fram. Med 

begränsad tid på projektet blir det viktigt att under deltagande observation kunna fokusera mer 

på detaljer (Pink & Morgan 2013:352). Eftersom jag inte kommer ha tid att delta i Extinction 

Rebellions verksamhet under en längre tid eller vara med på några större internationella 

aktioner så måste mitt fokus, även här, vara mer tydligt. Mitt fokus blev därför att dels kunna 

få en bättre förståelse för hur organisationen fungerar, få prata lite med dom som deltog samt 

själv också få uppleva känslan av vara med.  

Att vistas på offentliga evenemang, som detta var, innebär generellt en låg grad av deltagande 

(Kaijser & Öhlander 2011:124). Men eftersom jag inte bara var med utan även aktivt deltog i 

aktionen genom att till exempel sjunga med i sångerna och delta samtal med andra närvarande 

så skulle jag beskriva graden av deltagande som relativt högt. Kaijser & Öhlander menar 

också att deltagande observation under kortare tid kan vara svårt ifall det tar tid att bli 

accepterad av människorna i fältet (2011:127). Men eftersom organisationen varit öppen till 

min närvaro så upplevde jag inte detta som ett problem, utan människor var mycket 

inbjudande under aktionen.  

Jag har även tittat på Extinction Rebellions hemsida. Här har jag kunnat få mer insyn i 

organisationen och förkunskaper inför intervjuerna jag genomfört. Det kommer även refereras 

till deras hemsida i analysdelen.  

Utöver min egeninsamlade empiri kommer jag delvis komplettera den med intervjuer från 

Buttigieg & Pace, som i sin artikel Positive Youth Action Towards Climate Change tittat på 

unga klimatengagerade i Malta. Intervjuerna har bland annat teman som värderingar, 

motiveringar och förmåga att förändra. Jag har använt mig av detta material för att ge en ännu 

fylligare beskrivning av det som jag fått fram från mitt eget material eller ge en annan bild av 

de teman som kommer diskuteras.   

4.2. Innehållsanalys 
 

För att analysera mina intervjuer har jag till viss del använt mig av en konventionell 

innehållsanalys. Hsieh & Shannon beskriver att denna metod generellt används när studien 

ämnar studera ett fenomen, särskilt när teorier på ämnet är begränsade (2005:1279). I och med 

att min utgångspunkt med denna uppsats var att studera klimataktivisters känslor och sedan 

låta den teoretiska grunden växa fram ur materialet ansåg jag att denna metod var lämplig.  I 
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praktiken har detta inneburit att jag under mina intervjuer ställt öppna frågor kopplat till deras 

engagemang och känslor om framtiden. Intervjuerna har sedan transkriberats och lästs igenom 

flera gånger. Efter detta har de färgkodats för att tydliggöra vad som sägs angående känslor 

om framtiden och hopp samt individuellt handlande i relation till kollektivt handlande. Dessa 

teman var inte förutbestämda, utan blev tydliga när jag processade mitt material. Det som 

Hsieh & Shannon menar är fördelen med denna typ av metod i relation till andra typer av 

innehållsanalyser är att materialet får tala för sig själv på så vis att jag som forskare inte 

påverkar intervjusvaren med redan förbestämda kategorier eller teorier (2003:1279f).  

4.3. Etiska överväganden 

 

En viktig aspekt för mig var att genom hela projektet se till att de jag intervjuat skulle känna 

sig bekväma och veta vad de går med på, med tanke på att jag valt att samla in egen empiri. 

Vilket jag gjort genom att jag i samband med intervjuerna har förklarat kortfattat vad jag 

studerar och vilket, ungefärligt, fokus min uppsats skulle komma att ha. Detta för att 

informanterna tydligt vet vad deras svar kommer användas för. Under processen har jag även 

haft kontakt med organisationen, aktionen jag var med på blev jag inbjuden till och de har 

hela tiden varit positiva till min närvaro.  

Extinction Rebellion informerade mig i början att dom har en policy att när deras medlemmar 

blir intervjuade vill de att dem ska vara öppna med namn för att visa på transparens inom 

organisationen. Jag har dock tagit ett beslut att fingera mina informanters namn, detta på 

grund av att intervjuerna mest fokuserat på dem som individer och inte på själva 

organisationen. Informanterna har också delat med sig av känslor och tankar som skulle 

kunna vara personliga och därför är det viktigt att de ska få vara anonyma i denna uppsats.  

4.4. Beskrivning av Extinction Rebellion 

 

Som jag redan nämnt är de en grupp som med hjälp av civil olydnad försöker uppmärksamma 

sina tre krav. Men utöver detta finns det några andra aspekter med organisationen som mina 

informanter lyft och som jag därför är värda att nämna. Extinction Rebellion organiserar sig 

genom små autonoma grupper världen över. Detta betyder alltså att grupperna får bestämma 

själva hur de vill arbeta, så länge de följer de 10 principer och värderingar som organisationen 

är byggd på. Dessa 10 ”budord”, som en av de jag intervjuade beskrev dem som (Intervju 2), 

innehåller bland annat att alla grupper ska ha en delad vision av förändring, vilket definieras 
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som att skapa en värld där framtida generationer kan leva. En annan princip är att inte sprida 

skuld eller skam då de menar att systemet bär ansvaret för problemen, inte individer. Den sista 

av dessa 10 principer berör hur organisationen är uppbyggd, nämligen genom decentralisering 

och autonomi. Vad detta innebär är att Extinction Rebellion inte har någon form av styrelse 

eller ledare, detta för att motverka att makten hamnar hos några få medlemmar. Även om 

många beslut i och med detta tas med konsensus så förespråkar organisationen att använda sig 

av holokrati. Det innebär att gruppen kan ta beslut om att en eller flera personer får ansvar 

över en specifik uppgift. Personerna har då bestämmanderätt över hur denna uppgift skall 

utföras och bär sedan även ansvaret för hur det blir (Extinction Rebellion 20191). Då denna 

typ av organisationsform var helt ny för mig och eftersom samtliga jag intervjuat diskuterat 

organisationsformen i relation till deras engagemang så kan det vara bra att ha med sig in i 

kommande delar av uppsatsen.  

4.5. Disposition 
 

Huvuddelen av denna uppsats där jag presenterar mitt material samt analyserar det utifrån 

redan nämnda teorier kommer vara uppdelat i två tematiska delar. Den första delen ”5. 

Hopplöshet och hoppfullhet” fokuserar på just känslor som berör hopp och framtiden. Här 

presenteras också samtliga av de personer jag intervjuat. Den andra delen, ”6. Ensam eller 

tillsammans” kommer beröra hur de jag intervjuat uttrycker sig om det individfokus som finns 

inom miljöfrågan. Därefter kommer en avslutande diskussion som sammanfattar det som 

uppsatsen tagit upp och kommit fram till.  
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5. Hopplöshet och hoppfullhet 

 

 Dagen är nära, mörkret utbreder sig 

 Moder jord, nu ljuder 

 ditt sista andetag 

 Avlägsen är den älskade drömmen  

 om framtidstro och hopp 

 Tungt är att bära sorgerna många 

 Döende är min längtan, 

 i tunneln finns inget ljus  

(Bilaga 2)  

 

Denna omgjorda psalm ekade mellan de höga byggnaderna i Gamla stan. Jag och ytterligare 

cirka 100 personer från Extinction Rebellion hade samlats här för en aktion på temat ”När 

klimatkrisen kommer”. Själva aktionen skulle äga rum utanför riksdagshuset, men innan vi 

gick dit i gemensam trupp hade vi en samling på ett torg i närheten för att gå igenom all 

information och dela in oss i mindre grupper. Även om jag som person fick ut mycket av 

själva aktionen också så kommer materialet vara fokuserat på förberedelserna innan. Detta för 

att jag fick ut mer relaterat till de teman jag kommer beröra därifrån. 

När jag kom till torget så var det bara en liten grupp som var där och jag blev mycket varmt 

välkomnad. Alla hälsade glatt och frågade om mina tidigare erfarenheter av Extinction 

Rebellion. När en stor skara hade samlats började de gå igenom all typ av information som var 

relevant inför aktionen. De gick igenom alla begrepp så även som helt ny hängde jag med bra. 

Det var mycket information och en del var ganska utdraget och krångligt, såsom eventuella 

legala konsekvenser. Trots detta var stämningen hela tiden glad och varm. Detta följdes av 

gruppindelning där vi fick forma så kallade affinity groups baserat på hur en ville delta i 

aktionen. Jag hamnade i en grupp med mestadels äldre kvinnor som liksom jag ville 

genomföra aktionen på lagligt vis och inte begå någon civil olydnad. Efter detta skulle vi öva 

på de sånger som skulle sjungas under aktionen varpå psalmen ovan, ”Dagen är nära” (bilaga 

2), var den första vi övade på. En av de äldre kvinnorna i min grupp som jag delade 
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textpapper med lutade sig då fram och viskade lite tyst att hon tycker den sista raden i denna 

sång är så mörk och att hon brukade sjunga, tyst för sig själv, ”i tunneln finns knappt något 

ljus” istället. 

Hennes kommentar fick mig att uppmärksamma hur texterna i sångerna vi sjöng innehöll 

olika, ibland motsägelsefulla, budskap och känslor kopplade till hoppfullhet och hopplöshet. 

En av de andra sångerna, som heter ”Vi måste vakna”, innehåller meningen ”För vi kan bygga 

en bättre framtid och vi gör det här och nu” (Bilaga 2). Här är ju drömmen om framtidstro och 

hopp inte längre avlägsen, som den första texten menar, utan här förmedlas det att förändring 

är möjlig. Denna mer hoppfulla framtidstro skulle kunna kopplas till radical imagination. Det 

som Haiven & Khashnabish beskriver är att en föreställer sig en bättre, radikalt annorlunda 

framtid och omvandlar visionen till handling i nuet (2014:3). Att vi kan bygga en bättre 

framtid och att vi gör det här och nu, vi ser en annan framtid och vi handlar nu för att den ska 

bli verklighet.  

Även om vissa av de jag intervjuat till viss del uttrycker tydliga visioner för hur världen skulle 

kunna bli bättre, så verkar inte framtiden vara så väldigt närvarande i deras engagemang. 

Johannes är en student på 25 år som varit aktiv i Extinction Rebellion sen i våras. Han menar 

att en hållbar framtid skulle behöva innebära ett helt nytt ekonomiskt system, som inte 

tidigare existerat, vilket uttrycker ett systemkritiskt perspektiv likt beskrivningen av radical 

imagination. Men Johannes tror inte nödvändigtvis att denna framtid skulle innebära ett 

utopiskt samhälle. Han beskriver sin syn på framtiden som karakteriserad av skräckblandad 

förtjusning och att den kan variera från dag till dag ifall han känner mer hoppfullhet eller 

hopplöshet. Han beskriver en tro på att förändring är möjligt, rent praktiskt, men ställer sig 

ändå pessimistisk till ifall det verkligen kommer hända och återkommer igen till att det inte 

kanske är en perfekt värld som är visionen. ”Det kräver att vi gör väldigt mycket, väldigt 

snabbt för att det ska bli hyfsat, vilket vi kan göra. Men det kräver mycket att man ska göra 

det.” (intervju 3). Här refererar han till en bättre framtid som ”hyfsat”, alltså behöver den inte 

vara utopisk eller perfekt för att vara värd att kämpa för.  

Anders, som är 40 år och nyligen har blivit aktiv, menar att han inte alls brukar tänka särskilt 

mycket på framtiden. Men han förklarar ändå att hans engagemang drivs av en vilja att göra 

världen bättre (Intervju 2). Så en framtida bättre värld finns även hos honom som en drivkraft. 

Både Johannes och Anders uttrycker någon hoppfullhet till att framtiden kan bli bättre, även 

om bättre inte behöver innebära perfekt. 
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Men som Hage uttrycker angående hopp så kan det också förstås som något som kan bidra till 

passivitet och en verklighetsfrånkoppling (2003:11f). Därför blir det även intressant att titta på 

hur de hoppfulla känslorna kan existera parallellt med den hopplöshet som till exempel 

återfinns i den inledande sångtexten, ”i tunneln finns inget ljus” (bilaga 2). Dessa blandade 

känslor kopplade till framtiden uttrycks delvis hos Johannes men kanske ännu tydligare hos 

Camilla. Hon är 40 år och flerbarnsmamma som bara varit aktiv i Extinction Rebellion sen i 

oktober. Hon säger att hon länge vetat om klimatproblemen men att hon inte riktigt lyssnat på 

information om hur allvarlig situationen var. Hon trodde därför att klimatkrisen var på väg att 

lösas, att länder hade kommit överens om 1,5 grad i Parisavtalet och att det var det som 

gällde. När hon sedan blev mer medveten om allvaret kom detta med minskat hopp om 

framtiden men även ökad handling som hon beskriver på följande vis: 

Det är liksom som att vi festar nu på ett kreditkort som är skrivet på våra barn och det 

är så omoraliskt liksom. Jag måste verkligen kunna säga att jag gjorde vad jag kunde. 

Men ju mer jag förstår av hur illa det är, ja, lite hopplöst känns det ju liksom. Att göra 

nånting i Extinction Rebellion är det enda sättet att känna liksom såhär hopp typ. För 

det kan jag inte känna om jag inte gör nånting. (Intervju 1) 

Camilla uttrycker alltså en förlust av framtidstro och hopp i och med att hon blev mer 

informerad av situationen, men detta har även lett till att hon engagerar sig. Hon säger att hon 

tidigare hade en positiv bild av framtiden men att hon nu inte vågar föreställa sig den. Nu kan 

hon bara tänka på hur hon, inom den närmaste framtiden, kan få så många som möjligt att 

förstå allvaret med klimatet. Camilla försöker alltså till och med undvika att tänka på 

framtiden då hon har svårt att se något hopp i den över huvud taget, men ändå agerar hon. 

Hopplöshet och att bara kunna visualisera en negativ framtid verkar alltså också kunna 

fungera som motivation. Detta är i linje med Hage mer negativa beskrivning av hopp som 

menar att hopp även kan hämma handlande (2003:11f).  

Som jag nämnde under tidigare forskning så finns det studier som visar att en för dystopisk 

bild om framtiden även det hämmar folk från att engagera sig. Detta är något som Camilla 

spekulerade lite om under vår intervju: 

Det som förmedlas är att vi har en chans dom här 12 åren, men det är inte riktigt nån 

som tror det där [inom Extinction Rebellion] utan dom bara inser att vi måste ju stoppa 

det här så fort som möjligt. Det är därför också man sätter mycket hårdare, 2025, att vi 

inte har 12 år. Men det kanske finns nån strategisk idé om det, det här 12 år, för då 
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kanske folk fattar ja men nu gäller det. För om man säger att nej men det är redan för 

sent eller då kanske dom inte, ja men typ ha kul det sista man har, så det kanske är bra 

med det här 12 år. (Intervju 1) 

Det finns forskare som anser att Extinction Rebellions kamp bidrar till denna typ av hopplösa 

framtidsvision som Camilla beskriver. Asayama et.al. menar att retoriken om att utlysa 

klimatnödläge och att vi befinner oss i en massutrotning kan skapa en bild av att världen helt 

plötsligt har begränsad tid att agera och ifall vi inte agerar är det lika bra att bara acceptera det 

som kommer (2019:570). Men samtidigt kan vi ju se att alternativet, att ge folk för mycket 

hopp, inte heller löser problemet. Då hamnar man där Camilla och Anders beskriver sig ha 

varit innan sitt engagemang, i en övertygelse om att politikerna kommer lösa det. Det finns 

alltså en poäng i att ge människor något hopp, det hoppet som får folk att känna att det kan 

påverka sin livssituation (Hage 2003:11). Men det tyder även på att hoppet lätt kan bli av den 

naturen som gör människor passiva och verklighetsfrånvända.  

Malin är en 32-årig förskolelärare som varit med i Extinction Rebellion sedan i våras. Hon har 

i allra högsta grad upplevt vad en alltför hopplös inställning till klimatet kan göra, att inte 

ingiva något hopp alls kan också vara förödande. Hon berättar om hur hennes liv förändrades 

av att bli medveten om allvaret i situationen. All information om klimatkrisen påverkade 

hennes psykiska hälsa till den grad att hon gick in i en depression och försökte ta sitt liv. När 

hon sedan tog sig ur detta så beskriver hon att det enda sättet att hantera livet var att undvika 

information om klimatet.  

Då hade jag stängt av mig kan man väl säga, jag vägrade kolla på nyheter, 

dokumentärer, läsa tidningen, för det var det enda sättet att hantera det på och jag tror 

många lever just så, man stänger av, man orkar inte ta in informationen för den är så 

knäckande. (Intervju 4) 

Malin beskriver att hon fortfarande ser framtiden som dyster, och att hon inte försöker tänka 

allt för mycket på den då det blir för jobbigt. Men idag har hon hittat en balans, ett sätt att 

hantera sina hopplösa känslor så att de inte tar över fullt ut. Hon menar att genom att agera 

och känna att hon faktiskt gör allt hon kan så kan hon hitta mening.  

Det här är ett sätt för mig att hantera det hela och jag känner att kan jag göra ett tryck 

på politikerna, om det så är det minsta lilla, så känner jag att jag gör skillnad. Om jag 

då gör skillnad, om jag då blir fängslad, det spelar ingen roll, jag är redo till den biten. 

(Intervju 4) 
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Malin uttrycker här att hennes sätt att hantera det hopplösa är genom att agera, att känna att 

hon gjorde allt hon kunde för att påverka hur framtiden blir. Liknande tankar uttrycker 

Camilla, hon tror att framtiden är mörk, men det är kanske inte resultatet som är det viktiga. 

Istället menar hon att det är känsla av att vi har försökt som är hennes viktigaste drivkraft.  

Om vi bara kunde förstå allvaret och göra en kraftansamling och bygga ett samhälle 

som bygger på forskning, även om vi inte lyckas hejda allting som vi har satt igång så 

skulle det verkligen ge mig en tro på mänskligheten tillbaka, en tro på framtiden, tro 

på civilisation. (Intervju 1) 

Så det kanske inte är en bättre, utopisk, framtid som Haiven & Khashnabish uttrycker med 

begreppet radical imagination som är det viktigaste. Hopp verkar vara viktigt, eller om en 

inte känner hopp kan det som Malin och Camilla uttrycker vara hoppet om att bara få känna 

lite hopp som är viktigt. Vi kan även se att passivitet verkar kunna höra ihop med både en för 

hoppfull och hopplös bild av framtiden, en balans mellan dessa dualismer verkar vara viktig 

att uppnå. 
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6. Ensam eller tillsammans 

 

Don’t give up hope, 

you’re not alone 

don’t you give up, keep moving on [...] 

I know you’re scared, 

And I’m scared too 

but here I am, right next to you 

(Bilaga 2) 

 

Detta inledande citat är ett utdrag från en av sångerna, ”Lead with love”, som även den sjöngs 

under aktionen. Till den här låten spelades trummor och stämningen var glad, jag rycktes med 

i rytmen och kunde inte låta bli att le medan jag sjöng med. De delar från låten som inleder 

denna del av uppsatsen tolkar jag som att de handlar om hur viktig den kollektiva aspekten är 

i förhållande till att kunna känna hopp. Förutom texten så hade jag önskat att alla som läser 

denna uppsats hade kunnat få ta del av den känsla jag kände när vi sjöng den här låten under 

aktionen som tydligt signalerade gemenskap. En passande sång för vad följande del kommer 

att behandla, nämligen relationen mellan att gå från individuellt agerande till kollektivt 

agerande.  

Samtliga av de som jag intervjuat beskriver att de innan sitt engagemang i Extinction 

Rebellion har påverkat genom någon form av politisk konsumerism (Micheletti & Stolle 

2008:751). Camilla uttrycker att hon såg konsumentmakt som den självklara vägen till 

förändring och installerade solpaneler på sitt hus samt började äta veganskt. Anders belyser 

att han alltid haft en negativ inställning till bilåkning. Men idag ställer sig de jag intervjuat 

negativa till denna form av politiskt agerande. Camilla beskriver att hon nu ser dessa 

handlingar som endast symboliska. Johannes menar att det fokus klimatdebatten lägger på 

individuella val är ett stort problem. I och med den lilla klimatpåverkan detta faktiskt har 

menar han att det mer bidrar till individualiserad skuld.  

Ett problem är mycket av klimatdebatten och mycket av det folk yrkar för, dels är det 

en individualiserad skam, du är inte vegan och du flyger och därför är du ond. Det är 
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klart det är bra att vara vegan och det är bra att inte flyga men det är inte så värst 

hjälpsamt. (Intervju 3) 

Han menar att detta istället distraherar från det som egentligen behövs, vilket Johannes menar 

är systemförändring. Micheletti & Stolle menar ju även dem att det finns problem med att tro 

att politisk konsumerism skulle leda till policyförändringar. Ifall detta då är ens enda sätt att 

arbeta mot förändring så menar de jag intervjuat att detta leder till en hopplöshet. Malin 

vittnar själv om hur pass dåligt hon mådde när hon själv tog på sig ansvaret för klimatkrisen. 

Hon menar även att det är just det som denna individualistiska konsumentmakt bidrar till. Hon 

anser att samhället istället bör belysa politiska beslut och sluta lägga skam på enskilda 

individer. Konsekvenserna av individualismen uttrycker hon såhär: 

…för det är nog det som gör att människor bli deprimerade, för dom tror att lille jag, 

enskilda jag, ska lösa klimatkrisen. Det är inte jag, det är vi. Hela Sverige ska lösa det. 

(Intervju 4) 

Detta kan vi återse i Buttigieg, & Pace artikel Positive Youth Action Towards Climate 

Change. I denna studie har de undersökt värderingar och drivkrafter hos klimatengagerade 

unga i Malta, och här ser vi att vissa av de som har intervjuats tar upp individuellt handlande 

när de blir tillfrågade att tala om värderingar. En nämner att han slutat äta kött och valt att inte 

köpa en bil (2013:22). En annan person berättar om hur hon blivit mer medveten om sin 

energi-konsumtion och är noggrann med att stänga av lampor när hon lämnar ett rum. Hon 

förklarar att hon är medveten om att det är en liten handling men menar att om alla skulle göra 

likadant så skulle problemet minska avsevärt (2013:25). Båda dessa exempel visar då på 

individuella lösningar och ett individuellt ansvar att lösa klimatfrågan. Detta är då i linje med 

det som Schlosberg & Craven beskriver som sustainable materialism, att alla bär ett ansvar 

(2019:4f). Vare sig det är konsumentmakt genom att välja att inte äta kött eller inte köpa en 

bil, eller om det är genom att minska ens energiförbrukning så belyser detta det som de jag 

intervjuat menar att de kände innan de engagerade sig, att de som individer ansvarar för att 

lösa klimatkrisen. Detta belyser ju även det som de jag intervjuat beskriver sig ha tänkt varit 

lösningen innan de engagerat sig. Men Buttigieg, & Pace belyser även denna problematik, 

som går emot det Schlosberg & Craven menar. Att även om individuellt handlande är viktigt 

så behövs kollektiv aktivism när det kommer till så pass stora och komplicerade problem som 

klimatet. Inte minst menar de att organiserande kan skapa en känsla av kollektiv effektivitet 

vilket de menar kan minska känslan av hjälplöshet (Buttigieg, & Pace 2013:26).  
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Hjälplöshet i denna kontext är starkt kopplat till den brist av samhälleligt hopp som Hage 

beskriver. Hage menar att kapitalismen och neoliberalismen lett till att människor känner sig 

mindre kapabla att förändra sina egna liv (2003:20f). Malin reflekterar kring att detta är 

nästintill omöjligt att känna genom konsumentmakt.  

Konsumenten ska leda det hela, inte fasen heller. Jag är ju fast i det hela, om jag 

behöver en tvättmaskin för det finns ju inga tvättställen där man går till och betalar för 

att använda en tvättmaskin. Produkter byggs nu idag för att gå sönder om ett antal år. 

[…] Med kläder med, det vanliga som krävs, ja men tvättmaskinen går hela tiden 

sönder, diskmaskinen går sönder, kläderna går sönder, och då ska jag som konsument 

göra att kläderna håller mer, det går inte. (Intervju 4) 

Det hon uttrycker är alltså en ond cirkel, där hur du än gör så är du som individ ansvarig för 

att klimatet inte blir bättre. Hon belyser också det problem med politisk konsumerism som 

Micheletti & Stolle beskriver, att det inte alltid finns rimliga alternativ, att vi har tydliga ramar 

vi måste hålla oss inom (2008:752f). Detta gör det svårt att känna hopp, en kritik mot 

beskrivningen av sustainable materialism. Kapitalismen har gjort det omöjligt för dig som 

individ att förändra denna kris själv och därmed är det också omöjligt för individen att ta del 

av det samhälleliga hoppet. Detta går även att koppla till en av de 10 principerna som 

Extinction Rebellion som jag skrivit om under ”4.4. beskrivning av Extinction Rebellion”. Ett 

av deras ledord är att inte sprida skuld eller skam, vilket de motiverar genom att beskriva att 

det är systemet som är trasigt och att det inte går att beskylla individer. Där menar Extinction 

Rebellion att omställningen måste ske genom kärlek och respekt och inte genom att lägga 

skuld på varandra (Extinction Rebellion 20192). 

De som jag har pratat med vittnar om att den kollektiva aspekten av att vara med i Extinction 

Rebellion har hjälpt dem i att inte känna sig så ensamma längre. Johannes uttrycker det som 

ett två-eggat svärd, att han blivit mer hoppfull av sitt engagemang. Där de viktiga faktorerna 

verkar vara att få vara en del av en rörelse och att känna att en gör skillnad. Men samtidigt 

menar han att det också är svårare att trycka undan de hopplösa känslorna då han tänker mer 

på klimatet (Intervju 3). Camilla menar också att hennes enda sätt att känna hopp är att 

faktiskt engagera sig och uttrycker att hon insett att ingen kommer lösa problemet åt en, utan 

att det måste göras som ett vi, att alla måste gå ihop för att förändring ska vara möjligt. För 

henne är det viktigt att vara del av en rörelse, att umgås med människor som förstår hennes 

hopplöshet och att det i sig själv ger hopp. ”Det allra viktigaste var att känna att man inte var 

ensam i det här, sin oro, verkligen viktigt.” (Intervju 1). Även Anders trycker på denna aspekt. 
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Jag tänker, eller det är väl såklart det är en personlig sak också, det handlar om att vara 

med i en gemenskap till exempel, det är ju liksom en föreningsform så det är klassiskt 

liksom att du är med i en förening eller engagerar dig, inte bara för en god gärning 

utan för att det blir en gemenskap och där du kan träffa likasinnade. Så det känns ju 

väldigt viktigt förstås. (Intervju 2) 

Mina informanter vittnar därmed om att de tidigare agerat som individer, genom främst 

konsumentmakt, och delat det individbaserade tankesätt som Schlosberg & Craven 

argumenterar för med begreppet sustainable materialism. Men att detta, likt Hage beskrivning 

av vad neoliberalismen gör med hoppet, fått dem att känna sig otillräckliga (2003:20). 

Konsumentmaktens nackdelar som Micheletti & Stolle nämner syns tydligt, en ser inte en 

märkbar skillnad utifrån ens politiska konsumerism och det finns inte alltid miljövänliga 

alternativ på marknaden (2008:752f). Att inte känna att ens val gör skillnad menar både 

Johannes och Camilla leder till en känsla av att det en gör bara blir symboliskt, vilket i sin tur 

leder till en känsla av hopplöshet. Men att just den här aspekten av hopplösheten minskat i 

samband med att de har engagerat sig. Att mycket av den hopplöshet de känt innan varit 

relaterad till en individualistisk skuld och en känsla av ensamhet. Här har en gemensamhet en 

stor roll, att träffa andra som känner likadant om klimatet, andra som delar ens oro. Det bildar 

ett sammanhang där en inte behöver känna skuld eller skam över ens konsumtionsval, utan 

där ens engagemang i rörelsen är det som spelar roll. Det finns även en viktig aspekt av 

radical imagination som kopplar an till vikten av gemenskap. Haiven. & Khasnabish menar 

att bilden av en bättre framtid samt hur en implementerar det i nuet är någonting som skapas i 

samröre med andra. Att sociala rörelser hela tiden arbetar med detta i grupp och att en viktig 

aspekt för att kunna tänka på det systemkritiska sätt som radical imagination menar är att vara 

i en gemenskap med andra likasinnade. Likt det jag fått fram av mina intervjuer så är det ju 

först efter människor engagerat sig som det verkligen kan ifrågasätta systemet och inte själva 

ta på sig en skuld över hur klimatet ser ut, att gemenskapen är viktig för att kunna skapa 

radical imagination. 
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7. Avslutande diskussion 
 

Som jag tidigare nämnt har mitt urval varit litet och för att kunna dra några större slutsatser 

hade jag behövt prata med fler personer under längre intervjuer samt varit med på fler 

aktiviteter med organisationen. Men trots det kan vi se några intressanta aspekter utifrån 

uppsatsens frågeställning.  

Den första delen jag vill lyfta är att det tvådelade hoppet som Hage skriver om, att hopp både 

kan hämma handling eller uppmuntra till det, synts tydligt i de jag intervjuat. Två av dem 

visar på att de var mer hoppfulla innan deras engagemang, att de trodde att allting skulle lösa 

sig. De andra två upplevde starkare hopplöshet innan de engagerade sig, och att den minskat 

samtidigt som engagemanget ökat. Uppsatsen har även kunnat visa på att hopplöshet och 

hoppfullhet verkar existerar samtidigt hos de som engagerat sig och att de båda känslorna 

fyller en viktig roll i engagemanget. Ifall hoppfullheten blir för stark så kan en inte inse 

allvaret i problemet, vilket leder till att klimatfrågan inte känns viktig nog för att agera. Men 

om hopplösheten istället tar över så skapar detta också handlingsförlamning då det är svårt att 

se syftet i att agera om allt redan är kört.  

Jag har även kunnat se en koppling mellan att engagera sig i Extinction Rebellion och en ökad 

känsla av att kunna skapa förändring. De jag träffat menar att det finns en hopplöshet i att bli 

mer medveten, vilket en blir av att engagera sig och få tillgång till mer kunskap. Men trycker 

även på att engagemanget kommer med positiva aspekter. Dels tycks det vara viktigt att ta del 

av en gemenskap där andra delar ens oro och hopplöshet. Men att agera tillsammans skapar 

också ökat samhälleligt hopp, en ökad känsla av att kunna förändra klimatet.  

Relaterat till detta så har många av de jag talat med ställt sig kritisk till det fokus som 

klimatdebatten ofta lägger på individuellt handlande. De har då menat att detta bidrar till en 

individualiserad skuld ifall en inte i alla situationer har möjlighet att agera eller konsumera på 

ett miljövänligt vis. De har då menat att detta individuella fokus distraherar oss från att förstå 

det verkliga problemet, vårt ekonomiska och politiska system, och istället lägger ansvaret på 

människors vardagliga val. De ställer sig både kritiska till vad detta gör med människan men 

också till vad det gör med klimatet. Dels så lägger det skulden på fel plats, vilket skapar en 

känsla av att inte kunna förändra någonting. Om det inte finns ett hållbart alternativ eller om 

du inte har råd med det hållbara alternativet, så är det du som då skulle bära skulden. De 

menar även att det inte heller löser någonting, att konsumentmakt har så pass liten påverkan 
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att det inte spelar så stor roll. Istället yrkar de för den typ av kollektivt och systemkritiskt 

agerande som Extinction Rebellion håller på med som är lösningen på både känslan av 

hopplöshet och klimatfrågan. 

Jag har även kunnat se att framtiden delvis tycks vara en viktig aspekt av de jag träffats 

engagemang då den är kopplad till känslor av hoppfullhet och hopplöshet, men en tydligt 

positiv framtidsvision som radical imagination antyder verkar vara mindre viktig. Visst har 

alla uttryckt sig systemkritiska i viss mån, men jag vill här tro att den tidsbegränsning som 

klimatkrisen faktiskt innebär kan spela roll i möjligheten att föreställa sig en utopisk framtid. 

Andra sociala rörelser, såsom kampen för jämlikhet, har inte samma typ av tidsbegränsning 

även om det finns en vilja att det ska ske så fort som möjligt. Detta är en aspekt av just 

klimatrörelsen som jag gärna hade velat kolla djupare på och där jag tror att det skulle 

behövas mer antropologisk forskning. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att för att kunna agera i klimatfrågan så krävs det en 

balans mellan hopplösheten och hoppfullheten samt att de jag träffat hittat denna balans 

genom att engagera sig i en rörelse, i Extinction Rebellion. För att engagera människor menar 

de jag pratat med även att vi behöver skapa en större känsla av samhörighet och sluta tala om 

individuella lösningar. Det vore därför intressant att i framtiden titta närmare på vad som 

krävs för att en ska ta steget in i en rörelse och om vissa människor är mer måna att göra detta, 

men det får bli ett framtida projekt.  
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8.2. Elektroniska källor 
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8.3. Intervjuer 

 

Intervju 1 

Camilla (Pseudonym) 

Ålder: 40år 

Kön: kvinna 

Intervjudatum: 191103 

Intervjuns längd: 45:46 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

Intervju 2 

Anders (Pseudonym) 

Ålder: 40år 

https://rebellion.earth/the-truth/about-us/
https://rebellion.earth/the-truth/about-us/
https://rebellion.earth/the-truth/demands/
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Kön: man 

Intervjudatum: 191113 

Intervjuns längd: 40:35 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

Intervju 3 

Johannes (Pseudonym) 

Ålder: 25år 

Kön: man 

Intervjudatum: 191115 

Intervjuns längd: 38:04 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

Intervju 4 

Malin (Pseudonym) 

Ålder: 32år 

Kön: kvinna 

Intervjudatum: 191116 

Intervjuns längd: 1:54:07 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

8.4. Observation 
 

20191113, kl. 14.00-18.00, Stockholm, Gamla Stan. 

 

Bilaga 1- Intervjumall 
 

Jag tänkte om du kan börja med att berätta om ditt första möte med XR? 
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Kan du berätta om hur du blev aktiv i/hittade XR? 

Vilken är din roll och vad har du deltagit i? 

Har du varit aktiv i klimatfrågan tidigare?  

Varför engagerade du dig?  

Vad vill du uppnå med ditt engagemang?  

Vad skulle det innebära att ”vinna” kampen för klimatet? 

Brukar du tänka på framtiden?  

Kan du berätta litegrann om hur du ser på framtiden?   

Vilka känslor har du rörande framtiden? 

Har ditt engagemang påverkat din bild av framtiden? I så fall hur? 

Bilaga 2- Låttexter 

 

DAGEN ÄR NÄRA 

Dagen är nära, mörkret utbreder sig 

Moder jord, nu ljuder 

ditt sista andetag 

Avlägsen är den älskade drömmen 

om framtidstro och hopp 

Tungt är att bära sorgerna många 

Döende är min längtan, 

i tunneln finns inget ljus. 

 

LEAD WITH LOVE 

//: You gotta put one foot 

front of the other 

and lead with love, put 

one foot front of the other 

and lead with love :// 

1.Don’t give up hope, 

you’re not alone 

don’t you give up, keep moving on 

Refr: You gotta put one foot…. 

2.Lift up your eyes, don’t you despair 

Look up ahead, the path is there 

Refr: You gotta put one foot…. 
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3.I know you’re scared, 

And I’m scared too 

but here I am, right next to you 

Refr: We gotta put one foot… 

 

VI MÅSTE VAKNA 

Vi måste vakna och se den nakna 

och bistra sanningen i ögonen 

just nu, nu, nu 

//:För vi kan bygga en bättre framtid 

Och vi gör det här och nu :// 

Så sluta tveka eller blåneka 

För ska det vända bör det hända 

nånting nu, nu, nu 

//:För vi kan bygga en bättre framtid 

och vi gör det här och nu :// 

 

 


