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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att studera de narrativ som Greenpeace och 

Världsnaturfonden använder för att värva medlemmar och få gehör från allmänheten. 

Organisationerna tillhör den grupp som kallas för NGO vilket betyder non-govermental 

organization. Det är ett samlingsbegrepp för organisationer som inte är bundna till någon 

stat eller skapad av någon stat.
1
 Genom att använda en narrativ metod analyseras 

återkommande mönster som organisationerna använder för att nå sina mål. De här 

mönstren analyseras med Bourdieus kapitalteori för att visa vilka effekter narrativen har 

för organisationerna. Resultaten av analysen genererade tre narrativ för respektive 

organisation. Greenpeace narrativ fokuserade på storlek och struktur, framställa sig i en 

roll av att vara oskyldig och att framstå som sympatiska. Världsnaturfondens narrativ har 

fokus på social rättvisa och deltagande, användande av bilder för att skapa sympati och 

presentera positiva och negativa exempel. Med de här narrativen påverkar de allmänheten 

och beslutsfattare utan att behöva stå till svars för någon annan än sina medlemmar. 

 Viktiga begrepp: Narrativ, ekonomiskt kapital, socialt kapital, kulturellt kapital, 

symboliskt kapital, fält, habitus 
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Inledning 

Greenpeace och Världsnaturfonden är två av de största miljöorganisationerna i världen 

och båda är mycket framgångsrika.
2
 Båda organisationerna har en lång lista med lyckade 

aktioner och insatser som resulterat i nya lagar och förändrat samhällets miljöarbete. 

Detta gäller till exempel sophantering eller hur vägar ska byggas enligt det mest 

miljövänliga alternativet. Andra saker kan exempelvis vara att Greenpeace lyckats 

förhindra atombombstester genom att väcka opinion för att stoppa dem.
3
 

Världsnaturfonden har å sin sida lyckats stoppa masslakten av tigrar och har tillsammans 

med andra organisationer, däribland Greenpeace, bildat ett avtal med många länder för att 

bevara Antarktis under en 50 år lång period. En viktig fråga i detta sammanhang är hur 

Greenpeace och Världsnaturfonden framställer sig själva för att nå sina mål. Hur 

framställer man sig i samband med egenpublicerat material som böcker eller i media och 

på hemsidor? I den här uppsatsen kommer jag beskriva olika narrativ vilket är berättelser 

som Greenpeace och Världsnaturfonden använder sig av för att beskriva sig själva. 

Anledningen till att jag väljer studera Greenpeace och Världsnaturfonden är att de 

representerar olika sidor av miljörörelsen. De har genom sina val av metoder valt en 

relation till lagen som skiljer sig åt, Greenpeace har ofta kommit att bryta mot den medan 

Världsnaturfonden arbetar inom lagens gränser. Som en konsekvens av detta kan man 

anta att narrativen för organisationerna kommer skilja sig åt. De betyder att en studie av 

både Världsnaturfonden och Greenpeace ger en bredare förståelse av narrativ inom 

miljörörelsen som helhet. 

Genom att studera narrativen kan man se hur organisationerna arbetar för att skapa sig en 

identitet som de själva önskar att visa ut mot världen. Den här typen av 

identitetsskapande blir intressant då den kan kopplas till organisationernas placering i den 

sociala strukturen. Med social struktur menas här hur organisationerna positionerar sig 

kulturellt och historiskt till varandra inom miljörörelsen. Ett exempel där Greenpeace och 

Världsnaturfonden alltid har representerat olika delar av miljörörelsen är deras 

förhållningssätt till lagen. Greenpeace kan tänka sig att bryta mot lagen så länge 

principen icke våld beaktas.
4
 Världsnaturfonden arbetar inom lagens gränser för att 

förändra den till en miljövänligare inriktning.
5
 

När narrativ används för att minska påverkan av att man bryter mot lagen så blir det ett 

viktigt verktyg för organisationernas överlevnad. Narrativ blir en stor faktor i hur 

organisationerna försöker berättiga sina handlingar för individer som inte stödjer deras 

metoder. Som konsekvens av detta blir narrativ intressant att studera då det visar hur 

organisationerna försöker försvara sig och hur de påverkas av utgångspunkten i den 

sociala strukturen. Det gäller inte bara i relation till lagen utan vid alla konflikter som 

organisationerna hamnar i där olika narrativen kan användas för att motverka motpartens 

påståenden eller för att blotta dennes svagheter. 

När jag studerat forskning om miljörörelsen så ligger fokus på hur rörelsen som helhet 

ställer sig i frågor som kärnkraft, global uppvärmning och exploatering av naturens 
                                                           
2
   http://webecoist.momtastic.com/2008/09/24/25-environmental-agencies-and-organizations/ 20131022 

3
   Brown, P, (1993) Greenpeace, s. 8-9 Förlag: Exley Pubns 

4
   http://www.greenpeace.org/sweden/se/om-oss/Varderingar-och-kannetecken/Civil-olydnad/  20131106 

5
   http://www.wwf.se/vrt-arbete/illegal-handel/vad-gr-wwf/1124041-illegal-handel-vad-gr-wwf  20131106 

http://webecoist.momtastic.com/2008/09/24/25-environmental-agencies-and-organizations/
http://www.greenpeace.org/sweden/se/om-oss/Varderingar-och-kannetecken/Civil-olydnad/
http://www.wwf.se/vrt-arbete/illegal-handel/vad-gr-wwf/1124041-illegal-handel-vad-gr-wwf


6 

 

resurser. Det handlar även om hur Greenpeace och Världsnaturfonden fungerar som 

internationella organisationer. Ett tredje fält som det forskats inom är hur 

organisationernas struktur ser ut och fungerar.  

På grund av att miljörörelsen har en stor bredd är det något som jag har beaktat i mitt 

urval för att bredden ska synas så tydligt som möjligt. När man läser på Greenpeace och 

Världsnaturfondens hemsidor blir skillnaderna tydliga redan där hur de skiljer sig åt. På 

Greenpeace förstasida visas bilder på människor som är aktiva i protester och även 

dekaler om kommande aktioner. På Världsnaturfondens förstasida ser man bilder på djur 

som är utrotningshotade och länkar till artiklar om olaglig smuggling. När forskare och 

media har bortsett från bredden inom miljörörelsen blir resultatet att vad de skriver inte 

överensstämmer med verkligheten. Ett annat scenario som uppstår är att de stora 

organisationerna framställs som representanter för hela miljörörelsen. Det leder till att 

resterande organisationer som är en majoritet inte blir representerade. De resterande 

miljöorganisationerna skiljer sig ifrån varandra lika mycket som Greenpeace och 

Världsnaturfonden, när de inte får uttala sig blir miljödebatten smalare än den bör vara. 

Min uppsats försöker därför lägga en grund till vidare forskning av miljörörelsen och 

dess stora bredd genom att fokusera på narrativen Greenpeace och Världsnaturfonden 

använder. 

En narrativ analys av Greenpeace och Världsnaturfonden är även intressant då man 

genom narrativen som kommer presenteras i uppsatsen tydligt kan se hur de måste arbeta 

olika, detta på grund av att de har intagit olika positioner inför lagen. När 

organisationerna själva arbetar med de här narrativen är det med stor sannolikhet 

avsiktligt. Det kan handla om allt från att försvara en ståndpunkt, förtydligande eller till 

och med styrka sitt existensberättigande. De bygger en bild genom narrativ som sedan 

används som verktyg för att stärka organisationernas möjlighet att nå sina syften. 

Syftet med denna uppsats är att studera de narrativ som Greenpeace och 

Världsnaturfonden använder för att värva medlemmar och få gehör hos allmänheten i sitt 

miljöarbete. 

Greenpeace och Världsnaturfondens historia 

Organisationerna bildades på grund av olika orsaker. Greenpeace grundades för att 

förhindra testande av kärnvapen
6
 och Världsnaturfonden grundades för att rädda 

utrotningshotade arter.
7
 Båda organisationerna bildades ur ett missnöje med hur miljön 

behandlades även om fokus låg på olika områden inom miljöarbetet. En grund till varför 

organisationerna representerar olika sidor av miljörörelsen kommer synas. Det är också 

ur organisationernas sätt att bildas som lägger grunden för vilka narrativ de kommer 

använda. 

Greenpeace 

Det som blev starten för Greenpeace var en protest som skulle genomföras mot 

amerikanska regeringens tester av kärnvapen i området Amchitka. En grupp studenter 

som kallade sig för ”Dont make a wave” planerade att genomföra protesten. De planerade 
                                                           
6
   http://www.greenpeace.org/sweden/se/om-oss/Greenpeace-historia/ 20131022 

7
   http://www.wwf.se/om-wwf/historik/1122850-ww-fs-historia 20131022 

http://www.greenpeace.org/sweden/se/om-oss/Greenpeace-historia/
http://www.wwf.se/om-wwf/historik/1122850-ww-fs-historia
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att åka in med ett skepp i området där provsprängningarna skulle ske. Tanken var att det 

skulle förhindra den amerikanska regeringen från att genomföra testerna då amerikanska 

medborgare kunde komma till skada. Innan studenterna avseglade döptes skeppet om till 

Greenpeace vilket blev organisationens namn när den formellt bildades. För att vara säkra 

på att informationen om deras resa kom ut i landet hade studenterna med sig ett antal 

journalister som rapporterade om händelsen direkt från skeppet. Protesten misslyckades 

på grund av att skeppet inte fungerade som det skulle, de blev även fördröjda av 

regeringen som tvingade dem att vända och gå igenom tullen. På grund av förseningarna 

vände de hem då flera i besättningen riskerade att bli av med sina arbeten eftersom deras 

ledighet snart var slut. Under hemfärden la de till vid flera hamnar och blev där hyllade 

som hjältar av folkmassor som följt deras resa i media.
8
 Innan de hunnit komma till sin 

hemmahamn hade invånarna redan gjort en insamling för ett nytt skepp som fick över 

400 frivilliga till besättningen. Det här skeppet döptes till Greenpeace Too och avseglade 

för att utföra samma uppgift som det första skeppet hade haft. Aktivisterna hann inte fram 

i tid på grund av dåligt väder, så det slutade med att de seglade hem igen. Något hade 

dock inträffat nu vilket ledde till att den amerikanska regeringen lovade att inte göra fler 

tester i Amchitka. Greenpeace försök till att hindra sprängningarna hade väckt opinion för 

att stoppa testerna. Folkstormen mot den amerikanska regeringen blev stor och det 

slutade med att Amchitka gjordes om till ett naturreservat.
9
 Det var genom den här 

händelsen som Greenpeace kom att bildas och kännetecknas av att använda 

direktaktioner. Den här protesten är även grunden till att Greenpeace kom att representera 

den del av miljörörelsen som de gör idag. 

Världsnaturfonden 

Julian Huxley var en känd biolog som efter en resa i Afrika under 1960-talet skrev en 

serie artiklar om hur han sett de vilda djuren i Afrika vara på väg att utrotas. De här 

artiklarna fick stort genomslag och ledde till att Julian fick många brev med både 

uppmuntran och förslag på lösningar. Det var genom ett av de här breven som han kom i 

kontakt med affärsmannen Victor Stolan. Stolan rekommenderade i sitt brev att en 

insamling av pengar skulle startas för att bidra till räddningen av utrotningshotade arter. 

Det största problemet var hur pengar skulle samlas in då det redan fanns en plan för hur 

pengarna skulle investeras. Julian hade tidigare varit med och startat organisationen 

IUCN, vilket är en forskningsorganisation som idag har namnet Internationella 

naturvårdsunionen. IUCN forskade om hur samhället kunde förändras för att hålla sig 

inom ramarna av vad som ansågs vara en hållbar utveckling. IUCN hade dock stora 

ekonomiska problem och genom ett förslag som Huxley presenterade började 

Världsnaturfonden och IUCN samarbeta. IUCN fick pengar att bedriva forskning från 

Världsnaturfonden, som i gengäld fick tillstånd att använda all forskning som IUCN 

bedrev.
10

 Insamlingen som Världsnaturfonden skulle stå för behövde nu tillkännages och 

rättfärdigas för invånarna. För att uppnå det gav de tidningen Daily Mirror ensamrätt att 

trycka en lång artikel om djur som var utrotningshotade, artikeln framställdes av 

Världsnaturfonden. I slutet av artikeln hänvisades det till Världsnaturfonden och deras 

insamling. På grund av den här artikeln fick de in ungefär 10 miljoner kronor som kunde 

                                                           
8
   Brown, P, (1993) Greenpeace, s. 5-7 

9
  http://www.greenpeace.org/international/en/about/history/amchitka-hunter/  20131024 

10
   Denton, P, (1999) Världsnaturfonden , s. 7-9 

http://www.greenpeace.org/international/en/about/history/amchitka-hunter/
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användas för att starta arbetet. Nu när de hade ekonomisk grund att stå på startades de 

första projekten, vilket var att rädda noshörningarna och inte långt efter det tigrarna.
11

 

Idag arbetar Världsnaturfonden på samma vis även om de utvidgat sin verksamhet med 

fler metoder som informationsspridning för att nämna en. Det var genom detta 

händelseförlopp som Världsnaturfonden kom att bildas och bli den organisation vi ser 

idag. Världsnaturfonden bildades för att arbeta inom det rådande systemet och genom det 

placerade de sig i en annan del av miljörörelsen än Greenpeace. 

Greenpeace och Världsnaturfonden i ett komparativt perspektiv 

Här kommer Greenpeace och Världsnaturfonden att ställas mot varandra. Det kommer 

framförallt handla om organisationernas metodval. Hur organisationerna startades 

påverkar metodvalen då de vid grundandet skapade en bild av sig som begränsade deras 

valmöjligheter. Narrativen är kopplade till metodvalen då metodvalen är 

organisationernas grundstenar och narrativen utformas efter dem. Syftet med avsnittet är 

att stärka bilden av att organisationerna befinner sig på olika sidor av miljörörelsen. 

Arbetsmetoder 

Under den här rubriken kommer organisationernas arbetsmetoder presenteras. Detta är 

viktigt då arbetsmetoderna är en del av anledningen hur narrativen utformas av 

organisationerna. 

Greenpeace 

Något som är kännetecknande för Greenpeace är att de använder sig av civil olydnad. 

Civil olydnad innebär att man bryter mot lagen utan att bruka någon form av våld, man är 

även redo att ta konsekvenserna av sitt handlande.
12

 Greenpeace använder sig av 

direktaktioner för att nå sina mål och under dessa använder de sig av civil olydnad. En 

direktaktion innebär att de konfronterar företaget eller regeringen på plats genom att 

fysiskt närvara, ofta genom mänskliga blockader. Utöver direktaktioner använder de sig 

av politisk lobbying för att öka sitt inflytande över miljöfrågor på den politiska arenan. 

En tredje metod är forskning som de bedriver själva för att ta fram information som visar 

på vad Greenpeace anser är skadligt beteende mot miljön. Resultaten av forskningen 

använder Greenpeace sedan för att komma med förslag på hur miljön kan skyddas. Den 

sista metoden de använder är spridning av information för opinionsbildning runt 

miljöfrågor. Genom ett ökat medvetande hos befolkningen går det att sätta press på 

makthavarna för att få till en förändring. Det som skiljer Greenpeace mot många andra 

miljöorganisationer är arbetet med direktaktioner och civil olydnad.
13 

 Greenpeace anses 

på grund av detta vara en mer radikal organisation än merparten av miljörörelsen. 

En typ av problem Greenpeace användande av civil olydnad kan leda till är att 

befolkningen slutar stödja dem. Det här är en konsekvens av att de arbetar utanför lagen 

och därmed trotsar ett system som befolkningen kanske anser vara positivt. En 

konsekvens blir att Greenpeace måste kunna styrka sitt beteende med argument som 

väger upp det faktum att de bryter mot systemets regler. Om Greenpeace inte klarar det så 

                                                           
11

   Denton, P, (1999) Världsnaturfonden s. 13-14 
12

   http://www.greenpeace.org/sweden/se/om-oss/Arbetsmetoder/  20130219 
13

   http://www.greenpeace.org/sweden/se/om-oss/Varderingar-och-kannetecken/Civil-olydnad/ 20130219 

http://www.greenpeace.org/sweden/se/om-oss/Arbetsmetoder/
http://www.greenpeace.org/sweden/se/om-oss/Varderingar-och-kannetecken/Civil-olydnad/
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ökar risken att de får opinionen emot sig. Det är här narrativen kommer till användning 

då de har som uppgift att minska den negativa effekt som kan uppstå. Om Greenpeace 

inte lyckas med att hålla opinionen på sin sida kan det ge katastrofala följder för 

organisationen. Detta då Greenpeace är beroende av allmänhetens donationer för att 

kunna driva sin verksamhet vilket förtydligas i citatet nedan. 

Greenpeace is the only global environmental charity that accepts no corporate or government dona-

tions so we can maintain a much needed independent voice, but it means we rely totally on individual 

supporters like you to fund our work. That's why your donation is so critical. Thank you for your sup-

port. It means the world.
14

 

 

I citatet ser man hur Greenpeace beskriver att de är en oberoende organisation och därför 

beroende av folkets stöd. Det är på grund av situationer som liknar den som beskrevs 

ovan narrativen blir viktiga för organisationens överlevnad. 

Världsnaturfonden 

Till skillnad från Greenpeace så arbetar Världsnaturfonden inom lagens gränser för de 

områden där deras projekt bedrivs.
 
Världsnaturfonden arbetar med flera olika metoder för 

att nå sina mål. De arbetar med forskning som de får genom ett samarbete med 

Internationella naturvårdsunionen. Det innebär att Världsnaturfonden inte tar fram någon 

egen forskning till skillnad från Greenpeace. Forskningen använder Världsnaturfonden 

för att skriva rapporter om miljösituationer som uppstår på grund av mänsklig påverkan. 

Här är det viktigt för Världsnaturfonden att vara tydliga med hur de arbetar för att 

förändra lagar och system. Om de in lyckas med det riskerar de att anses som en 

organisation utan syfte då de som donerar resurser vill se någon form av resultat. Nästa 

metod är att bilda partnerskap med aktörer som till exempel politiker, företag eller olika 

institutioner. Som det går att se från citatet nedan så är Världsnaturfonden tydliga med sin 

metod att bygga partnerskap. 

WWF cannot achieve its goals alone. Strong partnerships whit businesses, governments, finance 

institutions, local communities, academia and other NGOs are essential for driving change at the 

scale needed
15

 

När de har en metod som går ut på partnerbyggande måste de vara tydliga med hur 

partnerskapet fungerar. Om Världsnaturfonden skulle misslyckas kan resultatet bli att 

Världsnaturfonden uppfattas som en korrupt organisation vilken styrs av särintressen.
16 

Det blir även här uppenbart att narrativ spelar en stor roll för att förhindra att en sådan 

tolkning kan uppstå. Genom att använda dessa metoder tillsammans försöker 

Världsnaturfonden förändra lagar, öppna naturreservat och på laglig väg nå sina mål.
17 

 

Det går här att se ett ställningstagande som skiljer Världsnaturfonden från Greenpeace. 

Medan Greenpeace är bereda att bryta mot lagen är Världsnaturfonden inte det. Eftersom 

Världsnaturfonden arbetar inom lagens gräns så representerar den en annan sida av 

miljörörelsen än Greenpeace. 

                                                           
14

   https://donate.greenpeace.org/hpp/pay.shtml 20131022 
15

   http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/  20131022 

16
   http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/partnerships/  20131023 

17
   http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/  20121121 

https://donate.greenpeace.org/hpp/pay.shtml
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/partnerships/
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/
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Tidigare forskning 

Jag kommer här att presentera tidigare forskning om Världsnaturfonden och Greenpeace. 

Det kommer handla om strategier då det går att se som överlevnadsstrategier vilket är en 

del av narrativen. Det blir därför relevant att visa det strategiska området. Det kommer 

även presenteras forskning som behandlar globaliseringens och strukturens roller för 

NGO: er. NGO betyder för non-governmental organization och innebär att det är en 

organisation som inte är skapad eller styrd av staten. Något som har kommit fram är att 

det finns väldigt få artiklar eller böcker som bedrivit en narrativ metod om 

Världsnaturfonden och Greenpeace. 

Sökparametrar 

För att hitta artiklar och böcker inom området har jag använt mig av biblioteket på 

Mälardalens högskola och jag har även använt de databaser som finns tillgängliga där. 

Exempel på databaser som använts är Academic search elite, Diva, Google scholar, 

Libris, Discovery och Artikelsök. Det krävdes inte någon djupare eftersökning för att 

komma fram till sökord som gav resultat då orden ”Greenpeace” ”WWF” 

”Världsnaturfonden” ”World wildlife fund” ”organisational narrative” och ”enviromental 

narrative” lede fram till ett urval av artiklar och böcker. 

Tema:1 Strategier 

I Magnus Boströms bok ”Miljörörelsens mångfald” från 2001 presenteras forskning om 

både Världsnaturfonden och Greenpeace som anknyter till hur organisationerna arbetar, 

även hur de framställer sig i media genom narrativ berörs. Han använder sig av intervjuer 

som han genomfört med indvider från båda organisationerna. Boström skriver att 

Världsnaturfonden inte söker sig ut mot allmänheten när det gäller kontakt med enskilda 

personer eller att möta individer ute i samhället. De har enbart stödmedlemmar vilka är 

de som är donatorer.
18

 De har ingen aktiv strategi för kontakt med allmänheten men när 

det kommer till media så är det ett verktyg som de är starkt beroende av. Boström säger 

att Världsnaturfonden är beroende av media för att synas för allmänheten. Detta då det 

ofta är genom media de kan få kontakt med nya donatorer.
19

 I övrigt så använder de 

egenproducerade tidningar för att kommunicera med omvärlden. Majoriteten av dessa går 

bara ut till medlemmar och kommer därför inte nå någon betydande spridning. Det visas 

även hur Världsnaturfonden aktivt väljer bilder av söta eller storslagna djur för att väcka 

intresset hos allmänheten. Detta är något de gör för att locka till sig nya donatorer och hör 

till deras mediastrategi. 

När det kommer till Greenpeace så är mediaberoendet mycket större än för 

Världsnaturfonden då det fyller fler funktioner för Greenpeace. Greenpeace strategi att 

föra fram miljödebatten genom att synas i media gör det till deras främsta verktyg. De är 

även till stora delar beroende av media för att få donationer.
20

 Som man kan läsa i 

Boströms bok så blir Greenpeace den miljöorganisation som har det största 

mediaberoendet. Då de använder media som kommunikation till allmänheten för 

donationer och som aktiv strategi i sitt vardagliga arbete blir beroendet större än för 
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   Boström, M, (2001) Miljörörelsens mångfald s.114 Förlag: Bjärnums tryckeri AB 
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Världsnaturfonden. Det är något som även Stephen Dale tar upp i sin bok ”McLuhan's 

Children: The Greenpeace Message and the Media” från 1996 där han beskriver hur 

Greenpeace beroende av media finns med redan i grundandet av organisationen. Han 

beskriver hur media gjorde Greenpeace första aktion synlig och genom det la grunden för 

Greenpeace expansion till internationell nivå. Resultatet av den här mediala spridningen 

blev enligt Dale en massiv ökning av donationer vilket gav Greenpeace de ekonomiska 

resurserna för att expandera sin verksamhet.
21

 

Som det nämndes i föregående stycke så använder Världsnaturfonden bilder av storslagna 

och söta djur för att locka till sig donatorer. Det är något som överensstämmer med min 

analys och kommer finnas med som ett narrativ i uppsatsen. Det framgår i Boströms bok 

att det finns en underliggande strategi med detta. Om man väljer en art att skydda så 

måste även artens habitat
22

 skyddas för artens överlevnad. Världsnaturfonden har tagit det 

ett steg längre genom att välja arter i områden som annars hade varit svåra att beskydda. 

Det är alltså inte alltid arten som presenteras som är det huvudsakliga målet utan det kan 

vara området arten lever i som man försöker rädda. Det här framgår tydligt i Boströms 

rapport ”Den organiserade miljörörelsen” från 1999 där han skriver; 

Det är alltså miljöförstöring - eller hotet mot den biologiska mångfalden – i generell mening 

fokuserat på olika övergripande naturtyper som WWF i första hand säger sig arbeta för och i detta 

ligger en betydelsefull förändring i organisationens historia. Den är inte längre blott en 

arträddningsorganisation. Man fokuserar hela ekosystem och intresserar sig för bakomliggande 

orsaker och då i första hand aktiviteter kring användandet av förnyelsebara naturresurser. Inte desto 

mindre är fokus på de specifika arterna fortfarande en hörnsten i organisationens praktiska 

verksamhet och det framförs flera argument för att behålla fokuseringen på arter och artperspektivet. 

Man menar tex. att man genom olika art projekt samtidigt lyckas skydda större områden
23

 

Det framgår i citatet hur Världsnaturfonden använder olika arter för att rädda det 

ekosystem där arten finns. Man kan även se hur Världsnaturfonden har genomgått en 

förändring över tiden i det här citatet. Från början var det enbart arten som fokuserades 

men man har utvidgat sitt miljöarbete till att försöka rädda hela ekosystem och 

landområden. I en intervju som Boström genomfört så säger en Världsnaturfonden 

representant följande som svar på en fråga gällande det här området; 

Tigerprojektet innebar tex. att man kunde rädda värdefulla djungelområden i Indien, som annars med 

säkerhet hade försvunnit med sin särskilda flora och fauna. Valreservaten har skyddat viktiga 

havsområden, reservat för isbjörnar har bidragit till ökat områdesskydd i Arktis, sällsynta fåglar har 

lett till värdefulla våtmarksreservat, projektet för vitryggig hackspett har räddat unika 

barrskogsbiotoper/arter etc.
24

 

I det här citatet framgår den nya inriktningen på att även försöka rädda ekosystem tydligt. 

Om man ser till båda citaten ovan så syns effekten av Världsnaturfondens förändring som 

beskrivs i första citatet tydligt i det andra citatet. Man kan se en aggressivare attityd till 

                                                           
21
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   Boström, M, (1999) Den organiserade miljörörelsen, s.63-64 Publicerad: Score working report series 9, 
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vad som är ett miljöproblem enligt Världsnaturfonden då de lägger mer tyngd i att rädda 

ekosystem och inte bara fokusera på arten. Detta är vad den tidigare forskningen har 

kommit fram till när det handlar om Världsnaturfonden och deras strategier för att uppnå 

resultat. Greenpeace underliggande strategi i media handlar utöver att skapa debatt om att 

skapa en bild av sig själva som organisation. De försöker förflytta fokus från sina egna 

aktioner till det som de har aktionen mot vilket ofta är företag eller regeringar. Det här 

görs genom att beskriva sig i olika roller för att väcka sympati från allmänheten. Genom 

att göra det så driver de två strategier i en och samma händelse då organisationens rykte 

förbättras samtidigt som de får reklam som kan leda till mer donationer.
25

 Detta förutsatt 

hur väl strategin fungerar vid varje specifikt fall då den kan ge motsatt effekt vid 

misslyckanden och vara potentiellt förödande. 

Tema 2: Globalisering 

Ett område som det forskats inom är hur NGO: er arbetar globalt. Det finns många 

infallsvinklar till den här typen av forskning men grunden ligger alltid i hur globalisering 

har påverkat NGO: erna. Christopher Rootes skriver i ”Facing south? british 

environmental movement organisations and the challenge of globalisation” hur 

globaliseringen påverkat Greenpeace och Världsnaturfonden på olika vis. 

Världsnaturfonden har under sin globaliseringsprocess utökat de områden som de tidigare 

arbetade med. De har implementerat att deras arbeta ska ha social rättvisa och hållbar 

utveckling i åtanke när de kommer med förslag till olika projekt. Världsnaturfonden har 

även fokuserat mer på att bilda partnerskap med de regeringar och organisationer som de 

vill påverka. Greenpeace har inte gjort någon förändring mot en anpassning till det allt 

mer globala systemet. De fokuserar fortfarande enbart på miljöproblem utan någon fokus 

på social rättvis och på att bilda partnerskap. Greenpeace går in i partnerskap för enskilda 

frågor och lämnar det partnerskapet när målet är uppnått till skillnad från 

Världsnaturfonden som försöker behålla sina relationer till andra aktörer.
26

 En annan 

infallsvinkel till globalisering som hänger samman med organisationernas anpassning är 

hur Världsnaturfonden och Greenpeace är fångade i systemet. Denis Chartier & 

Jean‐ Paul Deléage skriver i ”The international environmental NGOs: From the 

revolutionary alternative to the pragmatism of reform, Environmental Politics” att både 

Världsnaturfonden och Greenpeace har inslag i sina organisationer som går emot vad de 

har för ståndpunkter. De säger att Greenpeace är på väg att bli en del av det politiska 

etablissemanget på grund av sin ökade fokus på lobbying. Det här skapar en dubbelmoral 

då de allt mer börjar delta i ett system som de inte vill ha kvar. Greenpeace måste även 

vara deltagare i systemet för att kunna bedriva sin verksamhet. De köper in produkter för 

att kunna bedriva forskning och genomföra aktioner vilket går emot deras princip om att 

inte ingå i systemet. De säljer även produkter med sin logga på för att öka sin 

ekonomiska styrka vilket får dem att anta formen av ett kapitalistiskt företag. 

Världsnaturfonden får mycket av sin ekonomiska styrka från olika länder, banker och 

företag. Problemet är att Världsnaturfonden är beroende av de här aktörerna och 

merparten av dem förbrukar resurser som Världsnaturfonden vill skydda. Det blir en ond 

cirkel där Världsnaturfonden inte kan vara lika aggressiva i konfrontationer med många 
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stora aktörer. Innan organisationerna utvidgades till en internationell nivå och blev 

påverkade av den politiskt och ekonomiskt globala arenan hade de inte den här typen av 

problem.
27

 En annan infallsvinkel med globalisering som tema är hur Greenpeace och 

Världsnaturfonden påverkar marknaden genom sitt arbete. Linda Connor, Sonia Freeman 

och Nick Higginbotham beskriver i sin rapport ”Not just a coalmine: Shifting grounds of 

community opposition to coal mining in sotheastern Australia” hur Greenpeace och 

Världsnaturfonden försöker påverka driften av en kolgruva genom att presentera negativa 

effekter av gruvdriften. Genom att peka på framförallt globala negativa effekter som kol 

har på miljön så försöker de minska efterfrågan på kol från gruvan. Organisationerna tar 

fram global uppvärmning, klimatförändringar och hälsorisker som argument för att sluta 

använda kol och därmed stänga kolgruvan.
28

 En annan marknad som organisationerna 

arbetar för att påverka är fiskeindustrin. Hans-Kristian Hernes och Knut H Mikaelsen 

skriver i ”From protest to participation? Enviromental groups and the management of 

marine fisheries” om hur Greenpeace och Världsnaturfonden tillsammans med några 

andra miljöorganisationer försöker förändra fiskeindustrin. Här jobbar organisationerna 

för en omstrukturering av fiskeindustrin. Skillnaden här är att de arbetar tillsammans med 

stora delar av fiskeindustrin och har inte intagit sin vanliga roll som aktivister eller 

lobbyister. De arbetar med att bilda partnerskap med industrin för att förändra uttaget av 

fisk och processer som finns inom det dagliga arbetet. Genom det här försöker 

organisationerna förändra världens syn på hur fisket ska bedrivas och som konsekvens 

styra marknaden till ett mer eftertänksamt uttag.
29

 Det har här visats tre olika 

infallsvinklar på temat globalisering vilket är ett område som det brukar forskas inom när 

det handlar om greenpeace och Världsnaturfonden. 

Tema 3: Struktur 

Ett annat område är hur ledarskap och struktur ser ut i Greenpeace, Världsnaturfonden 

och andra NGO: er. Det är vanligt att olika organisationer jämförs med varandra för att 

hitta liknande mönster i ledarskapet och dess utformning. Jackie Smith, Ron Pagnucco 

och Winnie Romeril skriver i ”Transnational Social Movement Organisations in the 

Global Political Arena” om fem dimensioner där de jämför dessa mellan sex olika 

organisationer där Greenpeace är en av dem. De jämför då anledningen till att 

organisationerna bildades, ledarskapsstruktur, hur medlemskapet fungerar, resurser och 

strategier. De söker efter mönster i organisationernas strukturer för att kunna dra 

slutsatser om de vanligaste tendenserna i NGO ers beteende och förklara dessa. De vill 

hitta bakgrunden till varför just den typen av struktur är vanligast.
30

 Ett annat perspektiv 

där man undersöker NGO ers struktur och ledarskap är för att se hur flexibla och 

anpassningsbara organisationerna är. Robert Blood beskriver i ”Should NGOs be viewed 

as ´political corporations´?” hur NGO er som Greenpeace och Världsnaturfonden bygger 

sina organisationer som företag. Han menar att de strävar efter att skapa en struktur där 
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organisationen kan vara flexibel med sina resurser. Genom en sådan struktur så kan de 

rikta in stora resurser där de anser det göra störst verkan för organisationens mål. De kan 

på grund av den här strukturen utmana politiska institutioner genom att fokusera 

resurserna på dessa. Det Blood vill beskriva genom att fokusera på struktur i den här 

rapporten är hur det kan ha blivit en så kraftig ökning av NGO: er i jämförelse med för 

trettio år sedan. Han kommer fram till att det ligger i strukturen av organisationerna vilket 

har gett dem möjlighet att utöva påtryckningar effektivt. Det här leder sedan till en effekt 

där många NGO er bildades då det blev tydligare hur inflytelserik en organisation kunde 

bli genom att använda den här typen av struktur.
31

 Ett annat perspektiv på struktur som 

det forskas inom är hur strukturen påverkar samarbetet och konkurrensen mellan NGO er. 

Elias Asproudis skriver i ”Revisiting environmental groups and members´behaviour: 

budget, size and (im)pure altruism” hur NGO: ers struktur påverkar hur olika NGO er 

samarbetar och konkurrerar. Han fokuserar på tre saker, budget, storlek och medlemmars 

motivation. Han pekar på att organisationernas struktur avgör hur de här tre delarna 

kommer se ut och är avgörande för om organisationen kommer överleva. Genom att ha en 

struktur som motiverar medlemmar så kommer organisationen ha bättre förutsättningar 

att skapa ett starkt ekonomiskt kapital. Det här är viktigt då NGO: erna konkurrerar om 

donationer som ofta kommer från organisationens medlemmar. Att inte kunna motivera 

medlemmar till att bidra kommer i längden att påverka hur aktiv organisationen kan vara 

och vilken riktning organisationen kommer ta. Asproudis pekar även på medlemmarnas 

benägenhet till altruism som något en väl utformad struktur kommer påverka. Om en 

organisations skapar en atmosfär som ökar medlemmarnas tendenser till altruism så 

kommer organisationen kunna arbeta effektivare mot sina mål. Det här i sig kommer då 

öka medlemmarnas motivation till organisationen. Asproudis menar att de här tre 

kategorierna hänger samman och är beroende av NGO: ens struktur för att nå önskvärda 

nivåer.
32

 Jag har nu beskrivit temat struktur ur tre olika infallsvinklar där det bedrivs 

forskning om NGO: er vilket innefattar både Greenpeace och Världsnaturfonden. 

Den tidigare forskning som har presenteras använder sig inte av en narrativ metod. Jag 

har valt att bortse från det då forskning inom området inte verkar använda sig av 

metoden. Jag har inte kunnat hitta någon tidigare forskning som analyserar Greenpeace, 

Världsnaturfonden eller NGO er med en narrativ metod. 
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Teori 

Här kommer teorin jag har valt till uppsatsen att presenteras. Begreppen som finns i 

teorin kommer förklaras ingående för att förenkla den fortsatta läsningen. 

Bourdieus kapital teori 

Teorin som kommer användas i uppsatsen är Pierre Bourdieus kapitalteori om hur 

individen kan röra sig i samhället på grund av olika kapital de besitter. De tre viktigaste 

begreppen i Bourdieus teori är habitus, kapital och fält vilka kommer presenteras i den 

här delen. 

Habitus 

Habitus begreppet syftar till att koppla samman den subjektiva och objektiva verkligheten 

för varje enskild individ. Det här betyder att varje individ skapar sin egen verklighet 

genom att använda dessa två aspekter. Den objektiva verkligheten kan förklaras som en 

allmänt vedertagen tanke om hur regler för samhället finns etablerade oavsett individen. 

Den subjektiva verkligheten försöker förklara en individs sätt att handla genom dennes 

tidigare erfarenheter. Genom sin tidigare erfarenhet får varje individ ett verktyg att tolka 

världen med.
33

 Genom att koppla samman den objektiva och den subjektiva verkligheten 

så skapar Bourdieu en egen modell för hur individer tolkar samhället. Det Bourdieus gör 

är att ta två skilda forskningsområden och säga att båda behövs för att tolka samhället då 

de kompletterar varandra.
34

 Habitus är alltså något som finns inom varje enskild individ 

och är kopplat till givna regler som individen har lärt sig under hela sitt liv. Det här är vad 

som skapar individens möjlighet att förstå samhället.
35

 Om en individ flyttar till ett nytt 

land som skiljer sig åt inom seder och kultur är risken stor att individens habitus inte 

kommer gå att applicera. Det här är en av anledningarna till att missförstånd uppstår 

mellan olika kulturer och länder när de möts då deras habitus bygger på helt andra 

principer och förutsättningar. Samma fenomen kan man se mellan olika klasser. Ett 

exempel på skillnaden i etikett kan vara mellan arbetarklass och överklass. En individ 

från arbetarklassen skulle förmodligen få det svårt att följa etiketten vid en galamiddag då 

det inte finns i individens habitus hur en korrekt etikett för den typen av evenemang ska 

se ut. En individ från överklassen skulle förmodligen ha ett habitus där etiketten för den 

här typen av tillställningar ingår vilket gör att den individen kan föra sig i sådana 

situationer. 

Fält 

Donald Broady som är väl bevandrad inom Bourdieus kapitalteori definierar fält såhär: 

”Den vidaste tänkbara definitionen av begreppet fält lyder: ett fält är ett system av 

relationer mellan positioner.”
36

 Det här beskriver i stora drag vad fält består av. Hur 

hänger en position samman med en annan och vilken relation har dessa positioner till 
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varandra. Fält är ett begrepp som har en relation till habitus i den mån att utan ett habitus 

blir det omöjligt att placera individer i fältet. Beroende på hur en individs habitus ser ut 

kommer det påverka om individen exempelvis vill se en actionfilm på bio eller gå på en 

teater. Dessa två nöjen är en del av ett fält som brukar kallas konsumtionsfältet. Det här 

blir ett fält där individer kommer inta olika positioner baserat på habitus. Två andra typer 

av fält som Bourdieu har skapat är sociala fält och utbildningsfältet. Det sociala fältet 

handlar om att man delar upp fält i olika dimensioner. Det finns de översta fälten som till 

exempel samhällsvetenskap som sen brukar delas in i underfälten sociologi, historia och 

statsvetenskap vilka i sig har olika fält under sig. Det sociala fältet delar in individer inom 

de här fälten i grupperingar genom individers symboliska kapital vilket är individens 

utrustning att hävda sig med inom fältet. En skillnad inom det statsvetenskapliga fältet 

kan vara om du är en kvantitativ forskare eller en kvalitativ. Genom att ansluta dig till 

någon av dessa har du anslutit dig till en grupp inom det samhällsvetenskapliga fältet. Det 

sociala fältet handlar alltså om att identifiera grupperingar av individer i olika sociala 

miljöer som utgör fälten. Utbildningsfältet handlar om relationer mellan skolor och 

utbildande institutioner. Till exempel om en skola förknippas med en speciell tradition 

inom humaniora ämnen så intar den skolan en position i ett fält. Det går även att skilja 

skolorna i utbildningsfältet på studenters socioekonomiska situation i hemmen eller efter 

det sociala kapitalet de ärvt från hemmet.
37

 I Bourdieus teori ska samhället tolkas som att 

det består av massor med fält där individer konkurrerar om de bästa positionerna, vilket 

skapar grupperingar i varje fält. Exempel på andra fält kan vara sport, nöjen och 

utbildning. Positionen en individ får i ett fält skapas på grund av det Bourdieus kallar 

kapital.
38

 

Kulturellt kapital 

Kulturellt kapital är de förutsättningar som varje individ har baserat på sin kunskap om 

den hegemoniska kulturen. En individ med ett stort kulturellt kapital är bevandrad inom 

den kultur som anses vara den sanna kulturen. Det kan handla om allt från hur man för 

sig enligt de kulturella ramarna i kretsar där makt finns till vilken musik individen lyssnar 

på. Det handlar om att ha kunskaperna om den rätta kulturen vilken är begränsad och 

uteslutande. Om en individ har tillgång till de finare skolorna och universiteten sker redan 

här en uteslutning då den individen kommer erhålla större möjligheter att lära sig den 

rätta kulturen för maktens korridorer. För att klasskillnaden som uppstår här inte ska vara 

för uppenbar benämns det ofta som personliga egenskaper vilka har gett individen 

möjlighet att studera på den fina skolan. Den finna skolan i sig kommer ge individen 

ökade möjligheter att lära sig den kultur som betyder något och brukar kallas för 

finkultur.
39

 Musik är ett tydligt exempel på kulturellt kapital där skillnaderna är tydliga. 

Vissa stilar och vart man konsumerar sin musik ger en fingervisning om vad som hör till 

den hegemoniska högst skattade musiken. Teater, opera och musikaler är exempel på vad 

som brukar kallas för finkultur och anses vara något som ger ett starkt kulturellt kapital 

inom det området. I motsats så är punk, rap och hårdrockskultur som klassa med ett lägre 

kulturellt värde då den inte kan titulera sig som finkultur. Det blir alltså inte en positiv 

effekt på det kulturella kapitalet att besöka en konsert av de här slagen och därav något 
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som man inte kan använda till sin fördel. Det kulturella kapitalet är något personligt för 

varje individ som finns inom individen oavsett om den är medveten om det eller inte. 

Bourdieu beskriver även hur individer väljer att feltolka kulturellt kapital. Man tenderar 

att se på kulturellt kapital som något eget vilket är avskärmat från ekonomisk kapital. 

Bourdieu menar istället att kulturellt kapital används för att, medvetet eller omedvetet, 

förbättra sina positioner som kommer genera ekonomisk kapital.
40

 Ett exempel på det kan 

vara öppnande samtal om finkultur när en individ vill göra ett gott intryck inom ett 

specifikt fält. De individer som engagerar sig inom samma fält av kultur blir ett 

kontaktnät som ger olika typer av fördelar beroende på fältets kulturella status. Det här 

leder in oss på det sociala kapitalet. 

Socialt kapital 

Socialt kapital är den grupp av människor som en individ har i sitt kontaktnät. Till 

kontaktnätet räknas individer som familj, släkt, vänner och flyktiga kontakter. Det kan 

handla om affärskontakter som upprätthålls enbart på grund av ekonomisk vinning eller 

flyktiga kontakter som kan nämnas bara för att ge en fördel. Man kan även säga att din 

väns vänner hör till ditt kontaktnät då du kan få del av dem genom din egen 

bekantskapskrets. Exempel på hur en flyktig kontakt kan användas är för att höja 

trovärdigheten om sin egen kompetens. Här förutsätts att kontakten har en hög position 

inom det aktuella fältet annars kan det få motsatt effekt. Genom att se på hur många 

individer en person kan presentera som sin krets av individer och vilka positioner de här 

individerna har i olika fält går det att avgöra om det sociala kapitalet är stort eller litet.
41

 

Socialt kapital kom till när Bourdieus ville förklara relationen mellan möjligheterna att 

använda till exempel sin utbildning till framgång. Han menar att utbildning i sig inte är 

någon garanti till framgång då utbildning utan relationer blir svårare att använda.
42

 En 

individ med ett stort socialt kapital har enligt Bourdieus tänk en större sannolikhet att 

kunna utnyttja sin utbildning då relationer ger fördelar i rangordningen vid till exempel 

jobbansökningar. 

Symboliskt kapital 

Symboliskt kapital skapas av den titel en individ har. En mer prestigefull titel leder till 

ökade möjligheter i de olika fälten. Vad som är en prestigefull titel avgörs av den sociala 

gruppen. Det här förutsätter att en social grupp anser titeln vara värdefull. Utan den 

sociala gruppens erkännande får titeln inget värde.
43

 Exempel på högaktade titlar i 

Sverige kan vara kung, professor, jurist, hockey/fotbollsproffs och officer för att nämna 

några. I andra delar av världen kan uppsättningen titlar vara helt annorlunda beroende på 

vad som intresserar folk där. Det är till exempel förmodligen inte något prestigefyllt att 

titulera sig som hockeyproffs i England men fotbollsproffs är fortfarande en gångbar titel. 

Man kan se de symboliska kapitalen som ett ekonomiskt värde på en marknad, finns det 

en efterfrågan så får titeln ett värde.
44
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Ekonomiskt kapital 

Ekonomiskt kapital representerar en individs ekonomiska styrka i form av pengar och 

materiella tillgångar. Materiella tillgångar kan bestå av byggnader, fabriker, pengar och 

arenor som exempel. Bourdieus säger att ekonomiskt kapital är den kapitalform som 

påverkar en individs position i ett fält mest. Han menar att allt kan påverkas av 

ekonomiska resurser, så genom ekonomiskt kapital kan man påverka de övriga kapitalen 

till en vis utsträckning.
45

 Ett exempel är hur ekonomiskt kapital kan skapa kontakter som 

i längden genererar kulturellt kapital. Om du är en rik företagare med lågt kulturellt 

kapital så finns alltid möjligheten för dig att med ekonomiskt kapital ta dig till situationer 

där individer med stort kulturellt kapital finns. Genom att umgås med dessa så kan du lära 

dig vad som ingår i det kulturella kapitalet och på så viss stärka det. Ett annat exempel 

kan vara att du placerar dina barn i skolor med erkänt högt kulturellt kapital vilket sen 

speglar av sig på familjens namn. Exemplet med skolan kan ge både ett ökat symboliskt 

värde till familjen och ett större kulturellt kapital. Jag exemplifierade här hur det 

ekonomiska kapitalet ger möjlighet att påverka resterande kapital genom olika 

tillvägagångssätt som ekonomiskt kapital erbjuder. 

Metod 

Under den här huvudrubriken kommer alla metodologiska aspekter av uppsatsen att 

presenteras. 

Narrativ metod 

Narrativ metod är relativt ny och började användas på 1980-talet. Det har resulterat i att 

metoden inte fått ett tydligt tillvägagångsätt ännu eftersom forskare definierar den olika. 

Metoden är tvärdisciplinär vilket gett upphov till flera olika perspektiv på hur en narrativ 

undersökning kan genomföras. De två stora perspektiven är det socialkonstruktionistiska 

perspektivet och livsberättelse perspektivet. Med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

fokuserar man på hur respondenten skapar sin världsbild genom antagande och 

påståenden om hur världen ser ut. Man har som utgångspunkt att världen tolkas subjektivt 

av varje individ och därför finns ingen delad verklighet.
46

 Med livsberättelse perspektivet 

fokuserar man på respondentens upplevda erfarenheter över tid.  Det kan vara en vald 

livsperiod eller hela livet som fokuseras.
47

 Med ett livsberättelse perspektiv söker man 

oftast efter återkommande mönster eller hur respondenten använder ord för att skapa 

betydelser vid bestämda tillfällen i berättelsen.
48

 Den här uppsatsen kommer använda ett 

livsberättelse perspektiv eftersom narrativen kommer ur återkommande mönster 

utspridda över tid. Det kommer finnas avvikelser från livsberättelse perspektivet då det är 

två organisationer som fokuseras och inte enskilda individer. Uppsatsen relaterar 

fortfarande starkare till livsberättelse perspektivet på grund av tidsperspektivet och fokus 

på mönster. Då metodens syfte är att analysera berättelsers mönster, känslor eller 

specifika böjelser av ord kan man placera metoden under den kvalitativa traditionen. Det 
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här blir en naturlig följd då kvantitativa metoder använder sig av statistik och mått, vilka 

ter sig som mindre bra redskap vid en analys av den här variabeltypen.
49

 Problemet för 

den kvantitativa traditionen är att skapa ett mått som mäter vad utvalda ord och 

förmedlade känslor innebär.  

 

Eftersom narrativ metod fokuserar på berättelser är det viktigt att avgöra vad som krävs 

för att något ska definieras som en berättelse. De två vanligaste definitionerna består av 

tre respektive sex delar. Definitionen med sex delar innehåller Abstract vilket är den 

första delen och beskriver övergripande vad berättelsen handlar om. Orientering 

beskriver vart och när berättelsen utspelar sig. Komplicerade händelser handlar om vad 

som bygger upp till berättelsen och ger den ett syfte. Berättelsens utveckling ska ge 

huvudkaraktären ett syfte i berättelsen. Avslut beskriver hur berättelsen slutar. Anknytning 

ska beskriva hur berättelsen hänger samman med nutid. Den andra definitionen som 

består av tre delar börjar med hur det ursprungliga tillståndet såg ut. Alltså hur ser världen 

ut innan berättelsen tar sin början. Del två är att något inträffar som förändrar det 

ursprungliga tillståndet. Den sista delen är hur det ser ut efter att händelsen eller eventet 

har inträffat.
50

 Narrativen i uppsatsen bygger framförallt på definitionen med sex delar 

även om inte alla alltid är med. Den lämpar sig även bättre för uppsatsen då narrativen är 

uppbyggda som små separata berättelser där innehållet inte kan definieras med bredden 

av en tre stegs berättelse. Detta framförallt då det inte finns en tydlig händelse som 

påverkar hur organisationen eller världen ser ut efteråt eller en förklaring av världen efter 

händelsen. Trestegsdefinitionen lämpar sig bättre för intervjuer vilket inte den här 

uppsatsen bygger på. 

 

Det finns flera möjliga tillvägagångsätt vid analys av intervjuer eller vilken typ av 

material som används. De fyra vanligaste är strukturell analys, performativ analys, 

interaktiv analys och tematisk analys.
51

 Vid en strukturell analys vill forskare analysera 

intriger och händelser som visar hur berättelsen är uppbyggd. Intriger och händelser 

kommer ge olika avtryck i berättelsen beroende på hur de struktureras upp av berättaren. 

Det är strukturen berättaren skapar som är av intresse vid en strukturell analys.
52

 

Performativ analys fokuserar på hur berättaren betonar ord och använder gester för att ge 

betydelser till olika delar av berättelsen. Åhörarnas reaktioner på gesterna och 

ordböjelserna analyseras också för att se effekten som skapas. Vad berättelsen innehåller 

har mindre betydelse med den här analysmetoden än vid resterande då kroppsspråk är ett 

större fokus.
53

 Interaktiv analys fokuserar på samtalet mellan berättaren och åhöraren. 

Man se hur åhörare och berättare påverkar varandra och vad det ger för avtryck på 

berättelsen som uppstår. Innehållet i berättelsen är viktigt då det kommer påverka hur 

samtalet utvecklas. Känsliga ämnen kommer till exempel ge en annan effekt på samtalet 

än en humoristisk berättelse. Vid tematisk analys fokuserar man på vad som berättas och 

hur det berättas. Det är ordens betydelse som undersöks. Man söker framförallt efter 

återkommande mönster, metaforer och vad som skiljer olika respondenter från varandra. 

Genom att fokusera på det här vill man hitta saker som respondenterna undanhåller eller 
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oavsiktligt glömt ta med. Det kan handla om underliggande strategier vid ordval och 

liknande.
54

 I den här uppsatsen kommer den tematiska analysen att användas. Detta då 

den söker efter återkommande mönster vilket är vad som kommer ligga till grund för 

narrativen. För att beskriva narrativen ligger även fokus på hur organisationerna använder 

ord och metaforer i syfte att skapa en känsla i sina uttalanden. Då syftet är att visa på 

skillnader mellan organisationerna passar den tematiska analysen in i den mån att man 

söker skillnader mellan respondenter. I det här fallet blir det skillnader mellan 

organisationerna. Analysmetoden försöker även se vad respondenten utelämnar vilket 

kommer framgå i narrativen från den här uppsatsen. 

 

Ett problem med den valda metoden är att narrativ brukar användas på enskilda individer 

och deras berättelser. Jag kommer överbygga problemet genom att använda citat från 

individer som är högt upp i organisationerna eller har en annan representativ roll. Genom 

att göra det får de här individerna inom organisationerna stå som representanter 

tillsammans med material från deras hemsidor. Ett annat problem är risken för feltolkning 

under analysen vilket det inte finns någon lösning på utan är något som man får ha i 

beaktande genom att vara kritisk mot sin egen analys.
55

 

Teorin och metoden kommer komplettera varandra, hur detta kommer gå till kommer nu 

presenteras. För att kunna analysera hur organisationerna rekryterar medlemmar och 

påverkar allmänheten har jag valt narrativ metod. Anledningen till valet av narrativ metod 

är att den används för att analysera livsberättelser. Genom att se på hur det undersökta 

objektet framställer sig själv i berättelsen så går det att tolka vad som är målet med 

positionen de intar. Med en analys av Greenpeace och Världsnaturfonden är då tanken att 

finna vilka positioner de placerar sig själva i uttalanden och publiceringar. Genom att sen 

använda Bourdieus kapitalteori så kommer jag visa på hur narrativen påverkar 

organisationernas möjligheter till förändringar av de olika kapitalen i teorin. Narrativ 

metod och Bourdieus kapitalteori tillhör olika teoretiska traditioner där narrativ fokuserar 

på berättelser. Kapitalteorin försöker förklara varför individer har visa positioner i 

samhället och på grund av vilka förutsättningar. Genom att analysera berättelsen för 

respektive organisation kommer det fram olika former av ställningstaganden och strävan 

att inta olika positioner. De här ställningstagandena och positionerna som skapar 

narrativen blir vad som avgör hur organisationerna försöker påverka de olika kapitalen.  

Urval 

 

Den urvalsmetod som använts är strategiskt urval vilket innebär att jag har valt objekt 

som uppfyller syftet med uppsatsen och ger den önskade spridningen.
56

 För att göra 

uppsatsen relevant till syftet har två av de största miljöorganisationerna valts ut vilket kan 

ses som första steget i urvalsprocessen. Nästa steg var att välja vilka forum som passade 

för att ge användbart material. På grund av metodens så krävdes forum som 

kontrollerades av de valda organisationerna. Det blev framförallt organisationernas 

websidor och böcker som publicerats med stort inflyttade från organisationerna. Annat 
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material som använts är artiklar från diverse dagstidningar för att exemplifiera i vilket 

syfte organisationerna kan använda visa narrativ. vid övriga delar som metod, teori och 

tidigare forskning kommer materialet framförallt från artiklar och böcker hämtade från 

olika databaser via Mälardalens högskolas bibliotek. 

 

Efter som valitativ forsknings främsta syfte är att mäta att analysera känslor och 

reflektera runt beteenden så får den kvalitativa uppsatsen andra kriterier för att fastställa 

validiteten. Det råder dock olika åsikter om vilka begrepp som ska användas och hur de 

ska fungera. En del forskare anser att samma begrepp som vid kvantitativ validering går 

att använda fast med vis modifiering. Andra anser att nya begrepp behövs vilket syns i 

kommande exempel. Ett exempel är att mäta validiteten med begreppen trovärdighet (Hur 

trovärdigt är resultatet), överförbarhet (kan resultatet generaliseras), pålitlighet 

(Presentation av alla beslut i uppsatsen) och styrka (hur man överbygger objektivitets 

problematiken).
57

 Jag kommer bestämma den interna och externa validiteten genom att 

använda de rådande begreppen inom kvantitativ forskning fast de kommer vara 

anpassade till en kvalitativ ansats. Den interna validiteten är ofta en styrka med 

kvalitativa uppsatser eftersom den bygger på överensstämmelse mellan observationer och 

de teoretiska tankarna från forskaren. Det kommer sig av den långa tid som avsätts för 

observationer och analyser vilket ger forskaren en tydligare ram för vilken teori som ska 

användas och genom det ger en bra anpassad begreppsapparat. Jag anser att min uppsats 

har en hög intern validitet då observationsarbetet var väl genomfört innan en teori valdes 

vilket gav en begreppsapparat för analysen. Den externa validiteten ska avgöra hur 

generaliserbar uppsatsen och dess resultat är på andra miljöer och kontexter. Kvalitativa 

uppsatser har ofta svårt att få en hög extern validitet på grund av de urval som görs och 

den begränsade mängden intervjuer eller analysobjekt.
58

 Uppsatsen lider av samma 

problem då kontexten är relativt smal och inriktar sig på enbart miljörörelsen och dess 

strävan för framgång. Det här innebär att i andra sammanhang där det inte handlar om 

NGO: er eller miljörörelsen så kan inte uppsatsen generaliseras nämnvärt. Om liknande 

analyser gjordes på fler NGO: er både inom och utanför miljörörelsen skulle 

generaliserbarheten öka men den här uppsatsen får anses ha relativt låg extern validitet. 

 

Reliabilitet syftar till att beskriva hur enkelt eller svårt det är att återskapa 

undersökningen och få ett liknande resultat. Det här är något som så gott som alla 

kvalitativa uppsatser lider av då det finns många påverkande variabler för resultatet. Det 

kan handla om allt från personligt intresse hos forskaren till subjektiva tankar som andra 

inte delar. Andra saker kan vara vilka objekt som anses vara av intresse eller vilken del i 

observationerna som är av intresse.
59

 Det här problemet finns även i min uppsats då 

analys och undersökning påverkas av mina personliga ramar för vad som är av intresse 

och vilka delar som säger något specifikt. Jag har försökt att delvis överbygga detta 

genom att använda många källor och relatera resultaten till den tidigare forskningen. 

Många källor ger ett bredare underlag vilket kan ökar chansen för att samma materiel 

eller liknande leder fram till samma slutsatser vid nya undersökningar. Genom att relatera 
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resultatet till tidigare forskning så stärks resultatet värde eftersom det finns underlag för 

att så är fallet från andra rapporter. Med det här i åtanke så får uppsatsen anses ha en 

relativt god möjlighet till replikerbarhet då en analys av liknande eller samma material 

har goda chanser att ge likvärdigt resultat. 

 

Genomförande 

Här kommer presenteras hur processen för att skapa uppsatsen har sett ut. Det första som 

behövde göras var att hitta källor till materialet för narrativen. Organisationernas 

nationella och internationella hemsidor var en given källa att använda men urvalet 

utökades med böcker för att skapa en större spridning. Genom att läsa rapporter och 

uttalanden på de här webbsidorna och i böckerna så skapades narrativen. Hemsidorna har 

varit det främsta forumet för att skapa narrativen då de är under full kontroll för 

respektive organisation. Det huvudsakliga målet var att hitta återkommande mönster i 

form av antingen uttalanden eller bakomliggande strategier. För att säkerställa mönstren 

var kravet att det skulle gå att hitta på flera platser där de inte förekom i samma artikel 

eller sammanhang. Det sågs även som en fördel om mönstret gick att hitta under en 

historiskt utsprid tidsperiod. Organisationerna valdes då de ansågs representera två skilda 

sidor i miljörörelsen och har olika strategier i sitt arbete. För att fastställa att de hade 

olika strategier analyserades bland annat deras aktiva händelser på fältet och vilka 

metoder som fanns för insamling av resurser till verksamheten. De kan i viss utsträckning 

anses representera andra NGO: er då organisationerna tillsammans använder de 

vanligaste förekommande strategierna och insamlingsmetoderna. Analysen av narrativen 

genomfördes sen med Bourdieus kapital teori som verktyg. Metoden valdes då de ger bra 

verktyg för att beskriva hur narrativen kan påverka organisationerna och deras olika 

kapital. Hur organisationerna använder narrativen för att påverka sina olika kapital är 

avgörande både för organisationernas överlevnad men även för att se hur de försöker 

påverka allmänheten. 

Etik 

Om man bryter ner begreppet forskningsetiska principer så finns det fyra underkategorier, 

vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagare ska informeras om att 

deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. En annan punkt 

är att deltagaren ska informeras på vilka villkor den är med. Den här punkten har olika 

betydelser beroende på vilken typ av insamling som används för materialet. Vid till 

exempel intervjuer är det här kravet mycket viktigt men har mindre betydelse vid 

offentligt material som uttrycks av organisationer.
60

 Då materialet till uppsatsen kommer 

från källor som är offentligt publicerade och åtkomliga för alla så förhåller sig uppsatsen 

till det här kravet. Det finns inga enskilda individer som behöver informeras. 

Samtyckeskravet innebär att den som deltar ska ge sitt samtycke till att delta vilket ibland 

innebär att målsman eller liknande måste kontaktas. Även den här punkten påverkas av 

vilken metod som används vid insamling av material. Den är framförallt viktig vid 
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intervjuer eller vid fältobservationer.
61

 Uppsatsen påverkas inte av den här punkten på 

samma grunder som vid informationkravet. Konfidentialitetskravet innebär att individer 

som deltar i uppsatsen ska veta om att de kan vara fullständigt anonyma och kunna välja 

att vara det om de så önskar. Det ska inte heller vara möjligt att identifiera en individ 

baserat på vad som används i rapporten.
62

 Uppsatsen uppfyller det här kravet då allt 

material är offentligt via antingen hemsidor eller böcker. De namn som nämns är direkt 

citerade från de här platserna vilket är offentligt material. Nyttjandekravet innebär att 

information om individerna som deltar endast får användas till forskningen och inget 

annat.
63

 Till exempel så kan en drogberoende inte tvingas att omhändertas via de här 

uppgifterna. Då det inte finns några såna uppgifter i uppsatsen uppfyller den per 

automatik det här kravet. 

Resultat 

Under resultat kommer narrativen för respektive organisation att presenteras. Det 

kommer struktureras så att först kommer det en kort förtydligande varför narrativet är 

intressant och sen narrativet. Varje narrativ kommer sen ha en kort diskussions del under 

den rubriken. 

Greenpeace narrativ 1. Storlek och struktur 

Greenpeace beskriver sig som en demokratisk och medlemsstark organisation mot 

omvärlden. De försöker med det här narrativet motverka anklagelser om att de är en 

expert styrd organisation med toppstyre. Narrativet gör det även möjligt för Greenpeace 

att
 
demonstrera makt genom att de har ett stort antal medlemmar. De kan använda 

medlemsantalet som ett påtryckningsmedel för att få till förändringar både mot företag 

och politiker. På grund av att de är en påtryckarorganisation med många medlemmar 

försöker de skapa sig en status av att de kämpar för den vanlige medborgaren.
64

 Genom 

den här statusen blir det enklare för individer att identifiera sig med Greenpeace. 

Genom att se hur Greenpeace bygger upp organisationens struktur och hur de beskriver 

olika situationer där medlemmar är inblandade kommer jag visa varför de använder 

narrativet. Greenpeace har fristående kontor i merparten av världens moderna länder. De 

styr sig själva till stor del men när det gäller helhetsbilden av organisationen är det 

huvudkontoret som tar besluten. På det visset har huvudkontoret kontroll över vad som 

händer på respektive kontor och kan styra dem genom direktiv av ramregler.
65

 

De säger sig vara en demokratisk organisation men anklagas för att vara en elitistisk 

organisation som har betalande medlemmar. Ett mindre antal individer bär ansvaret för 

aktioner och andra organisatoriska delar. Det här gör att en stor del av organisationens 
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medlemmar inte är aktiva i det dagliga arbetet utan bara står som donatorer. Det är en av 

anledningarna till att Greenpeace får anklagelserna om elitism riktade mot sig. Som det 

framgår i citatet nedan så består en stor del av Greenpeace budget av donationer från 

medlemmar. 

 I själva verket kommer ungefär nittio procent av Greenpeace pengar i små poster från medlemmarna 

– genomsnittet är mindre än tio dollar per person
66

 

Citatet visar tydligt hur Greenpeace tar in pengar från medlemmar som inte är aktiva på 

något annat vis. Samtidigt ges också bilden av att organisationen är stor då donatorerna 

registreras som medlemmar. På det här viset försöker Greenpeace maskera att det är ett 

fåtal medlemmar i proportion till antalet medlemmar som är aktiva. Bilden av 

Greenpeace som en toppstyrd organisation förstärks på grund av det här även om det inte 

är något de strävar efter. Det här innebär att Greenpeace i själva verket inte är särskilt 

demokratiskt då den enskilda medlemmen har få möjligheter att påverka organisationen. 

Man kan nu ifrågasätta om Greenpeace är en så stor organisation som den utger sig för att 

vara då många medlemmar bara är donatorer. Som det går att se i citatet nedan så blir 

medlemmars möjlighet till påverkan begränsad till att välja styrelse på sitt fristående 

kontor. 

Varje kontor leds av en styrelse, som utser en representant till den internationella styrelsen. Dessa 

styrelsemedlemmar träffas en gång om året för att enas om organisationens långsiktiga strategier och 

har den som uppgift att utse en internationell generalsekreterare som leder det dagliga arbetet.
67

 

I den typ av struktur som beskrivs i citatet kan man se hur de har några 

styrelsemedlemmar på nationell nivå, samt ett överhuvud till dessa medlemmar på 

internationell nivå. Med denna beskrivning kan man se hur Greenpeace drivs som ett 

företag strukturmässigt. Den här typen av struktur bidrar till att vanliga medlemmar får 

relativt lite inflytande eller möjlighet till att vara aktiv. Det blir en bild där styrelsen för 

varje kontor och den internationella styrelsen består av experterna som säger vad de 

resterande medlemmarna ska göra. 

Greenpeace säger inte att de inte är styrda av enbart en mindre grupp individer men de 

förnekar det inte heller. De försöker att aktivt motarbeta effekterna av den här modellen 

av styrning genom att skapa en vi/du känsla runt organisationen. Det görs genom att 

nämna kända personer som stödjer organisationen och genom att skriva i vi/du form när 

de gör publikationer. Ett nytt exempel på det här är de Greenpeace aktivister som sitter 

fängslade i Ryssland och är anklagade för sjöröveri. Greenpeace har publicerat en lista på 

sin hemsida där de nämner kända individer som stödjer att aktivisterna ska friges de 

presenteras i citatet nedan. 

Andra kända personer som visat sitt stöd för att aktivisterna ska friges är: Deepak Chopra, Gael 

Garcia Bernal, Jude Law, Ewan McGregor, Jared Leto, Natalia Oreiro, Daniel Craig, Jim Carter, 

Edward Norton, Leonard Nimoy, Lucy Lawless, Thom Yorke, Damon Albarn, Paul Simonon, 

Alejandro Sanz, Murat Dalkılıç, Lily Cole, Vivienne Westwood, Simon Pegg, Russell Brand, Stephen 

Fry, Davina McCall och Bianca Jagger.
68
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Genom att lägga upp listor med kända individer så blir det enklare att få allmänheten på 

sin sida och även media. Allmänheten påverkas av vad individer som de ser upp till gör 

och säger vilket kan öka trycket på det aktuella motståndet. Media är delaktiga i att sprida 

vad celebriteterna gör och säger. Det här hjälper eventuellt stöd till Greenpeace från 

celebriteterna att komma ut till fler individer. Ett exempel på hur Greenpeace arbetar för 

att få organisationen att framstå som välkomnande är genom att publicera hur du som 

individ kan vara med och hjälpa miljön. Genom att föra in den här typen av engagerande 

möjligheter i publikationer så kan individer känna sig delaktiga även om de i själva 

verkat inte har en aktiv roll inom organisationen. I citatet nedan kan man se hur 

Greenpeace uppmuntrar till volontärarbete för att öka medlemmarnas deltagande utan att 

ge dem någon möjlighet till beslutande. 

Som volontär i Greenpeace kan du vara delaktig i allt från efterforskningar, praktiskt kampanjarbete 

till aktioner. Genom bland annat inspirerande aktiviteter och föredrag på skolor och företag 

förmedlar svenska volontärer Greenpeace globala och nationella kampanjer på lokal nivå.
69

 

I det här citatet ser vi ett exempel på hur Greenpeace försöker skapa en individuell känsla 

av tillhörande där fokusen ligger på dig som individ. Det ger en känsla av tillhörande 

samtidigt som organisationen får arbetskraft utan någon extra kostnad. I citatet nedan kan 

man se hur Greenpeace fokuserar individen igen utan att ge dem något inflytande över 

organisationen. 

Som månadsgivare blir du en ovärderlig del i kampen för att skydda vår ömtåliga planet. Vi värnar 

vårt oberoende och tar inte emot gåvor från företag eller stater – du gör hela skillnaden 
70

 

Genom fokuseringen på den enskilda individen och betoningen på hur individen gör 

skillnad så tar de bort fokusen på hur organisationen är styrd. Greenpeace försöker skapa 

en känsla av att individen gör något viktigt för världen genom att fokusera på hur ömtålig 

den är. Allmänheten uppmuntras att donera pengar utan att få något inflytande i 

organisationen eller kontroll över hur deras donation kommer användas. 

 Greenpeace narrativ 2. Oskyldig organisation 

Det här narrativet använder Greenpeace för att framstå som den oskyldige parten i 

eventuella konflikter mot starka motståndare. De vanligaste motståndarna för Greenpeace 

brukar vara nationer, företag eller NGO: er. Genom att framställa sig som den oskyldiga 

parten i konflikten för de bort fokus från att de bryter mot lagar vilket kan skada 

Greenpeace trovärdighet. Det här narrativet är starkt förknippat med deras tendenser att 

använda sig av civil olydnad.
71

 Narrativet är framförallt kopplat till kulturellt och 

symboliskt kapital. Greenpeace försöker försvaga det symboliska kapitalet för motståndet 

genom att koppla det till händelser som förknippas med något negativt. De stärker 

samtidigt sitt symboliska och kulturella kapital. Det symboliska kapitalet förstärks då 

namnet Greenpeace förknippas med något som är modigt. De ger sig på motstånd där de 

är underlägsna i många avseenden. Greenpeace kulturella kapital påverkas av att de 

kommer ses som den mer utvecklade organisationen. Detta på grund av kontrasten till 
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motståndet som kommer se okultiverat ut om Greenpeace lyckas använda narrativet som 

de tänkt. 

Greenpeace fokuserar mycket på att de använder sig av civil olydnad vid sina aktioner. 

Den här typen av aktioner innebär att de är på plats och blockerar det de försöker 

förhindra med sina kroppar. De brukar även ta sig till platser där de inte får vara för att 

breda ut plakat med olika texter.  Texterna ämnar ofta till att beskriva motståndaren ur en 

negativ synvinkel vilket skadar det symboliska kapitalet för motståndet. Att använda sig 

av civil olydnad är ett tydligt steg i Greenpeace identitetsskapande som organisation och 

det är något de ofta lyfter fram. I citatet nedan fokuserar Greenpeace på icke våld vilket 

flyttar fokus från deras överträdelser av lagen. 

 Kärnan i vår verksamhet är en fredlig aktion. Alla våra aktivister är tränade i principerna för Icke-

våld. Vi använder aldrig våld ens när vi själva utsätts för det.
72

 

Genom att använda sig av civil olydnad säger de specifikt vilken som är deras strategi, 

samtidigt som de avsäger sig all kontakt med våldsamma aktioner. De förvandlar här 

narrativet till något som kan förbättra deras kulturella kapital genom att framstå som 

civiliserade i jämförelse med motståndet. Greenpeace tar även avstånd från eventuellt 

stöd av företag och stater. Det gör man för att visa på sin oberoende ställning till 

motståndet så att narrativet inte blir kontraproduktivt. Om en ekonomisk förbindelse till 

en motståndare fans skulle det kunna skada Greenpeace då narrativet skulle kunna 

användas emot dem själva. Man kommunicera sin oberoende ställning till allmänheten 

genom uttalanden som i citatet nedan 

Vi tar inte emot stöd från varken stater eller företag, din gåva gör skillnad. Tillsammans kan vi rädda 

Arktis. 
73

 

Då de blir ekonomiskt oberoende på grund av donationer så behöver de inte få pengar av 

företag och regeringar vilket skulle underminera deras påstående om att vara oberoende. 

Det skulle kunna skada Greenpeace ekonomiska och kulturella kapital om de använde 

narrativet utan att vara tydliga med sin oberoende ställning till motståndet. 

När händelser som i fallet Rainbow Warrior inträffar utnyttjas de för att förstora bilden av 

att organisationen blir motarbetade på ett ociviliserat sätt av motståndet. De intar en 

ställning där de presenterar sig som oskyldigt påhoppade av motståndet och flyttar över 

fokus på motståndets våldsamma handlingar. I Rainbow Warrior fallet är det Frankrikes 

regering som är motståndaren. Greenpeace utnyttjar Franska regeringens våldsamma 

handlingar mot dem för att bilda opinion till sin fördel. Det görs genom att våldets 

framställs som oprovocerat vilket de förmedlar genom media och egna texter. 

Det som inträffade var att Greenpeace flaggskepp skulle ge sig ut från Auckland i Nya 

Zeeland för att demonstrera emot franska kärnvapentester i Moruroa. Frankrike ville 

förhindra det genom att gå till motangrepp mot Greenpeace. Den franska 
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underrättelsetjänsten placerade två bomber på skrovet till Rainbow Warrior när den låg i 

hamn och sänkte därmed skeppet innan det kunde förhindra testerna. I samband med 

sänkningen av Rainbow Warrior inträffade ett dödsfall, vilket var det första för 

Greenpeace på onaturlig väg. Polisens undersökning av fallet blev den största som 

inträffat på Nya Zeeland någonsin. Händelsen blev mycket debatterad och omskriven i 

media och stora delar av världen. Detta är en typisk situation som Greenpeace utnyttjat 

många gånger under organisationens livstid.
74

 

En annan händelse som ledde till att en av Greenpeace grundare blev misshandlad av 

Frankrikes militär är också en situation som har utnyttjas av Greenpeace genom att 

använda narrativet. De har här tagit sig ut i en båt vid namn Vega för att blockera 

områden där Frankrike tänker testa radioaktiva bomber. Greenpeace beskriver hur de blev 

bordade och misshandlade samtidigt som deras radio blev utslagen av Franska 

radiostörningar. Allt detta i sig är en offerroll, men det som är intressant här är hur de 

framhäver sin icke-våldsprincip och hävdar sin rätt i och med att de var på internationellt 

vatten.
75

 Här beskrivs ett typiskt exempel på hur de framställer sig i jämförelse mot sina 

motståndare. Genom att anta den oskyldiga rollen skapar de en bild av sig själva som 

offer och får sina motståndare att framstå som den aggressive okultiverade motståndaren. 

Ett annat exempel på samma metod är hur de tar bilder från olika aktioner där de blir 

fysiskt motarbetade och sprider dessa genom olika medier. Det är till exempel inte 

ovanligt att se en lite Greenpeace båt bli påkörd av ett stort fartyg där de sedan förknippar 

bilden med företaget som aktionen var emot. En sådan situation beskrivs av en 

Greenpeace medlem i citatet nedan. 

Trots att vi befann oss på internationellt vatten så körde de på våra båtar flera gånger. Jag har varit 

med om många aktioner sedan 1988, men aldrig upplevt någon polis uppträda så brutalt som här, 

berättar Pelle Pettersson för Aftonbladet.
76

 

Det här citatet visar hur Greenpeace framställer sig som brutalt attackerade av polisen. Ett 

annat mer aktuellt exempel är Greenpeace aktivisterna som var fängslade i Ryssland. De 

utnyttjade den situationen till att få uppmärksamhet för hur felbehandlade de blev av det 

ryska rättssystemet och dess polis.
77

 Det är en typisk händelse som Greenpeace brukar 

använda för att väcka sympatier för sina aktioner och skapa ilska mot motståndaren. 

Genom att skriva texter som målar upp dem som en icke-våldsorganisation, som starka 

motståndare försöker trycka ned med hjälp av våld vinner de sympati. Beskrivningen av 

hur operationen för att sänka Rainbow Warrior gick till kan belysa det. Frankrikes 

försvarsminister får här besök av en lägre tjänsteman som beskriver alla problem 

Rainbow Warrior kan skapa. Genom det besöket sätter Frankrikes underrättelsetjänst 

igång med planerande av sänkningen. Det snabba händelseförloppet visar på den 

bristande respekten som Frankrike har för Greenpeace. Det snabba beslutet ledde i 

slutändan till mycket skam för Frankrike och till att Greenpeace kunde utnyttja 

situationen genom att inta en oskyldig position.
78

 Greenpeace har rönt stor framgång 
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genom att utnyttja liknande situationer och framställa sig som motarbetad och orättvist 

behandlad. 

Greenpeace narrativ 3. Den sympatiska organisationen 

Greenpeace försöker genom det här narrativet framställa sig som en human organisation 

som inte enbart fokuserar på naturen. Genom den här framställningen försöker de få 

sympatier från allmänheten genom att verka hjälpsamma när andra aktörer inte agerar. 

Greenpeace försöker maskera att de bryter mot lagar och kan utföra aktioner som stör i 

samhället. De försöker alltså skydda sin trovärdighet samtidigt som de får en möjlighet 

till ökat medlemskap och få in mer donationer. Narrativet hjälper inte bara Greenpeace 

när en hjälpaktion har genomförts utan det blir en ihållande effekt då de kontinuerligt har 

information om aktionen i texter och rapporter. Det här ger Greenpeace en fördel i 

situationer som med Rainbow Warrior incidenten. Det här narrativet är kopplat till 

framförallt det sociala, ekonomiska och symboliska kapitalet. Genom att framstå som en 

sympatisk organisation förstärker de titeln Greenpeace då den förknippas med något 

positivt. Det sociala kapitalet påverkas genom att sympatierna som narrativet är tänkt att 

väcka ska leda till ett ökat medlemsantal. Det ekonomiska kapitalet kommer öka då 

organisationen får fler medlemmar och genom det fler donationer. 

När Greenpeace presenterar olika texter brukar de beskriva sig i en position som 

hjälpande organisation. Det brukar oftast inte vara den huvudsakliga anledningen till att 

texten skrivits men de brukar ofta flika in exempel i texten om olika tillfällen där de 

hjälpt utomstående individer. Ett exempel på det är när de använde sin båt Rainbow 

Warrior för att transportera en grupp individer från en ö som blivit radioaktivt förorenad 

till en ö som var ren och hälsosam. Den händelsen pågick i några månader och det var 

strax efter det som Rainbow Warrior sänktes. I citatet nedan är ett exempel på hur 

Greenpeace kan flika in med olika situationer där de har rollen som en hjälpande 

organisation. 

Det var denna hänsyn som gjorde att utflyttningen från Rongelap blev lågmäld och föga publicerad 

aktion. Under själva flyttningen var man från Greenpeace sida noga med att alla på ön visste vad 

som pågick. Innan utflyttningen började höll man ett möte med hela befolkningen och varje 

familjeöverhuvud accepterade – för andra gången – att flytta.
79

 

Man ser i citatet hur de framställer sig som väldigt förstående och hjälpsamma genom att 

vara tydliga med vad som händer. Det anmärkningsvärda är att de inte vill att händelsen 

ska få stor publicitet när den genomförs. De använder den istället i samband med att 

Rainbow Warrior blir sänkt och vid senare tillfällen presenteras förloppet i böcker och på 

deras hemsida. Boken Greenpeace ett dramadokument som använts till den här uppsatsen 

är ett exempel på det. I boken handlar ett helt kapitel om händelsen, och det är mycket 

tydligt att de intar rollen som en hjälporganisation. Citatet nedan är skrivet vid ett tillfälle 

där en framstående person i Greenpeace kommer underfund med att öborna inte kommer 

få någon hjälp. De betonar hur övergivna öborna är av omvärlden och sedan tar de på sig 

rollen som den hjälpande organisationen. 
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Han kom underfund med att det fanns absolut inga andra som tänkte komma till öbornas hjälp.
80

 

Här framställs Greenpeace som det sista hoppet för det övergivna folket på den 

radioaktivt förorenade ön. Aktionen i sig är inte inriktad på miljön, utan den är mer något 

som en hjälporganisation borde ha uppmärksammat. Vilket ger den ännu mer karaktär av 

att vara en operation i hjälpande syfte. 

Det är intressant hur Greenpeace i efterhand kan använder liknande händelser för att 

beskriva sig själva som en sympatisk, hjälpande organisation, vilken gör mer än bara 

aktioner som innefattar civil olydnad. Ett exempel på sådan användning är hur de först 

snabbt beskriver vad Rainbow Warrior gjorde innan den sänktes genom att förflytta 

invånarna på ön. När bilden presenteras så tar de för en kort stund rollen av en 

hjälporganisation som sedan blev oprovocerat attackerad. 

Världsnaturfonden 

Världsnaturfonden har en fördel mot Greenpeace som kommer till på grund av den 

inställning respektive organisation har till det rådande systemet. Det som skiljer 

organisationerna mest åt utöver deras inställning till lagen är synen på det rådande 

systemet. Den hegemoniska diskursen är det system vi har idag vilket gör att de som 

anammar det systemet i sitt arbete får en fördel jämte dem som inte gör det. 

Världsnaturfonden har valt att arbete inom den hegemoniska diskurs som finns idag till 

skillnad från Greenpeace som vill förändra systemet och byta ut den hegemoniska 

diskursen. Det här medför att Greenpeace får det svårare att delta i den aktuella diskursen 

då de inte välkomnas in i den ordentligt. Världsnaturfonden arbetar alltså inte för att byta 

ut det rådande systemet mot ett annat och möter därmed mindre motstånd än Greenpeace. 

I citatet nedan ser man hur Världsnaturfonden tar komponenter ur det rådande systemet 

och arbetar med dem i sitt strategiska upplägg. 

 
Att företag ska vara en positiv och drivande kraft i kampen för hållbar utveckling är självklart för 

WWF. Det är också självklart för oss att det bästa sättet att förändra marknader är att arbeta 

tillsammans med företag som förstår vikten och värdet att driva sin verksamhet på ett hållbart sätt 

och använda naturens resurser klokare. WWF arbetar i samarbete med företag primärt inom tre 

huvudområden: Market transformation, vatten och klimat.
81

 
 

Genom att använda strategierna som syns i citatet blir det enklare för Världsnaturfonden 

att bli accepterade i formella forum där Greenpeace måste arbeta hårdare för att komma 

in.
82

 Det syns i citatet att Världsnaturfonden passar in i den rådande diskursens syn på hur 

miljöarbete ska bedrivas. De säger att bästa sättet att skapa en marknad som arbetar efter 

ramarna för hållbar utveckling vilket innebär att de inte vill förändra systemet utan endast 

minimera miljöeffekterna dagens marknad skapar. Det är även tydligt att 

Världsnaturfonden arbetar inom det rådande systemet då de vill arbete tillsammans med 

företag för att uppnå resultat. Företagande och entreprenörskap är grunden till det som 

skapar det rådande systemet. Det här innebär att Världsnaturfondens narrativ kommer ha 

en annan karaktär än det för Greenpeace. Många av Greenpeace narrativ går ofta ut på att 

försvara organisationen vilket Världsnaturfonden inte behöver fokusera på i samma 
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utsträckning. 

Världsnaturfonden narrativ 1. Social rättvisa och deltagande 

Det här narrativet är ett tydligt exempel på hur Världsnaturfonden kan fokusera på andra 

aspekter än Greenpeace. Världsnaturfonden kan i större utsträckning bortse från narrativ 

som är till för att försvara organisationen. Då Världsnaturfonden redan finns innanför 

ramen för vad världens hegemoniska miljödiskurs anser är lösningen på miljöproblemen 

kan de lägga fokus på andra begrepp och metoder som kan föra fram deras budskap.
83 

 Ett 

begrepp som är återkommande i Världsnaturfondens arbete är social rättvisa. De 

använder begreppet för att peka på de rika ländernas ansvar för att social rättvis ska 

uppstå och där med ge bättra förutsättningar att lösa miljöproblematiken. Det här 

narrativet riktar framförallt in sig på socialt, ekonomiskt och symboliskt kapital. 

Världsnaturfonden presenterar ofta jämställdhet som rekommendation till lösningen för 

många problem. De syftar inte på jämställdhet mellan könen och liknande aspekter som 

är vanliga inom området utan på länder och regioner. Världsnaturfonden menar att om 

alla länder hade ett liknande välstånd så skulle det vara enklare att sträva mot ett 

gemensamt mål inom miljöfrågor. De menar att insatserna för att bevara miljön skulle få 

stöd av fler då åsikterna om vilka som bär ansvaret till problemet skulle vara färre. Det 

skulle även bli enklare att sprida miljövänlig teknologi och miljövänliga processer mellan 

länder då konkurrensen mellan länder skulle minska. Konkurrensen skulle minska för att 

alla länder delar de resurser som finns och där med skulle de vara mer villiga att dela på 

framgångar. Världsnaturfondens arbete med det här idag är framförallt att förbättra u-

ländernas möjlighet att delta i utvecklingen. Det är framförallt teknologi för att framställa 

el som fokuseras på idag. Detta för att minska användandet av kolkraft som är vanligt 

idag men är ett av de sämre alternativen vid tillverkning av el.
84

 

Världsnaturfonden arbetar inte bara med den kollektiva tanken mellan länder utan 

anordnar evenemang på internationell nivå som går i samma anda. Ett exempel på 

internationella evenemang är Earth Hour. Tanken med det evenemanget är att så många 

individer i världen som möjligt ska släcka belysningen och stänga av sin elektronik i en 

gemensam tyst protest mot att inte tillräckligt görs för att förhindra global uppvärmning 

och andra miljöproblem.
85

 Även om Världsnaturfonden startade evenemanget först 2007 

så är det ett bra exempel på hur de försöker involvera så många individer som möjligt 

världen över.
86

 De försöker utnyttja huvudevenemanget genom att anordna mindre 

tävlingar inom det. Det finns till exempel en tävling där städer ska försöka komma med 

de klimatsmartaste lösningarna med ett holistiskt perspektiv och de med bäst förslag får 

goda omnämnanden.
87

 De här tävlingarna blir som evenemang inom evenemanget vilka 

hjälper till att sprida klimatsmarta idéer. Världsnaturfonden har använt sig av metoden 

sedan organisationen grundades, men vad är då syftet med den? Evenemangen har som 

det syns i citatet nedan syftet att klimatförändringar och liknande miljöproblem ska 
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uppmärksammas av makthavare. 

Syftet med Earth Hour är att skicka en politisk signal till makthavare om att ta klimatförändringarna 

på allvar, och därigenom uppmärksamma och skapa ett engagemang i frågan. Earth Hour är inte en 

energisparkampanj.
88

 

Genom att få evenemanget att växa genom ett stort deltagande av både enskilda individer 

och städer så kan Världsnaturfonden använda det som ett påtryckningsmedel. De kan visa 

på att klimatfrågan och andra miljöfrågor anses som viktiga av ett stort antal individer 

vilket ökar tyngden bakom Världsnaturfondens argument. 

Eftersom Världsnaturfonden arbetar inom det rådande systemet är deras möjlighet att 

anordna liknande evenemang mycket goda. De kan bilda opinion genom evenemang på 

internationell nivå vilket Greenpeace har mycket svårare att göra. Det beror på 

Greenpeace ställning till den rådande hegemoniska diskursen och deras tendenser att 

bryta mot lagen. De här tendenserna gör att Greenpeace får det svårare att anordna 

evenemang över huvud taget då de riskerar att allmänheten inte tar dem på allvar eller på 

avsett vis. Om Greenpeace skulle anordna ett evenemang skulle risken vara att 

uppslutningen blir låg och ge motsatt effekt av vad som avsågs. Det skulle kunna skada 

Greenpeace trovärdighet rejält och istället göra att deras argument förlorar trovärdighet. 

Världsnaturfonden har inte problemet att deras trovärdighet måste försvaras i samma 

utsträckning som Greenpeace. På grund av det blir det inte lika riskabelt för 

Världsnaturfonden att anordna den här typen av evenemang. Även om ett misslyckat 

evenemang skulle kunna skada Världsnaturfonden så blir effekterna inte lika allvarliga 

som för Greenpeace. Greenpeace ekonomiska kapital står och faller med deras 

trovärdighet då trovärdigheten påverkar det sociala kapitalet. Om Greenpeace 

trovärdighet skadas är risken stor att donationerna och medlemsantalet minskar. 

Världsnaturfonden skulle också drabbas ekonomiskt men inte lika allvarligt då de får in 

ekonomiskt kapital från stater, företag och internationella organisationer. 

Världsnaturfonden har därför bättre förutsättningar att reparera eventuella skador i 

trovärdigheten än vad Greenpeace skulle ha vid ett misslyckande. Den avgörande faktorn 

till att Världsnaturfonden kan använda narrativet jämlikhet är att deras strategier tar 

hänsyn till individer mer än vad Greenpeace strategier gör. 

Världsnaturfonden narrativ 2. Sympatiskapande Bilder 

När Världsnaturfonden presenterar förslag till förändring inom olika områden så 

använder de ofta bilder på söta eller prestigefulla djur. Det görs för att förstärka intrycket 

av förslaget. Exempel på det kan vara när de visar en frodande regnskog i en text som 

behandlar den massiva skövlingen av regnskog. Ett annat exempel kan vara när de skriver 

om utrotningshotade arter som blir tjuvjagade, då visar de bilder på den aktuella arten där 

den ser ledsen eller söt ut. Genom att göra det här så vill man väcka allmänhetens 

sympati för arten eller området som presenteras.
89

 Det är även ett ofarligt narrativ då det 

har liten risk att leda till negativa effekter. Om bilderna inte skulle ge något ökat 

ekonomiskt kapital så kommer det inte leda till någon minskning i det heller. 
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Världsnaturfondens trovärdighet har även den liten risk att skadas. Det enda i narrativet 

som skulle kunna skada trovärdigheten är om Världsnaturfonden presenterar faktafel med 

bilderna men den risken får anses som liten. Den tydligaste anknytningen som finns till 

narrativet står att finna är Världsnaturfondens symbol vilket är en ledsen panda.
90  

Syftet 

med narrativet är att förbättra framförallt sitt ekonomiska kapital men även det sociala 

kapitalet. 

Greenpeace använder bilder precis som Världsnaturfonden men de har olika fokus i sitt 

användande. Greenpeace fokuserar på att visa effekterna av oljeutsläpp och liknande 

katastrofer. De har ofta ett oljeindränkt djur eller bilder på drabbade individer som uttalar 

sig om händelsen. Greenpeace gör det för att stärka sympatierna för sin egen organisation 

och på det viset få allmänheten på sin sida.
91

 Världsnaturfondens bilder presenterar arter 

eller områden som är hotade ur en positiv vinkel tillsammans med texter som talar om 

vad som är på väg att hända med det aktuella objektet. De gör det här för att få 

allmänhetens sympati till det aktuella området. Genom den här sympatin så är målet att 

det ekonomiska kapitalet ska öka på grund av mer donationer. 

De olika fokus som Världsnaturfonden och Greenpeace har gör att användandet av 

bilderna får olika syften. Greenpeace bilder är ofta kopplade till det sociala och 

ekonomiska kapitalet. Genom att presentera bilder av utsläpp och liknande som kopplas 

till företag eller regeringar så försöker de få sympati från allmänheten. Ett exempel på hur 

texter till bilderna Greenpeace använder kan lyda syns i citatet nedan. 

”På plats i Lausitz är det känslorna som dominerar när Vattenfalls planer på nya kolgruvor 

diskuteras.”
92 

Meningen från citatet används i ingressen till en artikel om Vattenfalls planer på att starta 

nya kolgruvor i Tyskland. Citatet antyder att det är en infekterad diskussion vilket 

förstärks i artikelns brödtext. Långt upp i artikeln är bland det första man ser en bild på en 

kolgruva där marken är förstörd på grund av utvinningen. Under bilden skriver man sen: 

Först besökte vi en aktiv gruva där de enorma maskinerna jobbade för att gräva ut kolet. 

Omskakande i sig, men det var nog besöken vid en nedlagd gruva som påverkade mig mest. 40 år 

efter att gruvan har lagts ner är det inget annat än sand. Trots att marken bearbetas är den inte stark 

nog för att en person ska kunna gå där. Det tar hundra år innan marken där gruvan kan användas 

och även då kan den aldrig användas till bebyggelse eller jordbruk.
93

  

Det här gör man för att förstärka den negativa påverkan kolgruvan har på miljön. Genom 

att använda bild och text på det här visset skapar Greenpeace en sympati hos allmänheten 

som är riktad mot dem själva. Den här sympatin försöker Greenpeace utnyttja för att öka 

sitt ekonomiska och sociala kapital. Baserat på det här kan säga att Greenpeace syfte med 

att använda sig av bilder är mer själviskt än i jämförelse med Världsnaturfonden. 
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Världsnaturfonden fokuserar på att visa bilder där djur och områden framstår som söta 

eller praktfulla. De vill presentera vad som kan gå förlorat om allmänheten inte engagerar 

sig för att rädda det som finns på bilden. Samtidigt som bilderna presenteras använder de 

ofta text för att tydliggöra hur arten är på väg att försvinna. I citatet nedan är ett exempel 

på hur Världsnaturfonden presenterar hoten mot pandans överlevnad. 

Ett av de största hoten mot pandan uppstår då bambun blommar. Bambun dör nämligen när den 

blommat och spridit sina frön, detta händer i regelbundna intervaller från vart tionde till vart 

hundrade år, beroende på bambuarten. Där efter tar det ungefär ett år för bambun att växa upp på 

nytt men det kan ta upp till 10 år innan just det området kan ge tillräckligt med mat åt en 

pandapopulation igen. Under den tiden måste pandorna flytta till ett annat område där bambun inte 

blommat nyligen. Förr var det inget problem, men på grund av befolkningsökningen har nu stora 

skogsområden avverkats för uppodling och pandans rörelsefrihet har blivit begränsad. För att stoppa 

förstörelsen av pandans hemmiljö har den kinesiska regeringen nu inrättat 33 naturreservat. 
94

 

På den sida som citatet kommer från har Världsnaturfonden presenterat en bild på en 

panda som sitter och äter växter. Samtidigt som pandan ser söt ut är den stor och stolt 

vilket är vad som ska väcka sympati för arten. För att allmänheten ska förstå att 

Världsnaturfonden arbetar för att rädda pandan så beskriver de strax under hoten mot 

pandan hur de arbetar för att rädda den vilket syns i citatet nedan. 

WWF har bidragit med flera miljoner kronor för att bygga upp ett forskningscenter i Kina där man bl 

a har uppfödningsförsök till stöd för själva fältarbetet. Idag drivs hela forskningscentret av kinesiska 

vetenskapsmän. Under senare år har WWF hjälpt den kinesiska regeringen att genomföra flera 

projekt som ska hjälpa pandorna att överleva. Detta samarbete har haft stora framgångar, idag finns 

det 67 pandareservat till skillnad mot 13 stycken för 20 år sedan.
95

 

Genom att skriva som i citatet så kopplar Världsnaturfonden sig själva till den sympati 

vilken skapas av hoten och bilden. De framställer sig som den organisation allmänheten 

bör stödja för att rädda pandan. Det här resulterar i att sympatin som riktas mot pandan 

får utlopp genom ett starkare stöd för Världsnaturfonden. På det här sättet försöker 

Världsnaturfonden skapa sympati för arten eller området som de sedan hoppas på ska 

leda till att allmänheten väljer att stöta dem i sitt arbete. 

Världsnaturfonden narrativ 3. Positiva/negativa exemplet 

I det här narrativet kommer det presenteras hur Världsnaturfonden pekar på positiva 

exempel i sina rapporter för att göra dem starkare. De tar ofta olika länder eller projekt 

som exempel för att visa på metoder som har fungerat när man försökt rädda en art eller 

område. När Världsnaturfonden gör det här visar de att de är uppmärksamma och aktiva i 

sitt sökande på lösningar till både miljö och arträddningsprojekt. Genom att vara 

uppmärksamma på mindre projekt och händelser visar de en sida av sig som framstår som 

drivande och hårt arbetande. Med det här narrativet försöker Världsnaturfonden att öka 

sitt kulturella och sociala kapital. 

Det här narrativet är något som skulle kunna användas av både Greenpeace och 

Världsnaturfonden. Narrativet har bara hittats hos Världsnaturfonden vilket kan antas ha 

att göra med Greenpeace mer utsatta position. Då narrativet inte har några effekter som 

skulle kunna användas ur ett försvarshänseende så har Greenpeace förmodligen valt 
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andra narrativ att fokusera i sitt arbete. Världsnaturfonden däremot kan använda 

narrativet som ett styrmedel i sina förslag till politiska instanser. Genom att peka på 

exempel som redan genomförts blir det en mindre risk för politiker att gå med på 

förslaget då det finns indicier på att resultatet blir bra. 

Världsnaturfonden arbetar med en metod som går ut på att ge direktiv och belysa 

exempel på vad de tycker är bra när det gäller specifika frågor eller händelser i ett 

projekt. Genom att välja valda delar ur olika projekt så kan de hålla fokus borta från 

eventuella negativa effekter projekten kan ha haft. Det här är ett återkommande scenario 

där de tar exempel från många skilda delar av världen. Genom att belysa de här exemplen 

i sina texter försöker Världsnaturfonden visa vad de anser att politiker och företag bör 

sträva efter vid beslutsfattande. Världsnaturfonden försöker med den här metoden att 

skapa en ansvarskänsla hos beslutsfattarna vilket i längden ska leda till bättre beslut för 

miljön. Ett exempel på hur Världsnaturfonden kan använda sig av metoden syns i citatet 

nedan; 

I de dimhöljda bergen i Virunga nationalpark har parkförvaltningen fungerat trots år av politiska 

stridigheter. Den utrotningshotade bergsgorillan har tack vare fungerande skydd och framgångsrik 

ekoturism i området ökat i antal med hela 17 procent de senaste tio åren. Totalt finns idag omkring 

700 bergsgorillor kvar i vilt tillstånd i Afrika. Samtidigt som naturen ges ett starkt skydd går delar av 

intäkterna från ekoturismen till att bygga upp lokalsamhällen. Gorillaturismen omsätter varje år 20 

miljoner dollar i Uganda och Rwanda, vilket gör den till den näst viktigaste exportinkomsten efter 

kaffet.
96

 

I det här citatet kan man se hur ekoturismen är den effekt som Världsnaturfonden 

presenterar som lösningen i det här fallet. När de hänvisar till ekoturism som lösningen 

blir innebörden att ekoturism bör bedrivas på andra platser där en art ska räddas. Genom 

att presentera andra positiva effekter som de ekonomiska intäkterna och vad de används 

till så skapas incitament för fattiga länder att lyssna till förslagen Världsnaturfonden 

presenterar. Det här blir en metod Världsnaturfonden kan använda som övertalning om ett 

land anser det vara för dyrt att investera i lösningen. Världsnaturfonden använder även 

negativa exempel på ett liknande vis. Genom att presentera negativa exempel gör de dem 

synliga vilket kan skapa en opinion mot dem. Det blir även en vägvisare från 

Världsnaturfonden hur man inte bör göra för att bevara arter och områden. Genom att 

göra det här kan man sätta press på de som utför den negativa händelsen på grund av det 

ökade motstånd händelsen kommer möta. Ett exempel på en negativ händelse syns i 

citatet nedan; 

Illegal avverkning är ofta koncentrerad till skogsområden med hög biologisk mångfald. 

Tropikskogarna i Amazonas, Kongo och Indonesien och urskogarna i Ryssland är exempel på 

attraktiva avverkningsområden. Även om utbredningen av dessa skogar krymper snabbt, finns här 

fortfarande ganska rikligt med värdefulla trädslag för skogsbolagen att avverka. Skövlingen av 

världens skogar förstör de sista livsmiljöerna för många arter. Lyckas vi inte kontrollera den illegala 

skogsindustrin och skapa ett effektivt skydd av skogarna, kommer flera av våra mest karismatiska 

djur – människoaporna, tigern, noshörningen och skogselefanten – endast att kunna ses på museer 

om hundra år.
97
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Genom att skriva om händelser som i citatet ovan så skapar Världsnaturfonden ett 

medvetande hos allmänheten att det här pågår. Exemplet uppmanar länder att rädda 

skogarna och genom att sprida budskapet till allmänheten skapar man ett tryck på 

politikerna att lösa problemet. Att presentera negativa händelser ger en dubbel effekt då 

politiker måste ta händelsen på allvar och allmänheten blir engagerad i problemet. 

Världsnaturfonden exemplifierar ofta vad som kommer ske om inte den negativa 

händelsen upphör. I citatet ovan presenterar man arter som kommer försvinna då deras 

habitat inte finns kvar. Det här gör man för att förstärka allmänhetens reaktion ytterligare 

då till exempel illegal skövling kanske inte skulle räcka för att allmänheten ska reagera. 

Diskussion 

Diskussionen kommer presenteras med tre underrubriker för att undvika blandning av de 

olika delarna och skapa tydlighet. 

Problemformulering och syfte 

Här kommer jag förklara hur uppsatsens syfte och problemformulering har besvarats och 

hur resultatet hänger samman med organisationernas grundande. Syftet som 

presenterades i introduktionen var: Syftet med denna uppsats är att studera de narrativ 

som Greenpeace och Världsnaturfonden använder för att värva medlemmar och få gehör 

hos allmänheten i sitt miljöarbete. Det har huvudsakligen uppnåtts genom att först 

presentera en grundlig beskrivning av båda organisationerna. I den delen synliggjordes 

olika utgångspunkter för organisationerna vilket skapar förutsättningen att de arbetar med 

olika metoder. För att hitta metoderna så använde jag en narrativ metod där det som 

eftersöktes var återkommande mönster i beteende. De här mönstren kom fram genom 

analys av organisationernas hemsidor och böcker som de haft stort inflyttande över. 

Resultaten visar hur organisationerna har valt olika narrativ på grund av den kultur de 

valde vid grundandet av dem. Greenpeace är en aggressivare organisation vilket även 

speglar sig i narrativen där de ofta går ut på att försvara organisationens trovärdighet. 

Deras fokus på att försvara organisationen grundar sig i deras direktaktioner och 

tendenser att bryta mot lagen. Försvarsstrategin går ofta ut på att framställa sig som den 

oskyldiga parten i konflikter och genom det få sympatier från allmänheten. Majoriteten 

av deras narrativ fokuserar på detta eller att framstå som en sympatisk organisation 

genom att ibland ge stöd till någon drabbad grupp människor. Världsnaturfonden har en 

annan kultur som inte är inriktad på aggressivt beteende. Det här medför att de kan 

fokusera på andra typer av narrativ i sina försök till ökat medlemskap och påverkan. 

Deras narrativ syftar oftast till att synliggöra vad de anser är miljöproblem. Genom att 

fokusera på social rättvisa, tysta protester och presentationer av hotade områden och arter 

riktar de allmänhetens sympati mot dessa. Alla narrativen försöker på något vis 

synliggöra ett problem där Världsnaturfonden försöker få sympatin som skapas hos 

allmänheten att kanaliseras genom deras organisation. På det här viset försöker de få nya 

medlemmar och allmänhetens stöd. Resultatet visar på en aggregerad nivå hur 

Greenpeace försöker rikta allmänhetens sympati direkt mot sig medan Världsnaturfonden 

försöker bli den som allmänheten vänder sig till med sin sympati. Den här tendensen är 

en direkt konsekvens av organisationernas kulturer som bildades vid grundandet. Den här 

analysen bidrar med en ökad förståelse för hur NGO: er och andra organisationer arbetar 

för att påverka allmänheten till sin fördel. 
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Teoretisk och begreppslig referensram 

Den teori som har använts är Bourdieus kapital teori med den begreppsuppsättning som 

kommer ur den. Genom att använda kapital begreppen så har jag försökt synliggöra 

processen bakom narrativen som sedan ska förbättra organisationernas positioner i de 

olika fälten. Det var först efter att narrativen kopplades till teorin som de fick en innebörd 

och speglade organisationernas försök till att påverka allmänheten. En tydlig tendens som 

framkommer är att Greenpeace ofta måste anstränga sig hårdare för att förbättra sina 

kapitalformer än Världsnaturfonden. Det beror dels på att Greenpeace vill förändra den 

hegemoniska diskursen och Världsnaturfonden inte vilket gör att Greenpeace ofta anses 

vara en organisation för arbetarklassen. Det här medför att Greenpeace ofta har sämre 

lägen i fälten att arbeta från. Nu kommer analysen av varje narrativ kort diskuteras där 

jag börjar med Greenpeace tre narrativ och sen Världsnaturfondens precis som den 

ordning narrativen presenteras under resultatdelen. 

Storlek och struktur 

Det här narrativet handlade om Greenpeace struktur och hur de på olika vis försöker 

framställa sig som en stor organisation med många medlemmar. Det är logiskt att en 

NGO som Greenpeace vill kunna stödja sina åsikter med ett stort medlemsantal. Om 

narrativets storlek och struktur kopplas till de olika kapitalformerna så försöker 

Greenpeace skapa ett stort socialt kapital genom att hänvisa till sin storlek. Storleken blir 

en anledning till att organisationens åsikter bör tas på allvar då de med ett stort 

medlemsantal representerar en stark åsikt från allmänheten. Greenpeace försöker även 

öka sitt kulturella kapital genom att koppla organisationen till kända individer. Kända 

individer har större sannolikhet till ett stort kulturellt kapital som Greenpeace vill ta del 

av för att öka sin styrka inom de fält där dessa individer finns. Genom att fokusera på det 

här narrativet så försöker Greenpeace föra bort fokus från anklagelser om toppstyre och 

en odemokratisk struktur. Att föra bort fokus från de här anklagelserna är en viktig del i 

Greenpeace arbete då deras trovärdighet blir hotad av den här typen av anklagelser. Om 

inte narrativet åtminstone dämpade effekten av anklagelserna skulle Greenpeace riskera 

att alla kapitalformer blev lidande. Detta då allmänheten står för en stor del av 

organisationens ekonomiska, kulturella och sociala kapital. Då demokratiska frågor är en 

relativt känslig fråga så är den extra viktig för Greenpeace att hantera med narrativet. 

Narrativets syfte är alltså att stärka Greenpeace kulturella och sociala kapital vilket 

förstärker deras trovärdighet som hos allmänheten. 

Oskyldig organisation 

Det här narrativet handlade om hur Greenpeace beskriver sig själva i en position där de 

framstår som oskyldiga. Ofta genom att påstå att de är oskyldigt anklagade eller 

provocerade av företag eller stater. Narrativet används framförallt för att försvaga 

motståndarens symboliska och kulturella kapital. Det kulturella kapitalet hos 

motståndaren skadas genom att de framstår som inkompetenta att hantera situationen på 

ett moraliskt riktigt sätt. Det symboliska kapitalet blir försvagat då motståndet kopplas 

samman med negativa händelser vilket leder till att varumärket förknippas med brister.  

Hotelser och överreaktioner är händelser som ofta förknippas med okunskap och 

klumpighet. Narrativet tjänar även till att föra bort fokus från Greenpeace lagbrytande 

aktiviteter vilka potentiellt kan skada deras egna kulturella och symboliska kapital. Det 
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blir alltså en dubbel effekt om Greenpeace lyckas använda det här narrativet till sin 

fördel. Ett misslyckande kan få långtgående effekter som till slut försvagar Greenpeace 

förtroende och ekonomiska kapital till den grad att verksamheten måste avslutas. 

Den sympatiska organisationens 

Det här narrativet handlar om hur Greenpeace försöker framstå som en sympatisk 

organisation med tendenser mot att inta en heroisk roll. Narrativet använder Greenpeace 

för att förbättra sitt sociala och symboliska kapital vilket i slutändan kan leda till att det 

ekonomiska kapitalet påverkas positivt. Genom att presentera sig som en hjälpande 

organisation blir namnet Greenpeace positivt laddat med den egenskapen vilket ökar 

värdet på det symboliska kapitalet. Ett förbättrat symboliskt kapital gör att deras 

trovärdighet förstärks vilket är ett måste för Greenpeace på grund av deras inställning till 

lagen. Det förbättrade symboliska kapitalet och sympatin de vinner av att vara en 

hjälpande organisation förbättrar i sig det sociala kapitalet. Ett större symboliskt kapital 

lockar till sig fler medlemmar precis som sympatin från allmänheten vilken skapas 

genom narrativet. När det symboliska och sociala kapitalet växelverkar på det här viset 

blir Greenpeace ekonomiska kapital påverkat. Genom det ökade antal medlemmar 

narrativet genererar så ökar donationer och gåvor i mängd vilket förstärker det 

ekonomiska kapitalet. Den huvudsakliga effekten av narrativet är att bibehålla en hög 

trovärdighet från allmänheten mot Greenpeace. 

Social rättvisa och deltagande 

I det här narrativet försöker Världsnaturfonden framställa sig som kämpar för social 

rättvisa genom att använda begrepp som antyder det. Deltagandet handlar till exempel om 

Världsnaturfondens strävan efter att u-länder ska få teknologiska stöd i sin utveckling. Då 

deltar alla länder i världskonkurrensen på lika villkor. Genom att använda begrepp som 

passar in i kategorin social rättvisa så skapar Världsnaturfonden en mjukare bild av sig 

själva som är enkel att tycka om och ha sympati för. När Världsnaturfonden skapar den 

här bilden av sig själva strävar de efter att förbättra sitt sociala, ekonomiska och 

symboliska kapital. Genom att Världsnaturfonden förknippas med social rättvisa så får 

varumärketen en positiv effekt som förbättrar det symboliska kapitalet. Det här ger effekt 

på deras sociala kapital då ett förbättrat symboliskt kapital kan leda till en ökning i 

medlemsantal och ett förbättrat kontaktnät. Ett utökat medlemsantal kommer i sig leda till 

att det ekonomiska kapitalet förbättras på grund av fler donationer och gåvor. Narrativet 

handlar alltså mer om att förstärka sina olika kapital till skillnad från Greenpeace som 

ofta använder sina narrativ för att försvara sig och försämra motståndarens kapital. Den 

stora skillnaden är att Världsnaturfonden kan fokusera mer på att förbättra sig och mindre 

på att försvara organisationen då deras strategier är mindre konfrontativa. 

 

Sympatiskapande bilder 

I det här narrativet visades hur Världsnaturfonden använder bilder och text för att skapa 

sympati för det aktuella djuret/området. Världsnaturfonden försöker med det här 

narrativet öka sitt ekonomiska och sociala kapital. Man försöker öka det sociala kapitalet 

genom att kanalisera sympatin bilderna skapar genom sin egen organisation. När 

varumärket Världsnaturfonden presenteras tillsammans med bilderna associeras arbetet 
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att rädda djuren till dem. Genom att vara de som presenterar informationen kommer en 

stor del av allmänheten vända sig till dem med sitt stöd. Det resulterar i att 

Världsnaturfonden kan uppnå ett högre medlemsantal vilket ökar det sociala kapitalet och 

ger även en möjlig ökning av det kulturella kapitalet. Medlemsökningen i sig är tänkt att 

leda till mer donationer vilket ger ett ökat ekonomisk kapital genom antingen pengar eller 

materiel som kan användas vid arbetet. Narrativets huvudsakliga syfte blir alltså att 

förbättra det ekonomiska kapitalet även om ett högre medlemsantal även kan användas 

som ett påtryckningsmedel. 

 

Positiva/negativa exemplet 

Det här narrativet handlade om hur Världsnaturfonden presenterar exempel på vad de 

anser vara positiva eller negativa projekt. När Världsnaturfonden använder det här 

narrativet så strävar de efter att öka sitt kulturella och sociala kapital. Genom att vara 

organisationen som presenterar problemet försöker de vara den som får den positiva 

effekten av reaktionen från allmänheten. Det här vill man genomföra genom ett ökat 

medlemsantal vilket är det som genererar ökningen i det sociala kapitalet. Ett ökat socialt 

kapital leder oftast till ett ökat ekonomiska kapital. Det huvudsakliga syftet med det här 

narrativet är dock att stärka tyngden bakom sina förslag vilket ett stort medlemsantal gör. 

Genom att vara den organisation som presenterar både positiva och negativa händelser så 

vill man visa sig aktiva och uppmärksamma. Det här tillsammans med ett ökat socialt 

kapital gör att Världsnaturfondens kulturella kapital kan öka. Genom ökningen i det 

sociala kapitalet kommer nya individer in i organisationen vilket kan generera kulturellt 

kapital beroende på individernas status.  

Tidigare forskning: återkoppling 
Magnusson har i den forskning som presenterats fokuserat mycket på Greenpeace och 

Världsnaturfondens mediala strategier. Han har även gjort intervjuer med individer från 

båda organisationerna som inriktat sig på samarbete mellan NGO: er i miljörörelsen. 

Några av slutsatserna han drar är att båda organisationerna är media beroende i olika 

utsträckningar, där Greenpeace är den mest media beroende. Han drar även slutsatsen att 

Världsnaturfonden är mer inriktade på att samarbeta med andra aktörer över långa 

perioder medan Greenpeace fokuserar på kortvariga samarbeten.
98

 Dale är inne på samma 

linje när det handlar om Greenpeace media beroende och kommer fram till liknande 

slutsatser som Magnusson.
99

 Det här överensstämmer med vad jag har funnit i min analys 

fast min analys bidrar med en tydligare bild av vad det är organisationerna vill uppnå. 

Världsnaturfonden söker samarbete med starka aktörer som vill bevara det rådande 

systemet medan Greenpeace pekar på sin oberoende ställning som förklaring till att de 

bara vill ha korta samarbeten. Min analys bidrar med en förklaring till hur Greenpeace 

och Världsnaturfonden aktivt framställer sig ur visa positioner i den media strategi som 

Dale och Magnusson kommer fram till att de har. 

Rootes forskning presenterar hur globaliseringen har påverkar Greenpeace och 
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Världsnaturfonden. Han säger att Världsnaturfonden har anpassat sig till globaliseringen 

genom att utvidga de områden som de arbetar med. Det har skett genom att implementera 

hållbar utveckling och social rättvisa i sitt arbete. De har även fokuserat ännu mer på att 

bilda partnerskap med olika aktörer. Han kommer fram till att Greenpeace inte har gjort 

något alls för att anpassa sig till globaliseringen.
100

 I min analys syns delar som 

överensstämmer med Rootes forskning framförallt hos Världsnaturfonden. Det Rootes 

säger om Greenpeace överensstämmer till vis del med min analys är av läget. Greenpeace 

har inte förändrat sig när det kommer de områden som Rootes beskriver. Han skriver 

framförallt om partnerskap. I min analys anser jag att Greenpeace delvis anpassat sig till 

en global värld genom att försöka komma in i den hegemoniska diskursen. Det här gör de 

framförallt genom att ta fram egen forskning som sedan används i deras lobbying arbete. 

Jag påstår att lobbying är Greenpeace huvudsakliga anpassning till globaliseringen då de 

inte bedrev den typen av metod förut. Nu försöker de påverka genom lobbying i flera 

länder men framförallt i organisationer som EU där de försöker öka sitt inflytande. 

Asproudis fokuserar på hur tre olika delar är avgörande för hur NGO er ska kunna 

överleva och vara aktiva. Han presenterar budget, medlemsantal och medlemmars 

tendenser till altruism som de avgörande faktorerna. Han säger att alla tre delarna hänger 

ihop då budget genereras av medlemmar till stor del och altruism avgör hur aktiva de kan 

vara.
101

 Min analys kommer fram till liknande slutsatser som Asproudis. Greenpeace 

skulle inte kunna genomföra sina aktioner om de inte fick stöd från sina medlemmar 

ekonomiskt. De är även beroende av att medlemmar har benägenhet till altruism. Om 

medlemmarna inte är beredda att offra något för organisationen skulle Greenpeace inte 

kunna bedriva sina direktaktioner. Då skulle deras främsta strategi inte gå att använda. 

Det här framgår tydligt i exemplet med Greenpeaceaktivisterna som blev fängslade i 

Ryssland vilket beskrivs under rubriken storlek och struktur. Samma tendenser finns i 

Världsnaturfonden även om de inte är lika beroende av sina medlemmar för ekonomisk 

styrka. De är beroende av medlemmarnas stöd för att utöva påtryckningar mot 

beslutsfattare. Utan den ekonomiska styrkan så skulle Världsnaturfonden inte kunna 

bedriva projekt och ha anställda som kunde vara delaktiga i projekten. 
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