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”Why is there no storming of the Bastille because of the environmental destruction threatening mankind, 

why no Red October of ecology? Why have the most pressing issues of our time – climate change and 

ecological crisis – not been met with the same enthusiasm, energy, optimism, ideals and forward-looking 

democratic spirit as the past tragedies of poverty, tyranny and war?” 

- Ulrich Beck (2010:254) 

 

 
”Everywhere we look there are signs of resistance, of activism, some new, and some not so new, some 

merely updating the environmental critique of the 1970s to changing times, and some contending that they 

represent a new movement, or a new generation, or a new strategy […] altogether” 

- Andrew Jamison (2001:147) 
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Abstract 

This master thesis discuss the prevailing understanding of the environmental movement as 

“resigned”, “bought” and “de-radicalized” and presents the argument that a new form of 

environmental activism is currently under formation in the Danish societal landscape. This specific 

form of activism is named green citizen activism and consists of participation in a broad range of 

non-institutionalized and autonomous citizen initiatives such as urban gardens, food cooperatives, 

swap markets and repair cafés. The thesis is positioned within the emerging sociological subfield of 

climate sociology and attempts to broaden the understanding of how citizens participate and engage 

in the public ‘conversation’ about climate change and global warming.  

Drawing on the existing literature on green social movements and environmental activism, the 

argument is put forward that participation in these green citizen initiatives cannot be fully 

understood within the dominant theoretical frameworks. As an alternative approach the thesis takes 

its departure in the French pragmatic sociology and the works of Luc Boltanski, Laurent Thévenot 

and Ève Chiapello. Instead of viewing social movements as purpose-oriented and tactical actors, 

who engage in the ‘traditional’ protest repertoire of spectacular demonstrations, occupations or 

happenings, the pragmatic sociological approach allows for a more culturally orientated 

understanding of the values and moral orientations that underpin current critical engagements.   

This alternative framework for the understanding of social movements is then used as theoretical 

background for the analysis of one of the citizen initiatives, Repair Café. Depicted as what Bent 

Flyvbjerg terms a “pragmatic case”, Repair Café is investigated using a triangulation of qualitative 

methodological approaches, including semi-structured in-depth interviews, participant observation 

and document analysis.  

The analysis concludes that Repair Café encompasses a broad range of values and moral 

orientations, which might by first impression appear contradictory. However by inserting these 

values within the societal context of climate change worry, it is possible to draw a picture of the 

green citizen activism as orientated towards a new state of what Boltanski and Thévenot terms 

“worthiness”. As such it is possible to pin down a specific kind of morality in the new ‘era of 

climate change’, where “worthiness” is dependent on the ability to be simultaneously rooted and 

mobile, traditional and innovative, face-to-face and virtual. A moral orientation that seems to echo 

the widely used slogan of the environmental movement: “Think globally, act locally”.    
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Kapitel 1: Indledning 

Dette speciale diskuterer opfattelsen af, at den græsrodsorienterede og eksperimenterende del af 

miljøbevægelsen er blevet ”institutionaliseret”, ”købt” og ”afradikaliseret” og argumenterer for, 

at en ny form for miljøaktivisme i stigende grad præger det sociale og politiske landskab: de 

fleste større danske byer har nu medlemsdrevne fødevarefællesskaber, hvor økologiske og 

sæsonbaserede fødevarer distribueres direkte fra lokale landmænd til fællesskabets medlemmer. 

Overalt blomstrer urbane haver med høns og bier på initiativ af frivillige borgere. Og langsomt 

er der ved at udvikle sig et netværk af borgerdrevne byttemarkeder og reparationscafeer, hvor 

det er muligt at få byttet eller i fællesskab repareret tøj, elektronik og andre forbrugsgenstande.  

Indenfor den eksisterende litteratur om grønne sociale bevægelser er denne deltagelse i grønne 

borgerinitiativer – som jeg har valgt at kalde den grønne borgeraktivisme – kun i begrænset 

omfang blevet undersøgt og analyseret. I stedet har forskningen fokuseret på den 

institutionaliseringsproces, hvormed 1960’erne og 1970’ernes radikale græsrodsbevægelse med 

tiden er blevet reduceret til en række professionelle miljøorganisationer, såsom Greenpeace, 

Friends of the Earth og danske NOAH (se f.eks. Bjerre 2008; Carter 2007; Connelly et al 2012; 

Diani & Donati 1999; Soneryd & Wettergren 2015). En forandring, som ifølge samfundsforsker 

Henrik Jøker Bjerre, på én gang kan tolkes som miljøbevægelsens sejr og nederlag: 

 

”Sejr, fordi den fik det, den bad om – en decideret miljøpolitik og en anerkendelse af de 

problemer, den kapitalistiske produktionsform skabte; nederlag i den forstand, at 

miljøbevægelsen har mistet sin radikale, kompromisløse kraft og dermed sin oprindelige 

ambition om en decideret forandring af de grundlæggende (økonomiske og politiske) 

forhold, der har skabt de problemer, den kræver løsning af” (Bjerre 2008:131) 

 

Ifølge Bjerre er den folkelige deltagelse i klima- og miljøproblematikken således kanaliseret væk 

fra de store protestbevægelser og mod mere personlige former for aktivisme med fokus på grøn 

forbrugerisme og individuel bæredygtig adfærd (ibid.). I dag synes den miljøorienterede borger 

med andre ord kun at kunne gøre to ting: ”melde sig ind i Verdensnaturfonden og købe 

økologisk mad” (ibid.:134).  

Men hvordan stemmer dette perspektiv overens med den aktuelle udbredelse af den grønne 

borgeraktivisme? Min motivation for at skrive indeværende speciale er netop funderet i en 

undren over dette tilsyneladende misforhold. Således vil jeg argumentere for, at den eksisterende 

forskning har en tendens til at ’overse’ den form for miljøaktivisme, som karakteriserer 
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deltagelsen i de grønne borgerinitiativer. Her er hverken tale om storstilede, offentlige protester, 

professionel lobbyvirksomhed eller individuel forbrugerisme. Til gengæld er der tale om en løs 

form for politisk organisering, der kombinerer fokus på livsstil, forbrug og kollektive 

eksperimenter med en radikal kritik af den eksisterende samfundsorden. Dermed er mit argument 

ikke, at analyserne af miljøbevægelsens professionalisering, institutionalisering og 

afradikalisering er forkerte, men blot at de ikke i tilstrækkelig grad inddrager de mindre synlige 

kritiske praksisser, som springer op overalt i det kollektive rum - det værende byhaver, 

delebilsordninger, fødevarefællesskaber, byttemarkeder, reparationscafeer osv. Kort sagt: 

deltagelse i grønne borgerinitiativer.  

Problemformulering 

Specialet søger således at besvare følgende problemformulering: Hvordan er deltagelse i grønne 

borgerinitiativer udtryk for en ny form for græsrodsorienteret miljøaktivisme? 

 

Med ’græsrodsorienteret aktivisme’ forstår jeg politisk deltagelse, som er ikke-institutionaliseret; 

karakteriseret ved en flad organisatorisk struktur; og ved at have ’deltagere’ snarere end 

’medlemmer’ (denstoredanske.dk | græsrodsbevægelser).    

Specialets opbygning 

Problemformuleringen besvares gennem otte kapitler. I kapitel 2 beskrives hvordan specialets 

tematik indskriver sig i forhold til den eksisterende klima- og miljøsociologiske litteratur, og den 

grønne borgeraktivisme placeres i forhold til andre former for miljøaktivisme. I kapitel 3 

defineres specialets teoretiske indgangsvinkel. Først præsenteres den ’traditionelle’ forståelse af 

sociale bevægelser, hvorefter jeg argumenterer for inddragelsen af et alternativt teoretisk 

begrebsapparat i form af den fransk pragmatiske sociologi. Mere specifikt drejer det sig om Luc 

Boltanski og Ève Chiapellos ”Kapitalismens nye ånd”, såvel som Luc Boltanski og Laurent 

Thévenots ”Om retfærdiggørelse”. I kapitel 4 redegør jeg således for den pragmatisk 

sociologiske teorikonstruktion, som jeg anvender i min analyse af den grønne borgeraktivisme. I 

kapitel 5 argumenterer jeg for, hvordan analysen baserer sig på et kvalitativt casestudie af det 

grønne borgerinitiativ, Repair Cafe. Jeg præsenterer og diskuterer den indsamlede empiri og 

redegør for valget af relevante dataindsamlingsteknikker. Det drejer sig om hhv. semi-

strukturerede interviews, deltagerobservation og tekstanalyse. I kapitel 6 analyseres Repair Cafe 

på baggrund af den pragmatisk sociologiske tilgang til studiet af sociale bevægelser. Analysens 

fund diskuteres i kapitel 7, der ligeledes trækker tråde tilbage til klimasociologiens tematisering 
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af forholdet mellem folkelig mobilisering og den aktuelle samfundsmæssige situation præget af 

klimaforandringer og global opvarmning. På denne baggrund konkluderes det i kapitel 8, 

hvordan den grønne borgeraktivisme er udtryk for en ny form for græsrodsorienteret 

miljøaktivisme i ’klimaforandringernes tidsalder’.   
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Kapitel 2: Baggrund 

I dette afsnit vil jeg først redegøre for den samfunds- og forskningsmæssige kontekst, som 

specialet indskriver sig indenfor. Herefter beskriver og definerer jeg det sociologiske fænomen, 

den grønne borgeraktivisme, som specialet adresserer.  

2.1. Klimaforandringernes epoke 

Den grønne borgeraktivisme udspiller sig i en samfundsmæssig kontekst, som i stigende grad er 

præget af en bevidsthed om global opvarmning, udtømning af jordens naturlige ressourcer og 

ødelæggelser af natur, miljø og biodiversitet. Det efterhånden tunge korpus af advarsler fra 

naturvidenskabsfolk verden over, stiller krav til menneskeheden om at erkende, at kloden har 

begrænsede ressourcer. Det kan derfor være nødvendigt med en radikal forandring af vores 

levevis, såfremt vi ønsker at videregive planeten til fremtidens generationer. Ifølge sociolog 

Anders Blok har ’klimaproblematikken’ således indtaget en central plads i den kollektive 

bevidsthed som en ny ”epokal fortælling”, der i stil med 1990’ernes fokus på globalisering, 

udgør en ny ”offentlig bekymringshorisont” (Blok 2012:10). Ifølge den seneste meningsmåling 

er 70% af den danske befolkning f.eks. bekymret for klimaforandringerne, og mange opfatter 

ligeledes klimakrisen som en af de største globale udfordringer, som verden står overfor (Nielsen 

2015). 

Denne stigende opmærksomhed på ’klima’ går igen indenfor sociologien. I 2012 udkom således 

et temanummer af tidsskriftet Dansk Sociologi under navnet ”Klimasociologi”. Gennem en 

række videnskabelige artikler blev det diskuteret, hvordan truslen om klimaforandringer, 

miljøødelæggelser og ressourceknaphed påvirker samfundets sociale normer, praksisser og 

organisationsformer (Blok & Nørregård-Nielsen 2012). I forhold til specialets genstandsfelt 

rejser det f.eks. spørgsmål om sammenhængen mellem klimaforandringer og social mobilisering: 

hvordan indgår klimaproblematikken som del af miljøbevægelsens aktiviteter? Kan den grønne 

borgeraktivisme ses som udtryk for en ny, mere ”klimatilpasset” form for folkelig mobilisering?  

Samtidig var udgivelsen af temanummeret et forsøg på at imødekomme den mangel på viden om 

klimaforandringernes sociale dimensioner, som et dominerende fokus på naturvidenskabelige, 

tekniske og økonomiske analyser igennem årene har efterladt (Blok 2012:10; Blok & Bertilsson 

2010:3; Gundelach et al 2012:10; Hoff & Gausset 2016:2). En mangel, som fremstår paradoksal 

set i lyset af, at klimaforandringerne ikke kun frembyder politiske løsninger og teknologiske 



 

11 

innovationer, men i lige så høj grad stiller krav om en omfattende social og kulturel 

reorganisering af vores samfund, handlemønstre og levevis.  

En ny klimasociologi? 

Spørgsmålet er, om der med inddragelsen af ’klima’ som en ny samfundsmæssig ”begivenhed” 

(Blok 2012:10) er tale om etableringen af et helt nyt sociologisk subfelt, sådan som 

temanummeret synes at antyde? 

Klimasociologiens fokus på forholdet mellem hhv. den menneskelige og den naturlige verden 

fremstår ved første øjekast meget identisk med de temaer, som miljøsociologien har beskæftiget 

sig med i årtier (Blok 2012:12ff; Gundelach et al 2012:23). Ifølge Blok har miljøsociologien 

således fra begyndelsen været orienteret mod en gennemgribende (selv)kritik af den ”humane 

execptionalisme”, dvs. ensidige fokus på mennesker, sociale systemer og institutioner, som 

gennemsyrede såvel den sociologiske teoritradition som samfundet generelt (Blok 2012:12). Især 

satte de tidlige miljøsociologer spørgsmålstegn ved det, de opfattede, som sociologiens 

indgroede ”økologiske blindhed” over for, hvordan økosystemer og social organisering kausalt 

indvirker på hinanden. Eller med andre ord, hvordan klodens begrænsede naturressourcer sætter 

grænser for og på fundamental vis påvirker menneskelige aktiviteter (Blok 2012:12; se også 

Gundelach et al 2012:190). Dette fokus giver genklang i den klimasociologiske 

programerklæring om, at vi ikke kan forholde os til menneskets samfund og de sociale systemer 

uden også at have blik for, hvordan alt dette finder sted på en planet med begrænsede ressourcer. 

Og omvendt, at vi ikke kan forholde os til global opvarmning og miljømæssige katastrofer uden 

at have blik for menneskets sociale og kulturelle organisering. 

Der er således et overlap mellem de to sociologiske subfelter. Hverken Blok eller Gundelach et 

al.  kommer dog i mine øjne med en klar skelnen mellem dem, selvom begge hævder, at 

klimaforandringerne betyder, at forholdet mellem menneske og natur må diskuteres på nye 

måder (Blok 2012:14; Gundelach et al 2012:190). Når jeg alligevel vælger at placere specialet 

indenfor en ’klimasociologi’ hænger det samme med, at jeg er enig med bl.a. Blok og Gundelach 

et al. I, at klimaforandringerne og den globale opvarmning udgør en central markør for 

forståelsen af ”samtidens kulturelle forskydninger”, om ikke andet så i den offentlige bevidsthed 

(Blok 2012:14). Som jeg ser det, består forskydningen fra ’miljø’ til ’klima’ derfor hovedsagligt 

i, at der med begrebet ’klima’ understreges nogle bestemte aspekter og forskningsmæssige 

tematikker, som i princippet har rødder i miljøsociologien, men som i særlig grad gør sig 

gældende i ’klimaforandringernes epoke’. 
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2.2. Tematikker for den nye ’klimaoffentlighed’ 

I dette afsnit redegør jeg for den eksisterende litteratur, som på forskellig vis adresserer forholdet 

mellem de globale klimaforandringer og den folkelige deltagelse deri. Jeg har således valgt et 

fokus, der ikke kun omhandler klimaforandringernes generelle betydning for sociale normer, 

handlemåder og institutioner, men mere specifikt fokuserer på de forskellige måder, hvorpå 

menneskelige aktører engagerer sig, deltager og involveres i klimapolitikkens mange 

afskygninger. Det betyder at jeg har fravalgt at inddrage den del af den sociologiske litteratur, 

der ud fra et bredere, mere makroteoretisk perspektiv, ’almengør’ klimaforandringerne som en 

generel samtidsdiagnostisk problemstilling. Dette er ellers inden for de sidste par år set hos en 

række fremtrædende sociologer, herunder Anthony Giddens, Ulrich Bech, John Urry, 

SlavojZizek og Bruno Latour (Blok 2012:11; Gundelach et al 2012:11).  

I stedet lægger jeg vægt på mere empirinære sociologiske undersøgelser, som har beskæftiget sig 

med specialets tematik. Dette gøres for i højere grad at nå frem til en forståelse af den grønne 

borgeraktivisme som del af en ny ’klimaoffentlighed’ (se også Blok 2012:23). Denne litteratur 

har jeg inddelt i tre perspektiver. Det drejer sig om hhv. et styringsperspektiv, et 

praksisperspektiv og et medborgerskabsperspektiv. Fælles for de tre perspektiver er, at de på 

forskellig vis tematiserer, hvordan befolkningen kan eller bør inddrages i den ’offentlige 

samtale’ om klimaforandringerne. De tager dog udgangspunkt i forskellige arenaer for det 

sociale liv, således at der groft sagt er tale om tre perspektiver på hhv. makro-, mikro- og 

mesoplan. Som det vil fremgå, indskriver specialet sig indenfor den sidste tematik, som handler 

om medborgerskab. Jeg vil derfor kun ganske kort beskrive de andre to tematikker, med særligt 

fokus på hvordan de adskiller sig fra medborgerskabsperspektivet.  

Fra ”hvorfor gør de ikke som vi siger?”… 

En del af den samfundsvidenskabelige litteratur på området befinder sig indenfor 

styringsperspektivet, som handler om, hvordan myndighederne kan gøre brug af forskellige 

policyinstrumenter til at påvirke befolkningens adfærd i en mere bæredygtig retning, f.eks. via 

informationskampagner, økonomiske incitamenter eller mere ’nudging’-inspirerede tilgange. I en 

dansk kontekst har forskningen især koncentreret sig om borgerinddragelse på kommunalt 

niveau (ofte i forbindelse med lokal Agenda-21 projekter) og har bl.a. vist, hvordan 

befolkningens deltagelse har afgørende betydning for forankringen og effekten af 

myndighedernes klima- og miljøindsatser (f.eks. Hoff & Gausset 2016; Hoff & Strobel 2013; 

Holm 2007; Gausset 2013; Læssøe 2007).  
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Heroverfor repræsenterer praksisperspektivet et mere mikro- og hverdagsorienteret 

forskningsprogram, hvor forskellige studier har undersøgt sammenhængen mellem hverdagens 

miljørelaterede (forbrugs)praksisser og menneskers livsstil, holdninger og værdier (f.eks. 

Gundelach et al 2012; Petersen 2011; Røpke 2009; Shove 2002). I en stor undersøgelse af 

hvordan danske unge forholder sig til global opvarmning, konkluderer de danske sociologer og 

antropologer Peter Gundelach, Bettina Hauge og Esther Nørregård-Nielsen således, at 

sammenhængen mellem viden, holdninger og handlinger er mere kompleks end som så. Øget 

viden om klima og miljø følges således ikke nødvendigvis af en mere klimavenlig livsstil 

(Gundelach et al 2012).  

Overordnet vil jeg argumentere for, at de to perspektiver er fælles om en samlende 

grundantagelse: nemlig at adfærdsændring er hovedværktøjet til at modvirke global opvarmning, 

og at det er myndighedernes opgave at tilvejebringe denne forandring – selvfølgelig ofte i 

samspil med borgerne selv (jf. Hoff &Gausset 2016). Begge tager udgangspunkt i det 

tilsyneladende paradoksale ved, at de fleste mennesker gerne vil have, at der gøres noget for at 

forhindre miljøødelæggelser og klimaforandringer. Men at det samtidig er rigtig svært for 

politikere, kommunalt ansatte, Ngo’er osv. at få den brede befolkning til at tage et medansvar og 

deltage i klima- og miljøindsatserne, eller at ændre på deres miljøbelastende hverdagsvaner 

(Læssøe 2012:5). Som det hedder i en undertitel fra en dansk rapport om folkeoplysning og 

bæredygtig udvikling: ”Hvorfor gør de ikke som vi siger?” (ibid.). 

… til ”hvad kan vi lære af det de gør?” 

Problemet med et sådant fokus er risikoen for at ende ud i, hvad Blok kalder en ”skuffelsernes 

sociologi”, hvor offentligheden fremstilles i et konstant ”underskuds- eller mangelsprog”. Som 

han formulerer det: ”folk ved aldrig nok, de gør aldrig nok, det går for langsomt, det er for 

inkonsekvent!” (Blok 2012:23). I stedet for at undersøge borgernes manglende deltagelse i 

klimaproblematikken, ønsker jeg med dette speciale i stedet at fokusere på det faktiske 

engagement blandt befolkningen, som tidens økologiske og klimatiske kriser har afstedkommet. 

Dermed ønsker jeg at undersøge det, som Blok kalder det ”klimatiske medborgerskabs nye 

offentlighedsformer”, dvs.: 

 

”[…] de utallige, ujævne og uforudsigelige forskydninger, små og store, som 

klimaforandringerne igangsætter i praktiseringer af offentlighed, engagement, solidaritet 

og empati; kort sagt, af klima-medborgerskabets nye moralske geografier” (Blok 2012:23)  
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Det drejer sig altså ikke om at identificere forskellige veje til adfærdsændring, men om at 

anerkende innovative hverdagspraksisser som vigtige sites for sociale eksperimenter i nye klima- 

og miljøvenlige livsstile. Her kan den grønne borgeraktivisme netop ses som en måde, hvorpå 

den voksende ’globale offentlighed’ af klimabekymrede borgere udlever eksperimenter i nye 

materielle praksisser og forbrugsmønstre. I stedet for at spørge ’hvorfor gør de ikke hvad vi 

siger’, ønsker jeg kort sagt at stille spørgsmålet ’hvad kan vi lære, af det de gør’? 

Det er dette, der er omdrejningspunktet for det tredje perspektiv, som jeg har valgt at kalde 

medborgerskabsperspektivet. I stedet for at fokusere på befolkningens deltagelse i 

myndighedernes klimaindsatser (makroniveauet) eller på hverdagens mere eller mindre 

miljøvenlige praksisser (mikroniveauet) aktiveres så at sige niveauet inde midt imellem, dvs. 

hvordan mennesker kollektivt forholder sig til og agerer på klimaforandringerne, f.eks. ved at 

organisere sig i grønne borgerinitiativer.
1
 

Sådanne studier har en del til fælles med empiriske undersøgelser af grønne sociale bevægelser. I 

det følgende afsnit vil jeg derfor forsøge at placere den grønne borgeraktivisme indenfor 

eksisterende typologier over forskellige former for miljøaktivisme.  

2.3. Indkredsning af den grønne borgeraktivisme 

Indenfor den eksisterende litteratur om miljøbevægelsen findes en række typologier over 

forskellige former for miljøaktivisme. Fra medlemskab af professionelle lobbyorganisationer til 

deltagelse i træbesættelser, demonstrationer, happenings og andre former for direkte aktion (se 

f.eks. Carter 2007; Connelly et al 2012; Jamison 2001). Men hvilken form for miljøaktivisme er 

deltagelse i grønne borgerinitiativer udtryk for? For at besvare dette spørgsmål har jeg valgt at 

tage udgangspunkt i miljøsociologen Andrew Jamisons kategorisering af fire idealtypiske 

aktivismeformer: lokalsamfundsaktivisme, professionel aktivisme, militant aktivisme og 

personlig aktivisme (Jamison 2001, 2003). Baggrunden for at vælge Jamisons typologi er, at han 

                                                 

 

 

1
 Det er klart, at grænserne mellem de tre perspektiver i praksis er mere flydende end måden, hvorpå det fremlægges 

her. F.eks. kan det tænkes, at mennesker organiserer sig for netop at medvirke en forandring af hverdagens 

miljørelaterede praksisser, hvilket Repair Cafe til dels kan ses som et eksempel på, hvis vi tænker udsmidningen af 

ødelagte produkter som en specifik praksis. Som Hoff og Gausset er inde på, er derudover en stor del af de 

kommunale myndigheders klimaindsats ligeledes centreret omkring samarbejder med grønne borgerinitiativer (Hoff 

& Gausset 2016).   



 

15 

som en af de få også medregner de mere individuelle protestformer, der bl.a. kommer til udtryk 

gennem ’grøn forbrugerisme’ og i form af hverdagens forskellige miljørelaterede handlinger 

(Jamison 2001:147-175). Jeg vil kort beskrive de fire former for miljøaktivisme, hvorefter jeg vil 

placere den grønne borgeraktivisme indenfor typologien (se tabel 1).
2
 

 

 Lokal-

samfunds-

aktivisme 

Professionel 

aktivisme 

Radikal 

aktivisme 

Personlig 

aktivisme 

Eksempler NIMBY-

grupper, lokal 

modstand mod 

skifergas, 

atomaffald 

osv. 

Greenpeace, 

WWF, Friends 

of the Earth, 

NOAH, 

Danmarks 

Naturfrednings

-forening 

Earth First!, 

Sea 

Shepherds 

(og dele af 

Greenpeace) 

Den 

politiske 

forbruger 

Former for 

praksis 

Formålsrettet 

og mainstream 

Formålsrettet 

og mainstream 

Principiel og 

modkulturel 

Principiel 

og 

mainstream 

Aktions-

repertoire 

Kampagner, 

offentlig 

aktion, 

lobbyarbejde 

Kampagner, 

offentlig 

aktion, 

lobbyarbejde 

Offentlig 

aktion, civil 

ulydighed 

Ændring af 

forbrug og 

vaner 

Vision og 

formål 

At reagere på 

konkrete og 

lokale miljø-

problematikker 

Spredning af 

viden og 

bevidsthed, 

lobbyarbejde 

på vegne af 

miljøet 

Ideologisk, 

ofte 

økocentrisk, 

forsvar for 

naturen 

At gøre det 

politiske 

personligt, 

sprede grøn 

livsstil 

Tabel 1: Fire former for miljøaktivisme (Jamison 2001:151-171) 

 

Lokalsamfundsaktivismen (”community environmentalism”) opstår oftest som en modreaktion 

på specifikke sager om miljøødelæggelser i borgernes lokalområde (f.eks. lokal modstand mod 

                                                 

 

 

2
 Der kan tilføjes en del flere kategorier end dem som fremgår af Jamisons typologi. F.eks. grønne partier (Connelly 

et al 2012:108), økosamfund (Connelly et al 2012:125; Marckmann 2009) og klimaretfærdighedsgrupper, som dem 

vi så mobilisere under COP15 klimatopmødet i København i 2009 (Connelly et al 2012:118; Nøhr 2014). Som 

Jamison påpeger, kan listen således udvides i det uendelige, såfremt der tages højde for alle nuancer og variationer 

(Jamison 2011:149). Jeg har derfor valgt at holde fast i Jamisons relativt begrænsede idealtypiske kategorisering 

som led i en ’begrænsningens kunst’.  
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nedgravning af atomaffald, fældning af skov, forurening af åer og vandløb osv.) og kan være 

underbygget af stærke demokratiske undertoner om borgerinddragelse, empowerment og 

udviklingen af ’lægmandsviden’. Ligesom den professionelle aktivisme (udgjort af 

organisationer såsom Greenpeace, Friends of the Earth, NOAH osv.) er 

lokalsamfundsaktivismen overvejende instrumentelt orienteret mod at påvirke de politiske 

beslutningstagere, frem for at forsøge at forandre gældende kulturelle og værdimæssige normer. 

Det, der adskiller den professionelle aktivisme fra lokalsamfundsaktivismen, er dermed først og 

fremmest størrelsen og graden af professionalisme (de fleste store miljøorganisationer har f.eks. 

lønnet arbejdskraft). Det samme gør sig gældende for den tidsmæssige horisont, idet de 

professionelle organisationer ofte har til hensigt at være en mere permanent og etableret stemme 

indenfor miljø- og klimapolitikken. Heroverfor er den mere dybdeøkologiske og anarkistisk-

inspirerede militante aktivisme i højere grad orienteret mod bredere principielle forandringer i 

kultur og moral. Samme kulturelle fokus gør sig for så vidt også gældende for den personlige 

aktivisme, som dog antager en mere moderat og mindre synlig karakter. Med personlig aktivisme 

henviser Jamison således til: ”all of the myriadattempts to make the politicalpersonal” 

(2001:168), fra 1960’ernes og 1970’ernes modkulturelle hippiebevægelse til 1990’ernes 

artikulation af ’den politiske forbruger’.  

Mellem kollektiv protest og individuel forbrugerisme 

Umiddelbart fremstår den grønne borgeraktivisme som en hybrid mellem 

lokalsamfundsaktivismen og den personlige aktivisme. Som med den lokale aktivisme er der tale 

om små og decentraliserede initiativer med fokus på lokal sammenhængskraft og mobiliseringen 

af lokal viden og ekspertise. Dog deler den grønne borgeraktivisme ikke 

lokalsamfundsaktivismens formålsrettede og instrumentelle strategier om at påvirke de politiske 

beslutningstagere, og i forlængelse heraf heller ikke den samme karakter af midlertidighed. Som 

med den professionelle aktivisme er den grønne borgeraktivisme således ikke orienteret mod 

afgrænsede enkeltsager, men sigter oftest mod en mere permanent eksistens. Ved at fokusere på 

livsstil, forbrugsmønstre og udbredelsen af en indre økologisk bevidsthed trækkes der derudover 

på den personlige aktivismeforms mere principielle orientering. Men som nævnt overskrider den 

grønne borgeraktivisme dog også denne kategori, eftersom der i afgørende grad er tale om 

udviklingen af et fællesskab og en kollektiv forholden sig til klima- og miljøspørgsmålet.   

Således er den grønne borgeraktivisme vanskelig at placere indenfor Jamisons typologi, på trods 

af at han også medregner de mere personlige former for aktivisme. Dette peger i mine øjne på et 

aktuelt behov for at udvide den generelle forståelse for, hvilke former for aktivisme, der 
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kendetegner nutidens grønne sociale bevægelser. Til det formål vil jeg i det følgende kapitel 

kigge nærmere på den eksisterende forskning i sociale bevægelser og foreslå en alternativt 

teoretisk tilgang, som jeg mener kan bidrage med at udvide forståelsen for miljøaktivismens 

mange nuancer, herunder deltagelse i grønne borgerinitiativer.  
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Kapitel 3: Teoretisk indgangsvinkel 

I dette kapitel beskrives først den ’traditionelle’ tilgang til studiet af sociale bevægelser. Jeg vil 

dog ikke slavisk gennemgå de mange perspektiver og retninger, som karakteriserer 

forskningsfeltet. I stedet anvender jeg kultursociolog Jeffrey C. Alexanders argument om, at de 

forskellige dominerende perspektiver, trods deres forskelligheder, synes at dele en række basale 

grundantagelser, som stammer fra det han kalder ”den klassiske model” (Alexander 2006:214ff). 

Jeg foreslår på baggrund heraf inddragelsen af et alternativt begrebsapparat hentet fra den 

pragmatiske sociologi, mere specifikt fra Luc Boltanski og Ève Chiapellos teori om kritik og 

kapitalismens ånd (Boltanski & Chiapello 2006).  

3.1. Studiet af sociale bevægelser 

Den klassiske model: sociale bevægelser som strategiske aktører 

Ifølge Alexander er den konventionelle forståelse af sociale bevægelser formet af synet på de 

tidlige opstande og revolutionære bevægelser, som fejede hen over Europa i det 19. århundrede 

(Alexander 2006:214). Først og fremmest den europæiske arbejderbevægelse, men også 

forskellige former for demokratibevægelser (se f.eks. Mikkelsen 2015:97-105), såvel som – i den 

mere ekstreme ende – den franske og den russiske revolution. Hovedformålet med disse 

bevægelser var en mobilisering af ’masserne’, så det blev muligt at tilkæmpe sig magten fra den 

antagonistiske stat. Fra begyndelsen var synet på de sociale bevægelser således præget af et 

grundlæggende instrumentelt og rationalistisk perspektiv med betoning af aspekter såsom magt, 

strategi og kontrol. Den sociale mobilisering blev med andre ord anset som det mest effektive 

middel til at opnå den ønskede politiske redistribuering af magt (Alexander 2006:215).  

Med henvisning til Alain Touraine – en af hovedskikkelserne indenfor studiet af sociale 

bevægelser – påpeger Alexander, hvordan denne klassiske forståelse af de sociale bevægelser 

ydermere afspejlede en marxistisk opfattelse af social forandring. Således opfattedes ændringer i 

den kulturelle, etiske og moralske ’overbygning’ først som mulige efter en revolution af de 

grundlæggende økonomiske og politiske strukturer i den samfundsmæssige ’basis’ (ibid.).  

Alexanders vigtige pointe er, at den klassiske models forståelse af sociale bevægelser som 

strategiske og målrettede aktører er fortsat ind i det 20. århundredes teoretiske og politiske 

praksis - blot i en ”sekulariseret” form, dvs. afskrællet den revolutionære retorik (ibid.:217). 

Indenfor forskningsmæssige perspektiver såsom ressourcemobilisering og politisk 
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opportunitetsteori anskues sociale bevægelser således stadig som strategiske aktører, der via 

brugen af et bestemt ’aktionsrepertoire’ (demonstrationer, blokader, underskriftsindsamlinger 

osv.) har til formål at indfri klare politiske mål (ibid.:218). Analytisk betyder det et fokus på 

forhold såsom ’mobilisering’, ’modstandere’, ’strategi’ og ’succes’. Forhold som forudsætter en 

empirisk grænsedragning mellem organiserede grupper, der kan formulere en sammenhængende 

taktik og vision, og den løsere form for aktivisme, som den grønne borgeraktivisme er udtryk 

for.  

Ydermere er dermed den klassiske modelfokus på forhold, som i vid udstrækning bestemmes af 

eksterne kræfter, der er uden for subjektiv kontrol, såsom adgangen til materielle ressourcer, 

eksistensen af politiske modstandere eller graden af statslig undertrykkelse (ibid.). Aktørernes 

motivation for at deltage, den mening de tilskriver deres handlinger, eller den ideologi og de 

værdier, som ligger bag, tilføjes indenfor disse instrumentelle perspektiver ingen nævneværdig 

ontologisk tyngde. I bedste fald inddrages disse mere subjektive dimensioner som strategier til at 

mobilisere masserne, dvs. som et slags ”kulturelt værktøj” (ibid.:220).
3
  

’Gamle’ og ’nye’ sociale bevægelser 

Den markante bølge af kritiske sociale bevægelser, som fulgte ungdomsoprøret i 1968, herunder 

en række af de store miljøorganisationer, gav indenfor det videnskabelige felt anledning til 

betegnelsen nye sociale bevægelser (”new social movements”). Ifølge fortalere for dette 

perspektiv – herunder Alberto Melucci, Alain Touraine og Jürgen Habermas – var der tale om en 

grundlæggende ny form for social bevægelse. Hvor de ’gamle’ klassebaserede bevægelser var 

orienteret mod materielle og økonomiske forhold, samt organiseret og kollektiv handling, var de 

’nye’ bevægelser således i højere grad orienteret mod post-materielle værdier, identitet og livsstil 

(Fabian et al 2015:20; Martin 2015:9). Der var således tale om en form for ”kulturel vending” i 

studiet af sociale bevægelser. En vending som i øvrigt afspejler den generelle orientering mod 

                                                 

 

 

3
 Alexander anerkender at framing-perspektivet netop forsøger at indfange disse mere subjektive faktorer. F.eks. 

David Snows teori om, hvordan den kognitive og kulturelle ”framing” af emner har stor betydning for sociale 

bevægelsers praksis (Alexander 2006:221). Problemet er imidlertid, at de subjektive og kulturelle elementer stadig 

indskrives i en instrumentel ramme, som en del af den kollektive mobiliseringsproces (se også Martin 2015:55). For 

Alexander betyder det at framing perspektivet heller ikke bryder med den klassiske models teoretiske implikationer, 

men blot ”vender dem på hovedet” (Alexander 2006:221-224). 
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det sociale livs diskursive, affektive og identitetsmæssige dimensioner, som fra slutningen af det 

20. århundrede fandt sted indenfor human- og samfundsvidenskaberne (Fabian et al 2015:19).  

Ifølge Alexander undgår dog selv ikke dette kultur- og identitetsorienterede perspektiv den 

klassiske models forståelse af sociale bevægelser. Han hæfter sig især ved, at såvel Touraine som 

Melucci forklarer de sociale bevægelsers ændrede form som et resultat af skiftet fra det 

industrielle til det post-industrielle samfund (Alexander 2006:224; se også Martin 2015:66). De 

kæder således udskiftningen af de ’gamle’ materielle værdier med det ’nye’ fokus på 

selvrealisering, frihed og anerkendelse sammen med en generel forandring af menneskets 

levevilkår. De generationer, som voksede op i efterkrigstidens velfærdsstat, havde med andre ord 

ikke oplevet den fattigdom, arbejdsløshed og mangel på materielle goder, som deres forældre og 

bedsteforældre var bekendt med. For dem var der, ifølge ”new social movement” teoretikerne, 

således ikke noget behov for at kæmpe arbejderbevægelsens ’gamle kampe’. Til gengæld 

oplevede de en begrænsning af deres frihed og udfoldelsesmuligheder, f.eks. på universiteterne. 

Deres kritik blev derfor i stedet rettet mod de af kapitalismens institutioner, der indbefattede 

standardisering, ensretning, kommercialisering og ’affortryllelse’ (Martin 2015:63f).  

For f.eks. Touraine var den klassiske revolutionære model således ikke problematisk i sig selv, 

men derimod ”valid for its time and space” (Alexander 2006:225). Dette er Alexander uenig i, da 

han påpeger, hvordan det ’gamle’ materialistiske fokus – som altså både var at finde i den 

marxistiske teori og i de sociale bevægelsers strategiske fokus – ikke var ensbetydende med, at 

tidligere tiders sociale bevægelser var uden kulturelt eller etisk indhold (ibid.:215, 228). Han 

argumenterede tværtimod for, at også de ’gamle’ bevægelser var orienteret mod udviklingen af 

nye kulturelle normer og kollektive identiteter – en dimension, som således overses ved 

udelukkende at forstå dem som orienteret mod politisk repræsentation og magt.
4
 

Mod en kulturel analyse af sociale bevægelser 

Det brud med eksisterende forskning, som ”new social movement” perspektivet argumenterer 

for, synes altså at være af empirisk, og ikke teoretisk, art. Således konkluderer Alexander, at det 

                                                 

 

 

4
 Et lignende argument er fremført af bl.a. sociolog Craig Calhoun, der har kritiseret ”new social movement” 

perspektivet for at være ”historisk nærsynet”. Ifølge Calhoun har f.eks. kvindebevægelsen således rødder mere end 

200 år tilbage i tiden, og f.eks. arbejderbevægelsen handlede om meget mere end bare løn og jobsikkerhed, men 

også om værdier omkring børnearbejde, uddannelse, fællesskab og immigranters status (Fabian et al 2015:18, 20; 

Martin 2015:70f).   
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stadig er de makroøkonomiske strukturer, der indenfor ”new social movement” perspektivet 

fremhæves som den primære kilde til social forandring, og ikke samfundets normative 

forskydninger (Alexander 2006:224). For Alexander betyder det, at ”new social movement” 

perspektivet, uanset sine gode hensigter, er kommet til at fungere som et skalkeskjul for den 

klassiske model, hvilket har tilladt den gamle ”teoretiske struktur” at bestå (Alexander 

2006:226).
5
 

I forhold til specialets problemstilling kan der argumenteres for, at problemet med den klassiske 

model dermed er, at den bidrager til at indsnævre det forskningsmæssige fokus. Således påpeger 

Connelly et al. at der indenfor studiet af grønne sociale bevægelser er en tendens til at fokusere 

på miljøbevægelsens etablerede organisationer og protestgrupper såsom Greenpeace og 

EarthFirst! (Connelly et al 2012:123). Det kan således konkluderes, at den mere diffuse og svært 

definerbare miljøaktivisme, såsom den grønne borgeraktivisme, ofte overses, da den er 

vanskeligere at analysere som en ’strategisk og formålsrettet aktør’. Det kan f.eks. ses i Andrew 

Jamisons kategorisering af de fire former for miljøaktivisme. Selvom han både inddrager den 

’personlige aktivisme’ og tager højde for, at ikke al miljøaktivisme er formålsorienteret, er det 

således stadig vanskeligt at placere den grønne borgeraktivisme inden for hans typologi, 

eftersom den hverken er udtryk for personlig aktivisme eller ’traditionel’ kollektiv aktion.  

Ifølge Alexander kræver det en radikal ”rehistorisering” af forståelsen af såvel gamle som nye 

sociale bevægelser, såfremt der skal tegnes et alternativt og mere kulturelt orienteret billede af 

sociale bevægelser (Alexander 2006:228f). Til det formål har jeg valgt at inddrage et alternativt 

sociologisk begrebsapparat i form af den fransk pragmatiske sociologi. Dette vil blive beskrevet i 

næste afsnit.  

                                                 

 

 

5
 Jeg er opmærksom på, at Alexanders fremlægning af den eksisterende litteratur om sociale bevægelser kan 

kritiseres for at fremhæve forskelle og brudflader, frem for de mange overlap og ’samtaler’ som også finder sted 

mellem de forskellige perspektiver (se f.eks. Diani 2015:104). Således indeholder især forståelsen af ”new social 

movements” en del elementer, som kan tænkes med fordel at kunne bidrage til en forståelse af den grønne 

borgeraktivisme. F.eks. Meluccis kritik af tidligere forskning for at fokusere for ensidigt på de sociale bevægelsers 

’offentlige ansigt’ og for lidt på de mere kulturelle og ’præ-politiske’ dimensioner af den kollektive aktion, som 

finder sted i hverdagens og civilsamfundets sociale netværk (Martin 2015:67). Selvom dette uden tvivl kunne være 

interessant at inddrage, har jeg dog af ressourcemæssige årsager afgrænset mig fra at gå mere i dybden med ”new 

social movement” teoretikerne, såsom Melucci, Habermas og Touraine.   
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3.2. Pragmatisk sociologi 

Den pragmatiske sociologi er en anden tilgang til studiet af samfundets protestformer og social 

forandring, der sætter det ’flow’ af kritiske ytringer og praksisser, der ustandseligt kommer til 

udtryk i hverdagens forskellige afskygninger, i centrum for den sociologiske analyse. Et af 

hovedværkerne er Luc Boltanski og Ève Chiapellos ”Kapitalismens nye ånd”, som udkom på 

fransk i 1999. Værket giver både en historisk analyse af forholdet mellem samfundskritikken og 

kapitalismens udvikling, og er samtidig et produkt af den særlige sociologiske orientering, som 

den franske pragmatisme repræsenterer (du Gay & Morgan 2013:12). I det følgende afsnit 

fokuserer jeg på den historiske analyse, som jeg sætter i relation til studiet af sociale bevægelser. 

Den franske pragmatismes teoretiske forudsætninger og grundmodeller, som min analyse af den 

grønne borgeraktivisme er bygget op omkring, uddybes derimod i næste kapitel.  

Om kapitalismens ånd og kritikkens tvetydighed 

Boltanski og Chiapello tager i ”Kapitalismens nye ånd” afsæt i det, de kalder en ”historisk 

gåde”: Hvorfor var perioden 1968-78 karakteriseret ved historisk stor samfundskritisk aktivitet, 

strejker og sociale konflikter, mens perioden 1985-1995 var præget af et nærmest totalt fravær af 

sociale bevægelser og kritisk modstand? (Boltanski & Chiapello 2011:201). I lighed med ”new 

social movement” perspektivet undersøger Boltanski og Chiapello således den bølge af sociale 

bevægelser, der fulgte ungdomsoprøret i 1968. Samtidig relaterer de den til bredere 

samfundsmæssige forandringer. Som det vil fremgå af det følgende, indtager Boltanski og 

Chiapello dog en markant anden position i forhold til spørgsmålet om social forandring. I stedet 

for at tage udgangspunkt i overgangen fra det industrielle til det post-industrielle samfund, har de 

udviklet en teori om forandringer af kapitalismens ånd, forstået som det værdisystem, hvorudfra 

kapitalismen finder legitimitet og styrke (ibid.:202). Jeg skal kort gennemgå de centrale 

elementer af denne teori, før jeg beskriver hvordan Boltanski og Chiapello kan supplere de mere 

konventionelle tilgange til studiet af sociale bevægelser.  

Boltanski og Chiapello argumenterer for, at forståelsen af det nutidige samfund som et 

kapitalistisk samfund begynder med en forståelse for de dynamikker der gør, at kapitalismen 

opfattes af befolkningen som en legitim samfundsorden. Dvs. det der gør, at kapitalismen 

forbindes med en garanti for sikkerhed (for at have en stabil indtægt, for at ens børn skal klare 

sig osv.), selvudfoldelse (dvs. at ens liv opfattes som spændende og meningsfuldt), og samtidig 

bidrager til det fælles bedste (dvs. ikke bare kommer de rige og magtfulde til gode) (ibid.:206). 

Dette hænger sammen med at kapitalismen, ifølge Boltanski og Chiapello, i bund og grund er et 

”absurd system” (2011.:203): der er således intet indlejret i kapitalismen (forstået helt overordnet 
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som den fredelige akkumulation af goder), der sikrer, at folk automatisk vil bakke op om 

systemet. Boltanski og Chiapello konkluderer, at med kapitalismen har lønarbejderne tværtimod 

”mistet ejerskabet over frugten af deres arbejde samt ethvert håb om nogensinde at kunne 

arbejde som andet end en anden persons underordnede” og ejerne af produktionsmidlerne, 

kapitalisterne, er for deres del ”lænket til en uendelig og umættelig proces” (ibid.).  

Alligevel, trods disse lidet motiverende forhold, har kapitalismen historisk set vist sig at være 

”uendelig meget mere robust, end dets kritikere, og først og fremmest Marx, nogensinde havde 

forestillet sig” (Boltanski & Chiapello 2011:204). Begrebet om kapitalismens ånd – som i øvrigt 

er lånt af Max Weber – tjener her til at forklare, hvordan kapitalismen mod alle odds har 

overlevet ved på forskellig vis at indoptage og inkorporere dele af den kritik, som er blevet rettet 

imod den. Samfundskritikken, som bl.a. kommer til udtryk i sociale bevægelser, tildeles hermed 

en ganske bestemt, og på sin vis tveægget, funktion: 

 

”Den er på én gang det, som sætter spørgsmålstegn ved kapitalismen og bringer den i fare, 

samtidig med at den sikrer kapitalismens overlevelse og hjælper den med at transformere 

sig, i det omfang kapitalismen formår at inkorporere de elementer, som kritikken påpeger” 

(Blondeau & Sevin 2008:56).  

 

Kritikken tilføjer med andre ord kapitalismen det moralske grundlag eller ”ånd”, som den ellers 

mangler. I modsætning til Max Webers forståelse af kapitalismens ånd som en ekstern støtte, der 

kun er nødvendig for kapitalismens opkomst, beskriver Boltanski og Chiapello dog den 

kapitalistiske ånd som noget, kapitalismen kontinuerligt er afhængig af (Albertsen 2008:70). 

Dermed er den heller ikke statisk, men et ”historisk væsen”, der ændrer sig fra periode til periode 

(Blondeau & Sevin 2008:57).  

I dette lys definerer Boltanski og Chiapello tre historiske ”ånder”, der har efterfulgt hinanden 

siden 1800-tallet (se tabel 2). Kapitalismens første ånd bebor slutningen af 1800-tallet og knytter 

sig til tidens puritanske, fremskridtsoptimistiske og borgerlige moral, der manifesterede sig i små 

familieejede iværksættervirksomheder. Den anden ånd karakteriserede perioden 1940-1970 og 

ræsonnerer på mange måder med det, ”new social movement” perspektiver kalder 

”industrisamfundet”. Arbejdsmarkedet var her organiseret i store, bureaukratiske virksomheder, 

kendetegnet ved fordistiske og tayloristiske arbejdsmetoder, som sikrede de ansatte både 

finansielt og karrieremæssigt. Nøgleordene er meritokrati, velfærdssamfund og fremkomsten af 

den nye middelklasseforbruger. Kapitalismens tredje ånd har ifølge Boltanski og Chiapello 

konsolideret sig siden 1980’erne. De argumenterer, at den tredje ånd udgør det moralske 
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grundlag for det (”post-industrielle”) ”netværkssamfund”, hvor mobilitet, projektdannelse og 

evnen til at knytte forbindelser sættes i højsædet. Niels Albertsen har karakteriseret de tre ånder 

som hhv. ”iværksætterånden”, ”organisationsånden” og ”projektånden” (Albertsen 2008:719).  

 

 

Den første ånd 

”Iværksætter-

ånden” 

Den anden ånd 

”Organisations-

ånden” 

Den tredje ånd 

”Projektånden” 

Periode 
Slutningen af 1800-

tallet 
1940-1970 Siden 1980’erne 

Former for 

kapital 

akkumula-

tion 

Små familie-

virksomheder 

Store industrielle 

firmaer, masse-

produktion 

Netværks-

virksomheder, 

global finans 

Incitament 

Fremskridt, 

mulighed for 

foretagsomhed 

Mulighed for 

karriere og magt, at 

’stige i graderne’ 

Ingen autoritære 

chefer, mulighed for 

innovation og 

kreativitet, konstante 

forandringer 

Sikkerhed 

Tryghed i den 

borgerlige moral: 

familiedyder, 

ejendomsbesiddelse 

og 

sparsommelighed 

Tryghed i karriere-

planlægning, 

velfærdsstat 

Tryghed i sin egen 

”ansættelighed”, for 

de mobile og 

tilpasningsdygtige 

Retfærdig-

hed 

Barmhjertighed, 

velgørenhed og 

paternalisme 

Meritokrati, 

omfordeling af 

produktions-

overskud, 

tilknytning til staten 

Nye former for 

meritokrati, der 

værdsætter 

mobilitet, evne til at 

danne netværk. 

Tabel 2: Kapitalismens ånd (Blondeau & Sevin 2008:57; Boltanski & Chiapello 2011:201) 

Social kritik og kunstnerisk kritik 

Med ideen om kapitalismens ånd tilskriver Boltanski og Chiapello samfundskritikken en central 

rolle som ”katalysator” for social forandring (Boltanski & Chiapello 2011:204). Som de 

argumenterer, så er ”kritikken af kapitalismen lige så gammel som kapitalismen selv” 

(ibid.:227). På baggrund heraf skelner Boltanski og Chiapello mellem to former for kritik, social 

kritik og kunstnerisk kritik, som har gjort sig gældende gennem historien. I det følgende vil jeg 
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argumentere for, hvordan disse to kritikformer på mange måder minder om det, der indenfor 

”new social movement” perspektivet betegnes ’gamle’ og ’nye’ sociale bevægelser.
6
 

Den sociale kritik har især været båret af arbejderbevægelsen og udfordrer selve grundtanken 

bag det ulige kapitalistiske samfund (ibid.:227). Fokus er primært på problematikker vedrørende 

lønarbejdet og klassebaseret udbytning og undertrykkelse – et fokus, som således er meget lig de 

’gamle’ sociale bevægelsers kamp for omfordeling, lighed og social retfærdighed. Heroverfor 

adresserer den kunstneriske kritik, der kan spores tilbage til 1800-tallet bohememiljøer, nogle 

helt andre problematiske aspekter ved kapitalismen. Her er kritikken rettet mod det kapitalistiske 

samfunds tendens til ensretning, tingsliggørelse, kommercialisering og fremmedgørelse – ikke 

kun i arbejdslivet, men også i det private, i forbrugsmønstre og uddannelse (ibid.). Livet i det 

kapitalistiske samfund kritiseres med andre ord for at have mistet autenticitet, dybde, fortryllelse 

og uforudsigelighed – en kritik, som harmonerer med de ’nye’ sociale bevægelsers fokus på 

post-materielle værdier, livsstil, autonomi og anerkendelse.  

Ifølge Boltanski og Chiapello var den kritiske periode 1968-1978 således karakteriseret ved, at 

de to kritikformer indgik i en fælles front mod kapitalismen og dermed rystede den i dens 

grundvold (Boltanski & Chiapello 2011:229). I deres historiske analyse af de år, der fulgte, viser 

de hvordan social- og kunstnerkritikken på forskellig vis blev simultant ankerkendt og afvæbnet, 

og således – ganske modsat intentionerne med kritikken – medvirkede til en forandring og 

styrkelse af den kapitalistiske ånd. Det er ifølge Boltanski og Chiapello forklaringen på, hvorfor 

kapitalismens institutioner i dag tilbyder meget af det som 1960’erne og 1970’erne blev anklaget 

for at mangle: rum for innovation og kreativitet, løst strukturerede organisationer, mobilitet og 

mulighed for selvrealisering osv. (Held 2011:36). 

                                                 

 

 

6
 En lignende parallel drages af Henrik Jøker Bjerre (jf. specialets indledning) som sætter lighedstegn mellem 

miljøaktivismens historiske forandring og den transformation fra kapitalismens ”anden” til ”tredje” ånd, som 

Boltanski og Chiapello beskriver (Bjerre 2008:130). Således afspejler miljøbevægelsens kritik, ifølge Bjerre, den 

kunstneriske kritik, som blev simultant anerkendt og afmonteret (ibid.: 133). Som det vil fremgå er jeg dog enig med 

Chiapello i, at den grønne kritik er en selvstændig kritikform, som derfor ikke blot kan reduceres under den 

kunstneriske kritik. Selvom Bjerres sammenligning er interessant, mener jeg derfor ikke, at den er tilstrækkelig til at 

forklare og forstå miljøbevægelsens kritik. 
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Udvidelse af rammen: den nye økologiske kritik 

I en artikel fra 2013 udvider Ève Chiapello den historiske analyse, som hun og Boltanski foretog 

i ”Kapitalismens nye ånd” (Chiapello 2013). Udover den sociale og den kunstneriske kritik, 

tilføjer hun således to andre kritikformer, hhv. en konservativ kritik og en økologisk kritik (se 

tabel 3 for en samlet oversigt over de fire kritikformer). Samtidig understreger hun, hvordan de 

fire former for kritik i løbet af samfundets forskellige ”reformperioder” (såsom perioden 1968-

1978) indgår i forskellige kompromisser med hinanden og med samfundets dominerende kræfter 

i et forsøg på at finde nye ”tredje veje”, dvs. nye måder hvorpå kapitalismen kan udvikle sig i 

den retning, som kritikken trækker (Chiapello 2013:61). 

 

 
Konservativ 

kritik 
Social kritik 

Kunstnerisk 

kritik 

Økologisk 

kritik 

Årsager til 

indignation 

Moralsk 

disintegration, 

ødelæggelse 

af solidaritet, 

klassekamp 

Fattigdom, 

ulighed, 

udbytning, 

undertrykkelse, 

klasse-

domination 

Middelmådighed, 

dumhed,  

ensretning, 

standardisering, 

kommercialisering, 

fremmedgørelse   

Ødelæggelsen 

af 

økosystemer, 

dyrearter og 

menneskelige 

levesteder 

Under-

liggende 

værdier 

Alle 

menneskers 

fælles 

værdighed, 

uafhængighed 

mellem 

klasserne, 

elitens 

moralske 

pligter 

Arbejde, 

økonomisk og 

politisk lighed 

som en 

nødvendige 

betingelse for 

sand frihed 

Personlig 

autonomi, smag og 

raffineret eksistens 

(kunst, filosofi, 

sandhed osv.) 

Alle levende 

væseners 

fælles 

værdighed, 

inkl. 

fremtidens 

generationer 

Tabel 3: De fire kritikformer (Chiapello 2013:65) 

 

Ifølge Chiapello vidner de mange forbundne – sociale, økologiske, moralske, økonomiske og 

finansielle – kriser, som samfundet i øjeblikket står overfor endvidere om, at der er ved at 

indtræde en ny genvindingscyklus (”cycle of recuperation”), i løbet af hvilken en kritik vil blive 

assimileret – på samme måde som det skete for 30-40 år siden (Chiapello 2013:61). I 
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modsætning til dengang er det dog ikke længere den kunstneriske og sociale kritik, som er i 

centrum (selvom de stadig spiller en rolle), men derimod den økologiske kritik
7
.  

Ifølge Chiapello var den økologiske kritik allerede en indlejret del af den kombination af kritik, 

der karakteriserede 1970’ernes reformperiode, men uden at den formåede at ”reorientere 

kapitalismen” på en nævneværdi måde (Chiapello 2013:60). Anderledes mener Chiapello, at det 

ser ud i dag, hvor global opvarmning og udsigten til en udtømning af jordens naturressourcer 

indenfor få årtier, har stillet samfundets kritiske (såvel som magthavende) aktører i en markant 

ny situation (Chiapello 2013:74f).  

Fordelen ved at inddrage dette perspektiv er således, at der ikke kun er tale om en begrebslig 

udvidelse af den ramme, som Boltanski og Chiapello fremlagde i ”Kapitalismens nye ånd”, men 

også en tidslig opdatering. Samtidsdiagnostisk synes der således at være sket meget siden 

Boltanski og Chiapellos oprindelige udgangspunkt i slut-90’erne, ikke mindst på baggrund af 

00’erne og 10’ernes finansielle og økonomiske krise, såvel som den stigende erkendelse af 

alvorligheden af de menneskeskabte klimaforandringer – og dertilhørende udfordringer med 

tilsvarende politisk handling.  

3.3. Social forandring og samfundets kritiske ideer 

Indeværende speciale er således baseret på en pragmatisk sociologisk tilgang til studiet af 

samfundets sociale bevægelser.
8
Det er mit argument, at fordelen ved at inddrage den 

                                                 

 

 

7
 Indholdet af den økologiske kritik vil blive beskrevet nærmere i analysen, når den bringes i anvendelse. 

8
 Tilsvarende forsøg på at kombinere fransk pragmatisk sociologi med studiet af sociale bevægelser er i en dansk 

kontekst foretaget af bl.a. Anders Blok og Marie Leth Meilvang, der i relation til bæredygtighed og byplanlægning, 

har undersøgt hvordan urbane aktivister bevæger sig mellem det Thévenot kalder familiære og offentlige 

”engagementer” (Blok & Meilvang 2015), og Mathias Herup Nielsen, der har undersøgt det ”kritiske register”, som 

kontanthjælpsmodtagere trækker på i deres protest mod forringelser af velfærdsydelser (Nielsen 2015). Selvom 

Bella Marckmann ikke anvender betegnelsen ’sociale bevægelser’ har hun ligeledes, i sin afhandling om 

økosamfund i Danmark, anvendt Boltanski og Thévenots regimemodel til at analysere økosamfundenes kritiske 

praksis (Marckmann 2009). Andre danske studier, som er værd at nævne, er Silas Harrebyes formulering af en ny 

”kreativ aktivisme”, som på forskellige måder overskrider traditionelle sociale bevægelsesformer (Harrebye 2015), 

og Pelle Korsbæk Sørensens formulering af ”projektbaseret aktivisme”, som dog endnu ikke er publiceret (Sørensen 

2012). 
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pragmatiske sociologi er, at teoriretningen åbner op for en tilgang, hvor aktørernes egne kritiske 

og normative forestillinger tildeles en central ontologisk vægt. Frem for et fokus på de sociale 

bevægelsers strategier, taktikker eller aktionsrepertoire, muliggør den pragmatiske sociologi 

således et mere substantielt fokus på de kulturelle og moralske dimensioner, som går forud for 

eller ligger bagved protesten. 

Som Boltanski og Chiapello selv formulerer det, ønsker de et opgør med de tilgange, som 

behandler de ”forklarende faktorer (typisk af teknologisk, makroøkonomisk eller demografisk 

art)” som om de var kræfter, der eksisterer uafhængigt af det menneskelige vilkår og uden for 

rækkevidde af de aktører, der er udsat for dem, ”på samme måde som mennesker er udsat for en 

storm” (2011:235). De argumenterer for, at menneskeheden ”ikke bare[er] underkastet historien, 

den skaber den også” (Boltanski & Chiapello 2011:235). Ifølge den pragmatiske sociologi kan 

en forståelse af social forandring og økonomiske transformationer således ikke adskilles fra en 

forståelse af samfundets kritiske ideer. Som Chiapello beskriver det: 

 

”Many social innovations were initially conceived and tried out by reformers who were 

sometimes considered utopian dreamers by their contemporaries, before being put into 

practice and encouraged by enlightened business managers or incorporated into law by 

progressive politicians” (Chiapello 2013:60) 

 

Det drejer sig således ikke længere om at undersøge, hvad samfundet gør mennesker til, men om 

”hvad mennesker gør – eller kan gøre – som handlende væsener, der ikke kun tilpasser sig deres 

omgivelser, men også bestandigt arbejder på at ændre dem” (Held 211:9). Historien er derfor 

ikke noget der sker, men er udtryk for en række kulturelle processer, som skabes af mennesker 

gennem deres kritiske praksisser.  

Jeg vil argumentere for, at dette syn på social forandring harmonerer med 

’medborgerskabsperspektivets’ fokus på at undersøge det faktiske politiske og normative 

engagement blandt befolkningen (jf. afsnit 2.2.). I forhold til en forståelse af den grønne 

borgeraktivisme indebærer det en analyse af de ideer og den kritik, som fremstilles i forbindelse 

med aktivismens normative praksisser og som kan pege i retning af større samfundsmæssige 

moralske forskydninger.   
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Kapitel 4: Teoretisk analysemodel 

I forrige kapitel argumenterede jeg for, hvordan en fransk pragmatisk tilgang til studiet af sociale 

bevægelser med fordel kan anvendes til at analysere den grønne borgeraktivisme. I dette afsnit 

vil jeg redegøre for den teoretiske konstruktion, som jeg anvender i min analyse. Det drejer sig 

om Boltanski og Thévenots teori om kritik og retfærdiggørelse, som den fremlægges i værket 

”Om retfærdiggørelse” fra 1991 (Boltanski & Thévenot 2006).  

Fordelen ved denne teori er, at den tager udgangspunkt i de hverdagslige situationer i det sociale 

liv, hvor aktører fremsætter kritik eller retfærdiggør deres egen position (Boltanski 2011:68). Der 

er således tale om et væsentligt mere hverdagsorienteret og situationsnært teoretisk niveau end 

det, som figurerer i Boltanski og Chiapellos analyse af samfundets historiske transformationer. 

Hvor ”Kapitalismens nye ånd” således tjener til at placere den grønne borgeraktivisme i en 

historisk og samfundsmæssig kontekst, anvendes ”Om retfærdiggørelse” derimod som et mere 

konkret teoretisk greb til at åbne op for den kritik og de retfærdiggørelser, som kommer til 

udtryk i forbindelse med Repair Cafe.  

Før jeg beskriver teoriens grundkomponenter, vil jeg dog redegøre for, hvordan udgangspunktet 

for retfærdiggørelsesteorien – og for den franske pragmatisme i det hele taget – hviler på et 

radikalt opgør med den klassiske sociologis stærke ’kritiske’ tankegods, særligt som den kommer 

til udtryk hos en af dens hovedaktører, Pierre Bourdieu.  

4.1. En sociologi om kritik 

Luc Boltanski og Laurent Thévenot var oprindeligt elever af Bourdieu og således skolet indenfor 

den ’kritiske sociologi’. Efterhånden som deres eget empiriske arbejde udviklede sig, vendte de 

sig dog efterhånden mod det, de opfattede som den kritiske sociologis ensidige fokus på at 

afsløre samfundets skjulte strukturer og bagvedliggende magtinteresser (Held 2011:7). Især 

hæftede de sig ved Bourdieus ontologiske antagelse om, at der findes en social virkelighed, der 

eksisterer uafhængigt af almindelige menneskers bevidsthed, og som det er sociologens primære 

opgave at afsløre. En antagelse, som i øvrigt går igen i store dele af den samfundsvidenskabelige 

litteratur, fra økonomernes ”usynlige hånd” til Marx’ ”produktionsrelationer” og Durkheims 

”kollektive kræfter” (ibid.:17). Fælles for disse ellers meget forskelligartede teorier er 

fremstillingen af virkeligheden som spaltet i to niveauer, nærmest – for nu at låne en analogi af 

Lars Held – som i filmen The Matrix: ”Det ene refererer til aktørernes egne forestillinger om 
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deres handlingers motiver og konsekvenser, mens det andet henviser til en dybere, mere objektiv 

virkelighed, som kun forskeren har adgang til” (ibid.:17) 

I stedet for at forklare aktørernes handlinger og værdier med henvisning til en skjult virkelighed, 

ønskede Boltanski og Thévenot derimod at tildele aktørernes egne forestillinger om verdens 

beskaffenhed en egentlig ontologisk vægt. De ønskede med andre ord ikke at tilvejebringe en 

”afsløring af det skjulte” men en ”afklaring af det manifeste” (ibid.:19). Videnskabsteoretisk 

tager Boltanski og Thévenot sådan set stadig udgangspunkt i en dobbelt social ontologi, hvor 

verden opfattes som en arkitektur på to niveauer: ét for aktørernes spredte praksisser i en verden 

befolket af forskellige objekter, og et andet for de moralske principper eller konventioner, som 

aktørernes handlinger koordineres ud fra. Dvs. et niveau præget af uorden og kaos, og et andet af 

orden og konventioner (Blondeau & Sevin 2008:43). Den afgørende forskel er, at dette 

konventionelle og på sin vis strukturerende niveau, der således udgør grundlaget for den sociale 

orden, ikke er uerkendt af eller fungerer uafhængigt af aktørerne.  

Som alternativ til den ’kritiske sociologi’ udviklede Boltanski og Thévenot derfor en ’sociologi 

om kritik’ eller en ’kritikkens sociologi’; et teoretisk program, som ikke i sig selv søger at være 

’kritisk’ (forstået som afsløringen af skjulte magtforhold), men som derimod ønsker at stille 

skarpt på aktørernes egne kritiske praksisser. Dvs. undersøge det konstante ’flow’ af kritik, som 

finder sted i alle livets sociale sammenhænge - denne ”uophørlige murren, som vidner om 

indignationen, smerten, men også den foruroligelse, som vækkes af uretfærdighedsfølelsen”, og 

som ”den sociale verden i sine mest hverdagsagtige situationer [er] konstant gennemsyret af” 

(Boltanski 2011:87).  

4.2. Teorien om retfærdiggørelse 

I ”Om retfærdiggørelse” udfolder Boltanski og Thévenot således de teoretiske principper, som 

former forholdet mellem det sociale livs to niveauer: mellem hverdagens kritiske situationer på 

den ene side og de mere overordnede moralske konventioner på den anden. Selvom der er tale 

om en moralteori, adskiller Boltanski og Thévenot sig dog fra de klassiske moralfilosofiske 

teorier på særligt ét centralt punkt. I stedet for en formulere et enkelt overgribende moralsk 

princip – såsom Habermas’ normative ideal om livsverdenens ”kommunikative rationalitet”, 

eller Rawls’ teori om retfærdighed, som den viser sig bag ”uvishedens slør” – mener Boltanski 

og Thévenot tværtimod, at det sociale liv koordineres ud fra en flerhed af forskellige 

handlingslogikker, som eksisterer på samme tid og i samme sociale rum (Boltanski 2011:17; se 

også Bénatouïl 1999:383; Blok 2013a:535; Blondeau & Sevin 2008:43). Ifølge Boltanski og 

Thévenot er det moderne, komplekse samfund således karakteriseret ved en pluralitet af 
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forskellige opfattelser af, hvad der udgør ’det gode liv’, og som alle har principielt lige stor 

moralsk værdi. I modsætning til opfattelsen hos f.eks. den kritiske Frankfurterskole, er der 

således ikke nogen overordnet normativ ’målsætning’, som samfundet, med kritikkens hjælp, 

kan arbejde sig hen imod for dermed at blive mindre patologisk og mere retfærdigt (Crone et al 

2008:10).  

I stedet for at opstille og formulere en normativt begrundet utopi om det gode samfunds legitime 

orden, undersøger Boltanski og Thévenot i stedet de forskellige (og ofte konfliktende) former for 

normativitet, som eksisterer side om side i den empiriske virkelighed, og som kommer til udtryk 

gennem aktørernes kritiske praksisser (Boltanski 2011:17). Dermed ikke sagt, at alle 

hverdagslivets beskyldninger, brok og beklagelse kan betegnes som legitim kritik i den forstand, 

som her menes.  For Boltanski og Thévenot er værdisociologiens ”ubegrænsede pluralisme” og 

”ekstreme tolerance i forhold til hvad der kan betegnes som en ”værdi”” (Blondeau & Sevin 

2008:43), således lige så problematisk som den politiske filosofis ”formelle universalisme” 

(Boltanski & Thévenot 2011:50).  

Som en måde at bygge bro mellem disse to yderpositioner, argumenterer Boltanski og Thévenot 

for, at der eksisterer en begrænset flerhed af legitime værdiordener. Disse er ikke tilknyttet 

forskellige klasser eller grupper – som det ofte gør sig gældende indenfor den klassiske 

(værdi)sociologi – men derimod konkrete situationer (Boltanski 2011:51). I modsætning til 

f.eks. Bourdieus begreber om habitus og kapital, er de moralske værdiordener således 

almengyldige. De sameksisterer side om side i det samme sociale rum og er i princippet lige 

tilgængelige for alle, uanset baggrund (Crone et al 2008:8).  

Retfærdiggørelsesregimerne 

I alt definerer Boltanski og Thévenot i udgangspunktet seks sådanne moralske værdiordener, 

eller ”retfærdiggørelsesregimer”, som de mener gør sig gældende i dagens samfund.
9
 Det drejer 

                                                 

 

 

9
 De seks regimer er identificeret og konstrueret på baggrund af en række klassiske tekster fra den politiske filosofi, 

såsom Adam Smiths ”Wealth of Nations” (markedsregimet), Rousseaus ”Social Contract” (borgerregimet) og 

Hobbes’ ”Leviathan” (opinionsregimet). Dermed påstår Boltanski og Thévenot ikke, at alle rent faktisk har læst de 

pågældende værker, men blot at de eksplicitte moralske principper, der kommer til udtryk i værkerne, op gennem 

historien har præget samfundet og dets ideologier i en sådan grad, at de udgør en del af grundlaget for nutidens 

retfærdiggørelses- og kritikprocesser (Boltanski & Thévenot 2011:52).  
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sig om inspirationsregimet, det familiære regime, opinionsregimet, borgerregimet, 

markedsregimet og det industrielle regime.
10

 

Hver især bygger de seks retfærdiggørelsesregimer på hver deres forståelse af ’det gode 

samfund’, dvs. på hver deres opfattelse af, hvad der er retfærdigt og hvad der er uretfærdigt; 

hvad der er til det fælles bedste, og hvad der blot er udtryk for partikulære interesser. 

Retfærdighed forstår Boltanski og Thévenot som den relative fordeling af status blandt de i 

situationen tilstedeværende mennesker og ting (Boltanski & Thévenot 2011:47; se også Held 

2011:25). For at en sådan fordeling kan foretages, forudsætter det anvendelsen af et 

ækvivalensprincip, forstået som en alment accepteret moralsk målestok, et fælles normativt 

holdepunkt, hvorudfra det er muligt at rangere mennesker og ting som henholdsvis ”store” og 

”små”. At være ”stor” eller ”lille” er således betegnelsen for en persons værdi indenfor det 

gældende retfærdiggørelsesregime (Boltanski & Thévenot 2011:212).   

Et eksempel lån af Boltanski og Thévenot kan tjene til at illustrere denne opfattelse (Boltanski & 

Thévenot 2011:48). Ved et middagsselskab vil der f.eks. altid indfinde sig en potentiel 

konfliktfyldt situation, når det kommer til spørgsmålet om serveringsrækkefølgen (medmindre 

der er tagselvbord). Spørgsmålet om, hvem der skal serveres først, kan ikke undgå at afspejle 

gæsternes indbyrdes rangorden – skal det f.eks. være bedstemoren eller skal det være værtens 

chef? Måske foregår serveringen helt gnidningsløst og harmonisk, fordi der er en ”stiltiende 

enighed blandt deltagerne om, hvilken slags egenskaber betjeningen skal lægge vægt på” 

(Boltanski & Thévenot 2011:48). Men det kan også tænkes, at en sådan enighed blandt 

deltagerne ikke er til stede, fordi der er mere end én værdiorden gældende i den samme situation 

(hvilket ofte vil være tilfældet i det værdipluralistiske samfund). Mens nogle af gæsterne således 

vil fremhæve familiens autoritet som værende den vigtigste markør (og servere bedstemoren 

først), vil andre måske pointere, at arbejdsrelationerne bør rangere højere (og dermed servere 

chefen først).  

Eksemplet viser hvordan kritik kan opstå, når der er mere end ét ækvivalensprincip (den 

”stiltiende enighed”) gældende i én og samme situation, således at der ikke er enighed om 

hvordan man er ”stor” eller ”lille”. Det der er ”stort” i et regime er således ”småt” i et andet 

(Held 2011:27). 

I forhold til de seks regimer er ”storheden” defineret på følgende måder: 

                                                 

 

 

10
 De enkelte regimer vil blive yderligere uddybet i min analyse efterhånden som de bringes i anvendelse. 
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(a) Inspirationsregimet: kreativitet, passioner og spontanitet 

(b) Det familiære regime: loyalitet, traditioner og familiære bånd 

(c) Opinionsregimet: anerkendelse, berømmelse og accept 

(d) Borgerregimet: solidaritet, repræsentativitet og kollektivets interesser 

(e) Markedsregimet: rigdom, opportunisme og konkurrence 

(f) Det industrielle regime: effektivitet, funktionalitet og professionalisme  

Mellem lighed og rangorden 

Måden, hvorpå de forskellige former for storhed relaterer til retfærdighed, beskrives detaljeret i 

de enkelte retfærdiggørelsesregimers såkaldte ”grammatik”
11

. Dermed søger Boltanski og 

Thévenot at formulere en eksplicit grundmodel, som alle regimerne er fælles om, og hvori det 

præciseres, hvordan ”de stores storhed” kan opfattes som legitim og orienteret mod en universel 

normativ forestilling om ’det gode samfund’.  

Grundlæggende er denne fælles model bygget op omkring foreningen af to modstridende 

grundsætninger. Den første gælder forestillingen om en ”fælles menneskelighed”, hvor alle 

mennesker er principielt lige og har samme værdighed, mens den anden er et ”krav om 

differentiering”, hvor mennesker, som nævnt, rangordnes i et hierarki i forhold til deres 

respektive grad af ”storhed” (Boltanski 2008:19). For at mindske denne spænding mellem lighed 

og rangorden formulerer Boltanski og Thévenot to medierende krav, som alle 

retfærdiggørelsesregimerne må ’leve op til’. For det første kan graden af storhed ikke knyttes 

permanent til personer. Det betyder f.eks. at hierarkiseringsformer baseret på kaster eller 

biologiske raceforestillinger pr. definition ikke er legitime. For det andet må ’de stores storhed’ 

tjene det fælles bedste. At opnå adgang til den værdige tilstand er således ikke gratis, men kræver 

nogle substantielle ofre. Således kommer ’den store persons’ storhed alle til gode og er især til 

                                                 

 

 

11
 Ordet ’grammatik’ er lånt fra den pragmatiske lingvistik med den hensigt at indfange de kategorier, normer og 

regler, der udgør grundlaget for det sociale liv – på samme måde som grammatiske formler udgør grundlaget for 

vores sprog. At Boltanski og Thévenots analysemodel er grammatikalsk, hænger således sammen med måden, 

hvorpå deres teori befinder sig i spændet mellem struktur- og aktørforklaringer. Mens ’grammatikken’ i og for sig 

forsøger at udlede nogle ”konstitutive principper” og ”organisere dem i en model”, er den ikke mere strukturalistisk 

end, at den funderer disse ordensprincipper i menneskers egne erfaringer. Boltanski selv kalder det en ”blanding af 

forskellige fremgangsmåder, der både har rødder i metodologisk strukturalisme og fænomenologi” (Boltanski 

2011:20).  
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gavn for ’de små’ (ibid.). I opinionsregimet må den store person, for at opnå anerkendelse og 

berømmelse, f.eks. opgive alle former for privathed og afsløre alle hemmeligheder. Dermed kan 

de mindre værdige identificere sig med og søge styrke i ”den store”, som i relationen mellem fan 

og stjerne. 

Objekter og virkelighedstest 

Endelig understreger Boltanski og Thévenot, at retfærdiggørelsesregimerne ikke kun befinder sig 

på et abstrakt eller diskursivt niveau. Enhver forståelse af social handlen må derimod altid 

konfronteres og afstemmes med ’den virkelige verden’, herunder de objekter, symboler, 

institutioner m.m., som gør sig gældende i den givne situation.
12

 

Som Lars Held formulerer det: ”Retfærdighed handler ikke kun om det gode, men også om det 

virkelige, ikke kun om principperne for orden, men også om tingenes tilstand” (Held 2011:27). 

Til hvert af de seks regimer knytter der sig således et ”repertoire af relevante objekter, som 

tilsammen danner konturerne af en verden” (Boltanski 2008:18, forfatters egen fremhævning). 

Til borgerverdenen hører f.eks. immaterielle objekter såsom regler, love og procedurer, og 

materielle objekter såsom fagforeningslokaler eller valgurner. Den industrielle verden er til 

gengæld befolket af et væld af redskaber, metoder, kriterier, planer, figurer, grafer osv., mens 

den familiære verden indeholder visitkort, gaver, jordbesiddelser, huse og titler.  

Objekterne tjener først og fremmest som stabile referencer, eller ”beviser”, i det tilfælde, at der 

opstår usikkerhed om, hvilket ækvivalensprincip, der skal gøre sig gældende i en given situation. 

For at vende tilbage til eksemplet med middagsselskabet, kan man tænke sig det øjeblik, hvor 

værten står og skal tage stilling til, hvem der skal serveres først. Situationens usikkerhed, om 

hvilken storhedsorden der skal gøre sig gældende, elimineres med en såkaldt ”virkelighedstest”, 

hvor der fældes en ny ”dom” over de tilstedeværendes status – en dom, der netop tager sit 

udgangspunkt i de i situationen ”kvalificerede” objekter og subjekter (Boltanski & Thévenot 

2011:.55). I en konfliktsituation er det således ikke tilstrækkeligt at henvise til abstrakte 

principper og forskellige definitioner for storhed, man må også råde over en genstandsverden, så 

                                                 

 

 

12
 Boltanski og Thévenot har identificeret de relevante objekter for hver verden ved at gennemlæse en række 

håndbøger og manualer i ”korrekt adfærd i moderne virksomheder” (Boltanski & Thévenot 2011:55). I overgangen 

fra ’regimer’ til ’verdener’ suppleres de politiske filosofiske tekster således med denne mere praktiske 

managementlitteratur. 
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man kan ’bevise hvad man er i stand til’ (Blondeau&Sevin 2008:45f). Man må med andre ord 

kunne vise, at ens argumenter og bedømmelser ikke er ”verdensfjerne luftkasteller, men 

tværtimod har hold i virkeligheden” (Held 2007:56).  

Kritik og kompromis 

Ofte vil en virkeligheds- eller storhedstest være ledsaget af forskellige former for kritik.
13

 Med 

’kritik’ henviser Boltanski og Thévenot til menneskets grundlæggende evne til at befinde sig i en 

mangfoldighed af moralske verdener på samme tid. At ytre sig kritisk svarer således til at 

indtræde i et bestemt retfærdiggørelsesregime og derfra kritisere et andet (Boltanski & Thévenot 

2011:62f). Kritikken, eller konfliktsituationen, kan dog udspille sig på mere eller mindre radikale 

måder.  

Konflikten kan for det første antage karakter af en korrektiv kritik, som består i at afsløre, 

hvordan en given verdens virkelighedstest er blevet infiltreret af uvedkommende ”væsener”, der 

er relevante i en anden verden. En sådan ”storhedsoverførsel” får testen til at fremstå uretfærdig, 

fordi fremmedelementerne medbringer en anden opfattelse af storhed end den, som ellers gør sig 

gældende i situationen. Måden, hvorpå stridigheden ophører, er ved at ”rense” virkelighedstesten 

for de uønskede elementer, så man får en ny og renere test. Men regimets centrale 

ækvivalensprincip anfægtes ikke af den grund (ibid.:64).  

Dette er derimod tilfældet for den radikale kritik. Her består kritikken i at mene, at det princip, 

som aktørerne indordner sig under i en given situation, ikke er det princip, som i virkeligheden 

bør gøre sig gældende. I stedet bør den pågældende test skiftes ud med en anden test, som har 

rødder i en helt anden verden. Dermed omformes striden til en konkurrence mellem to 

forskellige ækvivalensprincipper, som står overfor hinanden. For at nå til enighed kræver det, at 

de involverede parter enten bliver enige om, hvilke principper, der skal gøre sig gældende, eller 

beslutter sig for at formulere et kompromis mellem de to verdener (ibid.). 

I kompromisset bliver de involverede aktører enige om at bevare væsener eller entiteter fra 

forskellige verdener i samme situation og dermed se bort fra behovet om at nå til enighed om et 

enkelt ækvivalensprincip. Af samme årsag er kompromisser, ifølge Boltanski og Thévenot, af 

                                                 

 

 

13
 I modsætning til de forskellige former for kritik, som Boltanski og Chiapello arbejder med i ”Kapitalismens nye 

ånd”, er der her tale om en mere abstrakt forståelse af måder hvorpå kritikken spiller sammen med 

virkelighedstesten, og i mindre grad med fokus på kritikkens ideologiske indhold.  
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natur inkonsistente og skrøbelige konstruktioner, som er lette ofre for kritik (ibid.). Som 

eksempel kan ’forbrugersamfundet’ ses som et kompromis mellem den markedsmæssige og den 

industrielle værdiorden, hvor produktionen af billige varer, som hurtigt går i stykker og bliver til 

affald, er med til at opretholde den konstante efterspørgsel (se også Marckmann 2009:94). 

Samtidig kan forestillingen om ’bæredygtig udvikling’ eller ’økologisk modernisering’ ses som 

et kompromis mellem den markedsorienterede og den grønne verden. Dog understreger 

Boltanski og Thévenot, hvordan kompromisser i praksis kan styrkes, hvis de bliver 

”objektiveret” i genstande, organisationer eller institutioner, således at der ikke ”hele tiden bliver 

sat spørgsmålstegn ved deres logiske konsistens” (Boltanski 2008:48). For eksempel har ideen 

om bæredygtig udvikling fra begyndelsen været tilknyttet FN’s omfattende institutionelle 

apparat, og senere også en del nationalstaters officielle politik.  

4.3. Fremkomsten af nye regimer 

Som Boltanski og Thévenot understreger er de seks retfærdiggørelsesregimer ikke nødvendigvis 

udtømmende for dagligdagens situationer. De er således ikke transcendente enheder, men 

historiske konstruktioner, som forandrer sig og bliver mere eller mindre relevante i takt med nye 

samfundsmæssige betingelser (Boltanski & Thévenot 2011:57; se også Albertsen 2008:68). 

Siden udgivelsen af Om retfærdiggørelse har Thévenot således, i samarbejde med Claudette 

Lafaye og Michael Moody, argumenteret for opkomsten af et ”grønt regime”
14

 (Thévenot et al 

2000), og Boltanski har i samarbejde med Ève Chiapello argumenteret for, at et særligt 

”projektregime” har udviklet sig i samspil med kapitalismens tredje ånd, jf. forrige kapitel 

(Boltanski & Chiapello 2007, 2011). Da begge regimer indgår i analysen af Repair Cafe, skal jeg 

kort gennemgå baggrunden for deres formulering. Som med de andre regimer, vil den grundigere 

beskrivelse af regimets ’storhed’ blive uddybet i analysen, efterhånden som de bringes i 

anvendelse.  

                                                 

 

 

14
 Allerede i en artikel fra 1993 præsenterede Claudette Lafaye og Laurent Thévenot en ny grøn værdiorden på 

fransk. Se Lafaye & Thévenot (1993)  ”Une justification écologique? Conflits dans l’aménagement de la nature” i 

Revue Francaise de Sociologie, vol. 34(4), p. 495   
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Det grønne regime 

I en komparativ analyse af miljømæssige konflikter i hhv. USA og Frankrig forsøger Thévenot, 

Lafaye og Moody at udvide regimemodellen med en grøn værdiorden. Deres argument er, at de 

seneste årtiers udvikling af en ny ’grøn bevidsthed’ er udtryk for en original form for 

retfærdiggørelse, som ikke alene lader sig forklare som underkategorier af argumenter fra de 

allerede eksisterende regimer. Det gælder f.eks. ønsket om at beskytte truede dyrearter og 

ærbødighed overfor naturens skønhed og harmoni. På baggrund heraf formulerer de en ny form 

for værdighed, som er forbundet med at være ikke-forurenende, vedvarende, genanvendelig, 

bæredygtig og i harmoni med naturen (Thévenot et al 2000:257).  

Thévenot et al understreger dog, at der stadig kun er tale om mulige indikationer på en ny 

værdiorden baseret på ”grønhed” (”green-ness”), som i bund og grund stadig er under udvikling 

og langt fra så udførligt illustreret eller integreret i samfundets institutioner, som de andre 

regimer (ibid.:241). Således er en stor del af de referencer til ”miljøet” og ”naturen”, som indgår 

i deres empiriske undersøgelse, i overvejende grad sammenfiltret med argumenter, der aktiverer 

andre værdiordener end den grønne. F.eks. argumenteres der ofte for bevarelsen af naturskønne 

områder med det argument, at det fremmer områdets turisme og dermed sikrer den lokale 

økonomiske vækst (ibid.:242f). Selvom der her er tale om en hensyntagen til naturen, er det 

således ikke på baggrund af en eksplicit ’grøn moral’, men derimod med henvisning til 

markedsorienterede værdier om økonomisk gevinst.
15

 

Projektregimet 

Et andet nyt retfærdiggørelsesregime, projektregimet, formuleres af Boltanski og Chiapello i 

”Kapitalismens nye ånd”. For at beskrive den måde, hvorpå kapitalismen forandrede sig fra 

1960’erne til 1990’erne, gennemgik de en række tekster indenfor managementlitteraturen, der 

handlede om forskellige former for virksomhedsmoral (Boltanski & Chiapello 2011:207). 

Gennemgangen viste, at der i 1990’erne var fremtrådt konturerne af en ny fleksibel og 

                                                 

 

 

15
 En anden hovedskikkelse indenfor fransk pragmatisme, sociologen Bruno Latour, har ligeledes bidraget til 

debatten om, hvorvidt der eksisterer en selvstændig grøn værdiorden (Latour 1998). Ifølge Latour kræver 

etableringen af et grønt regime intet mindre end et radikalt opgør med modernitetens grundlæggende fortællinger, 

herunder forestillingen om at vide ting ’med sikkerhed’ (Latour 1998:239). For Latour handler det således ikke om 

en bevægelse fra ’antropocentrisme’ til ’økocentrisme’, men derimod om et skifte fra den antropocentriske 

modernitet til en ”de-centreret usikkerhed” (Blok 2013b:497).  
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netværksbaseret virksomhedsform, som var væsensforskellig fra 1960’ernes store, 

bureaukratiske og hierarkiske firmaer. En forandring, som for Boltanski og Chiapello vidnede 

om, at der var sket et radikalt normativt skred i, hvad der blev opfattet som en retfærdig 

arbejdssituation (ibid.:209). Der var med andre ord opstået et nyt værdisystem, dvs. et nyt 

retfærdiggørelsesregime, som understøttede kapitalismens tredje ånd. 

Således knytter det projektorienterede regime sig særligt an til forestillingen om vores tid som et 

”netværkssamfund”. Netværket er dermed ikke bare en managementstrategi eller en effektiv 

organisationsform, men del af en normativt ladet forestilling om det gode liv funderet i logikker 

om mobilitet, tilgængelighed og mangfoldigheden af personlige kontakter (Boltanski & 

Chiapello 2007:111). Den form for retfærdighed, der er dominerende i et netværkssamfund, er 

dog ikke tilknyttet netværksdannelsen som sådan – dertil er netværk af natur for flydende og 

diffuse – men kommer til udtryk i det sociale livs mange projekter (ibid.). Projektet er således 

det, der – om end midlertidigt – samler folk, og dermed tillader fordelingen af storhed mellem 

mennesker og ting. 
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Kapitel 5: Metodiske overvejelser 

Dette afsnit redegør for de metodiske refleksioner og diskussioner, der ligger til grund for 

specialets analyse. Indledningsvist præsenteres specialets erkendelsesmæssige position, med 

særligt fokus på, hvordan mit fransk pragmatiske udgangspunkt fordrer indsamlingen af en 

bestemt type empirisk data. På baggrund heraf diskuteres valget af det kvalitative casestudie som 

specialets overordnede undersøgelsesstrategi, og jeg præsenterer borgerinitiativet Repair Cafe, 

der udgør specialets ”paradigmatiske” case (Flyvbjerg 2010). Herefter beskriver jeg de 

forskellige metodiske virkemidler, som jeg har anvendt til at indsamle det ønskede datamateriale. 

Det drejer sig om hhv. kvalitative interviews, deltagerobservation og tekstanalyse. Afslutningsvis 

beskrives hvordan den generede data er blevet kodet og bearbejdet i forhold til at indgå i 

analysen af Repair Cafe.  

5.1. Erkendelsesmæssigt udgangspunkt 

Vi er alle metafysikere 

Den fransk pragmatiske sociologi stiller nogle klare begrænsninger for, hvilken viden det er 

muligt for sociologien at opnå indsigt i. Sociologien kan hverken ’afsløre’, hvordan tingene ’i 

virkeligheden’ hænger sammen, eller hvad aktørernes mål og motiver ’i virkeligheden’ er. I 

stedet hviler den franske pragmatisme på den position, at vi for at opnå viden om det sociale livs 

regler, må tage udgangspunkt i almindelige menneskers egne opfattelser og erfaringer (Held 

2011:20). Vi må med andre ord ”følge aktørerne selv” og ”tage aktørerne alvorligt”, for at låne et 

par slagord (Albertsen 2008:66).   

Årsagen til dette metodiske greb hænger sammen med Boltanski og Thévenots antropologiske 

grundantagelse, at alle mennesker besidder en grundlæggende ”kritisk kompetence”, dvs. at de 

ved at besidde dømmekraft og en moralsk sans kender deres egne handlinger og ved, hvad de kan 

påberåbe sig for at retfærdiggøre dem(Boltanski & Thévenot 2006:144). I løbet af deres 

feltarbejde tilbage i 1980’erne oplevede Boltanski og Thévenot således, hvordan den måde, som 

almindelige mennesker beskrev verden på, mindede utrolig meget om den sociologiske 

”rapport”: 

”Vanskeligheden ved at ville fastholde en radikal afstand mellem folks anklagende aktivitet og 

sociologernes videnskabelige aktivitet udsprang fra selve feltarbejdet. Det var nemlig ikke sjældent, 

at folk, som var involveret i sager vedrørende en eller anden uretfærdighed, udtrykkeligt og nærmest 
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ordret overtog en given sociologs analyse eller begreber for at begrunde og bestyrke deres position” 

(Boltanski 2011:70) 

 

Således forsøger de franske pragmatikere at nedbryde skellet mellem sociologernes 

videnskabelige aktivitet og almindelige menneskers forestillinger om verdens beskaffenhed, dvs. 

mellem sociologisk viden og ’commonsense’. Ifølge Boltanski og Thévenot har sociologen med 

andre ord ikke monopol på at forholde sig kritisk og moralsk reflekterende til verden. Alle 

mennesker er derimod ’metafysikere’ (Boltanski & Thévenot 2006:145).   

Boltanski har i forlængelse heraf kaldt den konventionelle sociologi for en ”mistankens 

hermeneutik”, fordi han mener, at den forsøger at afdække noget mere i aktørernes redegørelser, 

end de umiddelbart selv udtrykker (Albertsen 2008:75). I stedet for at møde det der siges med en 

grundlæggende mistillid, handler det for Boltanski om at beskrive, belyse, klargøre og 

eksplicitere netop denne verden i en ”rekonstruktionens hermeneutik”. Der er således ingen 

skjult agenda, som skal bringes frem i lyset, ”[…] intet bagvedliggende, som åbenbares til 

aktørernes overraskelse” (Albertsen 2008:76). Med lån fra Boltanski handler det med andre ord 

ikke om ”at modsige det, der siges”, men om at få ”det, der siges, til at brillere” (Boltanski 

citeret i Albertsen 2008:76).     

Sociologiens eksistensberettigelse 

Med ovenstående ’in mente’, kan man godt sidde tilbage med en følelse af, at sociologien er 

blevet overflødiggjort. Hvis forskellen på den sociologiske analyse og almindelige menneskers 

fortolkninger og forestillinger er så forsvindende lille, hvilken eksistensberettigelse har så 

sociologien som samfundsvidenskab? 

Selvom en fransk pragmatisk tilgang til den sociale virkelighed således på mange måder er 

deskriptiv, betyder det dog ikke, at der ikke er involveret et analysearbejde. Ifølge Boltanski er 

de udsagn, som optræder i aktørernes ”rapporter” ofte korte og lakoniske. Selvom ’kritikkens 

sociologi’ må give afkald på at ”overtrumfe aktørernes fortolkninger med sin egen stærkere 

fortolkning”, kan en klarlægning og eksplicitering således ikke undgå at relatere hverdagens, ofte 

implicitte, udsagn til nogle mere generelle modeller (Boltanski 2011:91-94). Med andre ord: til 

retfærdiggørelsesregimer. Således er det sociologens opgave at ”afdække argumentationens 

grundlag, der som oftest er implicit indlejret i de argumenter, der udveksles i løbet af processen” 

(Boltanski & Thévenot 2011:53).  

Selv med den fransk pragmatiske ’sociologi om kritik’ kan der således ikke undgås at være en 

vis lighed med den ’kritiske sociologis’ forbindelse af diskurser og handlinger med en 
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underliggende, og ikke umiddelbart synlig orden. Dog med den afgørende forskel, at denne 

orden ikke længere tilskrives en ubevidst karakter. Det er med andre ord via aktørerne og deres 

oplevelser af verden, at vi opnår kendskab til de forskellige former for retfærdiggørelser og 

værdiordener.  

I forhold til indeværende speciale, har jeg derfor indsamlet et datamateriale, som på forskellig 

vis forsøger at indkredse, hvordan de involverede aktører selv oplever den grønne 

borgeraktivisme som socialt fænomen. Til det formål har jeg valgt at foretage et kvalitativt 

casestudie af det grønne borgerinitiativ Repair Cafe. Baggrunden for dette valg diskuteres i 

næste afsnit.  

5.2. Undersøgelsesstrategi 

Det kvalitative casestudie 

Specialets problemformulering besvares således gennem udførelsen af et casestudie. Det betyder, 

at jeg har fravalgt at foretage en udtømmende kortlægning og analyse af de mange forskellige 

grønne borgerinitiativer og projekter, som kan karakteriseres som ’grøn borgeraktivisme’. Ej 

heller har jeg intentioner om at fremlægge et repræsentativt udsnit. Jeg har i stedet valgt at 

fokusere på et enkelt tilfælde, nemlig Repair Cafe. 

Som de to forskere i sociale bevægelser David E. Snow og Danny Trom understreger, handler 

udførelsen af et casestudie dog om mere end bare at fokusere på f.eks. en specifik social 

bevægelse eller et specifikt segment indenfor en social bevægelse (Snow & Trom 2002:147). De 

anvender derfor en mere snæver definition af casestudiet som 1) en undersøgelse af et afgrænset 

socialt fænomen, der 2) søger at bibringe en detaljeret og ”tyk” beskrivelse, gennem 3) brugen 

og trianguleringen af en flerhed af metodiske værktøjer (ibid.). Fordelen ved denne definition er, 

at den differentierer casestudiet fra andre lignende undersøgelsesstrategier, såsom etnografi og 

feltarbejde, der også er orienteret mod at give detaljerede beskrivelser af afgrænsede sociale 

fænomener, men som ikke nødvendigvis gør brug af metodetriangulering (Snow & Trom 

2002:152).
16

 Samtidig mener jeg, at definitionen er med til at afklare de metodiske fordele og 

ulemper, som ledsager det kvalitative casestudie.  

                                                 

 

 

16
 Man kan diskutere om dette er en korrekt forståelse af f.eks. det etnografiske feltarbejde. Ifølge antropolog 

Kirsten Hastrup er feltarbejdet således også en ”overgribende” metode, der inddrager mange forskellige ”taktikker i 
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Fordelen ved at fokusere på en enkelt case bliver da først og fremmest, at det muliggør intensiv 

fordybelse i og nærhed til den studerede virkelighed (Flyvbjerg 2010:481; Snow & Trom 

2002:149; Yin 2003:13; Stake 1995). Man kommer alt andet lige mere i dybden ved at kanalisere 

al sin opmærksomhed mod et konkret tilfælde i al sin detaljerigdom, end hvis man indenfor 

samme tidsramme skulle undersøge en stor gruppe af mange forskellige tilfælde. Det betyder 

selvfølgelig også, at casestudier er mindre velegnet til at sige noget om bredde, f.eks. i hvilket 

omfang et fænomen optræder, eller hvordan fænomenet varierer på tværs af cases. Til gengæld 

muliggør det at sige noget om  dybde og kontekst (Flyvbjerg 2010:486).
17

 

Generelt udmærker casestudiet sig således ved at lade den sociologiske analyse tage 

udgangspunkt i den konkrete virkelighed. Ifølge Jacob Dahl Rendtorff repræsenterer casestudiet 

grundlæggende en anti-teoretisk strømning, der hævder, at man må gå til praksis for virkelig at 

forstå de teoretiske sammenhænge (Rendtorff 2009:242). En opfattelse, som kan spores helt 

tilbage til Aristoteles’ argument om, at ’handlingsvidenskaberne’ nødvendigvis må bygge på 

”praktisk viden”, dvs. en viden, som ikke gribes ved deduktiv teoretisk fornuft, men som opøves 

gennem erfaring og evnen til at forstå konkrete tilfælde (ibid.:243). Dermed ikke sagt at 

teoretiske forståelser og abstraktioner ikke spiller nogen rolle i forhold til at forstå de enkelte 

cases og placere dem i en større sammenhæng. I forhold til indeværende speciale har der således 

ikke været nogen skarp adskillelse mellem caseudvælgelse, dataindsamling og valg af teori. 

Forskningsprocessen har snarere været udtryk for det Kvale og Brinkmann kalder en  ”rodet 

praksis” (Kvale & Brinkmann 2015:152), hvor der har foregået en konstant vekselvirkning 

mellem arbejdet med hhv. teori, empiri og metode. 

                                                                                                                                                             

 

 

jagten på viden – surveys, interviews, livshistorier, genealogier, kortlægninger, optællinger, fotodagbøger og andet, 

der måtte vise sig relevant” (Hastrup 2010:57f). Jeg har dog stadig valgt at anvende casestudiet som betegnelse for 

specialets overordnede undersøgelsesstrategi, hvorunder jeg opfatter feltarbejdet som blot én metodisk teknik blandt 

mange, der kan anvendes til at belyse casen.  

17
 Man kan anføre at dette i virkeligheden er en lidt snæver forståelse af casestudiet. Som andre har understreget, 

behøver casestudier ikke at fokusere på et enkelt tilfælde, men kan også fokusere på ”multiple cases” (Snow & Trom 

2002:161f) eller være et ”indlejret” (”embedded”) singlecasestudie (Yin 2003:42). Sådanne studier giver netop 

mulighed for at sammenligne og undersøge lokale variationer, f.eks. forskellige segmenter indenfor samme sociale 

bevægelse. Som det vil fremgå har jeg dog valgt udelukkende at tage udgangspunkt i Repair Cafe som case, hvilket 

jeg bl.a. retfærdiggør med, at det er udtryk for, det Flyvbjerg kalder en ”paradigmatisk case”.  
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Dette stemmer overens med den franske pragmatismes argumentation om, at det sociale livs 

regler og moralske principper må findes i de erfaringer, oplevelser og bedømmelser, som aktører 

i konkrete og empiriske situationer giver udtryk for. Det er med andre ord via empirinære og 

kontekstafhængige beskrivelser af den sociale virkelighed, at vi opnår kendskab til de forskellige 

former for retfærdiggørelser og moralske værdiordener, som ligger til grund for bestemte 

aktørers sociale og kritiske praksisser.  

Samtidig understreger Boltanski, at folk i hverdagens konkrete situationer kun sjældent er nødt 

til at søge helt tilbage til det retfærdighedsprincip, der ligger til grund for deres argumenter, og at 

retfærdighedsprincipperne derfor kun sjældent fremgår ”i al klarhed” af aktørernes udsagn 

(Boltanski 2011:96f). Man kan derfor forestille sig, at casestudiets forlængede engagement med 

den studerede virkelighed, der muliggør en øget opmærksomhed overfor detaljer og nuancer, er 

en væsentlig fordel i forhold til den analytiske afkodning af aktørernes kritik og 

retfærdiggørelser, som der her påkræves.  

Præsentation af Repair Cafe 

I dette afsnit præsenteres Repair Cafe som specialets case. Jeg beskriver hvad der udgør casens 

vigtigste karakteristika, samt hvordan analysen af Repair Cafe fungerer som en såkaldt 

”paradigmatisk case” (Flyvbjerg 2010).  

Repair Cafe er et internationalt netværk af borgerinitierede og frivilligdrevne reparationscafeer, 

som blev udviklet i Amsterdam i 2009 af den hollandske journalist Martine Postma. Siden da har 

konceptet spredt sig til mere end 1000 reparationscafeer fordelt på 24 lande, hovedsagligt i 

Europa og Nordamerika, men også andre steder i verden såsom Indien, Brasilien og New 

Zealand (repaircafe.org.). I Danmark er der stadig tale om et relativt nyt, men dog hastigt  
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voksende, fænomen. De første Repair Cafeer blev oprettet i København – på hhv. Vesterbro og 

Østerbro – i foråret 2014, og i skrivende stund er der blevet yderligere afholdt Repair Cafe i 

Aalborg, Aarhus, Silkeborg og på Nørrebro.
18

 

Afholdelsen af reparationscafeerne foregår som en fast tilbagevendende begivenhed, gerne en 

gang om måneden, hvor frivillige reparationskyndige, de såkaldte ”fixere”, stiller deres 

ekspertise til rådighed og hjælper de fremmødte (”fixees”) med at reparere de ødelagte ting, som 

de har medbragt. Det kan være alt fra kaffemaskiner og bærbare computere til hullede sokker og 

drilske lynlåse. Fælles for de forskellige cafeer er, at der ikke stilles nogen garanti for succes, 

men til gengæld er reparationerne gratis og udføres i et hyggeligt miljø, hvor kaffe og 

hverdagssmalltalk er en mindst lige så stor del af konceptet.  

 

  

 

Udover i sig selv at være en del af et internationalt reparationscafenetværk, kan Repair Cafe også 

placeres indenfor en ny og løst sammenvævet fixerbevægelse, der er opstået i protest mod 

samfundets brug-og-smid-væk kultur og virksomheders brug af indbygget forældelse (Charter & 

Keiller 2014:2; Rosner 2014:57). Bevægelsen manifesterer sig dels fysisk i forskellige 

                                                 

 

 

18
 Det skal tilføjes at tilknytningen til den internationale Repair Cafe Foundation, i hvert fald i en dansk kontekst, er 

meget løs og i grunden mest fungerer som en begrebslig og tematisk ’overligger’. Således står de danske 

reparationscafeer f.eks. ikke nævnt på den internationale hjemmesides liste over Repair Cafeer verden over, og de 

gør ligeledes brug af deres eget logo.  
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reparationskollektiver såsom Repair Cafe, og dels virtuelt på platforme såsom hjemmesiden 

www.ifixit.com, hvor almindelige mennesker kan oploade og dele gratis reparationsmanualer.  

 

 

Den paradigmatiske case 

En ofte anvendt indvending mod brugen af casestudier er, at det ikke er muligt at generalisere på 

baggrund af et enkelt tilfælde. Som en del fortalere for casestudier efterhånden har slået fast, er 

dette dog en udbredt misforståelse, dels om karakteren af den viden, som casestudier er velegnet 

til at frembringe, og dels om hvad der rent videnskabeligt kan betegnes som brugbar viden 

(Flyvbjerg 2010:473; se også Rendtorff 2009; Snow & Trom 2002; Stake 1995; Yin 2003). 

Ifølge den danske samfundsforsker Bent Flyvbjerg afhænger mulighederne for generalisering 

således helt af den pågældende case, og hvordan denne er udvalgt (Flyvbjerg 2010:475). I det 
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følgende vil jeg derfor argumentere for valget af lige netop Repair Cafe som case, ud fra en 

forståelse af den type case, som Flyvbjerg betegner den ”paradigmatiske case” (ibid.).
19

 

Ifølge Flyvbjerg er formålet med den pragmatiske case at udvikle et mønstereksempel, en 

prototype eller en metafor for det område, casen vedrører. Den er så at sige et ’lysende 

eksempel’, der fungerer som referencepunkt og fokus for grundlæggelsen af nye videnskabelige 

skoler eller kulturelle paradigmer (ibid.:476f). Et berømt eksempel er f.eks. Michel Foucaults 

beskrivelse af de europæiske fængslers ”panoptikon” som et særligt paradigme for det 

disciplinære samfund. 

På samme måde forstår jeg Repair Cafe som en paradigmatisk case, der belyser mere generelle 

egenskaber, ikke ved det pågældende samfund, men ved den grønne borgeraktivisme. Valget af 

lige netop Repair Cafe hænger sammen med to ting: 

 

 For det første kan den ideologi, eller de værdier, der kendetegner Repair Cafe opfattes som 

en videreførelse af den radikale samfundskritik, der også karakteriserede den ’klassiske’ 

miljøgræsrodsbevægelse i 1960’erne og 1970’erne. Dvs. en kritik af det kapitalistiske 

vækstparadigme og forbrugersamfundets materialisme, koblet med et ønske om at frigøre 

sig fra de dele af samfundet, som opfattes som kritisable, og udvikle reelle her-og-nu 

alternativer og eksperimenter (Charter & Keiller 2014:13; Rosner 2014:57ff) 

 For det andet adskiller Repair Cafe sig samtidig radikalt fra de politiske aktører, der normalt 

medregnes sociale bevægelser. Der er således tale om en meget løs form for organisering, 

med et minimum af bureaukrati og forpligtigelser. Der er hverken tilknyttet en eksplicit 

politisk strategi eller formuleret en form for visionspapir eller værdigrundlag (udover et 

fælles logo) Repair Cafe er med andre ord ikke noget man kan være medlem af – man 

dukker bare op fra gang til gang. Det betyder dog ikke at Repair Cafe ’bare’ er udtryk for et 

isoleret borgerprojekt. Som nævnt, knytter Repair Cafe sig, mere eller mindre løst, til et 

internationalt netværk af lignende reparationscafeer og til en bevidsthed om at være en del af 

den internationale fixerbevægelse. 

                                                 

 

 

19
 Det skal nævnes at Flyvbjerg også opererer med andre typer cases end den paradigmatiske, som ligeledes er 

funderet på det ”informationsbaserede valg”, herunder ekstreme cases, cases med maksimal variation og kritiske 

cases (Flyvbjerg 2010:475).  
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Det er dog vigtigt at påpege, at selvom Repair Cafe efter min opfattelse er interessant i en 

paradigmatisk sammenhæng, så er det ifølge Flyvbjerg principielt ikke muligt på forhånd at 

afgøre om en case faktisk er paradigmatisk eller ej (Flyvbjerg 2010:477f). Det afhænger helt af 

det pågældende casestudies gennemførelse og validitet, og især den modtagelse og reaktion, som 

det afstedkommer hos forskersamfundet, den studerede gruppe og/eller den brede offentlighed. 

Det er med andre ord kun noget, som tiden vil vise.  

Som jeg ser det, ligger spørgsmålet om hvorvidt Repair Cafe har prototypisk, eller 

paradigmatisk, værdi allerede indlejret i specialets problemformulering. Når jeg spørger om, 

hvorvidt Repair Cafe kan opfattes som en ny form for folkelig deltagelse indenfor den ramme, 

der udgøres af grønne sociale bevægelser, spørger jeg samtidig ind til om, hvorvidt Repair Cafe 

kan opfattes som eksempel på et nyt paradigme indenfor dette felt, dvs. som en mulig 

’prototype’ på den grønne borgeraktivisme.  

5.3. Dataindsamling 

Førend jeg beskriver og diskuterer de forskellige metodiske teknikker, som jeg har anvendt i 

forbindelse med specialets empiriske dataindsamling, vil jeg kort præcisere, hvordan jeg har 

konstrueret og afgrænset det empiriske felt, som danner rammen om min undersøgelse, herunder 

nogle tanker omkring forståelsen af Repair Cafe som en samlet aktør. 

Indkredsning af genstandsfelt 

Den danske antropolog Kirsten Hastrup skelner mellem felten, som det geografiske sted i verden, 

hvor feltarbejdet udføres, og feltet, som det analytisk bestemte genstandsfelt. Mens felten findes 

’derude’ uafhængigt af den pågældende undersøgelse, er det op til den enkelte forsker at 

konstruere det analytiske genstandsfelt på baggrund af vedkommendes specifikke 

erkendelsesinteresse (Hastrup 2010:57). Med henblik på denne skelnen har jeg valgt at 

konstruere min case Repair Cafe som et samlet genstandsfelt, selvom felten i praksis består af en 

række lokale cafeer. I København eksisterer der således i skrivende stund to reparationscafeer i 

hver deres brokvarter, som jeg har valgt at betegne Repair Cafe A og Repair Cafe B. Derudover 

har der for nylig eksisteret en Repair Cafe i Aalborg (Repair Cafe C), som dog kun havde en 

varighed på seks måneder. Af gode grunde har jeg derfor ikke kunnet foretage 

deltagerobservationer til sidstnævnte, men har nøjedes med at interviewe de to initiativtagere.  
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Følgende tabel viser en oversigt over de forskellige Repair Cafeer og hvilken metode til 

dataindsamling, som jeg har anvendt
20

: 

 

 Placering Varighed Dataindsamling 

Repair Cafe A København Forår 2014 – 

nu 

Deltagerobservation  

+ interviews med enkeltpersoner 

Repair Cafe B København Forår 2014 – 

nu  

Deltagerobservation  

+ interviews med enkeltpersoner 

Repair Cafe C Aalborg Vinter – 

sommer 2015 

Interviews med enkeltpersoner 

Tabel 4: Oversigt over dataindsamling 

 

At jeg har valgt at tilgå de forskellige reparationscafeer som udtryk for et samlet initiativ hænger 

sammen med, at Repair Cafe stadig er et relativt begrænset fænomen i en dansk kontekst, især 

når det gælder omfang og antallet af deltagere. Årsagen til at jeg har valgt at orientere mig bredt 

hænger således først og fremmest sammen med et ønske om at opnå et tilstrækkeligt 

datagrundlag til at kunne få en fornemmelse for de praksisser og motiver, der gør sig gældende 

hos deltagerne. Det betyder derfor ikke, at jeg ønsker at negligere de lokale variationer eller det 

lokales betydning. Som det vil fremgå af analysen, kan tilknytning til en bestemt lokal Repair 

Cafe tværtimod have væsentlig betydning for motivationen for den enkelte deltager. Derudover 

er der også nogle, især administrative, men også størrelsesmæssige, forskelle på de forskellige 

reparationscafeer. F.eks. registreres alle fremmødte på en liste det ene sted, mens man på det 

andet sted bare dukker op. Omvendt oplevede jeg samtidig, hvordan de forskellige 

reparationscafeer i praksis er flettet sammen og derfor kan være svære at adskille i separate 

enheder. Jeg mødte f.eks. flere personer, som havde relationer og fast gang til mere end én 

reparationscafe. Yderligere var Repair Cafe på Folkemødet på Bornholm i sommeren 2015 

repræsenteret som ’Repair Cafe Danmark’ med repræsentanter fra begge københavnske cafeer. 

                                                 

 

 

20
 Repair Cafe er et initiativ, som er i stor fremgang internationalt, også i Danmark. Undervejs i specialeforløbet er 

der således blevet oprettet yderligere tre Repair Cafeer,  én i Aarhus, én i Silkeborg og én på Nørrebro i København. 

Deres opstart har desværre været efter endt dataindsamling, men jeg har flere gange været i dialog med 

initiativtageren til den på Nørrebro.   
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Valget om at se på Repair Cafe som en samlet aktør hænger ligeledes sammen med specialets 

problemformulering. Her er formålet ikke at undersøge, om de forskellige reparationscafeer 

indeholder potentielt interne forskelle (uden at jeg dermed påstår, at det modsatte nødvendigvis 

er tilfældet), men at nå frem til en større forståelse for den overordnede moralske verden, som 

kommer til udtryk. Dette overordnede syn på Repair Cafe styrkes ligeledes af den valgte 

triangulering af metodiske værktøjer, hvor inddragelsen af f.eks. deltagerobservationer og 

forskellige offentlige tekster på sin vis overskrider og går på tværs af de enkelte 

reparationscafeer. Det er denne triangulering af metodiske værktøjer, som beskrives og 

diskuteres i de følgende afsnit.  

Kvalitative interviews 

Specialets primære empiri bygger på seks semi-strukturerede interviews med deltagere af Repair 

Cafe. De forskellige interviews er alle foretaget i efteråret 2015 og har en varighed på ca. 1 time 

hver (se bilag 7 for transskriberede interviews, såvel som bilag 2 for kontaktbrev og bilag 3 for 

informationsbrev til interviewpersonerne). I udformningen og udførelsen af interviewene har jeg 

været inspireret af Steinar Kvale og Svend Brinkmanns forståelse af det ”kvalitative 

livsverdensinterview” som et metodisk håndværk, hvor en specifik form for intersubjektiv viden 

konstrueres i det sociale samspil mellem intervieweren og interviewpersonen (Kvale & 

Brinkmann 2015:20).  

Med en skelnen hentet fra David Silverman giver interviewmetoden, i modsætning til f.eks. 

etnografisk deltagerobservation, således ikke adgang til ”naturligt forekommende” data, men 

derimod data, som er ”dyrket” (”manufactured”) i en ’kunstig’ situation, der ikke kan undgå at 

være præget af forskerens egen vidensinteresse (Silverman 2007:58). Mens dette ofte fremføres 

som et fældende argument mod anvendelsen af interviewdata, skal jeg i det følgende 

argumentere for, hvordan konstruktionen af en sådan ’kunstig situation’ har været fordelagtig, 

hvis ikke nødvendig, i forhold til lige netop dette speciales undersøgelsesspørgsmål og design. 

Først vil jeg dog knytte et par (relaterede) kommentarer til valg af interviewpersoner.  

Et fællestræk ved de forskellige interviewpersoner, som indgår i specialet, er, at de alle har 

deltaget i eller været frivillige ved Repair Cafe ved flere lejligheder og derfor var særligt 

fortrolige med og reflekterende over konceptet og ideen med Repair Cafe. På den måde adskiller 

de sig fra mange af de andre deltagere, der hovedsagligt kom for at få deres ting repareret, uden 

nødvendigvis at gøre sig større moralske eller livsstilsmæssige overvejelser derom. De 

interviewede deltagere udgør således Repair Cafes mere ideologiske deltagersegment. Der er tale 
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om deltagere, som aktivt har valgt at engagere sig i Repair Cafe som en fast tilbagevendende 

begivenhed i deres hverdag, eller som selv har taget initiativ til at starte en reparationscafe op. 

Man kunne også forestille sig en simpel opdeling i hhv. frivillige og ’kunder’, eller – i mere 

’interne’ termer – fixere og fixees. Dog viste mit feltarbejde, at grænsen mellem sådanne 

kategorier i praksis var diffuse og flydende, og at deltagerne vekselvirkede uproblematisk 

mellem de forskellige ’roller’. Det var således ikke unormalt at se en person, der oprindeligt var 

kommet for at få fixet sin printer, pludselig gå i gang med nål og tråd for at hjælpe til ved et 

andet reparationsprojekt. Som det vil fremgå af analysen, oplevede jeg i virkeligheden et udbredt 

ønske om at nedbryde skellet mellem fixer og fixee, således at reparationerne i højere grad antog 

karakter af en læringsproces og formidling af reparationsfærdigheder. I forhold til mine 

interviewpersoner var det også forskelligt om de selv medbragte ting, der skulle repareres (og 

dermed var ’kunder’ eller fixees), eller om de indgik i rollen som frivillig fixer. I stedet for at 

kategorisere deltagerne som enten det ene eller det andet, begrænser jeg mig derfor til blot at 

karakterisere mine interviewpersoner som særligt og kontinuerligt engagerede deltagere. 

Det har selvfølgelig betydning for den fremstilling af Repair Cafe, der videreformidles i 

specialet. Gennem disse særligt engagerede deltagere defineres Repair Cafe i høj grad som en 

åbenlys politisk handling med klare normative undertoner. Jeg gør mig derfor ingen illusioner 

om, at der derigennem gives en komplet og fyldestgørende beskrivelse af alle aspekter 

vedrørende Repair Cafe, herunder det mere lavpraktiske syn på Repair Cafe som en gratis 

reparationsservice. Det er dog heller ikke specialets hensigt.  

Til dette aspekt knytter der sig yderligere en vigtig pointe. Ifølge Boltanski og Thévenot kommer 

henvisninger til retfærdiggørelsesregimerne tydeligst til udtryk i konfliktsituationer, dvs. når 

aktørerne står overfor en kritisk modstander og er tvunget til at retfærdiggøre sig selv (Boltanski 

& Thévenot 2011:52). Som de skriver: ”Den storhed, man tilskriver folk og objekter, bliver i 

særlig grad sat i relief, når situationerne udvikler sig til en disput, og det er af den grund, at 

sådanne situationer udgør en meget god lejlighed til at identificere dem” (2011:52). Men hermed 

står vi umiddelbart overfor et metodologisk problem. For det kan være svært at identificere en 

sådan eksplicit disput eller konflikt, når det kommer til et initiativ som Repair Cafe, der hverken 

oplever nævneværdig intern uenighed eller indgår i specielt konfrontative aktiviteter. Mit 

førstehåndsindtryk af Repair Cafe under feltarbejdet var således, at der var et 

bemærkelsesværdigt fravær af retfærdiggørelse. Stemningen var hyggelig og afslappet, og 

samtalerne var præget af almindelige dagligdagsemner (dog ofte med et ’grønt’ islæt), 
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kombineret med tekniske overvejelser over det konkrete reparationsarbejde. Som en af 

deltagerne, Mia, udtrykker det i et interview:  

 

”Folk tænker ikke på det store forkromede budskab, når de interagerer [til Repair Cafe]. Så 

på den måde har det ikke så meget at gøre med… jo, det er selvfølgelig fedt at sprede en 

bevidsthed, men den kommer mere sådan underliggende, og det er ikke det, der rykker så 

meget. […] Det er faktisk ikke det, der er sådan i fokus. Det har jeg i hvert fald erfaret. Det 

er slet ikke det, der er i fokus” (Mia:54) 

 

Heroverfor fandt jeg, at de kvalitative interviews (heldigvis) gav indblik i en ganske anden 

dimension. Det viste sig, at de interviewede deltagere rent faktisk var meget reflekterede over 

formålet og visionen med Repair Cafe. Ved at spørge ind til hvorfor de deltog og hvorfor de anså 

Repair Cafe som et vigtigt initiativ, fremstod der således klare henvisninger til de forskellige 

retfærdiggørelsesregimer. I en vis forstand konstruerede selve interviewsituationen således en 

form for ’kunstig disput’, hvor jeg, som interviewer, indirekte bad interviewpersonerne om at 

retfærdiggøre sig og ytre en kritik af de aspekter ved det omgivende samfund, som de fandt 

problematiske, og som de mente Repair Cafe adresserede (for en detaljeret gennemgang af de 

temaer og emner, vi tog op, se bilag 4 med interviewguide). 

Fordelen ved at anvende det kvalitative interview var således, at det ’kunstige’ sociale rum, som 

udfoldede sig mellem interviewets parter, medvirkede til at åbne op for deltagernes mere 

abstrakte argumenter og refleksioner over Repair Cafe som initiativ og politisk aktør. Eller sagt 

med andre ord: det tydeliggjorde deltagernes kritik og retfærdiggørelser, på trods af fraværet af 

en egentlig kritisk situation
21

.   

                                                 

 

 

21
 Et spørgsmål, som må forblive ubesvaret indenfor dette speciales rammer er, om hvorvidt deltagerne ville have 

aktiveret nogle andre retfærdiggørelsesregimer, såfremt de havde stået i en virkelig konflikt. Det kan f.eks. tænkes, 

at markedsregimet i højere grad var blevet anvendt, hvis en deltager af Repair Cafe f.eks. indgik i en diskussion med 

en virksomhed, som gjorde aktivt brug af indbygget forældelse. Eller at borger- og opinionsregimet i højere grad 

havde været i fokus, hvis deltagere af Repair Cafe var blevet konfronteret med andre lignende aktører om, hvordan 

der bedst ’kæmpes’ for viden om reparation eller mere reparationsvenlige produkter.  
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Deltagerobservation  

Som supplement til den viden, jeg fik adgang til via de kvalitative interviews, deltog jeg i en 

række Repair Cafeer i København henover efteråret og vinteren 2015-2016
22

. Formålet med selv 

at deltage aktivt i reparationscafeerne var først og fremmest at få et indblik i de konkrete 

situationer og aktiviteter, som Repair Cafe er bestående af. Hvordan foregår de enkelte 

reparationscafeer og de enkelte reparationer? Hvad falder samtalerne på undervejs? Hvordan er 

stemningen og følelsen af at være til stede? Samtidig var feltarbejdet med til at give en 

indledende familiaritet med felten og en eksplorativ fornemmelse for, hvilke problemstillinger, 

brudflader og temaer, som gjorde sig gældende (DeWalt & DeWalt 2002:10; Warming 

2009:327). 

Min position som forsker var ”deltagende” med en høj grad af ”åbenhed” omkring deltagelsens 

formål (se Warming 2009:316f). Mens den deltagende forskerposition handler om at få adgang 

til en bestemt form for indsigt i det studerede fænomen, er graden af åbenhed af mere 

forskningsetisk karakter. Jeg forsøgte således at medvirke i øjenhøjde med de andre deltagere, 

ved f.eks. selv at medbringe ting og tøj til reparation, samtidig med at jeg så vidt muligt gjorde 

de øvrige deltagere bekendt med formålet med min tilstedeværelse. Når jeg skriver ’så vidt 

muligt’ handler det om, at Repair Cafe finder sted i et (om end afgrænset) offentligt rum, som er 

åbent for alle, og hvor det derfor ikke er muligt på forhånd at indhente informeret samtykke fra 

alle tilstedeværende parter. Jeg forsøgte at imødekomme dette ved i stedet at informere om min 

tilstedeværelse som specialeskrivende via de sociale medier (hvor hver enkelt Repair Cafe i 

forvejen annonceres), såvel som ved kontinuerligt at præsentere mig selv og min deltagelses 

formål til de mennesker, som jeg faldt i snak med (se bilag 1 for samtykke via Facebook).
23

 

Jeg oplevede generelt stor åbenhed, interesse og imødekommenhed fra de andre deltageres side. 

En del udtrykte ligefrem taknemmelighed over, at jeg ved at gøre Repair Cafe til genstand for 

mit speciale var med til at udbrede bevidsthed og viden om konceptet. Samtidig følte jeg mig 

                                                 

 

 

22
 Både Repair Cafe A og Repair Cafe B fandt sted på en fast dag en gang om måneden og havde en varighed på 

mellem 2 og 3 timer. 

23
 For at assistere min hukommelse skrev jeg løbende eller så hurtigt som muligt feltnoter i form af hurtige 

håndskrevne notater, som senere blev omskrevet til mere detaljerede og fyldestgørende ”tykke beskrivelser” (se 

DeWalt & DeWalt 2002:148; Warming 2009:320), se bilag 6.  
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hurtigt inkluderet som en ganske naturlig del af fællesskabet, hvilket kan tænkes at hænge 

sammen med fællesskabets karakter. Der er således en stor gennemstrømning af mennesker, som 

deltager fra gang til gang, og det er derfor på ingen måde usædvanligt med et nyt ansigt. 

Deltagerobservationerne gav mig dermed den fordel, at jeg ’på egen krop’ mærkede, hvordan 

Repair Cafe ikke bare er en gratis reparationsservice, et værksted, men også et fællesskab og en 

cafe, hvor man ser og hygger sig sammen med mange af de samme mennesker fra gang til gang. 

Ved selv at deltage i Repair Cafe fik jeg således adgang til en form for indsigt, som ikke er data i 

konventionel forstand, men som er forankret i kroppen og erfaringen, og som kommer til udtryk 

som en art tavs, inkorporeret ’praksisviden’ (Hastrup 2010:62f). Ifølge Hastrup betyder det, at en 

”helt ny form for samtale [kan] finde sted, som er kvalitativt anderledes end et interview. Hvor 

sidstnævnte indebærer, at man udefra ’spørger ind til’ et eller andet emne, anbringer den fælles 

erfaring netop de samtalende parter i samme rum” (Hastrup 2010:63). Hanne Warming kalder 

det ”forskning med hoved og krop” og henviser til, hvordan deltagerobservation ikke kun drejer 

sig om den systematiske registrering af handlemåder og talehandlinger, men også om indlevelse 

og kropslig erkendelse (Warming 2003:319).  

Følelsen af at dele en ’fælles erfaring’ med de andre deltagere kom mig ligeledes til gode i de 

efterfølgende interviews. Selvom der var et tidsmæssigt overlap mellem de to former for 

dataindsamling, kunne jeg mærke, hvordan interviewene blev mere flydende, afslappede og 

samtaleprægede, efterhånden som jeg selv havde deltaget i adskillige Repair Cafeer og dermed 

langsomt var blevet mere fortrolig med konceptet.  

Tekster 

Endelig har jeg valgt at supplere deltagerobservation og interviews med inddragelsen af en 

række relevante tekster. Det drejer sig for det første om de beskrivelser af Repair Cafe, som er at 

finde dels på den internationale Repair Cafe hjemmeside (www.repaircafe.com) og dels på de 

studerede Repair Cafeers facebooksider, der fungerer som foretrukken virtuel platform. 

Derudover har jeg inddraget to såkaldte manifester, som knytter sig til den bredere 

fixerbevægelse (se bilag 13 og 14). Det drejer sig om hhv. ”The Fixer’s Manifesto” fra 

hjemmesiden www.sugru.com og ”Repair Manifesto” fra hjemmesiden www.ifixit.com. 

Manifesterne giver et kortfattet og kampråbsinspireret indblik i bevægelsens underliggende etos 

– med udtryk såsom ”It it’s broken, fix it!”, ”Repair saves the planet” og ”Fixing means freedom 

and independence” – som jeg mener med fordel kan supplere de mere praktiske og 

informationsorienterede beskrivelser, som de enkelte reparationscafeer har forfattet.  
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Fordelen ved at inddrage de forskellige tekster er, at de er fremstillet af aktørerne selv, som en 

naturlig og uafhængig del af deres foretagende, og ikke på foranledning af bestemt forskning 

(Petersen 1998:2). De er med David Silvermans ord ”naturligt forekommende”, snarere end 

”dyrkede”, data (Silverman 2007:37)
24

. Uddrag af teksterne indgår således i analysen som 

supplement til feltnoterne og Repair Cafe deltagernes udsagn fra interviewsituationerne.     

5.4. Analysestrategi 

I dette afsnit vil jeg redegøre for, hvordan jeg har behandlet og analyseret det indsamlede 

datamateriale. 

Både feltnoterne og de transskriberede interviews er blevet kodet i softwareprogrammet Nvivo 

på baggrund af en række kategorier og nøglebegreber. Disse falder i to grupper, en tematisk og 

en teoretisk (se også DeWalt & DeWalt 2002:166ff). Den tematiske kodning er foregået 

sideløbende med aflæsningen af datamaterialet for at lade informanternes egne ideer og 

forståelser skinne igennem. Ved at identificere centrale eller gentagende forståelser og 

fortolkninger, ja sågar ord, på tværs af de forskellige datakilder, har jeg således konstrueret en 

række tematiske koder, hvis navne og beskrivelser fremgår af bilag 5. Den teoretiske kodning er 

i højere grad a priori begrebsstyret af den anvendte teori, forstået på den måde, at jeg har været 

på udkig efter argumenter, der refererer til de forskellige retfærdiggørelsesregimer, som hver 

især fik anvist en kode.   

I den efterfølgende fortolkning har jeg således fokuseret på at analysere den indsamlede data på 

et ”manifest” niveau. Formålet har med andre ord ikke været at afsløre eventuelle ”latente” 

betydninger i det, der siges og gøres, som ikke skulle være aktørerne udtrykkeligt bevidst, jf. den 

franske pragmatisme (se også Kvale & Brinkmann 2015:277). For at fremanalysere hvilke 

værdiordener, der aktiveres i forbindelse med Repair Cafe, har jeg bestræbt mig på først at 

nedbryde datamaterialet i mindre dele, mere konkret i de forskellige regimer, som beskrives én 

efter én. Denne del af analysen er således i høj grad præget af den teoretiske kodning. Dog spiller 

den mere empirinære tematiske kodning også en væsentlig rolle i forhold til bestemmelsen af, 

hvilke retfærdiggørelsesregimer, der hovedsagligt henvises til, i hvilke kombinationer og på 

                                                 

 

 

24
 Selvom man kan argumentere for, at kvalitative interviews også er en form for ”tekst” (særligt i transskriberet 

form), er det altså med denne distinktion ’in mente’ at jeg taler om tekstanalyse som noget andet end interviews (se 

også Petersen 1998:2).  
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hvilke måder. Herefter forsøger jeg i diskussionen at samle ’puslespillet’ på ny, for at få en – 

såvel teoretisk som empirisk kvalificeret – forståelse for, hvad det så er for en moralsk verden, 

der gør sig gældende i forbindelse med den grønne borgeraktivisme.   
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Kapitel 6: Analyse af Repair Cafe  

I dette afsnit analyserer jeg hvilke retfærdiggørelsesregimer, der aktiveres i forbindelse med 

Repair Cafe, dvs. hvorledes Repair Cafe som kritisk praksis er orienteret mod forestillinger om 

’det fælles bedste’ og ’det gode samfund’. Jeg har valgt at fokusere på hhv. den grønne, 

inspirationelle, familiære og projektorienterede verden.  

Det er værd at bemærke, at jeg med valget af disse verdener ikke har bestræbt mig på at give en 

udtømmende beskrivelse af Repair Cafe som kritisk praksis. Valget af de fire 

retfærdiggørelsesregimer er således et resultat af specialets specifikke erkendelsesinteresse i at 

forstå den grønne borgeraktivisme. Det er derfor ikke utænkeligt, at et udgangspunkt i en anden 

problemstilling ville få andre eller flere moralske verdener til at træde frem end dem, som jeg har 

valgt at fokusere på her. F.eks. kan man forestille sig, at en undersøgelse med fokus på 

samspillet mellem borgerinitiativer og lokale myndigheder (jf. styringsperspektivet i afsnit 2.2) 

yderligere ville inddrage borgerverdenens principper om repræsentativitet. Eller at en 

undersøgelse ud fra et markeds- eller virksomhedssynspunkt i højere grad ville forstå Repair 

Cafe som en kritik af reparationsbranchen, hvor det sjældent kan betale sig at sende ting til 

reparation i forhold til omkostningerne ved at købe en ny – hvormed markedsverdenen aktiveres.    

6.1. Den grønne verden 

Udvidelse af det moralske fællesskab 

 

“Repair saves the planet” (Repair Manifesto | Bilag 14) 

 

Den første Repair Cafe blev afholdt i Amsterdam den 18. oktober 2009. Initiativtageren var den 

hollandske journalist Martine Postma, der i mange år havde beskæftiget sig med miljømæssige 

problematikker. Særligt havde hun skrevet om den stadigt stigende forbrugerisme i lyset af 

truslen om klimaforandringer (Rosner 2014:64). Den oprindelige ide med en Repair Cafe var 

derfor at søsætte et ’hands-on’ projekt, der aktivt involverede folk i den bæredygtige omstilling. 

Som det formuleres på Repair Cafe Foundations hjemmeside: 

 

”Things are being used for longer and don’t have to be thrown away. This reduces the 

volume of raw materials and energy needed to make new products. It cuts CO2 emissions, 
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for example, because manufacturing new products and recycling old ones causes CO2 to 

be released […]  

The Repair Café teaches people to see their possessions in a new light. And, once again, to 

appreciate their value. The Repair Café helps change people’s mindset. This is essential to 

kindle people’s enthusiasm for a sustainable society” (repaircafe.org | About) 

 

Hensyntagen til miljøet og klimaet har således fra begyndelsen været et bærende element. Som 

to af Repair Cafe deltagerne, Thomas og Peter, udtrykker det i hver deres interview: 

 

”Der er mange, der har taget det meget til hjerte. Det problem man har med klima, 

miljøpåvirkning osv. Det er også derfor jeg selv gør det [deltager i Repair Cafe]. Jeg synes 

også det er vigtigt” (Thomas:99) 

 

”Jeg synes det giver god mening at skåne planeten ved ikke at bruge så mange penge. Men 

bruge hinanden bedre. Og bruge hinandens ressourcer. Så man genbruger, så man 

reparerer, i stedet for at blive stresset over at skulle skaffe penge, købe nyt, smide ud… for 

næsen af en masse fattige folk eller en natur eller en klode, der er i fare” (Peter:66) 

 

Tankegangen om, at Repair Cafe er med til at promovere en livsstil, der ”skåner” en ”natur eller 

en klode, der er i fare” harmonerer med den forsøgsvise formulering af en ny grøn grammatik, 

som beskrevet af Thévenot et al. (jf. teoriafsnit 3.3.). Som det fremgik af beskrivelsen af denne, 

er det dog ikke tilstrækkeligt, at aktørerne udtrykker et ønske om at bevare naturen eller beskytte 

miljøet, eftersom dette også kan gøres ved at henvise til andre storhedsordener end lige netop 

den grønne. Aktiveringen af en selvstændig ’grøn moral’ kræver derimod en rumlig og tidslig 

udvidelse af det moralske fællesskab til ikke kun at gælde alle nulevende mennesker, men også 

naturens verden (rumligt) og fremtidens generationer (tidsligt) (Thévenot et al 2000:256).  

En sådan opfattelse kommer bl.a. til udtryk i løbet af interviewet med Peter, da han fortæller, at 

han de sidste mange måneder har været på orlov – og ikke bare en almindelig orlov, men det han 

kalder en ”klima-orlov”. Som han forklarer det: 

 

”Jeg har kaldt det klimaorlov, fordi jeg gerne… du ved, man tager forældreorlov for at 

passe sine børn, når de har brug for os. Tænk på en ny form for orlov i Danmark, hvor man 

giver borgerne en mulighed for at tage orlov, om det er en måned, flere måneder, et par 

uger… hvor man kan engagere sig indenfor bæredygtighed. […] På samme måde som med 
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forældreorlov. For planeten spiller en lige så stor og vigtig rolle. Vi skal passe på den!” 

(Peter:76) 

 

Ved at sammenstille ”klima-orlov” med forældreorlov foretager Peter netop en udvidelse af det 

moralske fællesskab, hvor ”planeten” inkluderes som noget, vi har ansvar for og skal passe på. 

Som han også udtrykker det: ”Det at passe på natur og passe på mennesker og passe på ting, det 

er det samme for mig. Det er at passe på liv” (Peter: 74). 

En tilsvarende tidslig udvidelse af det moralske fællesskab til også at gælde fremtidens 

generationer, argumenterer Peter for, da jeg spørger ind til, hvad han synes er problematisk ved 

brug-og-smid-væk kulturen: 

 

”Jeg kan ikke lide, at man tænker så kortsigtet som forbruger, uden at tænke videre […]. 

Altså forbrugerne skal være lidt mere holistiske, så de tænker, hvad sker der med de her 

produkter, man smider ud? Bliver de brugt til noget andet? Omdannet til noget? 

Forurening? Bliver det smidt ud i naturen og forurener jorden, eller kan det f.eks. bruges til 

noget andet? Jeg synes, vi har et ansvar også, som forbrugere, at tænke lidt længere. For 

miljøet og for næste generation.” 

Altså længere end bare vores eget forbrug? 

”Ja, vi skal tænke, at der kommer nogen efter os, som måske også har brug for de 

ressourcer, som vi udtømmer lige nu. Så i stedet for at købe nyt og smide ud, kan man 

reparere det”. (Peter:73) 

 

Således understreger Peter, hvordan argumentation bag det at reparere indebærer en opfattelse af, 

at ’det gode samfund’ opnås bedst gennem langsigtet og fremadrettet tænkning.    

Brug-og-smid-væk kulturen som uhensigtsmæssigt ressourceforbrug 

Denne tankegang ligger i forlængelse af den industrielle verdens fokus på planlægning og 

forudsigelser. Men hvor den utopiske fremtid indenfor den grønne verden opnås ved at udvide 

det moralske fællesskab og lære at værdsætte naturen, handler det indenfor det industrielle 

regime om at sikre fremtiden gennem effektiv planlægning og langsigtede investeringer 

(Thévenot et al 2000:269). I den industrielle verden måles ’storhed’ således på en skala af 

faglige evner, og ’den store person’ er eksperten, der er i stand til at anvende standardiserede 

redskaber, metoder, målinger, grafer osv. (Boltanski & Thévenot 2011:62).  

I forbindelse med Repair Cafe kommer grønt-industrielle argumenter særligt til udtryk, når brug-

og-smid-væk kulturen kritiseres for at være udtryk for et hensigtsmæssigt ressourceforbrug. I en 



 

59 

verden med begrænsede ressourcer opfattes det ganske enkelt ikke som fornuftigt at lave 

produkter, der hverken er langtidsholdbare eller reparationsvenlige. Som Thomas udtrykker det i 

et interview, da snakken falder på ressourceforbrug og udsigterne for fremtiden: 

 

”Det er jo også et rent regnskab. […] Du kan lave det i et Excel ark. Så meget er der 

tilbage, så meget bruger vi. Okay, nå 2045… bum, så løber vi tør. Så har vi et problem. Så 

er det lige meget hvor højreorienteret man er, eller anti-hippiebevægelse. På et eller andet 

tidspunkt bliver man også bare nødt til at kigge på regnskabet” (Thomas:100) 

 

Ved at henvise til ’regnskaber’ og ’Excel ark’ støtter Thomas sig til den industrielle verdens 

kvalificerede objekter og argumenterer for, hvordan det er i alles interesse – uanset politisk 

ståsted – at bruge de begrænsede naturressourcer på en mere fornuftig og bæredygtig måde end 

hidtil. Samtidig aktiveres industrielle begreber såsom ’effektivitet’, ’ressourcer’ og 

’omkostninger’ i følgende citater fra fixerbevægelsens manifester: 

 

”Repair is better than recycling. Making our things last longer is both more efficient and 

more cost-effective than mining them for raw materials” (Repair Manifesto | Bilag 14) 

 

“If we double the life of our stuff, we halve what goes to landfill. […] Earth has limited 

resources. Eventually we will run out. The best way to be efficient is to reuse what we 

already have” (Fixer’s Manifesto | Bilag 13) 

 

Frem for en forståelse af naturen som værdifuld i sig selv, opfattes naturen her som en knap 

ressource, der må anvendes effektivt og fornuftigt. Spørgsmålet bliver da et om ”afbødning” 

(”mitigation”) af menneskets indflydelse på (og ødelæggelse af) miljøet (Thévenot et al 

2000:244).  

 

Mellem grøn radikalitet og kompromis  

Det er ydermere muligt at drage en parallel mellem Repair Cafe deltagernes aktivering af det 

grønne regime og Chiapellos argument om den økologiske kritik, som beskrevet i afsnit 3.2. Som 

med det grønne regime, er den økologiske kritik således funderet i en indignation over 

ødelæggelsen af økosystemer, dyrearter og menneskelige levesteder. Dette er ydermere bundet 

op på en underliggende ideologi om værdigheden af alle nulevende væsener såvel som 

fremtidens generationer (Chiapello 2013:65). Ifølge Chiapello besidder den økologiske kritik 
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dermed en særlig grad af radikalitet, eftersom den sætter spørgsmålstegn ved kapitalismens evne 

til at garantere selve menneskehedens overlevelse. Som hun argumenterer: ”If criticism must use 

apocalyptic language to make itself heard, then the ecological criticism is off to a good start” 

(2013:76).  

Denne radikalitet genfindes dog kun i begrænset grad i forbindelse med Repair Cafe deltagernes 

aktivering af det grønne regime. Således danner det øko-industrielle kompromis hovedsagligt 

springbræt for en korrektiv kritik af det omgivende samfund. Forbrugersamfundet (der som 

nævnt i afsnit 3.2. kan ses som et kompromis mellem den industrielle og den markedsmæssige 

værdiorden) kritiseres således for ikke at være industrielt nok, eftersom det høje forbrug af 

fossile brændstoffer, ud fra en industriel logik, er udtryk for kortsigtet og dårlig planlægning (se 

også Marckmann 2009:94).  

Den foreslåede løsning består dog ikke i en forkastelse af det i situationen herskende 

ækvivalensprincip – som i dette tilfælde synes at have en del til fælles med forestillingen om 

”grøn vækst” eller ”bæredygtig omstilling”, der kombinerer bæredygtighed med 

markedskræfterne – men derimod i en ’renselse af test’. For deltagerne i Repair Cafe kommer 

det f.eks. til udtryk som et ønske om produkter, der har længere holdbarhed, eller som er 

nemmere at reparere.  

Kritikken af brug-og-smid-væk kulturen indgår dog også som en mere radikal kritik af det 

omgivende samfund. Her tager kritikken dog afsæt i en række andre retfærdiggørelsesregimer.  

6.2. Den inspirationelle verden 

Kunsten at reparere 

 

“If it’s broken, fix it! Because everyday practical problem solving is the most beautiful 

form of creativity there is” (Fixer’s Manifesto | Bilag 13) 

 

Sådan lyder det første bud i ”fixernes manifest” (jf. afsnit om ’tekster’ i metode). Citatet 

illustrerer hvordan kunsten at reparere ødelagte genstande netop opfattes som en ’kunst’, dvs. 

som udtryk for en særlig form for ydmyg og smuk hverdagskreativitet. ”Fixing is the unsung 

hero of creativity”, som det også formuleres (Fixer’s Manifesto | Bilag 13). 

Der er her tale om en form for retfærdiggørelse, der tager afsæt i den inspirationelle værdiorden, 

baseret på St. Augustines City of God. Her er storhed defineret ud fra kreativitet, passion og 

autenticitet, og den store person er den barmhjertige og ydmyge ”helgen”, der har opnået en 
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indre adgang til en anden og mere ”guddommelig” verden end den jordiske. Hvis man sætter 

parentes om det teleologiske sprog kommer ’den store person’ til udtryk som kunstneren eller 

den politiske avantgarde, som udfolder sin originale kreativitet eller inspiration på uforudsigelige 

og utæmmede måder, uden at bekymre sig om hvad andre synes (Boltanski & Thévenot 2006:83-

90). Ligeledes forbindes det at reparere, eller at fixe, med nysgerrighed, innovation, eventyr og 

mystik: 

 

”We, Fixers of the Lost Arts, can embrace the sense of adventure that comes from the 

unfolding mechanisms, the hidden underbellies, and the unexpected puzzles that unfold 

once we start ”opening the door” (or the trunk) of the things we own” 

(thefixermovement.org | Fixed in the USA) 

 

Indenfor de senere år er sammenhængen mellem reparationsarbejde og kreativitet gået hånd i 

hånd med udviklingen af en særlig reparationskultur, en ny generation af ”makere”, ”hackere” og 

”fixere”, som er baseret på en eksplicit ’do-it-yourself’
25

og ’nørd’ etos (Rosner& Turner 

2014:2). Centralt for denne heterogene gruppe af amatørteknikere, -programmører og -designere 

er, at det at reparere (og i det hele taget at pille og rode ved ting; skille dem ad, tilføje nye dele, 

samle dem igen) indsættes i en kreativ, innovativ og skabende diskurs. Reparation er i den 

forstand ikke længere noget, der udelukkende forbindes med professionelt arbejde eller anses 

som en huslig nødvendighed, men bliver i lige så høj grad iscenesat som en form for avantgarde 

kunstnerisk projekt, med kulturelle såvel som politiske undertoner (se også Rosner 2014). 

Ligeledes befinder Repair Cafe, ifølge deltagerne selv, sig i grænselandet mellem at være på den 

ene side en form for ”service” (Sara:80) og på den anden side et kreativt sted, hvor man kan 

udleve sin ”hobby” (Thomas:94) og interesse for at fifle og reparere.  

                                                 

 

 

25
 Den engelske betegnelse ’do-it-yourself’ (DIY) oversættes ofte på dansk til ’gør-det-selv’. Som andre også har 

påpeget, synes den engelske betegnelse dog mere rammende i denne sammenhæng, da den oftere forbindes med 

punk- og andre alternative miljøer, hvorimod den danske udgave mere leder tankerne hen på hus, have og 

byggemarked (Røstvik & Johansen 2015:91) 
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Et rum for læring og kreativ sparring 

Repair Cafe er dog i høj grad et kollektivt projekt, som dermed adskiller sig fra 

inspirationsverdenens forestilling om det introverte geni, der søger inspirationen inde i sig selv.
26

 

Således aktiveres den ofte i kombination med den familiære verden, hvor inspirationen både 

’gives videre’ og ’formidles til andre mennesker’. Som Thomas, en af de faste elektronikfixere, 

beskriver i et interview, er folk ofte meget interesserede i at medvirke i reparationerne – på trods 

af at mange oplever en vis berøringsangst overfor især elektroniske produkter.  

 

”Nogle gange vejleder jeg bare folk. Her, prøv selv. […] Det er sjovt en gang imellem at 

give dem en skruetrækker og sige, prøv at skille den ad. Det der, er det der, og det der, er 

det der. Så nogle gange bliver folk overrasket over, at det ikke er sværere end som så” 

(Thomas:97) 

 

Læringsaspektet kommer ligeledes til udtryk i den opensource tilgang til vidensdeling, som også 

er at finde på hjemmesider såsom ifixit.com, hvor gratis reparationsmanualer gøres frit 

tilgængelige for alle. Som det lyder i fixermanifestet: ”Share your ideas, your enthusiasm and 

your skills. If you’ve found the joy of fixing, pass it on. It’s a gift for life” (Fixers’ Manifesto | 

Bilag 13) 

For andre Repair Cafe deltagere drejer det sig om at udvikle et ”kreativt frirum”, hvor det 

nødvendige værktøj stilles til rådighed, og hvor folk i fællesskab kan udvikle deres kompetencer: 

 

”Vi prøvede lidt at lave det til sådan et forum, hvor man kunne tale om tingene og sammen 

udvikle nogle talenter og blive bedre til det man lavede. F.eks. lappede jeg tøj, og så sad 

jeg sammen med nogle af mine venner og viste dem, hvordan man lavede bestemte ting, 

der holdt bedre og sådan noget” (Karen:29) 

 

”Det er nærmest et frirum for at være lidt kreativ, altså givet der er faciliteterne til det. […] 

Vi har en [Facebook]gruppe, hvor vi i høj grad opfordrede folk til at sige: ”jeg har den her 

                                                 

 

 

26
 Ifølge Boltanski og Thévenot er den inspirationelle verden flyvsk, ustabil og sjældent udstyret med objekter. På 

paradoksal vis kan den derfor først indskrive sig i en tingslig verden, hvis den transmitteres gennem noget andet, 

dvs. indgår i et kompromis med andre værdiordener (Boltanski & Thévenot 2006:293) 
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ting, er der nogle af jer, der har et forslag til hvordan man kunne reparere den?” Så det er 

der, hvor fællesskabet, men også kreativiteten, kommer indover” (Mia:54) 

 

Her aktiveres også elementer fra borgerverdenen. Evnen til ’at skabe’ er således ikke længere 

forbeholdt inspirationsverdenens ensomme individ, men derimod borgerverdenens gruppe, idet 

som Boltanski og Thévenot betegner ”collective genius” (Boltanski & Thévenot 2006:301). 

Reparationen er dermed ikke en individuel kreativ proces, som foregår alene derhjemme i skuret, 

men derimod udtryk for en grundlæggende kollektiv praksis:    

 

”The Fixer quest is not a solitary pursuit, a monastic search or a single-minded activity. It 

has become a collective project, sharing and discovering together” (thefixermovement.org | 

Fixed in the USA) 

Generobring af evnen til at reparere 

Ved at fokusere på reparationen som en særlig form for kreativ evne inddrages atter den 

industrielle værdiorden. At reparere forudsætter i den forstand mere end blot inspiration og 

kreativitet; det er samtidig udtryk for et stykke arbejde, der kan udføres mere eller mindre 

effektivt. Den innovative opfindelse, eller den pludselige erkendelse af at reparationen af 

bestemte genstand kræver bestemte tekniker, er således udtryk for et inspirationelt-industrielt 

kompromis, hvor den inspirationelle intuition møder industriverdenens ekspertise (Boltanski & 

Thévenot 2006:304).  

Ligeledes er reparationscafeerne befolket af en mængde af industriverdenens kvalificerede 

objekter, såsom redskaber, metoder og manualer. Både nye og innovative objekter, såsom det 

nyopfundne DIY-produkt ’sugru’, der bedst beskrives som modelerbart lim (sugru.com | What is 

sugru?), men også gamle og traditionelle værktøjer, redskaber og metoder, som førhen er blevet 

tilskrevet stor værdi, men som i dag næsten er forsvundet fra den offentlige hukommelse, såsom 

stoppeægget (se Skytte 2014:9f). 

Gang på gang faldt samtalerne til reparationscafeerne således på det faktum, at reparation synes 

at tilhøre en svunden tid. For hvem gider stoppe strømper i en tid, hvor det alt andet lige føles 

næsten omkostningsfrit at købe nogle nye? Flere af deltagerne kunne således fortælle historier 

om ældre familiemedlemmer, der besad helt andre kompetencer og evner i forhold til 

håndværks- og reparationsarbejde i forhold til nutidens generationer. Således er Repair Cafe 

underbygget af en generel følelse af, at ideen om selv at reparere sine ting er gået fra at være et 

udbredt kulturelt fænomen til at være noget, som de færreste gør (se også Rosner 2014:53).  
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Reparation som modkultur 

Som Karen udtrykker det i et interview, kan deltagelse i Repair Cafe derfor give følelsen af at 

være en del af en modkultur til resten af samfundet: 

 

 Hvad er det ved Repair Cafe, som tiltrækker dig ved dem? 

”Ja, det tænker jeg meget er det politiske, altså den protest man kan vise ved at gøre det. 

Og det at samles om noget, som handler om at være imod, altså være i modkultur.  

Hvordan er det en modkultur? 

Sådan lidt en… jeg går i hvert fald ikke ud og shopper, jeg reparerer mine egne ting!” 

(Karen:34) 

 

Evnen og retten til at reparere bliver i den forbindelse til en symbolsk modstand mod 

forbrugersamfundets materialisme og brug-og-smid-væk mentalitet. For flere af deltagerne 

består det værdifulde ikke i at købe nye ting, men tværtimod i at få gamle ting til at holde så 

længe som muligt. For Mia handler det om at leve mere minimalistisk og modstå behovet for at 

”købe materielle ting hele tiden, som bare ligger i bunker, og som man aldrig får brugt”. Hun 

uddyber efterfølgende: 

 

”Jeg ved ikke, hvor langt tid siden det er, at jeg har været ude og købe et stykke tøj. Det er 

så dejligt. Og på en eller anden måde giver det også en eller anden form for frihed, synes 

jeg […].  

Frihed fra hvad? 

Frihed fra at man skal købe ting hele tiden, frihed fra at man har sådan en – det er nærmest 

en lænke, der består af den vægt af alle de materielle ting, du har liggende omkring dig” 

(Mia:53) 

 

Således formuleres en kritik af forbrugersamfundets materialisme og tendens til at anonymisere 

og masseproducere. I stedet for at omgive sig med billige og hurtigt disponible ting, handler det 

for flere af Repair Cafe deltagerne om at sætte større pris på de ting og genstande, som 

forefindes i hverdagen – og derved forsøge at reparere dem, når de går i stykker, i stedet for at 

smide dem ud og købe nye.  
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6.3. Den familiære verden 

Det urbane lokalfællesskab 

 

”Det er heller ikke kun reparation. Folk skal også godt kunne lide at komme der. Det skal 

være et sted, hvor man sådan kan hænge ud” (Mia:57) 

 

”Vi ser de samme mennesker fra gang til gang, så det er også hyggeligt. Det er jo sådan 

noget cafehygge samtidig med. Så det er sådan ret ’win’. Og det er jo også igen – for at gå 

tilbage til mit eget kvarter – det er jo også meningen, at det skal være sådan et slags 

samlingspunkt i kvarteret, så folk begynder at komme hinanden ved, fordi det har vi ikke 

haft før” (Sara:80) 

 

Som det fremgår af citaterne er oplevelsen af socialt fællesskab ligeledes en central 

motivationsfaktor for deltagelse i Repair Cafe. Det kommer også tydeligt til udtryk, da jeg 

spørger en af deltagerne, Peter, hvad forskellen er på reparationscafeer og professionelle 

reparationsvirksomheder: 

 

”Du kunne jo også have taget gardinet med til en officiel skrædder eller en officiel 

reparatør. Ville det have været det samme? 

[Griner] Nej, fordi nu har jeg fået en oplevelse med mennesker i midten. Altså selvfølgelig 

kunne jeg godt have gjort det, men jeg vil hellere komme til Repair Cafe, for så knytter 

man sig også til mennesker. Og det er det, jeg er ude efter. Det er at få skabt et fællesskab 

omkring en vision. Så derfor giver det større mening at komme til Repair Cafe.  

Så tingene, der bliver repareret er mere midlet til at opnå det her fællesskab? 

Ja” (Peter:67-68) 

 

Opprioriteringen af fællesskab, hvor nærhed og direkte relationer mellem mennesker træder i 

forgrunden, kan opfattes som en aktivering af Boltanski og Thévenots familiære værdiorden. Her 

er fokus på traditioner, rodfæstethed og loyalitet ud fra forestillingen om, at alle mennesker er 

forbundet med hinanden gennem hierarkier og familiære sociale bånd. I en familiær verden er 

det således ikke meningsfuldt at se på individet alene. Mennesker må altid forstås i relation til 

andre mennesker, dvs. som dele af et fællesskab (Boltanski & Thévenot 2006:90). Når aktørerne, 

som i ovenstående citater, henviser til den familiære værdiorden i deres kritik og 

retfærdiggørelser i forbindelse med Repair Cafe, er det således ikke længere på baggrund af en 
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forståelse af Repair Cafe som et grønt eksperiment eller et kreativt frirum, men som et 

grundlæggende socialt rum.  

Fra paternalisme til rodfæstethed 

Der er dog tale om en væsentlig reorientering af den form for familiær logik, som Boltanski og 

Thévenot oprindeligt beskrev i deres præsentation af regimemodellen. I den oprindelige 

formulering beror storhed nemlig på personens givne plads i det familiære hierarki. Den ’store 

person’ er kongen, alfaderen, familiens mandlige overhoved, der ofrer sine egne personlige 

behov, for at beskytte og sørge for de ’små’ og svage, som i tilgift ser op til og tilbeder denne 

altoverskyggende autoritet (Boltanski & Thévenot 2006:90-98). En sådan paternalistisk og 

hierarkisk forestilling gør sig uden tvivl stadig gældende i nogle sammenhæng. Men som 

Boltanski, i samarbejde med Chiapello, har påpeget i forbindelse med deres gennemlæsning af 

1990’ernes managementlitteratur, er den i dag gradvist blevet erstattet af andre former for 

retfærdiggørelser (Boltanski & Chiapello 2011:217).  

Ifølge sociolog Bella Marckmann er dette dog ikke ensbetydende med at ”hjemligheden”, 

forstået som det nære, intime og lokalt forankrede, ikke længere er et relevant holdepunkt for 

nutidens kritiske aktører (Marckmann 2009:94). Hun mener at den blot må søges i en forvandlet 

form. Med inspiration fra Thévenot, Moody og Lafayes forståelse af det familiære regime i deres 

analyse af franske og amerikanske bæredygtighedsdisputter, anvender hun derfor en bredere og 

mere opdateret version, hvor der lægges større vægt på lokale tilhørsforhold og traditionelle 

praksisser, end på hierarki og paternalisme (Marckmann 2009:94; Thévenot et al 2000:249ff).
27

 

I forbindelse med Repair Cafe kommer den familiære værdiorden således til udtryk som en 

vision om at bevare det lokalt baserede og nære bysamfund. Et vigtigt formål med initiativet er 

derfor at skabe meningsfulde forbindelser mellem mennesker, og mellem mennesker og deres 

lokalmiljø. Det handler for deltagerne om at ”få noget liv i [lokalområdet]” (Mia:51) ved at 

cafeen fungerer som ”et slags samlingspunkt […] så folk begynder at komme hinanden ved” 

                                                 

 

 

27
 Også Bruno Latour kommer beskriver, hvordan netop den politiske økologi kan puste nyt liv i det familiære 

regime. Han mener, at de fleste argumenter om naturbevarelse kan henføres til den familiære sfæres hyldest til 

fortiden, arven og det lokale, men ikke blot med henvisning til den menneskelige familie og privatsfæren. 

Tværtimod, argumenterer han, kan der til den domestiske verden tilføres værdier såsom tilknytning til naturen, 

oprindelse, autenticitet og fortrolighed. At være ”lille” bliver i den forstand ensbetydende med at være anonym og 

flydende, uden rødder eller tilknytning (Latour 1998:227). 
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(Sara:80). Som Sara ligeledes udtrykker det, er ”lønnen” for det frivillige arbejde det ”sociale 

samvær” (Sara:81). I modsætning til den grønne værdiorden, hvor fokus er på varetagelse og 

inddragelse af den naturlige verden, vægtes i den familiære verden således tilknytning, 

afhængighed og ”familiære” forpligtigelser. Sara forklarer om konceptet: 

 

”Intet er gratis. Man kan ikke bare komme og aflevere noget til at blive repareret, og så 

skride og sige, jeg kommer tilbage om to timer. Det er jo ikke meningen. Det er jo 

meningen, at man skal købe en kop kaffe eller te og være en del af fællesskabet, mens ens 

ting bliver repareret” (Sara:81) 

Autentiske menneskelige forbindelser 

Den familiære verden aktiveres også som et springbræt for kritik af det omgivende samfund og 

den fremherskende brug-og-smid-væk kultur. Det drejer sig dels om en kritik af den industrielle 

værdiordens inddeling af samfundet i adskilte, differentierede enheder (med isolation og 

ensomhed til følge), og dels om en kritik af markedsverdenens fokus på penge og materiel 

rigdom. Først og fremmest ytres således en stærk kritik af markedsverdenens måde at forbinde 

folk med hinanden på, for så vidt som den hævdes at ødelægge autentiske menneskelige og 

varme relationer individerne imellem. For Karen handler Repair Cafe således grundlæggende om 

at vise at ”mennesker er mere værd end penge” (Karen:28). Peter udtrykker noget tilsvarende: 

 

”Penge har stille og roligt erstattet vores relationer og forhold til hinanden. I dag har du 

sådan set ikke brug for mennesker. Altså du har brug for penge […] så du kan købe dig til 

det hele. Og du kan være ligeglad med hvilken person, der står bag den ydelse, du skal 

købe. Og med det så har vi faktisk mistet ret meget nærvær i vores samfund. Vi har mistet 

rigtig meget af det, der gør vores art interessant. Det er relationer” (Peter:65) 

 

Den markedsorienterede logik forbindes af Boltanski og Thévenot med pris, rigdom og 

konkurrence. At være stor drejer sig om at blive rig ved at gribe markedets chancer, når de byder 

sig, uden at lade sig hæmme af personlige relationer og følelser (Boltanski & Thévenot 2006:79). 

De menneskelige relationer reduceres således til udelukkende at bestå af handel og 

pengetransaktioner, hvilket fremstår i direkte modstrid med den familiære verdens moralske 

værdsættelse af menneskelig nærhed, tilknytning og afhængighed. Der er således tale om en 

radikal kritik, hvor de to verdeners ækvivalensprincipper holdes direkte op imod hinanden.  
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6.4. Den projektorienterede verden 

Projektbaseret aktivisme 

 

”Det er meget løst. Man må komme, når man har lyst, og man har tid. Det er ikke noget 

ansvar. Jeg tror, mange er lidt skræmt over, om de skal så gøre et eller andet fast, en eller 

anden forpligtigelse. Men når folk forstår, at du kommer, når det passer dig, så er det til at 

have med at gøre” (Thomas:95) 

 

Et gennemgående tema for Repair Cafe er, at det skal være nemt og fleksibelt at deltage. Flere af 

deltagerne understreger således det positive ved, at det hverken indebærer store forpligtigelser 

eller nødvendigvis et længerevarende engagement, at være en del af konceptet. Repair Cafe er 

med andre ord ikke noget, man er medlem af. Det er først og fremmest en aktivitet, som 

opretholdes af de kræfter og den entusiasme, som de fremmødte fra gang til gang bidrager med.  

Understregningen af det positive og værdifulde ved det midlertidige engagement aktiverer det 

projektorienterede retfærdiggørelsesregime, som Boltanski og Chiapello identificerer i 

”Kapitalismens nye ånd”. Indenfor den projektorienterede logik fremhæves mobilitet, 

tilgængelighed og mangfoldigheden af personlige kontakter. Den overordnede målestok som alle 

mennesker og ting vurderes ud fra er den konstante igangsættelse af midlertidige projekter:    

 

”Det, der tæller, er altid at være i gang med en eller anden form for aktivitet, man må 

aldrig være uden noget projekt, uden ideer, det gælder altid om at se frem mod og 

forberede noget sammen med andre mennesker, som man har mødt, fordi man altid er 

drevet af aktivitetsimpulsen” (Boltanski & Chiapello 2011:215) 

 

Den ”projektbaserede aktivisme” består således af to centrale og forbundne komponenter: for det 

første at den er midlertidig, og for det andet at den implicerer konstant aktivitet (se også 

Sørensen 2012). Før jeg kommer nærmere ind på disse komponenter, vil jeg dog først afklare, 

hvordan Repair Cafe ikke i sig selv har til hensigt at være et projekt, men blot udstikker 

rammerne for en projektbaseret aktivitet.  

Ikke bare en trend 

Ifølge Boltanski og Chiapello er et af kendetegnene ved projektet, at det er midlertidigt og 

forbigående:  
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”Når et nyt projekt igangsættes, ved alle deltagere, at det vil være kortvarigt, at det ikke 

blot vil kunne, men en dag helt sikkert også vil få en ende. Perspektivet om en uundgåelig 

og ønskværdig afslutning er en iboende del af engagementet og virker således ikke 

indskrænkende på deltagernes entusiasme” (Boltanski & Chiapello 2011:2016) 

 

Modsat forholder det sig med Repair Cafe, som netop har til hensigt at være en mere 

længerevarende og uafsluttelig del af det politiske landskab (jf. typologi over miljøaktivisme i 

afsnit 2.3). For flere af de interviewede deltagere kommer det til udtryk som et ønske om, at 

Repair Cafe ikke bare skal være en forbigående ’trend’, der blæser med de politiske vinde og 

risikerer at forsvinde i glemslen, så snart konceptet er ude af mediernes søgelys. For Sara må 

udbredelsen af Repair Cafe derfor være en ”organisk proces”, som langsomt rodfæster sig i folks 

bevidsthed. Som hun uddyber det:  

 

”Når tingene bliver blæst op, så bliver det mere en trend. Og trends har det med at gå over. 

Hvor jeg vil gerne have at den her [reparationscafeen] bliver ligesom folkekøkkener. Det 

er ikke en trend. Det er bare noget, der er derude. […] Jeg vil bare gerne have, at det er en 

ting, som bevæger sig ind i folks bevidsthed. Og så er der. For bestandigt” (Sara:91) 

 

Af samme årsag fortæller hun i interviewet, at hun har givet afslag til flere nyhedsmedier, 

derønskede at lave et indslag om reparationscafeen. Hun oplyste, at hun afslog tilbuddet, ikke for 

at undgå eksponering og udbredelse, men for at undgå, at konceptet skal blive ”blæst for meget 

op”, inden det når at rodfæste sig i lokalmiljøet. Ligeledes er Repair Cafe for Mia ikke en 

”sensationspræget ting overhovedet” (Mia). Hun kæder det sammen med, at Repair Cafe først og 

fremmest handler om ”stille og roligt” at forandre folks bevidsthed, adfærd og vaner – en 

kulturel forandring, som tager tid, og som derfor overskrider projektets midlertidighed og 

kortsigtede tidsmæssige horisont. 

Selvom det således ville være en misforståelse at definere Repair Cafe som et projekt, udgør 

initiativet stadig rammen for forskellige former for ’midlertidigheder’. 

Det midlertidige møde mellem mennesker 

For det første kan den enkelte månedlige reparationscafe opfattes som et projekt i sig selv, 

bestående af en række faste og løse opgaver – fra den forudgående oprettelse af begivenheden på 

Facebook til de enkelte reparationer, som finder sted i løbet af reparationscafeen. Den enkelte 

reparationscafes forløb er således pr. definition åbent og uforudsigeligt. Selvom der er mulighed 

for tilmelding på Facebook, er det som bekendt ikke nogen garanti for at vide hvor mange, der 
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kommer, om der overhovedet kommer nogen, eller om der omvendt vil være en fixer til stede, 

som besidder de nødvendige kompetencer til at reparere de medbragte ting – eller om tingene 

overhovedet kan repareres. Den enkelte reparationscafe er således kun minimalt defineret af 

forudbestemte afgrænsninger og forventninger. Dette harmonerer med Boltanski og Chiapellos 

beskrivelse af projektet som en ”aktivitet” eller et ”møde” (”encounter”): ”[…] the project does 

not exist outside of the encounter (not being integrated once and for all into an institution or 

environment, it presents itself as an action to be performed, not as something that is already 

there” (Boltanski&Chiapello 2007:110).  

For de interviewede deltagere udgør dette både en udfordring og et potentiale. Som flere af 

deltagerne beskriver, er den løse organisering og fleksible deltagelse forbundet med en del fra-

gang-til-gang usikkerhed om den enkelte reparationscafes forløb: 

 

”Det var meget svært at have nogle faste, klare aftaler. Der var en, der kunne fixe cykler, 

men han dukkede heller ikke lige pludselig op. Så dukker han op lige inden vi sluttede, og 

så var det sådan… nå okay, den der havde en cykel med, måtte tage hjem med uforrettet 

sag” (Karen:36) 

”I starten, nogle gange, kunne man sidde, og så kom der én på tre timer. Det var sådan 

lidt… ikke at man har spildt tiden, for det er jo hyggeligt nok. Man sidder jo bare der og 

drikker kaffe og spiser kage. Det tager man jo ikke nogen skade af” (Thomas:95) 

 

Som det fremgår af det sidste citat er den manglende viden om, hvordan reparationscafeen vil 

forløbe et element, som Thomas godt kan genkende og som kan skabe irritation, men som han 

omvendt hurtigt bagatelliserer og slår hen. I andre sammenhænge vægtes det positive ved den 

lave grad af bureaukrati og kontrol. Som Sara udtrykker det: 

 

”Jeg vil gerne have så lidt, hvad skal man sige, bureaukrati som muligt. Fordi det er jo 

meningen, at folk selv skal få den her ide til at holde det selv. Og jo mindre arbejde, der er 

forbundet med det, jo mere tilbøjelige tror jeg, at andre er til at starte sådan en op. Og bare 

tænke, hey fedt, hvis vi bare kan få en cafe til at være med til det her, og hvis jeg bare selv 

kommer med min symaskine, så er det nok” (Sara:79) 

Tilpasset en projektbaseret verden 

Den anden måde, hvorpå Repair Cafe danner rammen om midlertidige aktiviteter, er som nævnt 

selve deltagelsesformen. Som Boltanski og Chiapello beskriver, forstås det sociale liv i 

netværkssamfundet som en ”serie af projekter, der er så meget desto mere værdifulde, som de er 
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forskellige fra hinanden” (Boltanski & Chiapello 2011:215). Reparationscafeernes 

uforpligtigende karakter og fleksible forløb fra gang til gang muliggør således, at det moderne 

”projektmenneske” kan glide ubesværet ind og ud mellem forskellige former for engagement og 

deltagelse. Selvom der er en tendens til at være en ”hård kerne” af særligt engagerede deltagere 

(særligt i forhold til de mere eller mindre faste fixere), er der således generelt stor udskiftning og 

persongennemstrømning. Et element, som også muliggør udvidelsen af deltagernes personlige 

netværk.   

For at være ’stor’ i en projektbaseret verden kræver det således engagement og evnen til at være 

fleksibel og tilpasningsdygtig. En evne som synes at stemme overens med arbejdsfordelingen i 

løbet af reparationscafeerne, hvor deltagerne (som nævnt i afsnit 5.3) skal kunne skifte mellem 

de forskellige roller som ”fixer” eller ”fixee”. Samtidig er deltagelsesformen ikke forudbestemt 

på forhånd, men det er i høj grad op til den enkelte deltager at finde sin egen funktion, som ofte 

kan skifte fra det ene øjeblik til det andet. En evne, som igen harmonerer med Boltanski og 

Chiapellos beskrivelse af projektverdenens ’store person’, som er uafhængig og mobil og nægter 

at blive begrænset af ”rigide planer” (Boltanski & Chiapello 2007:113).  

6.5. Opsamling: portræt af den grønne borgeraktivisme 

På baggrund af analysen af den kritik og de retfærdiggørelser, som ytres og udleves i forbindelse 

med Repair Cafe, fremstår den grønne borgeraktivisme ved første øjekast som bundet sammen af 

en række konfliktende, eller i hvert fald forskelligartede, værdier. På den ene side fremhæver 

aktiveringen af den familiære verden en vision om at skabe lokale og rodfæstede fællesskaber i 

det ellers fragmenterede og anonyme bysamfund. På den anden side indebærer den 

projektorganiserede deltagelse, at engagementet er midlertidigt, ansvarsfrit og fleksibelt. Noget 

tilsvarende gør sig gældende, når Repair Cafe på den ene side handler om at genvinde 

traditionelle håndværk og glemte færdigheder (jf. stoppeægget), og på den anden side er 

orienteret mod social innovation og fornyelse (jf. ’sugru’).  

Samtidig er det på baggrund af analysen også muligt at identificere den kapitalismekritik, der 

kommer til udtryk. Således er deltagelse i Repair Cafe rettet imod dels en korrektiv kritik af 

samfundets brug-og-smid-væk kulturs uhensigtsmæssige og kortsigtede brug af jordens 

begrænsede naturressourcer, og dels en radikal kritik af det kapitalistiske samfunds tendens til at 

prioritere penge over mennesker, og dermed skabe ensomhed, isolation og standardisering frem 

for nærhed, fællesskab og autenticitet.  
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Spørgsmålet er hvilken moralsk verden disse forskellige retfærdiggørelser og kritikker samlet set 

af udtryk for? Og om en forståelse for denne kan bidrage til at svare på specialets 

problemformulering om, hvorvidt den grønne borgeraktivisme er orienteret mod en ny form for 

folkelig mobilisering i forhold til andre former for miljøaktivisme? Disse spørgsmål udgør 

omdrejningspunktet for næste kapitel. 
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Kapitel 7: Diskussion 

I dette afsnit samles trådene fra analysen og forbindes med en diskussion over specialets 

problemformulering. Ved at placere den grønne borgeraktivisme indenfor en samfundsmæssig 

kontekst, diskuterer jeg, hvordan deltagelsen i grønne borgerinitiativer, såsom Repair Cafe, kan 

opfattes som udtryk for en ny form for ’klimaorienteret’ aktivisme. Det er således målet på 

baggrund af analysen af Repair Cafe, at optegne konturerne af en ny form for ’storhed’, der 

foreskriver, hvordan man er hhv. ’stor’ eller ’lille’ i en verden præget af klimaforandringer og 

global opvarmning.  

7.1. Mod en ny klimaorienteret ’storhed’? 

Som beskrevet i afsnit 2.1. er det ifølge Anders Blok sandsynligt, at ”bestræbelserne på som 

samfund at imødegå og tilpasse sig globale klimatrusler vil indebære vidtrækkende forandringer 

i social organisering, på tværs af international politik, økonomiske markeder, byers infrastruktur, 

grøn teknologisk innovation, civilsamfundsmæssige mobilisering og hverdagslivets (forbrugs-

)rutiner” (Blok 2012:10, egne understregninger). Det er derfor relevant at stille spørgsmålet, om 

ikke den grønne borgeraktivisme, som netop udgør et voksende (om end stadig begrænset) 

empirisk fænomen, er udtryk for en  ”ny offentlighedsform” eller ”klimatisk medborgerskab”? 

Og ligeledes om det muliggør formuleringen af et nyt ’portræt’ af den grønne borgeraktivisme 

som udtryk for en ny form for ’klimaorienteret storhed’, som angiver, hvordan man er hhv. ’stor’ 

eller ’lille’ i en tid præget af klimaforandringer og global opvarmning?  

I det følgende vil jeg derfor definere denne nye ’storhed’. Det skal dog ses som et forsøg, og ikke 

som en gennemarbejdet eller bredt underbygget tilføjelse til Boltanski og Thévenots 

retfærdiggørelsesmodel. En sådan formulering ville kræve et langt større stykke arbejde end, 

hvad der kan tilpasses indenfor dette speciales ressourcemæssige ramme. Det drejer sig således 

om en skitsering af, hvordan en sådan ’klimatisk storhed’ kunne defineres, på baggrund af de 

argumenter, der er fremført i forbindelse med specialets case. Som det vil fremgå, mener jeg dog 

stadig, at skitseringen med fordel kan tjene til en dybere og mere kontekstnær forståelse for lige 

netop den kritiske praksis, som den grønne borgeraktivisme er udtryk for.  

Mellem det globale og det rodfæstede 

Med Boltanski og Thévenots termer er ’den store person’ i denne skitsering af en ny moralsk 

’verden’ karakteriseret ved både at være rodfæstet i sit lokalmiljø og samtidig orienteret mod 
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bredere globale problemstillinger. Det kommer f.eks. til udtryk, når Repair Cafe defineres som et 

socialt fællesskab, der skal modvirke ensomhed og isolation ved at knytte mennesker til deres 

lokalsamfund, samtidig med at reparationen forbindes med global affaldsminimering og 

hensyntagen til globale klima- og miljøforhold. Den kollektive reparationspraksis bliver i den 

forstand til en ’meget lokal løsning’ på et ’meget globalt problem’.  

Dette harmonerer med et af miljøbevægelsens klassiske slogans, som i særlig grad er blevet 

relevant med de globale klimaudfordringer, nemlig ”tænk globalt, handl lokalt” (Hoff 2016). 

Rationalet bag denne orientering hænger ifølge politolog Jens Hoff sammen med en stigende 

mistillid blandt befolkningen til det politiske system i forhold til at reagere på truslen om 

klimaforandringer. En politisk desillusion, der særligt trådte i karakter efter COP15 

klimatopmødet i København i 2009, hvor de internationale politiske aktører viste sig ude af stand 

til at nå til enighed om en global klimaaftale (Hoff 2016:29). Som Karen, en af Repair Cafe 

deltagerne, udtrykker det i et interview: 

 

”Jeg kan huske engang… jeg kan ikke huske hvor gammel jeg var, men der var et eller 

andet kæmpe indsamlingsshow eller musikshow på DR2, der varede fem timer, hvor alle 

mulige kendte kunstnere sang for miljøet og spillede på solcelledrevne højtalere og sådan 

noget. Og der var jeg bare sådan, ’vi skal gøre noget!’ Jeg kunne virkelig mærke gnisten. 

At jeg tænke, ’uh, nu sker der noget, det her er en revolution’. Men der er bare ikke sket 

noget. Og sådan tror jeg rigtig mange har haft det i løbet af de sidste mange år. At hver 

gang der er et nyt COP-et-eller-andet møde, så tænker man, ’ja!’ Og så bliver man sådan, 

’nå… Ja! Nå…’ [lyder skiftevis skuffet og begejstret]. At det bliver svært at holde gnisten 

oppe, synes jeg. Fordi det virker som om, at der ikke sker så meget” (Karen:38) 

 

Indenfor miljøbevægelsen – og i stigende grad også indenfor det politiske system– er der således 

en udbredt opfattelse af, at nok er klimaforandringerne og mange miljøproblemer globale, men 

løsningerne findes bedst og mest effektivt på lokalt eller individuelt niveau (Hoff 2016:28, 38). 

Hoff daterer denne ’reorientering mod det lokale’ specifikt til år 2009 – det år, hvor COP15 

klimatopmødet fandt sted. Der er således et tidsmæssigt sammenfald mellem denne nye fase 
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indenfor den folkelige deltagelse i klimapolitik og fremkomsten af den grønne borgeraktivisme, 

der kan dateres til slutningen af 2000’erne og ind i 2010’erne.
28

 

Det kan dermed konkluderes, at de globale klimaforandringer spiller en rolle i forhold til 

deltagelsen i grønne borgerinitiativer. Ikke nødvendigvis ved at deltagelsen er direkte orienteret 

mod klimarelaterede emner og problemstillinger, såsom reduktionen af CO2, men snarere ved at 

den nye ’klimaepoke’ udgør en særlig samfundsmæssig kontekst, som deltagelsen udspiller sig 

indenfor.  

Mellem det abstrakte og det konkrete 

En relateret problemstilling er hvordan klimaforandringerne opleves blandt befolkningen og i 

tillæg hertil udgør grundlaget for den civilsamfundsmæssige sociale mobilisering. Som Blok 

argumenterer, opleves klimaspørgsmålet således ofte som noget fjernt og uvedkommende i 

hverdagen, som en problematik der ”er alle steder og ingen vegne på én gang” (Blok 2012:20). 

Hertil tilføjer Gundelach et al. at en forholden sig til ’klima’ og ’miljø’ derfor ofte medieres 

gennem mere konkrete og nære begreber, såsom ’natur’ (Gundelach et al 2012:17). Som de 

skriver: 

 ”Modsat klima og miljø er et af naturens karaktertræk at være et sted – et rum. Når vi går 

en tur i skoven, er det ikke kun for at gå en tur, men også for at komme i en særlig 

stemning, få vækket sanserne og mærke årets gang. Hvor klimaforandringer fremstår som 

en abstraktion, noget på ”det store plan”, er naturen et sted, man kan sanse og se og 

forholde sig til” (Gundelach et al 2012:17) 

 

Ligeledes fremstår den grønne borgeraktivisme som orienteret efter praktiske og konkrete 

aktiviteter, som man netop kan ’sanse og se og forholde sig til’. Det efterlader hos deltagerne en 

følelse af at gøre noget konkret i forhold til de problemer, som samfundet står overfor. Som en af 

deltagerne Lars udtrykker det i et interview: 

 

”Jeg kan ikke kaste alt fra mig og gå ud og redde verden. Jeg kan gøre mit for, at jeg giver 

folk en krammer og et kys på kinden og gøre dem glade. Og måske reparere nogle 

hovedtelefoner” (Lars:47) 

                                                 

 

 

28
 Den første Repair Cafe blev som nævnt oprettet i Holland i 2007, mens de første danske reparationscafeer er fra 

2014. Tilsvarende er f.eks. Københavns Fødevarefællesskab stiftet i 2008, de første byttemarkeder blev afholdt i 

2010 og en af de første byhaver i København, Byhaven2200, er fra 2012.  
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’Storhed’ forbindes her med evnen til at konkretisere og gøre de store, abstrakte problemer, som 

samfundet står overfor nærværende, samt i at skabe en følelse af agens.Dette fokus på agens går 

igen i den specifikke tilgang til social forandring, som den grønne borgeraktivisme er et 

eksempel på. For Karen handler Repair Cafe således om at skabe en forandring ”der ligesom 

kommer hen af vejen” (Karen:38). Som hun udtrykker det, så er omdrejningspunktet ”at alle kan 

gøre lidt sammen”, og endvidere: 

 

”Man skal ikke forvente, at en stor revolution kommer bare sådan uden videre. For det kan 

godt være, at måden man skulle løse det problem med […] klima og produkter, der er 

designet til at gå i stykker […] gennem politiske tiltag, og gennem måske bare at lave en 

masse demonstrationer! Men der er Repair Cafe måske bare en lidt mere holdbar løsning, 

for at vise at man er uenig. Fordi hvis man bare holder en stor demonstration, så får det 

måske bare den der ’wuhu!’ og ’åh…’ [lyder først begejstret og så skuffet]. Altså ligesom 

klimadebatten har generelt” (Karen:38) 

 

Citatet understreger, hvordan deltagelsen i grønne borgerinitiativer adskiller sig fra den 

anvendelse af det ’klassiske’ aktionsrepertoire, som karakteriserer mange (grønne) sociale 

bevægelser, ved i højere grad at fokusere på udlevelsen og udformningen af konkrete, 

modkulturelle praksisser.  

Mellem det fremsynede og det tilbageskuende 

Ifølge Chiapello er den økologisk kritik delt mellem to overordnede lejre: mens den ene søger 

tilbage mod fortidens traditionelle samfund, som brugte færre ressourcer og var mere 

respektfulde overfor naturen, er den anden i højere grad bestående af fremadskuende 

’modernister’, som sætter deres lid til teknologiske løsninger indenfor vedvarende energi, 

informationsteknologier, genetisk modificering osv. (Chiapello 2013:74). Ligeledes er den 

grønne borgeraktivisme på den ene side orienteret mod at generobre glemte færdigheder, såsom 

at reparere, samtidig med at den beskrives indenfor den eksisterende litteratur som fornyende 

”græsrodsinnovation” (Charter &Keiller 2014).  

Denne ’søgen tilbage’ mod en tidligere livsform og nogle tidligere værdier, som opfattes som 

oversete i dagens samfund, går igen hos mange af Repair Cafe deltagerne. Som Lars udtrykker 

det må det gerne være lidt ”analogt” (Lars:47). Han kæder således deltagelsen i reparationscafeer 

sammen med at læse trykte bøger frem for e-bøger, at have en brændeovn, en pladespiller osv. 

Som beskrevet i analysen er der i det hele taget en udpræget opfattelse af, at reparation udgør en 
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’glemt’ færdighed, som med fordel kan genoplives som del af en mere bæredygtig livsstil. I 

forhold til beskrivelsen af det grønne regime er begrebet ’bæredygtighed’ ydermere orienteret 

mod fremtidens samfund og mod en hensyntagen til de kommende generationer. På den baggrund 

kan ’storhed’ her forbindes med at være simultant fremsynet og tilbageskuende. Eller med andre 

ord at besidde evnen til at løse fremtidens problemer med fortidens midler.   

7.2. Skitseringen af den nye ’grammatik’ 

Opsummerende er mit argument således, at den form for retfærdighed, som den grønne 

borgeraktivisme er orienteret mod, bedst forstås i relation til en verden, der er præget af truslen 

om globale klimaforandringer og miljøkatastrofer.  

Overordnet set synes retfærdiggørelserne at være orienteret mod koblinger som det fælles 

overordnede princip – koblinger mellem det gamle og det nye, det abstrakte og det konkrete, det 

lokale og det globale. ’Den store person’ er således simultant rodfæstet og global; fremsynet og 

tilbageskuende; og orienteret efter både det lokale og det globale. ’Den lille person’ forholder sig 

derimod udelukkende til den ene side af ’ligningen’, f.eks. ved kun at have blik for fremtiden, 

abstrakte problemstillinger og globale løsninger, eller omvendt ved at sidde fast i fortiden og 

være ude af stand til at se udover det lokale og det konkrete.  

De kvalificerede ’subjekter’, der bebor denne ’verden’, er således ildsjæle, aktivister og frivillige 

borgere, som er engagerede og inspirerende, og som besidder evnen til at foretage nævnte 

koblinger. Af vigtige ’objekter’ kan f.eks. nævnes en kombination af projektverdenens 

informationsteknologier med industriverdenens gamle, såvel som nye, redskaber, metoder og 

færdigheder. Måden hvorpå ’den store person’ er orienteret mod det fælles bedste, og hvor alle 

således drager fordel af den ’værdige tilstand’ (det, som Boltanski og Thévenot kalder 

’storhedsratioen’) fremgår gennem skabelsen af åbne, kreative rum, som er tilgængelige for alle, 

og hvor der er mulighed for sparring og læring. De ’værdige’ hjælper således de ’mindre 

værdige’ ved at vise vejen mod et mere bæredygtigt samfund gennem praktiske og konkrete 

eksempler og eksperimenter.  

’Testsituationen’ kan forstås som selve afholdelsen af et grønt borgerinitieret projekt eller 

arrangement, såsom afholdelsen af den enkelte reparationscafe. Her mødes og sammenstilles de 

kvalificerede subjekter og objekter i en række konkrete situationer, som muliggør den 

situationelle afgørelse af de tilstedeværende entiteters ’storhed’, dvs. deres evne til at foretage 

koblinger.  

Tabel 5 sammenfatter skitseringen af denne nye form for ’storhed’, der således, i henhold til min 

analyse, aktiveres i forbindelse med den folkelige mobilisering i klimaorienterede spørgsmål: 
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Ækvivalensprincip Koblinger 

Tilstand af storhed 

Evnen til at være simultant rodfæstet og global; til både at 

skue tilbage og se fremad; og til at konkretisere det 

abstrakte. 

Tilstand af lidenhed 

At sidde fast i den ene eller den anden yderlighed, dvs. kun 

at være lokal eller global; kun at være tilbageskuende eller 

fremsynet; kun at have blik for det konkrete uden at relatere 

til det abstrakte, eller omvendt. 

Repertoire af subjekter 
Ildsjælen; den frivillige; den engagerede og inspirerende 

borger. 

Repertoire af objekter 

Digitale informationsteknologier (projektverdenen); gamle 

såvel som nye redskaber, metoder og færdigheder 

(industriverdenen). 

Storhedsratio 

’Den værdige tilstand’ kommer ’de små’ til gode ved, at der 

skabes rum for kreativitet, fællesskab og sparring; og ved at 

vise vejen mod det bæredygtige samfund gennem konkrete 

eksempler og praktiske eksperimenter. 

Test 
Afholdelsen af et borgerinitieret projekt, f.eks. en 

reparationscafe 

Tabel 5: Skitsering af en klimaorienteret ’storhed’ 

 

Fordelen ved at forstå den grønne borgeraktivisme som udtryk for en ny ’klimatilpasset’ form for 

’storhed’ er, at det gør det muligt at skelne mellem denne type miljøaktivisme i forhold til andre 

former for miljøaktivisme. Det nye består således i en anderledes moralsk orientering, som er 

nært knyttet den samfundsmæssige kontekst, hvori globale klimaforandringer, klimatopmøder og 

klimaforståelser på afgørende vis er definerende for samfundets aktuelle ’epoke’. Heroverfor kan 

der selvfølgelig argumenteres for, at andre former for miljøaktivisme ligeledes gradvist kan 

orientere sig efter de globale klimaudfordringer og civilsamfundets ageren i forhold til disse. 

Den grønne borgeraktivisme eksisterer ikke i et vakuum, og det er klart, at også andre former for 

miljøaktivisme simultant gør sig gældende i det politiske landskab. Som med Jamisons 

miljøaktivismetypologi mener jeg dog, at det er vigtigt at påpege, at der er tale om idealtyper. I 

praksis vil jeg således argumentere for, at det er muligt at grænserne mellem de forskellige 

former for miljøaktivisme og deres moralske orienteringer på mange måder udviskes og sløres. 
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Ligeledes er det tænkeligt, at den ’klimaorienterede storhed’, som jeg her har forsøgt at definere, 

ikke kun aktiveres af deltagere i grønne borgerinitiativer, men også gør udgør fundamentet for 

retfærdiggørelser og kritik fremsat af andre kritiske aktører.   
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Kapitel 8: Konklusion og perspektivering 

Formålet med dette speciale var at analysere den voksende bevægelse af grønne borgerinitiativer, 

såsom byhaver, byttemarkeder, fødevarefællesskaber og reparationscafeer, som jeg har valgt at 

kalde den grønne borgeraktivisme. 

Argumentationen tog afsæt i en kritik af, at denne form for miljøaktivisme ofte er overset i den 

faglige litteratur, hvor der er en tendens til at fokusere på de mere etablerede og synlige sociale 

bevægelser. Jeg konkluderede således, at selv indenfor typologier, der forsøger at inddrage de 

mere personlige og livsstilsorienterede former for miljøaktivisme, kan den grønne 

borgeraktivisme vanskeligt placeres. På den baggrund argumenterede jeg for, at der er et aktuelt 

behov for en udvidelse af forståelsesrammen for, hvad der karakteriserer grønne sociale 

bevægelser.  

Specialets undersøgelse af den grønne borgeraktivisme tog derfor udgangspunkt i en alternativ 

og mere kulturelt orienteret tilgang til studiet af samfundets kritiske aktører. Her inddrog jeg den 

fransk pragmatiske sociologi, med fokus på Boltanski og Chiapellos analyse af forholdet mellem 

samfundskritik og social forandring i ”Kapitalismens nye ånd”, såvel som Boltanski og 

Thévenots teori om kritik og retfærdiggørelsesregimer fra værket ”Om retfærdiggørelse”. Med 

inddragelsen af den pragmatiske sociologi blev fokus rettet mod de underliggende værdier og 

moralske orienteringer, som kommer til udtryk i den grønne borgeraktivisme, frem for det 

’traditionelle’ og instrumentelle fokus på de sociale bevægelsers taktikker, 

mobiliseringsstrategier og organisationsformer. 

På baggrund af denne ramme undersøgte jeg i specialets analyse  hvilke af de moralske 

’verdener’, der aktiveres i forbindelse med det grønne borgerinitiativ Repair Cafe. Analysen 

viste, hvordan der i forbindelse med Repair Cafe forekommer henvisninger til forskellige 

moralske verdener i form af hhv. den grønne verden, den inspirationelle verden, den familiære 

verden og den projektbaserede verden. 

På baggrund af dette ’blandede portræt’ af Repair Cafe, diskuterede jeg, hvordan den grønne 

borgeraktivisme også kan forstås som orienteret mod en ny form for ’klimatilpasset storhed’, 

hvor ’værdighed’ er forbundet med evnen til at foretage koblinger mellem det globale og det 

lokale, det mobile og det rodfæstede, det abstrakte og det konkrete. Således er det, der adskiller 

den grønne borgeraktivisme fra andre former for miljøaktivisme først og fremmest den 

samfundsmæssige kontekst i form af global opvarmning og klimaforandringer, som den grønne 

borgeraktivisme, implicit eller eksplicit, er orienteret imod. 
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Hensigten med specialet har således været at bidrage til den eksisterende litteratur om 

miljøbevægelsens udvikling ved at undersøge et underbelyst empirisk felt i form af den grønne 

borgeraktivisme. Med udgangspunkt i en pragmatisk sociologisk tilgang til studiet af sociale 

bevægelser har det således været muligt at analysere den grønne borgeraktivisme på baggrund af 

de værdier og moralske orienteringer, som ligger til grund for denne specifikke kritiske praksis. 

Således begrænser specialets konklusioner sig følgelig også til kun at kunne sige noget om, 

hvordan den grønne borgeraktivismes værdier og ideer er udtryk for noget nyt. Spørgsmålet om 

hvorvidt den grønne borgeraktivisme adskiller sig fra andre former for miljøaktivisme – eller 

aktivisme i det hele taget – på andre parametre, såsom hvilke typer der deltager (er det f.eks. en 

’grønt elite’?) eller hvilken indflydelse initiativerne har på den generelle meningsdannelse eller 

politik på området (er der f.eks. en sammenhæng mellem den grønne borgeraktivisme og så den 

stigende popularitet hos partier såsom Alternativet?) ligger således uden for dette speciales 

rækkevidde.  

Et andet spørgsmål, der må forblive ubesvaret indenfor rammerne af dette speciale, er i hvilken 

grad den kritik, som den grønne borgeraktivisme er udtryk for, er i stand til reelt at udfordre den 

kapitalistiske samfundsorden. Vil den økologiske kritik med andre ord opleve samme skæbne 

som den kunstneriske og sociale kritik under samfundets sidste reformperiode? Således tyder 

udviklingen af en ’grøn kapitalisme’ og den stigende kommercialisering af ’grønne’ produkter 

på, at det kapitalistiske system endnu en gang er ved at indoptage den kritik, som rettes imod det 

(jf. Chiapello 2013).  

Om vi således blot er vidne til formationen af en ny og fjerde kapitalistisk ånd, sådan som 

Chiapello synes at antyde, eller om den kapitalismekritik, der tager afsæt i den globale klima- og 

miljøkrise – såsom den grønne borgeraktivisme – for alvor vil kunne sætte spørgsmålstegn ved 

bæredygtigheden af kapitalismen som samfundsorden, er således noget, som kun tiden vil vise.  
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