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Sammanfattning 
Uppsatsen studerar konstruktioner av miljövänlighet inom den politiska debatten, med syfte att 

utforska hur detta knyts till kategorier av människor och handlingar. I relation till tidigare 

empirisk forskning som påvisat en förskjutning från statligt till individuellt ansvar inom 

miljöpolitiken är det vitalt att undersöka vilken slags människa som åberopas i den 

individualiserade miljöpolitiska diskursen. Diskursen om den miljövänliga människan är en 

arena där normer och hierarkier om det önskvärda produceras, vars materiella effekter består i 

vilka konkreta lösningar på klimat- och miljöproblemen som betraktas som legitima/illegitima 

samt hur människor uppfattar sin egen position och möjlighet till agens i relation till 

miljöproblemen. Studiens syfte är därför att undersöka vilka miljövänliga subjektspositioner 

som framträder i den miljöpolitiska debatten samt att utforska vilka handlingar som möjliggörs 

respektive omöjliggörs för det miljömedvetna subjektet. Detta har gjorts genom en kvalitativ 

och diskursorienterad textanalys av miljöpolitiska debattartiklar skrivna av partipolitiska 

representanter.  

 

Analysen har visat att materialet inrymmer tre dominerande diskurser som knyter kategorierna 

individen, konsumenten respektive svensken till specifika föreställningar om miljövänlighet, där 

teknisk kompentens, företagsamhet och konsumtions- och livsstilsval står i centrum. Vidare har 

analysen visat att begreppsparen rätt-fel respektive aktiv-passiv skapar skiljelinjer mellan 

miljövänliga och icke-miljövänliga handlingar. Aktiva handlingar innebär både att göra 

medvetna konsumtionsval, men också tillväxtgenerande aktiviteter i vid bemärkelse så som 

lönearbete, entreprenörskap och att konsumera (till skillnad från att avstå i miljövänlighetens 

namn). Analysen har även visat att diskursen om rätt respektive fel agerande bidrar till en 

avpolitisering av miljöfrågan där individuella handlingar inte bara premieras, utan också görs 

till det enda rimliga alternativet. 

 

Nyckelord: subjektspositioner, handlingsutrymme, diskurs, miljö, genusvetenskap, 

miljövänlighet.  
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1. Inledning 

No discourse tells us ’how it is’, or is a neutral, free-floating entity that 
encompasses and defines all individuals’ concerns and needs […]. Rather, 
discourses implicate sets of social, political and economic relations, forms of 
practice and power […] which in turn inform policy approaches. Prevailing 
discourses of sustainability have become ’privileged narratives’ […] that tell 
one story about the causes and solutions to environmental problems. 

     (Hobson 2002, 97)  

”Hållbar utveckling” populariserades i samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid 

som 1987 började benämna miljöproblemen som en ekonomisk, ekologisk och social fråga 

(World Commission on Environment and Development [WCED] 1987). Medan tidigare 

miljödiskurser utmålat tillväxt, konsumtion och produktion som antagonister till miljöarbete, 

erbjöd hållbar utveckling en diskurs där tillväxt och befolkningsökning sågs som kompatibla 

med – till och med som lösningar på – såväl miljöproblem som frågor om fattigdom och global 

orättvisa (Ideland 2016: 53; Lidskog & Sundqvist 2011: 15). Även om sambandet mellan ökad 

konsumtion och globala miljöproblem har uppmärksammats har inte resulterat i en fundamental 

kritik av konsumismen, utan snarare gett upphov till ett miljöpolitiskt fokus på livsstilsval och 

konsumtionsbaserat ansvar (Hobson 2002; Isenhour 2010, 456). Detta syns inte minst i Sverige: 

rapporter om ökning i försäljningen av ekologisk mat (Kihlberg 2017) och second hand-artiklar 

(Dagens Nyheter 2016) syns i medierna samtidigt som svenskars beundransvärda 

återvinningsvanor sprids internationellt (Sheffield 2016).  Miljöforskaren Johan Hedrén (2002, 

322–323) ser dock en problematik i förskjutningen från systemnivå till individnivå i narrativet 

om miljöproblemen; att den diskursiva förändringen har betydelse för hur vi uppfattar 

miljöproblemen, det vill säga vem som hålls ansvarig och vilka lösningar vi uppfattar som 

rimliga respektive orimliga inom den miljöpolitiska arenan. Den centrala roll som tillskrivits 

individen gör konstruktionen av individen intressant att undersöka, i synnerhet hur detta 

uttrycks i samtiden, i Sverige, av de politiker vars röster inte bara är normerande för den 

samhälleliga miljödiskursen utan som också innehar den formella makten över vilka 

miljöstrategier som ska leda till ett, förhoppningsvis, bättre samhälle.  

Utgångspunkten är således att miljöpolitiken är en arena där normer och hierarkier 

produceras samt att det miljöpolitiska idealet om den miljövänliga människan bidrar till att 

såväl upprätthålla som att producera normer om vad som betraktas som önskvärt, men likväl 

det som ses vara oförenligt med miljövänlighet. Det genusvetenskapliga liksom 
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diskursteoretiska perspektivet som anläggs i uppsatsen bidrar till att blottlägga det osynliga och 

problematisera de sanningar som tas för givna, som i allra högsta grad påverkar vårt 

handlingsutrymme. Uppsatsen ämnar därigenom att ta vid, komplettera och fördjupa den 

forskning som Malin Ideland (2016) genererat avseende konstruktionen av miljövänlighet i 

läroplaner och andra skolrelaterade policydokument.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Med synen på miljöpolitiken och i synnerhet den miljöpolitiska debatten som ett diskursivt fält, 

bestående av konkurrerande diskurser som strider om att få definiera problemformulering 

liksom de ord vi överhuvudtaget talar om miljöfrågan med, syftar denna uppsats till att 

blottlägga konstruktioner av den miljövänliga människan och den miljövänliga handlingen. I 

denna studie riktar jag därför blicken mot den miljöpolitiska diskursen, närmare bestämt den 

samtida partipolitiska miljödebatten som äger rum i tidningsartiklar, och undersöker vilka 

kategorier av människor som görs till miljövänliga subjektspositioner samt vilka handlingar 

som möjliggörs respektive omöjliggörs inom ramen för miljövänlighet. I linje med 

problemformulering och syfte ämnar uppsatsen besvara följande frågeställningar: 

• Vilka miljövänliga subjektspositioner framträder i den miljöpolitiska debatten? 

• Vilket handlingsutrymme möjliggörs respektive omöjliggörs för det miljövänliga 

subjektet? 

 

1.2 Avgränsningar 
Att studien syftar till att studera subjektspositioner innebär att uppsatsens studieobjekt är språk 

och diskurs, då utgångspunkten är att diskursen konstituerar vilka miljöpolitiska förslag som 

överhuvudtaget ses som tänkbara och inte. För att fånga den miljöpolitiska diskursen har jag 

valt att avgränsa mig till att studera det dominerande miljöpolitiska samtalet, vilket lett till att 

uppsatsens empiriska material utgörs av femton stycken debattartiklar skrivna av partipolitiska 

representanter på nationell nivå. Med de begränsade resurser som det innebär att skriva en c-

uppsats har en nulägesbeskrivning gjort, vilket medfört att urvalet av materialet begränsats till 

debattartiklar skrivna mellan åren 2015 och 2017. Att göra en komparativ studie där 

konstruktioner av subjektspositioner inom den miljöpolitiska diskursen studeras under längre 

tid får jag lämna till framtida forskning. 



 7 

1.3 Bakgrund 
Utan att insinuera att dagens miljöpolitik uteslutande utgörs av individualisering går det snarare 

om att tala om en tendens och en förskjutning som ägt rum de senaste 30–40 åren. Detta avsnitt 

ämnar ge en kort överblick över olika konkurrerande förklaringsmodeller till en miljöpolitik 

färgad av fokus på livsstilsförändringar och konsumentansvar. Även om detta avsnitt inte har 

direkt med det uppsatsen handlar om, ser jag det som ett förhöjande avsnitt som ger läsaren en 

inblick i den kontext som miljöpolitiken utformats inom.  

Sociologerna Rolf Lidskog & Göran Sundqvist (2011, 101–102) lyfter fyra 

faktorer som möjliga förklaringar till skiftet mot ökad individualisering. Den första (i) beskrivs 

vara en genomgripande samhällsförändring i en globaliserad värld, präglad av internationella 

företag och handel, där förutsättningarna för att lösa problemen var stat för sig har minskat. 

Den andra (ii) förklaringen menas vara att synen på miljöproblemen förändrats. Från att de 

tidigare karaktäriserats som punktutsläpp från till exempel industrier, ses det idag i stället på 

som klimatproblem, där diffusa utsläpp tillsammans bidrar till den globala uppvärmningen. Det 

är inte längre enskilda förändringar som ska göras; förändringen omfattar allt och alla. Den 

tredje (iii) förklaringen härleds till förändrad statlig styrning till följd av bland annat 

globaliseringen. Förbud ses inte som gynnsamt för konkurrenskraft på (den globala) 

marknaden; att styra genom ekonomiska och informativa styrmedel ses vara mer effektivt och 

verksamhetsanpassat. Den sista (iv) förklaringen härleds till den ideologiska förskjutningen i 

form av nyliberalismens inträde, som pågått de senaste 40 åren. Kritiska forskare som till 

exempel Hobson (2002, 100) förklarar det individualiserade miljöansvaret som en effekt av 

detta, där kärnan av ideologin utgörs av att statliga problem förläggs på individen. Detta 

utmanar de synsätt som präglas av tilltro till statens förmåga att driva igenom 

samhällsförändringar, där relationen mellan stat och individ främst utgörs av att staten 

representerar medborgare samt att medborgerlig makt utövas genom politiska krav (Lidskog & 

Sundqvist 2011, 102). Inom den nyliberala ideologin ses individen främst på som kund och 

konsument, med förmåga att styra marknaden till det bättre (Hobson 2000, 100). Det politiska 

handlingsutrymmet att skapa förändringar sker således genom dessa roller (Lidskog & 

Sundqvist 2011, ss. 102) och att vara en fri människa likställs med att vara en konsument på en 

fri och öppen marknad (Hobson 2002, 100). 
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1.4 Disposition 
I detta inledande kapitel (1) har jag introducerat läsaren för uppsatsens ämne, syfte, 

forskningsfrågor, avgränsning av ämnet samt redogjort för studiens bakgrund. Nästföljande 

kapitel (2) presenterar den metod som applicerats i uppsatsen. Kapitlet (3) efter det redogör för 

uppsatsens tidigare forskning, vilket följs av (4) uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Kapitel 

fem (5) beskriver det empiriska material som studerats och kapitel sex (6) presenterar de resultat 

som analysen av empirin genererat. Det sista kapitlet (7) sammanfattar studiens slutsatser och 

presenterar förslag på vidare forskning.  

2. Metod 
Kapitlet som följer behandlar uppsatsens metod samt diskuterar de val som gjorts för att 

genomföra en tillförlitlig kvalitativ textanalys, vilket följs av en beskrivning av det analytiska 

tillvägagångssättet. Kapitlet avslutas med en reflexiv diskussion i vilken jag resonerar kring 

etiska aspekter och tillförlitlighet inom kvalitativ forskning.  

 

2.2 Kvalitativ textanalys 
Den metod som används i denna uppsats är kvalitativ textanalys, med vilket menas att jag som 

forskare gjort en tolkning av det empiriska materialet. Tolkning är, sett utifrån Bergström och 

Boréus (2012, 30; 42) synsätt, alltid avhängig analytikerns förförståelse, vilket är i linje med 

det socialkonstruktivistiska grundantagandet om att förståelsen av verkligheten alltid är 

kontextbunden och därmed också föränderlig. Inom den kvalitativa forskningstraditionen är det 

inte relevant att söka efter objektiv kunskap – vilket med Donna Haraways (1988) ord vore att 

göra anspråk på en omöjlig position, ett gudstrick. Därmed inte sagt att det inte är viktigt att 

eftersträva tillförlitliga forskningsresultat, och strategin som applicerats i denna studie har 

handlat om transparens, både med utgångspunkter och position, samt att tydligt systematisera 

analysen av materialet (Boréus 2015b, 175). Statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus 

menar att det finns fyra olika tolkningsstrategier att tillämpa vid tolkningen av materialet. Den 

första relaterar till hur analytikern själv tolkar texten; den andra till avsändarens intention och 

mening med texten; den tredje till textens betydelse för mottagarna. Den fjärde 

tolkningsstrategin ser till betydelsen på diskursiv nivå och är den strategi som i linje med den 

diskursteoretiska ansatsen har tillämpats i uppsatsen.  Det innebär således inte att enskilda 

textförfattare tolkas som individuella, autonoma röster, utan som uttryck för en större ordning 

som parallellt inte heller kan förstås utan att se till de enskilda aktörerna. Den 
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diskursorienterande tolkningsstrategin innebär att jag förhåller mig till texterna som bärare av 

föreställningar och som uttryck för en diskurs som har betydelse för vad som ses som rimligt, 

självklart och otänkbart (2012, 32–34).  

För att tydliggöra för läsaren hur jag tagit mig an materialet har textanalysen 

utförts i enlighet med den modell som föreslås av Boréus (2015b, 175), det vill säga att 

inledningsvis (i) utifrån intresse, rådande forskningsläge och teoretisk litteratur identifiera ett 

forskningsproblem och baserat på detta (ii) formulera forskningsfrågor. Nästa steg (iii) är att 

välja ett lämpligt empiriskt material och sedan (iv) välja ut analysfrågor att ställa till materialet 

för att kunna besvara forskningsfrågorna. Sista steget (v) handlar om att systematisera 

besvarandet av analysfrågorna genom att antingen välja eller själv utveckla tekniker för detta. 

Nästa avsnitt ger en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet som baserats på denna modell. 

Det bör dock betonas att analysprocessen inte varit fullt så linjär som modellen antyder, utan 

varje steg i forskningsprocessen har snarare präglats av ett iterativt förhållningssätt. 

 

2.3 Analytiskt tillvägagångssätt 
Det första steget i processen var att utifrån forskningsläget, mer specifikt den kritiska 

forskningen som pekar på en ökad individualisering av miljöpolitiken, formulera preliminära 

forskningsfrågor som fungerade som en riktning för arbetet. Frågan jag ville undersöka var 

vilka subjektspositioner som konstrueras i den miljö(parti-)politiska debatten. Efter att 

forskningsfråga valts inleddes processen med att välja ut empiriskt material att studera (för 

fördjupad redogörelse och diskussion, se kapitel 5). Detta steg bestod inledningsvis av att 

förutsättningslöst läsa igenom samtliga artiklar med tänkbar relevans till ämnet, vilket också 

innefattade att irrelevanta artiklar1 sållades bort. Detta upprepades tills inget nytt material 

hittades. Nästa steg var att välja ut analysfrågor att ställa till materialet. Detta gjordes i samband 

med att artikulera forskningsfrågorna för uppsatsen. Utifrån Boréus (2015b, 183) 

rekommendation angående studier av subjektspositioner har forskningsfrågorna formulerats 

med syfte att skapa förståelse för hur skrivna praktiker har betydelse för andra praktiker, vilket 

ledde till att första forskningsfrågan handlar om vilka miljövänliga subjektspositioner som 

framträder i den miljöpolitiska debatten medan den andra ämnar utforska vilka betydelser detta 

har för handlingsutrymme. Med inspiration från Boréus (2015a, 165; 172–173) formulerades 

därför följande analysfrågor: (1) Vilka kategorier av människor framträder i materialet? (2) 

                                                
1	De	som	bedömdes	vara	irrelevanta	var	till	exempel	de	artiklar	som	inkluderade	flera	av	de	sökord	jag	
använde	(återigen,	se	kapitel	5),	men	som	visade	sig	handla	om	andra	ämnen	än	människans	relation	till	miljön.	
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Vilka egenskaper har de? (3) Hur värderas de? (4) Vilka möjligheter till handling ges 

kategorierna i materialet? Det sista steget, att systematisera besvarandet av analysfrågorna, 

gjordes genom att primärt leta efter mönster och teman i det resultat som analysfrågorna 

genererat (se Alvesson & Deetz 2000, 165). Vidare besvarades forskningsfrågorna på genom 

de diskursanalytiska begreppen diskurs, diskursordning, interpellation, subjektsposition, 

särskiljande praktiker och sanningseffekter samt analysbegreppen felaktiga generaliseringar 

och mystifierade begrepp (se kapitel 4).  

 

2.4 Kritisk metoddiskussion 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt sker tolkningen av materialet inte utifrån en 

utomstående blick – tvärtom; forskaren är med och konstruerar sitt studieobjekt utifrån sin 

specifika position och förförståelse (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 148). Ett sätt att 

tillförsäkra god validitet, vilket inom kvalitativ forskning förstås som en genomgående 

reflexivitet, är att positionera sig själv i relation till innehållet, vilket jag alltigenom uppsatsen 

eftersträvat (Bergström & Boréus 2012, 41–42). I linje med reflektionen om positionens 

betydelse för uppsatsen (se avsnitt 5.2) har premissen om att den miljöpolitiska diskursen 

karaktäriseras av individualisering givetvis haft stor betydelse för studien. Varför jag valde att 

utgå från detta antagande var främst för att jag fann en stor mängd tidigare forskning (se t.ex. 

Dahl 2014; Ideland 2016; Isenhour 2010) som gav empiriskt underlag till det, men också för 

att jag ville röra mig från att utforska ett ”om” till ett ”hur”.  

Störst betydelse har min kritiska positionering gentemot 

individualiseringsdiskursen haft, då det styrt allt från inramning av ämnet till de analysfynd jag 

gjort. Potentiella konsekvenser av detta är att jag kanske blundat för de artiklar som lyfter andra 

aspekter än individualisering eller som till och med förhåller sig kritiskt till det. Andra 

konsekvenser är att jag i tolkningen av materialet förutsatt att jag skulle hitta fynd som stärker 

antagandet om individualisering och även här kanske blundat för andra mönster eller diskurser. 

Att lyfta dessa aspekter innebär inte att uppsatsens resultat bör avfärdas; att synliggöra detta 

ökar snarare tillförlitligheten. 

Intersubjektivitet är en aspekt av textanalyser som Bergström & Boréus (2012, 

42–43; se även Boréus 2015a, 174) lyfter som särskild aspekt av att tillförsäkra reliabilitet, 

vilket inom kvalitativ forskning brukar omnämnas som tillförlitlighet. Att uppnå hög reliabilitet 

inom studier baserat på tolkning – och särskilt där antagandet görs att tolkning alltid är 

relationell och avhängig förförståelse – handlar om transparens och att göra väl underbyggda 
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tolkningar. För att skapa såväl stringens som transparens har tonvikt lagts på systematik i 

analysen samt att i analysen tydligt underbygga tolkningarna med hänvisning till materialet. 

3. Tidigare forskning 
Detta kapitel syftar till att placera in uppsatsen i en vidare kontext, vilket görs genom att 

redogöra för den tidigare forskning som uppsatsen relaterar till. Forskningen som presenteras 

nedan centreras kring de teman som denna uppsats berör, nämligen individualisering av 

miljöfrågor och subjektskonstruktioner inom miljödiskursen. Specifikt är det två studier som 

uppsatsen knyter an till, närmare bestämt Malin Idelands (2016) studie av den individualiserade 

miljödiskursen inom skolan samt Emmy Dahls (2014) avhandling om individualiseringens 

betydelse för människor.  

 

3.1 En miljövänlig konstruktion 
I sin bok Den KRAV-märkta människan (2016) konstaterar forskaren Malin Ideland att miljö- 

och hållbarhetsarbete blivit en fråga, och ännu mer en identitet, för en ”utbildad och ekonomiskt 

stark medelklass” (2016, 17). Efter att ha studerat läromedel och skolrelaterade policydokument 

konstaterar Ideland att individen framställs som den primära förändringsagenten i relation till 

miljöproblemen och omställningen mot ett hållbart samhälle (ibid, 27). Vidare har Ideland 

funnit att miljövänlighet knyts till den aktiva handlingen, vilka ofta beskrivs i termer av ”smart” 

och ”logisk” (ibid, 44), som tydligt ställs emot och premieras över den oreflekterade eller icke-

valbara handlingen; att de människor som inte gör medvetna val men lever mer miljövänligt av 

ekonomiska skäl inte synliggörs eller ryms inom föreställningen om miljövänlighet (ibid, 39–

40). Miljöarbete genom personliga livsstilsval som till exempelvis att välja vegetarisk kost eller 

att åka tåg i stället för bil kallar Ideland för ”Görandets kultur”, där själva möjligheten till 

aktivitet blir ett ekologiskt kapital som främst koncentreras till den utbildade medelklassen 

(ibid, 86). Ideland härleder detta till att diskursen gällande miljövänlighet och människan 

förändrades under 1990- och 2000-talen i linje med framväxande idéer om ekologisk 

modernisering. Ekologisk modernisering beskrivs som en miljödiskurs med ”stark tilltro till att 

det kapitalistiska systemet, teknik och vetenskap kan lösa problemen”, där den miljövänliga 

människan likställs med den logiska, medvetna konsumenten (Uggla 2002 i Ideland 2016, 57). 

Ett exempel på diskursens omfattning är gällande det skolämne som initialt hette hemkunskap, 

och som då innefattade vardagliga, praktiska kunskaper om hemmet, men som idag går under 

namnet hem- och konsumentkunskap vars fokus nu handlar om att forma elever till 



 12 

miljömässigt medvetna konsumenter (Ideland 2016, 56–57). Från Idelands forskning tar jag 

med mig forskningsresultaten om konstruktionen av den KRAV-märkta människan när jag i 

stället riktar blicken mot den miljöpolitiska debatten. 

 

3.2 Upplevelser av individualisering 
Baserat på det forskningsfält som pekar på framväxten av en individualiserad miljödiskurs har 

sociologen Emmy Dahl vidareutvecklat analysen genom att titta på diskursens betydelse för 

människor. Ingången är således inte, som i denna uppsats, att undersöka den diskursiva 

konstruktionen av individen i relation till miljöfrågan, utan att utforska hur individualiseringen 

ses på, påverkar och omförhandlas av individer själva. I sin avhandling Om miljöproblemen 

hänger på mig (2014) har Dahl funnit ett övergripande mönster bland fokusgruppsdeltagarna: 

möjligheten för ett stort ekologiskt handlingsutrymme innebär att samtidigt beskriva sig själv 

som resursstark (i form av tid, pengar, energi, självständighet, vilja). De fokusgruppsdeltagare 

som inte förstod sig själva som resursstarka uppfattade en stark diskrepans mellan å ena sidan 

sina egna förutsättningar och möjligheter, å andra sidan de förväntningar och ansvar som 

förläggs på individen. Det genererade snarare en känsla av att vara fastlåst i vanor, utan 

möjlighet till förändring (ibid, 315–316). Dahl konkluderar dessutom att diskussionen om 

individens handlingsutrymme sker på bekostnad av att lyfta strukturella omständigheter eller 

andra ansvariga aktörer. Liksom andra forskare inom fältet (se Lidskog & Sundqvist 2011; 

Paterson & Stripple 2010) frågar sig Dahl om det i slutändan inte är rent av fördelaktigt med 

ett individualiserat miljöansvar; att det är den strategi som har störst gynnsamma effekter, både 

för miljön och människor. En del av Dahls resultat pekade ändå på att individualiseringen gav 

upphov till känslor av betydelse och meningsfullhet, vilket uttrycktes i en positiv ”vi”-känsla 

bland samtalsdeltagarna. Det som dock samtidigt uppdagades var att denna grupp 

positionerades emot och värderade sig högre än de ”oansvariga” och ”passiva” individerna. För 

de personer som upplevde miljöansvaret som övermäktigt eller orimligt (bland annat utifrån 

ekonomiska eller kunskapsrelaterade förutsättningar) blev miljöfrågan en källa till dåligt 

samvete och skuld, vars konsekvenser innebar snarare en alienering från miljöfrågan än en 

drivkraft för engagemang (ibid, 329–330). Dahl kunde även se att den individualiserade 

miljödiskursen positionerar individer på genusspecifika vis. Detta uttrycktes särskilt när 

informanterna talade om miljöansvaret inom ramen för en heterosexuell relation, där 

utgångspunkten ofta var en olikhet mellan kvinnors och mäns grad av engagemang eller 

ansvarsområde. Ett exempel som Dahl tar upp är att subjektspositionen kvinna som oansvarig 
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beskrevs som en problematisk position av fokusgruppsdeltagarna, medan den oansvariga 

mannen inte tillskrevs samma problematik. 

4.  Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer jag presentera studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis 

kommer den poststrukturalistiska ontologin redogöras för, vilket åtföljs av en presentation av 

begreppen diskurs, subjekt och makt. Jag har valt att inte följa en specifik diskursanalytisk 

inriktning, till exempel diskursteori eller kritisk diskursanalys, då dessa skulle ha betydelse för 

metod och tillvägagångssätt. I stället har jag valt ut vissa diskursanalytiska verktyg, framförallt 

med influenser av Michel Foucault (se Winther Jørgensen & Phillip 2000), som i den kvalitativa 

textanalysen kan hjälpa mig skapa förståelse för subjektspositioner och handlingsutrymme 

konstitueras inom diskurser. Kapitlet avslutas med en presentation av Elizabeth Kamarck 

Minnich (2005) analysbegrepp felaktiga generaliseringar och mystifierade begrepp.  

 

4.1 En poststrukturalistisk ansats 
Liksom Winther Jørgensen och Phillips ser jag poststrukturalismen som en underkategori till 

det bredare socialkonstruktivistiska paradigmet, vars premisser bland annat är en 

antiessentialistisk verklighetssyn samt avvisandet av objektivitet. Verkligheten har ingen 

inherent betydelse bortom människans perception eller erfarenhet av den och mening och 

kunskap genereras via de diskursiva praktiker som vi alla är en del av (2000, 12–13). Denna 

ansats har bidragit med en förståelseram för att undersöka hur människan i den miljöpolitiska 

diskursen framställs, inte som en spegel av ”hur det egentligen är”, utan som ett narrativ utifrån 

historiskt och kulturellt specifika sociala, ekonomiska och politiska relationer (Hobson 2002, 

97). Denna kontingens är utmärkande för det poststrukturalistiska perspektivet och är också det 

som enligt kritikerna leder till voluntarism. Om allt är diskurs och alla identiteter är föränderliga 

och därmed tillfälliga, innebär det då att sociala identiteter är fritt flytande och oavhängiga 

sociala strukturer (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 12; 62–63)? Denna fråga är högst aktuell 

i denna uppsats, för hur talar jag om ett subjekt som är diskursivt konstituerat – det vill säga 

konstruerat av en kontingent diskurs – om jag samtidigt vill lyfta strukturers betydelse för vilka 

vi är och vilket handlingsutrymme vi har? Beroende på position inom det poststrukturalistiska 

spektrumet besvaras den frågan på olika sätt. Ett generellt svar som jag kommer att utgå från, 

utan att dyka in djupare i denna schism, är att den sociala världen, inklusive identiteter och 

strukturer, präglas av regelbundenhet och reglering till följd av sociala praktiker som 
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naturaliserat dominerande diskurser (ibid, 12). Det tillåter mig att i denna uppsats tala om 

maktordningar och strukturer som genom social förankring blivit både svårföränderliga och 

högst materiella.  

 

4.2 Diskurs, subjekt och makt 
Detta avsnitt behandlar uppsatsens teoretiska utgångspunkter gällande diskurs, subjekt och 

makt. Inom det poststrukturalistiska paradigmet ryms flera olika synsätt på diskursbegreppet, 

varför jag inleder detta avsnitt med att klargöra hur det används i denna uppsats. En bred 

definition är att ”diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, 7) men jag finner anledning att utveckla detta då diskursen är ett centralt tema 

för uppsatsen. Jag kommer att använda begreppet ”diskurs” när jag avser en enskild 

betydelsefixering inom ett specifikt område och beroende på frekvens av betydelsefixeringen i 

materialet betraktar jag diskursen som antingen dominerande eller avvikande. 

”Diskursordning” betecknar ett diskursivt område som olika diskurser strider om att få ge 

betydelse och innehåll (ibid, 64). Vidare kommer det fokuseras på diskursens förhållande till 

det materiella; att diskurs är […] ”ett tankesystem som både är beroende av och präglar 

materiella praktiker, som inte bara språkligt utan även praktiskt […] skapar särskilda former av 

subjektivitet” (Foucault 1987, 1980b i Alvesson & Deetz 2000, 110). Det antiessentialistiska 

perspektivet (som redogjordes för i avsnittet ovan) omfattar även synen på språket, det vill säga 

att språk, ord och begrepp ses vara omtvistade och utan absolut, universell betydelse. Återigen 

kan detta synsätt kritiseras för voluntarism; att begrepp och ords betydelser menas vara fritt 

flytande. Men i likhet med de materiella förhållanden som låsts över tid har även vissa ord och 

betydelser fixerats – även om de i grunden betraktas vara sociala konstruktioner. Ideland menar 

exempelvis att ”hållbarhet” är ett sådant ord som får olika betydelser av olika aktörer och på så 

vis är en arena där stridigheter om vad som är hållbart och vem den hållbara människan är äger 

rum (2016, 11). Det är därför betydelsefullt att studera hur, av vem och när ord används samt 

vilken mening som tillskrivs (Bacchi 2009, 265). 

Även sociala identiteter antas vara diskursivt konstruerade och gemensamt för 

flertalet diskursanalytiska inriktningar är antagandet om decentrerade subjekt, det vill säga att 

subjekt skapas inom diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 24). Liksom Boréus 

(2015b, 185) förstår jag subjektspositioner som diskursiva utrymmen som leder till olika 

förväntningar på och föreställningar om människor (Boréus 2015a, 165). Interpellation är ett 

centralt ord i detta sammanhang och åsyftar den process där subjekten intar de positioner som 
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diskursen riktar gentemot individen. Den marxistiska filosofen Louis Althusser menar att 

individen, utan möjlighet till motstånd, alltid accepterar dessa positioner samt att 

interpellationsprocessen är av ideologisk karaktär; att vi genom diskursen blir ideologiska 

subjekt. Detta synsätt har kritiserats för att vara orealistiskt deterministiskt, då det frånskriver 

människor agens gentemot ideologi och diskurs. Foucault har bidragit med en nyanserande 

tolkning och menar i stället det sociala styrs av flera konkurrerande diskurser – inte enbart en 

dominerande ideologi – och att människan följaktligen försätts i flera olika, ibland motstridiga, 

subjektspositioner (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 22; 48). Trots detta ser jag 

interpellation som ett användbart ord i sammanhanget, då jag liksom både Althusser och 

Foucault menar att subjektiviteter skapas i skärningspunkten mellan igenkänning och 

alienation; att personliga omständigheter och förutsättningar har betydelse för hur individer 

interpelleras i subjektspositioner. Med andra ord: när diskursen försätter individer i 

subjektspositioner har det betydelse för hur självet och den sociala världen blir begriplig samt 

vilket handlingsutrymme som möjliggörs eller omöjliggörs (Bacchi 2009, 9). En särskild aspekt 

av subjektskonstruktioner är vad Bacchi kallar särskiljande praktiker som handlar om att 

uppmärksamma hur grupper – explicit eller implicit – ställs emot varandra och hierarkiseras 

(ibid, 16–17).  

Att diskursen tillgängliggör olika subjektspositioner, som i sin tur har betydelse 

för handlingsutrymme, belyser diskursens relation till makt. Foucaults teori om makt/kunskap 

(’power/knowledge’) ser makten som produktiv. I stället för att se på makt enbart i termer av 

formell makt som begränsar människors liv, förstås den som konstituerande för diskurser, 

kunskap, kroppar och subjektiviteter. Foucault ser diskursen som den plats där sanningen 

produceras, vilket avgör ramarna för vad som uppfattas som tänkbart och orimligt. En särskild 

aspekt av Foucaults syn på makt är ”sanningseffekter”, med vilket menas de diskursiva 

formeringarna som gör anspråk på att avgöra vad som är sant och falskt. Eftersom vi aldrig kan 

komma åt den verkliga sanningen är det i stället viktigt att synliggöra vad som framstår som 

sant och inte (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 20–21). Detta perspektiv på makt tydliggör 

hur normer och föreställningar styr människor samt hur stigmatisering och exkludering av 

kroppar, kunskap och erfarenheter produceras. Å andra sidan missar detta perspektiv den 

marxistiska maktförståelsen som främst begripliggör hur överordnade exploaterar 

underordnade grupper baserat på kön, ras och klass, vilket möjliggörs av strukturella och 

institutionaliserade former av maktasymmetrier (de los Reyes & Mulinari 2005, 42–45). Hur 

jag förhåller mig till respektive maktförståelse diskuterar jag djupare i samband med 

presentationen av Minnich (2005) analysbegrepp felaktiga generaliseringar (se avsnitt 4.3). 
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4.3 Att problematisera det givna 
Under detta avsnitt presenteras den feministiska teoretikern Elizabeth Kamarck Minnichs 

(2005) begrepp felaktiga generaliseringar och mystifierade begrepp, vilka fungerar som 

redskap att både synliggöra och att förstå diskursiva konstruktioner som en förlängning av 

dominansstrukturer baserat på ras, klass och kön (utan att insinuera att dessa är separata 

strukturer som kan analyseras oavhängigt från varandra). 

Felaktiga generaliseringar ses som en följd av den differentieringsprocess där 

människor delats in i kategorier baserat på föreställd essens (till exempel kön, sexualitet och 

ras2) och som har lett till hierarkier mellan grupper där ett fåtals erfarenheter, inte bara värderas 

högre utan också likställts med det normala, det allmänmänskliga. Bland annat är klass ett 

sådant dominanssystem som döljs av felaktiga generaliseringar. Minnichs användning av klass 

handlar om samhälleliga maktasymmetrier som beror på och återskapas av samspelet mellan 

ekonomiskt system, institutioner, normer och ideologi. Klass är således ett stratifieringssystem, 

där faktorer som förmögenhet, resurser och relation till produktionsmedel har betydelse för 

människors position i samhället. Denna ekonomiska ordning förstärks av att de med mest 

resurser även får tillgång till privilegier och status, vilket i sin tur styr vad som betraktas som 

eftersträvansvärt och inte (ibid, 124). Återkopplat till förra avsnittet menar jag att exploatering, 

baserat på tillgång till materiella resurser, och stigmatisering, gällande normer och avvikelse, 

är sammanvävda och förstärkande sinsemellan. Utifrån Bacchi kommer jag att förstå 

dikotomier som ett uttryck för felaktiga generaliseringar, där begreppsparen bygger på en 

reducering av komplexa relationer som ofta speglar en hierarki sinsemellan, där det som 

traditionellt värderats högst knutits till föreställningar om den universella mannen, medan det 

underordnade knutits till den partikulära kvinnan (2009, 7; Minnich 2005, 112).  

Mystifierade begrepp innebär de idéer, föreställningar och kategorier som är så 

normaliserade och tagna för givna att dess innebörd sällan ifrågasätts (ibid, 108). Ett exempel 

på ett mystifierat begrepp (som nämns i föregående avsnitt) är ”hållbarhet”, vilket jag förstår 

som ett ord som används och fylls med olika betydelser av olika aktörer med olika intressen. 

Med mystifiering menas icke-transparens; att de normer och innebörder som kan härledas till 

dominerande gruppers intressen döljs i dessa begrepp. Minnich, liksom Foucault, menar att det 

inte handlar om att avslöja den sanna betydelsen, utan att se hur dessa mystifierade begrepp 

används för att vidmakthålla dominansstrukturer (ibid, 169). Mystifierade begrepp menas vara 

                                                
2 Ordet ras kommer att användas i denna uppsats av anledningen att ras till skillnad från etnicitet fångar det 
dominanssystem som leder till att delar av den ”svenska befolkningen diskrimineras och skiljs ut systematiskt 
från det som räknas som svenskt just på grund av sina […] icke-vita kroppar” (Hübinette et al 2012, 17).   
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en effekt av felaktiga generaliseringar baserat på den dominerade gruppen i samhället; att ”the 

dominant few defined themselves not only as the inclusive kind of human but also as the norm 

and the ideal” (ibid, 88). Den dominerande traditionen är resultatet och reproduktionen av långa 

processer av normalisering av hierarkier, där de få dominerande blivit norm för hela 

mänskligheten samtidigt som de grupper som faller utanför har exkluderats, marginaliserats 

och gjorts till ”den andra”. I relation till diskurs kan felaktiga generaliseringar och mystifierade 

begrepp förstås som diskursiva praktiker som är både en konsekvens och reproduktion av denna 

ordning (Minnich 2005, 104). 

5. Material och urval 
Kapitlet som följer behandlar uppsatsens empiriska material, det vill säga debattartiklar skrivna 

av partipolitiska representanter. Kapitlet utgörs av enbart ett avsnitt som integrerat förklarar, 

diskuterar och resonerar kring materialval och urvalsprocessen. 

 

5.1 Partipolitiska debattartiklar, urval och materialdiskussion 
Med syfte att hitta ett avgränsat och undersökningsbart område inom den miljöpolitiska 

diskursen såg jag det lämpligt att initialt avgöra vilken del av det miljöpolitiska fältet som skulle 

undersökas. För att göra uppsatsen överhuvudtaget operationaliserbar översattes politik i detta 

fall till en snäv beteckning av politik, det vill säga i form av partipolitik. Jag vill dock 

understryka att jag förstår miljöpolitik som ett brett fält som rymmer olika konkurrerande 

föreställningar om vad god miljöpolitik är (jmf. Rönnblom 2011, 36). Även inom det 

partipolitiska fältet var det nödvändigt att göra en avgränsning, varför jag valt debattartiklar 

skrivna av svenska partipolitiska representanter som empiriskt material för studien. Detta är ett 

material som fångar det dominerande politiska samtalet, då debattartiklar – skrivna riktade till 

befolkningen med syfte att vinna stöd – knyter an till läsarens förförståelse och konkurrerar om 

möjligheten att få beskriva verkligheten. Till skillnad från till exempel policytexter och 

motioner är debattartiklarna ett direkt medium mellan politiker och medborgare i Sverige, vilket 

gör att jag ser det som en betydelsefull och normerande diskursordning. För att fånga det 

allmänna politiska samtalet3 valde jag debattartiklar som är skrivna av antingen 

                                                
3	Med	Foucaults	maktförståelse,	det	vill	säga	att	det	inte	enbart	ses	på	i	fråga	om	formell	makt,	har	jag	ändå	sett	
det	betydelsefullt	att	materialet	i	fråga	speglar	det	politiska	samtalet	just	på	grund	av	dess	koppling	till	formell	
maktutövning.	Därför	ser	jag	det	som	en	betydelsefull	inramning	av	den	allmänna	miljödiskursen	inom	Sverige.	
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riksdagspolitiker eller högt uppsatta partipolitiker (till exempel europaparlamentariker)4, vars 

innehåll på ett eller annat sätt relaterar till människan i relation till miljöfrågan, mer specifikt 

miljöproblem och/eller hållbar utveckling. Eftersom jag inte tittar på förändring över tid fann 

jag det nödvändigt att göra ett urval i materialet kopplat till datum för publicering, därav valet 

att begränsa materialet till artiklar skrivna mellan åren 2015 och 2017. Tidsintervallet avgjordes 

utifrån en avvägning mot hur mycket material det överhuvudtaget fanns att samla in; hade det 

skrivits fler debattartiklar på ämnet efter 2015 hade tidsintervallet också minskat. Sammantaget 

omfattar det empiriska materialet femton stycken debattartiklar.  

Materialet samlades in via mediearkivet Retriever, där olika sökord knutna till 

ämnet användes.5 Fastän Retriever inkluderar en stor mängd tidskrifter och tidningar i 

mediearkivet bestämde jag mig för att välja bort merparten och i stället inledningsvis avgränsa 

mig till debattartiklar publicerade i nationellt täckande tidningar med höga läsarsiffror – 

återigen för att fånga det allmänna politiska samtalet i Sverige. Tidningarna som inkluderades 

i urvalsprocessen var Aftonbladet, Expressen, Svenska dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens 

Industri. För att få ett tillräckligt stort material inkluderades jag efter hand debattartiklar från 

tidningarna Göteborgsposten, Aktuell Hållbarhet, Skånska Dagbladet samt Expressen GT. 

Skånska dagbladet, Expressen GT (som är del av Expressen) och Göteborgsposten valde jag på 

grund av att de klassas som ”storstadstidningar” (till skillnad från lokaltidningar), varav de två 

sistnämnda har bland de högsta läsarsiffrorna av tidningar i Sverige6. Aktuell hållbarhet är den 

tidning som avviker mest från de andra, då det är en tidning som uteslutande berör miljö- och 

hållbarhetsfrågor. Trots att det är en tidning som avviker från det övriga materialurvalet valde 

jag att inkludera den på grund av dess höga densitet av artiklar som berör ämnet jag skriver om, 

vilket kan tolkas som att tidningen är en särskild kanal för politiker inom miljöområdet att driva 

opinion genom.   

Materialets omfång var mindre än förväntat. Jag ser det dock inte som en 

konsekvens av ett felriktat val av material, utan jag väljer snarare att tolka det som en indikator 

på antingen ämnets aktualitet, tidningsmediers intresse av att lyfta dessa frågor eller att frågan 

om människans relation till miljön är en marginaliserad aspekt av den miljöpolitiska 

                                                
4	Lokalpolitiska	debattartiklar	har	jag	en	föreställning	om	att	de	i	högre	grad	varierar	sinsemellan;	det	är	dock	
en	gissning	som	framtida	forskning	får	utforska.	
5	De	sökord	som	användes	i	insamlingen	av	material	var:	miljö,	miljöfråg*,	politi*,	debatt,	människ*,	folk*,	
konsum*,	medborg*	och	individ*.	Efter	hand,	efter	att	jag	bekantat	mig	med	materialet,	lades	orden	livsstil	och	
beteende	till.	Samtliga	användes	i	sig	själva	och	i	varierande	kombinationer	vid	upprepade	sökningar	i	
Retriever. 
6	För	statistik	om	tidningars	räckvidd	och	läsarantal,	se:	https://www.kantarsifo.se/rapporter-
undersokningar/orvesto-konsument-20162		
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diskursordningen som är specifikt kopplat till partipolitik. Att det fanns begränsat med material 

yttrade sig även gällande vilka partier som representeras i materialet. Även om utgångspunkten 

är att inte betrakta artikelförfattarna som enskilda röster från ett specifikt politiskt parti utan 

som en del av en större miljöpolitisk diskurs, är det ändå värt att påpeka att av de åtta 

riksdagspartierna är Miljöpartiet och Centerpartiet mest frekvent förekommande i materialet, 

följt av Moderaterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna 

och Sverigedemokraterna saknas därmed helt i urvalet. 

6. Analysresultat 
I detta kapitel presenteras de analysresultat som framkommit under studien. Gällande den första 

forskningsfrågan om vilka miljövänliga subjektspositioner som framträder i den miljöpolitiska 

debatten har tre teman framkommit i materialet. Dessa tre teman motsvarar tre respektive 

kategorier av människor som återkommit i debattartiklarna. Jag har valt att benämna dessa tre 

kategorier som individen, konsumenten och svensken. Vidare har jag funnit att två av dessa 

teman inrymmer en diskursordning bestående av konkurrerande diskurser som strider om att få 

ge dessa kategorier av människor mening. Jag har dessutom gjort tolkningen att respektive tema 

innehåller en diskurs som är dominerande i materialet, vilket också är de diskurser som 

interpellerar de tre kategorierna (individen, konsumenten respektive svensken) som 

miljövänliga subjektspositioner utifrån vilka ett särskilt ”miljövänligt” handlingsutrymme 

medföljer. De alternativa diskurserna, som jag benämner som ”utmanande” till följd av dess 

låga frekvens i materialet, ifrågasätter och problematiserar dessa narrativ. Uppsatsens andra 

forskningsfråga behandlas i avsnitt 6.4 och utgörs främst av återkoppling till de gemensamma 

beröringspunkter som respektive dominerande diskurs gett uttryck för. Jag kommer att i 

inledningen av varje avsnitt tydliggöra vilka debattartiklar jag talar om och vilken diskurs jag 

menar att artiklarna ger uttryck för. Analysen består sedan i att jag på övergripande nivå, med 

nedslag i specifika citat från materialet, redogör för mina tolkningar, vilka jag sedan relaterar 

till de teoretiska utgångspunkterna, tidigare forskning och uppsatsens bakgrund. Detta kapitel 

struktureras enligt följande: De tre efterföljande avsnitten kommer att presentera varje tema, 

det vill säga de kategorier av människor som uppdagats i materialet och den diskursordning 

som ger dessa kategorier olika innebörder. Kapitlet avslutas med det avsnitt som utforskar 

vilken betydelse dessa subjektskonstruktioner har för handlingsutrymme.  
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6.1 Individen  
Som nämnts i inledningen av kapitlet har det i materialet uppdagats tre teman i form av tre olika 

kategorier av människor. I detta avsnitt kommer kategorin som jag har valt att benämna som 

individen att behandlas. Individen inrymmer användningarna av både ”människor” och 

”individer” i materialet, då jag uppfattat att dessa använts och tillskrivits mening på liknande 

sätt. Baserat på frekvens i materialet har jag valt att tolka en diskurs som dominerande, vilken 

är den som interpellerar människor i den miljövänliga subjektspositionen individen. De 

avvikande diskurserna utmanar detta genom att i stället lyfta andra kategorier som mer relevanta 

för miljöfrågan. I det empiriska materialet, som utgörs av femton debattartiklar, rymmer tolv 

av dessa den diskursordning som antingen interpellerar människan i miljöidentiteten 

(miljövänlig subjektsposition) individen eller förhåller sig kritiskt till den. 

 

6.1.1 Individen som miljöidentitet  
I nio av de tolv debattartiklar som berör subjektspositionen individen framträder en 

återkommande diskurs som interpellerar subjekten på liknande vis, vilka närmare bestämt är: 

”Vår liberalism klarar kärnkraft – och miljö” (2016) skriven av Birgitta Ohlsson och Maria 

Weimer från Liberalerna; ”Varför händer inget inom miljöpolitiken, MP?” (2015) av Martin 

Ådahl och Kristina Yngwe från Centerpartiet; ”Bra kulturpolitik är bra miljöpolitik” (2015) 

skriven av Gustav Fridolin och Alice Bah Kuhnke från Miljöpartiet; ”Medborgarlön är dåligt 

för miljön” (2016) skriven av Martin Ådahl från Centerpartiet; ”Nu lanserar regeringen en 

strategi för hållbar konsumtion” (2016) av Per Bolund från Miljöpartiet; ”Kemikalieskatt slår 

mot jobben utan att ge miljönytta” (2016) skriven av Jonas Jacobsson Gjörtler från 

Moderaterna; ”MP: Våra förslag är ett lyft för miljöarbetet” (2015) skriven av Stina Bergström 

och Janine Alm Ericson från Miljöpartiet; ”Ökad cykling en strategisk framtidsfråga” (2017b) 

av Karolina Skog från Miljöpartiet samt ”Kristdemokraterna tar ansvar för miljön” (2016) 

skriven av Lars Thunberg, Lars-Axel Nordell och Liza-Maria Norlin från Kristdemokraterna. 

Inom samtliga artiklar framträder en diskurs som förstår ”individen” och ”människan” som den 

primära agenten i förändringsarbetet mot ett hållbart samhälle. 

Individen förstår jag utifrån Minnichs (2005, 108) analysbegrepp mystifierade 

begrepp; att kategorier som framstår som universella beteckningar på en människa av kött och 

blod i själva verket inrymmer specifika idéer om den ideala – i detta fall den miljövänliga – 

människan, parallellt som det är en arena för exkludering där vissa egenskaper och handlingar 

stämplas som ohållbara. Att vara en ”människa” eller ”individ” är således inte på förhand givet, 
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utan betydelsen produceras genom debattartiklarna. Vilken betydelse ges då till kategorin 

individen? För att skapa förståelse om detta är det enligt Bacchi (2009, 265) fruktbart att studera 

hur kategorin används. Utifrån analysen av materialet går det att uttyda flera betydelser som 

sammanvävs med individen, både i form av specificeringar av kategorin men också genom mer 

universella egenskaper och essenser som kategorin föreställs besitta. Exempel från materialet 

om vad som faller in under denna subjektsposition är ”entreprenörer”, ”uppfinnare” och ”25-

åriga studenter” som ”uppfinner nya former av solceller” (Weimer & Ohlsson 2016), vilka 

kommer att finna lösningar på miljöförstörningen. Dessa uttalanden i materialet åberopar 

således en specifik individ som har kapacitet att lösa miljöproblemen, vilket både indikerar att 

det är på individnivå som människan får en betydande roll i förändringsarbetet mot ett hållbart 

samhälle och att det är den innovativa, nytänkande, entreprenöriella och teknologiskt 

kompetenta individen som ryms i den miljövänliga subjektspositionen (se material: Thunberg 

et al 2016; Weimer & Ohlsson 2016; Ådahl 2016). Interpellationen av människan som en 

individ (i konstrast mot en människa som en del av ett kollektiv) där dess relation till 

miljöproblemen främst består i att generera tekniska lösningar kan förstås utifrån de resultat 

som Idelands (2016, 57) studie av diskursen inom skolan genererat, nämligen att den domineras 

av diskursen om ekologisk modernisering där tekniska lösningar, vetenskap och 

resurseffektivisering står i centrum i hanteringen av miljöproblemen. Individen som 

miljövänlig subjektsposition omfattar således de subjekt som förväntas producera lösningar på 

miljöproblemen, vilket gör att enbart vissa människor (i form av uppfinnare, innovatörer, 

entreprenörer) och praktiker inkluderas i miljöidentiteten. De lösningar som presenteras 

insinuerar även vilket slags problem som klimat- och miljöfrågan anses vara, nämligen ett 

tekniskt och vetenskapligt sådant -  och inte ett problem grundat i ojämlik resursfördelning eller 

andra sociala förhållanden.  

Därutöver beskrivs även människan och individen besitta särskilda egenskaper, 

intressen och moraliska ståndpunkter. Detta manifesteras i följande citat från artikeln 

”Kristdemokraterna tar ansvar för miljön”:  

Viljan att ta ansvar för sig själv och sin omgivning finns naturligt hos 
människan. Detta gäller inte minst att bevara vår naturmiljö. De allra flesta 
förstår också att det inte finns några oändliga resurser, vilket innebär att vi på 
ett klokt sätt måste förvalta de av naturens rikedomar som människan 
använder.  

(Thunberg, Nordell & Norlin 2016) 
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Attribut som knyts till den individ som åberopas i materialet är smart och klok, vilket i sin tur 

kopplas till en medvetenhet om ”att det inte finns oändliga resurser” (ibid). Även i artikeln ”Bra 

kulturpolitik är bra miljöpolitik” bekräftas detta narrativ:  

Människor är kloka. Man vet att världen förändras, att det inte finns 
obegränsat med olja och att vi inte kan bränna allt vi kan plocka upp utan att 
förstöra förutsättningarna för ett gott liv i framtiden.  

       (Fridolin & Bah Kuhnke 2015) 

Just denna retorik kring den goda miljövänliga individen bekräftar resultatet i Idelands (2016, 

39–44) studie av miljödiskursen inom skolan, där termerna medvetenhet, rationalitet och godhet 

klibbas ihop till ett narrativ om vem som är miljövän och inte. Att vara miljövänlig ges högst 

värde i denna diskurs och när miljövänlighet likställs med kvalitéer och egenskaper som 

ansvarstagande, medvetenhet och klokhet kan det förstås som en särskiljande praktik – det vill 

säga som en mekanism i konstruktionen av subjektet (Bacchi 2009, 16–17). Den särskiljande 

praktiken manifesteras i materialet genom att dessa egenskaper görs till ”goda”, vilket i sin tur 

knyts till idén om den goda människan, vilket implicit innebär att det ställs mot dem som inte 

faller in under dessa kategorier eller identifierar sig i linje med miljöidentiteten. 

Ytterligare ett mönster inom den dominerande diskursen om individen är att det 

marknadsekonomiska systemet legitimeras – och även motiveras –  med hänvisning till 

”naturliga” drag hos människan. Människans yttersta drivkraft beskrivs vara personlig 

ekonomisk vinst och det är strävan efter denna vinst som menas vara den främsta motorn för 

att få människor att generera de lösningar som miljöproblemen kräver. Detta synsätt uttrycks 

bland annat i följande citat från materialet: ”Om alla får en lön utan motprestation kommer detta 

garanterat leda till att 10 000-tals, om inte 100 000-tals väljer att sluta arbeta” (Ådahl 2015). 

Jag tolkar detta citat som att artikelförfattaren menar att människor behöver ekonomiska 

incitament för att göra något som inte är direkt gynnsamt för individen själv. Även uttalanden 

i materialet om att det ska ”löna sig att göra rätt” (Bergström & Alm Ericson 2015) förstärker 

narrativet om en ekonomiskt kalkylerande individ. Individen som skisseras i materialet kan 

förstås utifrån Althussers interpellationsbegrepp (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 22; 48), 

där interpellationen av individen som det primära miljövänliga subjektet kan tolkas som 

ideologisk. Förhållandet mellan det marknadsekonomiska systemet och människan som 

konstrueras i diskursen, där marknadsekonomin ses som ett skräddarsytt ekonomiskt system 

som förädlar mänskliga, ”naturliga” egenskaper, kan med Althussers begrepp ses som en 

ideologisk konstruktion med syfte att legitimera, och till och med avpolitisera, politiken som 
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förs; att marknadsekonomin inte är en politisk fråga, utan det ”enda” rimliga alternativet. 

Utifrån detta teoretiska perspektiv ses förhållandet snarare omvänt på: det är ideologin som 

konstruerar de subjekt som den kräver – i detta fall en egennyttig, ekonomiskt kalkylerande 

individ. Diskursen om ”rätt” ekonomisk politik är dock inte utan motstånd i materialet, vilket 

till exempel uttrycks i detta citat från materialet: ”Att tro att marknaden kommer att lösa klimat- 

och miljöproblemen utan att folkrörelser mobiliserar, erövrar politisk makt, och använder staten 

för att reglera är olovligt naivt” (Andersson, Holm & Hövenmark 2015). I stället för att ställa 

människan emot staten och politiken positioneras människan i detta citat emot marknaden 

utifrån antagandet om att (den fria) marknadens intressen och människans intressen divergerar 

på ett olösligt sätt. Detta betraktar jag som en motdiskurs gentemot det dominerande synsättet 

om hur relationen mellan människan, miljön och ekonomin bör se ut. Det lämnas dock inte 

oemotsagt, utan används återkommande inom den dominerande diskursen som exempel på 

”fel”, även världsfrånvänd, miljöpolitik (se till exempel i materialet: Hökmark 2016; Jacobsson 

Gjörtler 2016; Ådahl 2016). 

För att återknyta till utgångspunkten om ”människan” och ”individen” som 

mystifierade begrepp (Minnich 2005, 108), har det nu uppdagats på vilket sätt individen görs 

till en miljöidentitet i materialet. Den miljövänliga subjektspositionen som beskrivs ovan i 

termer om ”individen” och ”människan” är tekniskt kompetent, innovativ, nytänkande; en 

medveten och klok person som förstår vad som är rätt och fel i fråga om miljön och som genom 

strävan efter personlig vinst och lönsamhet genererar lösningar på klimat- och miljöproblemen. 

 

6.1.2 Att i stället lyfta strukturer 
I två debattartiklar bemöts och problematiseras det individfokus som uttrycks i den 

dominerande diskursen ovan. Jag förstår dessa två som alternativa diskurser inom den 

diskursordning som berör individens förhållande till miljöfrågan. Medan den dominerande 

diskursen utmålar ”individen” och ”människan” (närmare bestämt en specifik version av denna 

till synes universella människa) som protagonister i hållbarhetsprojektet, lyfter dessa 

utmanande diskurser i stället andra kategorier av människor som mer väsentliga. Detta tolkar 

jag som ett medvetet försök till att blottlägga strukturella motsättningar som gör universella 

epitet irrelevanta, eller åtminstone problematiska, för förändringsarbetet. De artiklar som på 

olika sätt ger uttryck för alternativa diskurser är ”Framtidens stadsutveckling behöver bli mer 

jämställd” (2017a) skriven av Karolina Skog från Miljöpartiet samt ”Miljöpolitik och rättvisa 

måste gå hand i hand” (2015) skriven av Ulla Andersson, Jens Holm och Anna Hövenmark från 
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Vänsterpartiet. Ett exempel på när diskursen om den enskilda individen utmanas är i 

debattartikeln ”Framtidens stadsutveckling behöver bli mer jämställd” där kategorierna kvinnor 

respektive män lyfts med syfte att anlägga ett strukturellt perspektiv på miljövänlighet.  

Undersökningen visar att koldioxidutsläppen från våra transporter skulle 
kunna minska med en tredjedel om män färdades på samma sätt som kvinnor. 
Det beror på att kvinnor i högre utsträckning väljer hållbara transportmedel 
och reser generellt kortare sträckor än män.  

    (Skog 2017a) 

Även om ambitionen bakom citatet kan tolkas som ett motstånd mot felaktiga generaliseringar 

(Minnich 2005, 104; 110–112), det vill säga som ett motstånd mot att den dominerande gruppen 

– mannen –  fungerar som osynlig norm och att därför lyfta kvinnor som ett ideal som i stället 

män ska förhålla sig till, finns det fortfarande problematik med citatet. Till exempel, också i 

linje med felaktiga generaliseringar, utgår citatet från den binära könskonstruktionen, som både 

reproducerar kategorierna som givna samtidigt som komplexiteten inom kategorierna 

reduceras. Dahls (2016) studie belyser även andra problem med att tala i termer om kvinnor 

och män, där kvinnor specifikt interpelleras i en subjektsposition som det miljövänliga ”könet”. 

Detta cementerar bilden av kvinnor som ansvarstagande, vilket enligt Dahls studie 

överensstämmer med människors egna upplevelser av att idéer om miljövänlighet också knyts 

till föreställningar om kön. Ytterligare en aspekt av citatet som jag finner problematisk är att 

det säger att kvinnor ” […] väljer hållbara transportmedel och reser generellt kortare sträckor 

än män” (min kursivering). Detta belyser ett tema som även syns i den dominerande diskursen 

(se exempel i materialet: Bolund 2016; Skog 2017b) nämligen antagandet om valfrihet. Att 

särskilt använda termen valfrihet i relation till kvinnors transportmönster osynliggör de 

strukturella omständigheter som har betydelse för det mönster som debattartikeln pekar på. 

Statistik visar att kvinnors lokala arbetsmarknader är kortare avståndsmässigt från hemmet än 

vad mäns är, vilket i sin tur korrelerar med statistik om att kvinnor i heterosexuella relationer 

tar störst ansvar för hem- och omsorgsarbete7. Diskursen om valfrihet tolkar jag således som 

ett uttryck för den nyliberala diskursen om fria, autonoma individer (Lidskog & Sundqvist 

2011, 102; Hobson 2002; 100).  

Den andra diskursen som jag tolkar som utmanande är när människor i materialet 

kategoriseras som antingen låginkomsttagare eller höginkomsttagare. Differentieringen mellan 

                                                
7	För	vidare	sammanfattning	över	faktorer	som	påverkar	och	har	betydelse	för	transportmönster,	än	gör	det	till	
en	fråga	om	valfrihet,	se:	http://www.equalclimate.org/se/transport/		
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dessa grupper uttrycks bland annat i följande citat: ”Det är inte låginkomsttagaren som ska 

känna ett dåligt klimatsamvete eller utsättas för skuldbeläggande” (Andersson, Holm & 

Hövenmark 2015). Alternativet till individdiskursen uttrycks således genom en differentiering 

av ansvaret mellan grupper som föreställs ha olika handlingsutrymmen. Denna alternativa 

utgångspunkt skapar ett teoretiskt utrymme att tolka den dominerande subjektspositionen som 

konstruerad utifrån felaktiga generaliseringar (Minnich 2005, 106). Samtidigt som universella 

epitet så som människa och individ används fylls denna kategori med ett specifikt innehåll som 

handlar om teknikkompetens, innovation och företagsamhet. Sett utifrån den teoretiska 

bakgrund som felaktiga generaliseringar bygger på är detta en reproduktion av den 

dominerande traditionen där de karaktäristika som föreställs tillhöra vita, medelklassmän 

likställts med idealet, det allmänmänskliga. 

 

6.2 Konsumenten 
I nio av de femton debattartiklarna som utgör studiens empiriska material interpelleras 

människan i positionen som jag kommer att benämna som konsumenten. Precis som i förra 

avsnittet har jag gjort tolkningen att det dessa nio debattartiklar innehåller en diskursordning 

där två olika diskurser ryms. En av dessa benämner jag som den dominerande diskursen vari 

konsumenten tillskrivs en central roll i miljö- och hållbarhetsarbetet. Den alternativa diskursen 

interpellerar också människan i subjektspositionen konsument, men problematiserar i stället att 

denna position görs till en miljöidentitet.  

 

6.2.1 Konsument som miljöidentitet 
Av de nio debattartiklar som interpellerar subjekt i positionen konsumenten ger sex av dessa 

uttryck för en diskurs som tydligt knyter konsumenten till miljövänlighet, men också 

utveckling, modernitet, aktivitet och ansvar. De debattartiklar som enligt min tolkning är 

producent av denna diskurs är: ”Vår liberalism klarar kärnkraft – och miljö” (2016) skriven av 

Maria Weimer och Birgitta Ohlsson från Liberalerna; ”Så kan vi få en mer miljö- och 

klimatsmart livsstil” (2015) skriven av Per Bolund från Miljöpartiet; ”C: Medborgarlön är 

dåligt för miljön” (2016) skriven av Martin Ådahl från Centerpartiet; ”Reparations-rut ingen 

miljöpolitik” (2016) skriven av Gunnar Hökmark från Moderaterna; ”Bra kulturpolitik är bra 

miljöpolitik” (2015) skriven av Gustav Fridolin och Alice Bah Kuhnke från Miljöpartiet samt 

”Nu lanserar regeringen en strategi för hållbar konsumtion” (2016) skriven av Per Bolund från 

Miljöpartiet.  
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Subjektspositionen konsumenten illustrerar utifrån min tolkning den diskursiva glidningen 

mellan att benämna människor som just människor till att främst tala till och om människor 

som konsumenter. Baserat på Winther Jörgensen och Phillips (2000, 22) kan detta förstås som 

en interpellationsprocess där diskursen, genom att benämna människor som konsumenter, 

också producerar en förståelse av människan som just konsument. Konsumenten, liksom 

”individen” och ”människan”, framställs vara en universell kategori som inkluderar alla i 

samhället. Konsumenten ses som en central och oumbärlig aktör i utvecklingen mot det hållbara 

samhället, vilket bland annat följande citat från empirin påvisar: 

Som konsumenter har vi en viktig roll – det vi lägger i korgen i mataffären, 
de kläder vi köper, det fondsparande vi väljer. Alla dessa bidrar till att styra 
efterfrågan på varor och tjänster och i slutändan påverkar det också 
samhällsutveckling. […] Det finns många tecken på att vi vill vara aktiva 
konsumenter och göra hållbara, klimatsmarta val.  

    (Bolund 2015) 

De val som konsumenter gör menas ha stor betydelse för samhällsutvecklingen, vilket knyter 

konsumenten till makt och inflytande. I relation till den fjärde förklaringsmodellen till ökad 

individualism inom miljöpolitiken som erbjuds av Lidskog och Sundqvist (2011, 102) kan 

denna process av att förlägga utövandet av demokratisk makt i konsumentens händer förstås 

som en nyckelnod i den nyliberalistiska ideologin, där frihet stavas valfrihet och framförallt 

valfrihet som konsument och kund på en fri marknad. Även om ökad konsumentmakt kan vara 

gynnsamt för en miljömedveten konsument i ett marknadsekonomiskt system, innebär det 

samtidigt ett cementerande av marknadsekonomin som enda rimliga systemet att bedriva 

miljöpolitik genom. Att styra samhällsutvecklingen likställs följaktligen med att som 

konsument, genom sina vardagliga val, styra efterfrågan och därigenom utbudet. Att vara en 

god konsument – och i förlängningen den ideala miljövänliga människan – innebär således att 

låta medvetenheten om miljöproblemen färga shoppingpåsen, sophanteringen och matkassen. 

Detta syns i flera artiklar, bland annat i ”Nu lanserar regeringen en strategi för hållbar 

konsumtion” (för fler exempel, se: Bolund 2015; Fridolin & Bah Kuhnke 2015): 

Samtidigt växer intresset för att konsumera hållbart. Försäljningen av 
rättvisemärkta och ekologiska varor fortsätter att öka och Sverige är på väg 
att bli det land i världen med störst andel ekomat.  

    (Bolund 2016)  
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Att, som citatet ovan beskriver, vara det land i världen där miljöfrågans närvaro syns i 

människors vardagliga val behöver inte enbart vara negativt, vilket forskare som Dahl (2014) 

och Lidskog och Sundqvist (2011, 91–93) också konstaterar. Det kan snarare betraktas som en 

förutsättning för att nå diffusa utsläpp som sammanlagda blir stora. Det kan även tolkas som 

ett sätt ge agens till alla människor; att människor efter sin egen förmåga kan agera i 

miljöfrågorna, i stället för att förändringskapaciteten reserveras till de formella 

maktinstanserna. Frågan är då bara: är detta vägen till ett hållbart samhälle? Utan att gå in i 

vilka strategier som faktiskt ger resultat – det är en annan, icke-diskursanalytisk studie – är det 

relevant att titta på vad som betraktas som gott och inte avseende konsumtion i relation till de 

materiella effekterna konsumtionen har. Ett exempel som illustrerar just detta på vilket sätt som 

den svenska konsumtionen relateras till den globala. Samtidigt som medelsvenskens 

konsumtion vara bland de högsta nivåerna globalt sett (Bolund 2015), uttrycks det också att 

Sverige ligger i framkant gällande god konsumtion ur ett hållbarhetsperspektiv globalt sett 

(Bolund 2016). Detta implicerar en syn om att höga konsumtionsnivåer är kompatibelt med 

”god” konsumtion; att det yttersta problemet med konsumtionen inte är att det konsumeras, 

utan vad och hur. Detta tolkar jag som betydelsefullt för hur miljöfrågan förstås och vilka 

handlingar som följer, då jag i likhet med Ideland ser miljödiskursen om konsumenten som en 

arena där det avgörs ”vad som är möjligt att tänka, säga och göra när det handlar om att vara 

miljövänlig i en specifik tid och på en särskild plats” (2016, 12). Jag tolkar därför det politiska 

narrativet om att miljövänlighet går hand i hand med att konsumera, särskilt situerat i ett av 

världens rikaste länder, som ett uttryck för dölja frågor om vem som konsumtionen sker på 

bekostnad av; att produktions- och konsumtionskedjor idag sträcker sig världen över och 

bygger på makthierarkier mellan grupper där underordnade grupper blir till ”billig” arbetskraft 

som arbetar under slavliknande förhållanden (se Roorda, Corcoran & Weakland 2012). Att inte 

bara hävda att detta system är det mest optimala att lösa miljöproblemen inom, utan att också i 

materialet använda ord som ”modernt” (Weimer & Ohlsson 2016) och ”utveckling” (Bolund 

2016) i samband med konsumtion, tolkar jag som ett sätt att naturalisera och avpolitisera status 

quo. Följande citat underbygger min tolkning om att konsumismen ses som oproblematiskt ur 

ett maktperspektiv:  

I stället för att som regeringen gör föreslå reformer för ökad användning av 
elintensiva vitvaror bör Sveriges hushåll ges incitament och möjligheter att 
investera i nya, vilket inte bara skulle vara skonsamt för plånboken utan också 
för miljön.  

(Hökmark 2016) 
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Relationen mellan kunskapsnivåer och medvetna, och på samma gång fria, val går hand i hand. 

Kunskap om vad som är ”rätt” följs åt av de ”klimatsmarta” valen, samtidigt som bristen på 

kunskap beskrivs inom den dominerande diskursen som ett av de främsta hindren för att 

konsumera rätt. Följande citat från materialet påvisar denna tolkning (för fler exempel, se: 

Hökmark 2016):  

Samtidigt som allt fler vill konsumera hållbart visar undersökningar att vi inte 
alltid vet hur vi ska bära oss åt. Regeringen vill därför ge Konsumentverket i 
uppdrag att inrätta ett forum för miljösmart konsumtion [som ska] sprida 
goda exempel och ta fram lösningar för hur konsumtionen kan bli mer 
hållbar. 

    (Bolund 2016)  

I stället för att som i citatet ovan utgå från att kunskap leder till beteendeförändringar, tolkar 

jag detta utifrån Foucaults förståelse av makt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 20–21); att 

det snarare är det sanningsanspråk som ryms i begrepp som ”klok”, ”smart” och ”medveten” 

som styr människan. Foucaults perspektiv på makt handlar om att som människa vilja bli 

betraktad som normal, det vill säga som en klimat-”smart” konsument. Jag tolkar även 

konsumenten som ett mystifierat begrepp (Minnich 2005, 108; 169) som inrymmer flera 

konkurrerande betydelser om vad att vara konsument innebär, varav den specifika konsument 

som åberopas i den dominerande diskursen är inte bara en som utifrån kunskap gör goda 

konsumtionsval; det är också en miljöidentitet som premierar all slags konsumtion över att inte 

konsumera alls, då indirekta tillväxteffekter också ses som gynnsamt för utvecklingen mot ett 

hållbart samhälle. Vidare tolkar jag även termerna ”miljövänlig” och – i likhet med Ideland 

(2016, 11) – ”hållbarhet” som mystifierade begrepp vars betydelse likställs med 

konsumtionsval. 

 

6.2.2 Konsumenten som problematisk miljöidentitet 
I diskursordningen som interpellerar människan i positionen konsument har jag även funnit en 

diskurs som problematiserar den dominerande diskursen där konsumenten görs till ett 

miljösubjekt. De två debattartiklar som jag tolkar ger uttryck för denna alternativa diskurs är 

”Världen kräver mer klimatpolitik” (2016) skriven av Åsa Romson från Miljöpartiet samt 

”Miljöpolitik och rättvisa måste gå hand i hand” (2015) skriven av Ulla Andersson, Jens Holm 

och Anna Hövenmark från Vänsterpartiet. Respektive artiklar problematiserar antagandet om 

att det är genom konsumtion som miljöarbetet drivs framåt. Romson (2016) skriver till exempel 
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en god miljöpolitik innebär att det ”[…] blir billigare att vårda och reparera saker i stället för 

att slänga och köpa nytt” och Andersson et al (2016) skriver dels att marknaden inte är rätt 

verktyg för att lösa klimat- och miljöproblemen och dels att det är vitalt för miljöarbetet att få 

ner resursanvändningen genom en omfördelning av konsumtionsutrymmet där privat 

konsumtion minskar till förmån för offentlig. Att dessa uttalanden görs ser jag även som en 

bekräftelse på den dominerande diskursens dominans, då genom att denna alternativa diskurs 

polemiserar emot diskursen också förhåller sig till den.  

 

6.3 Svensken 
Det tredje temat som framkommit i materialet handlar om Sverige och närmare bestämt svensk 

som miljövänlig subjektsposition. I tio debattartiklar av femton har jag funnit en dominerande 

diskurs som interpellerar individen i kategorin som jag fortsättningsvis kommer att benämna 

som svensken. Diskursen konstruerar svensken som en miljövänlig subjektsposition som till 

synes appellerar till hela Sveriges befolkning, men liksom gällande subjektspositionerna 

individen och konsumenten rymmer också denna specifika idéer om vilka praktiker, egenskaper 

och värden som är önskvärda och inte. I detta avsnitt kommer enbart en diskurs redogöras för 

då jag inte funnit en tydlig alternativ diskurs i materialet, vilket kan tolkas som en indikator på 

den dominerande diskursens omfattning.    

  

6.3.1 Svensken som global förebild 
De tio debattartiklar som interpellerar subjekt i positionen svensk ger samtliga uttryck för en 

diskurs som tydligt kopplar svensken till miljövänlighet, medvetenhet och framförallt global 

överlägsenhet. De debattartiklar som åsyftas är: ”Nu lanserar regeringen en strategi för hållbar 

konsumtion” (2016) skriven av Per Bolund från Miljöpartiet; ”Bra kulturpolitik är bra 

miljöpolitik” (2015 skriven av Gustav Fridolin och Alice Bah Kuhnke från Miljöpartiet; 

”Varför händer inget inom miljöpolitiken, MP?” (2015) skriven av Martin Ådahl och Kristina 

Yngwe från Centerpartiet; ”Reparations-rut ingen miljöpolitik” (2016) skriven av Gunnar 

Hökmark från Moderaterna; ”C: Medborgarlön är dåligt för miljön” (2015) skriven av Martin 

Ådahl från Centerpartiet; ”Världen kräver mer klimatpolitik” (2016) skriven av Åsa Romson 

från Miljöpartiet; ”Sverige bäst i världen på hållbar utveckling” (2016) skriven av Jeffrey Sachs 

och Isabella Lövin från Miljöpartiet; ”Vår liberalism klarar kärnkraft – och miljö” (2016) 

skriven av Maria Weimer och Birgitta Ohlsson från Liberalerna; ”MP: Våra förslag är ett lyft 

för miljöarbetet” (2015) skriven av Stina Bergström & Janine Alm Ericson från Miljöpartiet; 
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”Ökad cykling en strategisk framtidsfråga” (2017b) Karolina Skog från Miljöpartiet samt 

”Kristdemokraterna tar ansvar för miljön” (2016) skriven av Lars Thunberg, Lars-Axel Nordell 

och Liza-Maria Norlin från Kristdemokraterna. Inom den dominerande diskursen tolkar jag 

svensk som ett mystifierat begrepp (Minnich 2005, 108) med starka normativa meningar om 

vad – och i synnerhet vem – som ryms i kategorin. För att få förståelse om kategorins innebörd 

har jag på Bacchis (2009, 265) rekommendation fokuserat på hur och när kategorin används 

samt vilken mening den ges. I de flesta fall som Sverige, eller ”vi”-et inom Sverige, lyfts är i 

samband med utlåtanden om Sveriges säregna ställning globalt sett. I materialet uttrycks detta 

bland annat genom att Sverige beskrivs vara ”en föregångare [som ska] visa andra att förändring 

är möjlig och nödvändig” (Bergström & Alm Ericson 2015), att Sverige ska staka ut vägen för 

klimat- och miljöarbetet (Sachs och Lövin 2016) samt att Sverige är ”ett miljöföredöme jämfört 

med många andra länder” (Thunberg et al 2016). Följande citat påvisar hur stark diskursen om 

Sverige som miljöföredöme är, att även när ett exempel om Sveriges svagheter lyfts görs det 

fortfarande i termer av ”miljöföredöme”: 

Vi har länge kämpat för att pressa ned utsläppen från biltrafiken, som är en 
av Sveriges svagaste sidor som miljöföredöme. […] Under alliansåren hade 
vi en historia om Sverige som föredöme som vi kunde berätta för Kina, Indien 
och USA. 

           (Ådahl & Yngwe 2015).  

Diskursen om Sveriges, och indirekt svenskens, överordnade ställning globalt sett avseende 

miljöarbetet är tydlig och återkommande i materialet, och uttrycks även i följande citat:   

Sverige har också redan visat att det går snabbare och lättare att nå uppsatta 
klimatmål än vad man trott. Inför, och under, klimattoppmötet i höstas visade 
svenska företag, städer, regioner och medborgare ett mycket stort 
engagemang i klimatfrågan. Det gav en viktig och positiv skjuts till 
förhandlingarna […] Resan mot att Sverige blir ett av världens första 
fossilfria välfärdsländer har många vinnare.  

(Romson 2016) 

Sveriges säregna position i miljöfrågan kopplas specifikt till Sveriges förmåga att ställa om 

landet på flera samhälleliga nivåer: från företag, hela städer och regioner till individnivå. 

Sverige knyts således till aktivitet; att vara svensk är att vara en aktiv del av arbetet mot hållbar 

utveckling. Att Sverige knyts till aktivitet, och därigenom ställs emot passivitet, förstärks 

genom användningen av aktiva verb i materialet, som till exempel ”pådriver” och ”driver” 

(Romson 2016); Sverige framställs vara aktören som aktivt gör något. Denna aktivitet uttrycks 
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även i form av att aktivt vara med och bidra, till exempel i citatet från debattartikeln ”C: 

Medborgarlön är dåligt för miljön” angående arbetslösa i Sverige: ”[…] de hundratusentals 

svenskar som inget hellre önskar än att få ett jobb” (Ådahl 2016), att valet att cykling är bra för 

Sverige (Skog 2017b) eller som i citatet från artikeln ”Bra kulturpolitik är bra miljöpolitik” 

beskriver uttrycka sin klimatoro (Weimer & Ohlsson 2016) genom att ”[…] välj[a] att ta tåget, 

sätta sig på cykeln eller handla ekovaran” (Fridolin & Bah Kuhnke 2015).  

 

6.4 Att handla (är) miljövänligt 
Följande avsnitt kommer att behandla uppsatsens andra frågeställning om handlingsutrymme 

inom ramen för miljövänlighet. Jag kommer att i detta avsnitt återknyta till de dominerande 

diskurserna som jag tolkat som producent av de tre miljövänliga subjektspositionerna, snarare 

än till de alternativa diskurser som uppdagats i materialet. Valet att fokusera på de dominerande 

diskurserna har gjorts av anledningen att jag förstår dessa som mest betydelsefulla för hur 

människor uppfattar sig själva, den världsbild som produceras samt miljöpolitikens utformning, 

med vilket jag menar vad som betraktas som rimliga och orimliga inramningar av och lösningar 

på klimat- och miljöproblemen (Bacchi 2009, 9; Boréus 2015a, 165). Det bör dock understrykas 

att ett grundläggande antagande är fortfarande att människor inte försätts i en statisk 

subjektsposition, utan att konkurrerande diskurser inom en diskursordning interpellerar 

människan simultant (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 22; 48), även om just denna aspekt 

inte kommer att lyftas vidare i avsnittet. Genom de tre subjektspositionerna som uppdagats i 

materialet, som samtliga placerats i centrum för arbetet mot hållbar utveckling utav de tre – 

separata men också sammanvävda – dominerande diskurserna, har det framkommit vilka 

handlingar, liksom egenskaper, som ställer miljövänlighet mot icke-miljövänlighet. Kapitlet är 

strukturerat utefter två teman som enligt min tolkning varit närvarande i samtliga 

subjektspositioner, närmare bestämt begreppsparen aktiv-passiv respektive rätt-fel. Jag förstår 

dessa som centrala i konstituerandet av det miljövänliga handlingsutrymmet. 

 

6.4.1 Ett aktivt ideal 
Ett återkommande tema inom de miljövänliga subjektspositionerna, det vill säga individen, 

konsumenten respektive svensken, är begreppsparet aktiv-passiv. Detta begreppspar tolkar jag 

i enlighet med Minnichs (2005, 110–112; Bacchi 2009, 7) begrepp felaktiga generaliseringar 

som en genomsyrande dikotomi som samtidigt reducerar komplexa förhållanden som den 

reproducerar den vita, medelklassmannen som osynlig norm. Att vara aktiv knyts till det 



 32 

önskvärda och miljövänliga, medan passivitet ses som oförenligt med hållbarhet. Gällande 

subjektspositionen individen knyts aktivitet till miljövänlighet genom att individen förväntas 

generera lösningarna på miljöproblemen genom specifika former av individuella praktiker, 

vilka specificeras i det empiriska materialet genom kategorierna ”entreprenörer”, ”uppfinnare” 

och ”företagare” (Weimer & Ohlsson 2016; Ådahl 2016). Vidare uttrycks det i diskursen att 

den miljövänliga, och därmed aktiva, individen både är medveten om miljöproblemen och 

aktivt tar ansvar (se i materialet: Fridolin & Bah Kuhnke 2015; Thunberg et al 2016). Vad 

innebär då det ansvar som den aktiva miljövännen tar? I diskursen om konsumenten, som i 

materialet menas vara en central aktör i förändringsarbetet mot ett hållbart samhälle, likställs 

den miljövänliga handlingen med klimatsmarta konsumtionsval, vilket bland annat påvisas i 

artikeln ”Så kan vi få en mer miljö- och klimatsmart livsstil” vari människor tillskrivs ansvar 

för ”det vi lägger i korgen i mataffären, de kläder vi köper, det fondsparande vi väljer” (Bolund 

2015). Även diskursen om subjektspositionen svensken genomsyras av idealet om aktivitet, där 

Sverige som land beskrivs som den aktiva parten som i jämförelse med andra länder ”driver 

på” förhandlingar (Romson 2016) och stakar ut vägen för samhällsomställning (Sachs och 

Lövin 2016). Både svensken, liksom konsumenten, kanaliserar klimatoron genom sina 

konsumtions- och livsstilsval. De tre subjektspositionerna sammanvävs dessutom genom 

diskursen om den liberala marknadsekonomin som den optimala ekonomiska politiken för att 

lösa klimat- och miljöproblemen. Att vara en aktiv svensk/konsument/individ innebär att bidra 

till ekonomin, eftersom en blomstrande marknadsekonomi kommer att leda till aktiva, 

lösningsgenererande samhällsmedborgare. Diskursen i materialet uttrycker specifikt att det är 

genom lönearbete (Ådahl 2015), genom marknaden samt genom andra tillväxtgenererande 

aktiviteter som människan bidrar till samhällets utveckling, till det moderna, till ”rätt riktning” 

(se t.ex. i materialet: Bolund 2015; Bolund 2016; Hökmark 2016; Jacobsson Gjörtler 2016; 

Weimer & Ohlsson 2016).  

 

Att jag tolkar detta som en dikotomi i linje med felaktiga generaliseringar (Minnich 2005, 110–

112) gör jag utifrån Bacchis (2009, 16–17) förståelse om subjektskonstruktioner genom 

särskiljande praktiker, där den aktiva människan både ställs emot och värderas högre än den 

passiva. Vem blir då den passiva? Detta uttrycks både implicit genom redogörelsen av 

materialet ovan, men även explicit i citat som knyter samman ”passivitet” med ”låg 

konsumtion” (se i materialet: Ådahl 2016). Skiljelinjen mellan passivitet och aktivitet är således 

inte självklar, utan produceras i diskursen som skisserats ovan där också skiljelinjen mellan den 

miljövänliga och den icke-miljövänliga människan ritats upp. Med andra ord: det som 
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konstrueras som passivt faller utanför det som Ideland benämner som ”Görandets kultur” som 

menas vara karaktäriserande för den miljövänliga handlingen (2016, 86). I sin studie av 

miljödiskursen inom skolan har hon i linje med diskursen ovan funnit att de medvetna, aktiva 

handlingarna är de som knyts till miljövänlighet, medan icke-handlingarna eller de 

oreflekterade handlingarna – som i realiteten kan vara mer miljövänliga – faller utanför genom 

att de klassas som uttryck för passivitet (ibid, 39–40). ”Görandets kultur” tolkar jag därmed 

som en särskiljande praktik som bygger på felaktiga generaliseringar, där subjektspositioner 

som har möjlighet att vara aktiva inom ”görandets kultur” blir till norm. Det ideal som 

presenteras rimmar även med Dahls (2014, 315–316) fokusgruppsstudie om upplevelser av det 

individualiserade miljöansvaret, där hon ser ett mönster om att ekologiskt handlingsutrymme 

kopplas till resursstarkhet, vilket specifikt innebär tid, ekonomi, energi, vilja och framförallt 

valfrihet.  

Den sista aspekten, valfrihet, ser jag som särskilt betydelsefull i diskursen och 

uttrycks flertalet gånger i det empiriska materialet. För att nämna några exempel från 

debattartiklarna menar Bolund (2016) att ”det ska vara lätt att välja rätt”; Hökmark (2016) 

menar att ”konsumenters kunskap och val” ska hamna i fokus för miljöarbetet och Skog (2017b) 

lyfter kvinnors val att ”välja hållbara transportmedel” som föredömligt. Denna valfrihet 

implicerar en autonom individ, upphöjd från sitt sammanhang, med förmåga att göra aktiva, 

fria och miljövänliga val. Diskursen interpellerar således människor i subjektspositioner som 

bygger på ett antagande om valfrihet. Likheter kan här dras till Dahls (2014) konklusioner om 

att, samtidigt som den individualiserade miljödiskursen kan skapa en engagerande och 

meningsfull ”vi”-känsla bland subjekt som interpelleras av till exempel subjektspositionen 

konsumenten, tenderar det parallellt att skapa klyftor mellan aktiva och ansvarstagande å ena 

sidan, passiva och oansvariga å andra. Dahl konkluderar att ”ansvaret kunde beskrivas som 

både genomförbart och orimligt mot bakgrund av de varierande livsomständigheter som olika 

samtalsdeltagare förhöll sig till” (Ibid, 329). Jag tolkar därmed detta som ett upprätthållande av 

de strukturer som premierar den normativa, normfunktionella medelklassmannen och som i 

högre grad riskerar att distansera icke-normativa grupper från miljöfrågan genom att 

diskrepansen mellan materiella förutsättningar och subjektspositionens förväntningar är för stor 

(se Dahl 2014, 330). Icke-normativa grupper kan i detta sammanhang förstås som till exempel 

icke-normfunktionella kroppar, utan möjlighet att med sin kropp bidra till samhället genom 

cykling (se i materialet: Skog 2016b) samt socialt och ekonomiskt underordnade grupper, vilket 

både kan förstås som ekonomiskt begränsade grupper men också arbetslösa och/eller 

bidragstagande.  
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6.4.2 Att vilja vara rätt 
I föregående avsnitt diskuterade jag dikotomin aktiv-passiv och menar att den riskerar att 

alienera icke-normativa personer från miljöfrågan. I detta avsnitt kommer jag att lyfta ett annat 

begreppspar som framkommit i materialet, nämligen dikotomin rätt-fel. För att illustrera vad 

jag menar inleder jag med exempel från materialet. Som påpekades i de föregående avsnitten, 

interpelleras människor i den miljövänliga subjektspositionen konsumenten genom ord som 

”smart” och ”klok” (se t.ex. i materialet: Bolund 2015; Bolund 2016; Hökmark 2016). Detta 

mönster uttrycks även, om än på ett annat sätt, i diskursen som interpellerar subjekt som 

individen, där lösningar på miljöproblemen kopplas till teknisk kompetens, nytänkande och 

vetenskaplig utveckling. Dominansen av vad jag betraktar som en gemensam diskurs kan 

förstås utifrån Foucaults begrepp sanningseffekter, som knyter användandet av denna 

”sannings”-retorik till maktutövning (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 20–21). Att använda 

terminologi som insinuerar givna rätt och fel, det vill säga att hänvisa till ”vetenskap” och 

”teknik” som i sammanhanget auktoritära begrepp samt att använda ord som ”klok”, ”smart” 

och ”medveten” för att beskriva den goda människan, skapar ett narrativ om miljöfrågan – inte 

som en fråga om konkurrerande synsätt och värderingar angående samhällets utveckling – utan 

som en fråga om just rätt eller fel. 

Jag tolkar detta utifrån Foucaults teori om makt/kunskap, som ser makten som 

produktiv i det att den konstituerar de sanningar som världen förstås genom liksom de 

subjektspositioner som människor interpelleras i. Diskursen ovan är präglad av 

sanningseffekter om ”rätt” och ”fel”, vilka Foucault ser som särskilt betydelsefulla när det 

gäller den diskursiva maktutövningen som styr människor (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

20–21). Med Althussers interpellationsbegrepp (ibid; 22; 48) tolkar jag denna 

subjektskonstruktion som ideologisk då den bidrar till avpolitisering av miljöfrågan. Som jag 

nämnde ovan eliminerar diskursen om ”rätt” och ”fel” utrymmet för att betrakta miljöfrågan ur 

andra perspektiv, med andra narrativ om miljöproblemens uppkomst, ansvar och konsekvenser. 

I stället dominerar diskursen om den individuella människans ansvar att göra ”rätt”, vilket i 

materialet uttrycks i form av konsumtion av ”smarta” varor och tjänster liksom att ansvara för 

en medveten och bidragande livsstil (se material t.ex Bolund 2015; 2016; Hökmark 2016). 

Denna diskurs kan utifrån såväl Bacchi (2009, 9) som Foucault (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, 20–21) tolkas producera en särskild människa, där det individuella premieras över det 

gemensamma. Även om det inte handlar om explicita uttalanden som förkastar kollektiva 

insatser för att genomdriva samhälleliga mål förstår jag själva dominansen av ett individfokus 

som ett konstituerande av förståelsen av självet och andra människor, och att denna förståelse 
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har direkta konsekvenser för vilka handlingar som görs möjliga och omöjliga för den särskilda 

subjektiviteten (Foucault, 1987, 1980b i Alvesson & Deetz 2000, 110).  Jag tolkar därmed 

subjektspositionerna individen/konsumenten/svensken som universella identiteter – det vill säga 

som positioner som diskursivt appelleras gentemot alla människor inom Sveriges ramar – som 

ämnar upplösa det kollektiva. Med detta menar jag, för att återknyta till Lidskog & Sundqvists 

(2011, 102) förklaringsmodell om nyliberalismen som orsak till en individualiserad 

miljödiskurs, att det ligger i den nyliberala ideologins intresse att människor främst uppfattar 

möjligheten till förändring som en del av det individuella handlingsutrymmet. Därmed 

förkastas staten liksom andra former av kollektiva sammanslutningar, så som politiska rörelser 

och medborgerlig organisering, som möjliga strategier för att lösa miljöproblemen. Även ett 

strukturellt perspektiv där ansvaret för miljöproblemen ses vara differentierat mellan olika 

grupper döljs av en retorik om att alla ska dra sitt strå till stacken, vilket enligt min tolkning 

med utgångspunkt i Minnichs (2005, 124) klassförståelse både gynnar de redan överordnade 

grupperna i samhället samt cementerar redan existerande hierarkier.  

7. Slutsatser och vidare forskning 
I detta avslutande kapitel besvarar jag uppsatsens frågeställningar, lyfter studiens 

forskningsbidrag samt diskuterar förslag på framtida forskning.  

 

7.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit tvåfaldigt: att undersöka vilka miljövänliga 

subjektpositioner som ryms i den miljöpolitiska debatten och att utifrån detta utforska vilket 

handlingsutrymme som möjliggörs respektive omöjliggörs inom ramen för miljövänlighet. 

Analysen har visat att diskursen i det empiriska materialet primärt interpellerar subjekt i tre 

miljövänliga subjektspositioner – kategorier som jag valt att benämna som individen, 

konsumenten och svensken.  

 

Kategorin individen återfinns i elva av de femton debattartiklar som studerats, varav i nio av 

dessa framträder en diskurs som konstruerar individen som en miljövänlig subjektsposition. 

Analysen har dock visat att även fastän det i diskursen används universella termer som 

”människor” och ”individer” åberopas det i själva verket en specifik människa med teknisk 

kompetens, som är innovativ och nytänkande. Vidare beskrivs individen som en medveten och 

klok person som förstår vad som är rätt och fel i fråga om miljön och som genom strävan efter 
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personlig vinst och lönsamhet genererar lösningar på klimat- och miljöproblemen. 

Konsumenten är en kategori som syns i nio debattartiklar, varav i sex av dessa syns en tydlig 

diskurs som tillskriver konsumenten en central roll i förändringsarbetet mot ett hållbart 

samhälle. Liksom gällande individen är konsumenten en kategori som till synes appellerar till 

alla människor, men som i själva verket inrymmer specifika ideologiska och ekonomiska 

betydelser där både nyliberalismens syn på individuell (val-)frihet liksom marknadsekonomins 

tanke om samhällsutveckling genom efterfrågan och konkurrens uttrycks. Innehållet i kategorin 

konsumenten, liksom för individen, utmanas genom alternativa diskurser som i stället för att 

definiera den miljövänliga konsumenten i termer om att konsumera, menar att konsumtion – 

även om det är en oundviklig del av våra liv – måste ifrågasättas som universellt gott. Kategorin 

svensken som miljövänlig subjektsposition uppdagades i tio av de femton debattartiklar som 

studerats. Hur kategorin konstrueras som en miljövänlig subjektsposition i materialet kan tolkas 

som den mest dominanta diskursen i debattartiklarna, då jag uppfattade denna som 

oproblematiserad i materialet. Som nämnt gällande såväl konsumenten som individen ovan är 

svensken en miljöidentitet som till synes talar till alla svenskar, men som återigen inrymmer 

specifika föreställningar som åberopar en specifik person. Som resultatet visat kopplas 

svensken i debattartiklarna till miljövänlighet och medvetenhet. Framförallt ges svensken en 

globalt överordnad position genom en retorik bestående av ord som ”föregångare” och 

”föredöme”. Vidare beskrivs Sverige och svenskar som den aktiva parten globalt sett, men 

också sett till att svenskar inom landet bidrar och vill bidra till det gemensamma genom 

lönearbete, ökad cykling och individuella konsumtionsval – vilket också implicit exkluderar de 

svenskar som i högre grad både känner sig låsta i sina vanor eller som utifrån sina 

förutsättningar saknar möjlighet att kunna delta i dessa miljövänliga praktiker.  

 

Vidare har analysen visat, kopplat till studiens andra frågeställning om vilket 

handlingsutrymme som inom ramen för miljövänlighet möjliggörs respektive omöjliggörs, att 

samtliga dominerande diskurser genomsyras av dikotomierna aktiv-passiv respektive rätt-fel, 

vilka konceptualiserar de skiljelinjer som avgör den miljövänliga handlingen från den icke-

miljövänliga. Aktiv är den miljövänliga handlingen, medan passivitet likställs med icke-

miljövänlighet, att inte bidra till miljöomställningen. Men vilka handlingar är det som faller in 

under respektive del av begreppsparet? Aktivitet knyts till ansvar, vilket i analysen definierats 

som att på personligt plan göra livsstils- och konsumtionsförändringar och att bidra till 

ekonomisk tillväxt genom lönearbete, entreprenörskap, innovation och konsumtion. De 

handlingar som faller utanför dessa knyts därmed till passivitet. Vidare har analysen av visat 
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att konstruktionen om den aktiva respektive den passiva handlingen bygger på antagandet om 

valfrihet; att människan som utgör måttstocken som miljövänlighet mäts emot är en autonom, 

sammanhangslös individ som förutsätts ha möjlighet att välja. Utifrån Minnich (2005, 110–

112) kan den miljöpolitiska diskursen förstås som grundad på felaktiga generaliseringar baserat 

på resursstarka grupper i samhället. Den upplevda diskrepansen mellan de förväntningar som 

läggs på individen och materiella omständigheter riskerar således att reproducera redan 

existerande maktstrukturer i samhället. 

 

Även dikotomin om rätt-fel har genomgående i materialet agerat skiljelinje mellan den 

miljövänliga och den icke-miljövänliga handlingen. Att ord som ”klok” och ”smart” beskriver 

miljövänliga handlingen bidrar till en avpolitisering av miljöfrågan, där miljövänlighet inte är 

en perspektivfråga som beroende på position varierar, utan som en fråga som kopplas till 

individuella justeringar av sin livsstil samt till teknisk utveckling och vetenskap. Denna 

dominans i diskursen tolkar jag som betydelsefull för konstitutionen av subjektiviteter liksom 

för uppfattningen av verkligheten. Avpolitiseringen av miljöfrågan, genom förståelsen av 

miljöproblemen i primärt tekniska och vetenskapliga termer, konstituerar även här en skiljelinje 

där kollektiva och politiska lösningar inte bara ses som ”o-miljövänliga”, utan som direkt 

orimliga. Jag tolkar detta som ett steg i ledet mot en förståelse av miljöproblemen där de sociala 

hållbarhetsaspekterna, så som jämlikhet, jämställdhet och global fördelning, döljs.  

 

7.2 Uppsatsens bidrag och förslag på vidare forskning 
I ljuset av det resultat som studien kommit fram till, vilka också utgör studiens begränsningar, 

vill jag återigen trycka på att själva individualiseringen inom miljöpolitiken inte är så mycket 

ett fynd som det är ett val gällande såväl avgränsning som materialurval. Denna studie har i 

stället ämnat undersöka hur miljövänlighet konstrueras i förhållande till subjektspositioner, 

utan att insinuera att detta är representativt för hela den miljöpolitiska debatten, ännu mindre 

den miljöpolitiska diskursen. Studien har kastat ljus på hur det miljöpolitiska idealet, inom 

ramen för partipolitiska debattartiklar som publicerats i nationella eller regionala tidningar, 

producerats. Generella slutsatser om den miljöpolitiska diskursen kan således inte dras; 

uppsatsen kan däremot peka på en indikation mot inte bara en individualisering, utan en särskild 

individualisering som sammanväver föreställningar om svensken som global förebild med 

konsumism och antaganden om valfrihet och autonomi. Resultatet har således bekräftat 

Idelands (2015) resultat om nyliberala tendenser inom miljödiskursen där frihet främst likställs 
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med valfrihet på marknaden genom rollen som konsument och kund samt Dahls (2014) resultat 

om miljödiskursen som förstärkande av klyftan mellan mer och mindre resursstarka grupper. 

Utöver de förslag på vidare forskning som jag ger i studien, det vill säga att undersöka hur 

konstruktionen av den miljövänliga människan förändrats över tid respektive hur 

konstruktionen av den miljövänliga människan ser ut med debattartiklar skrivna i lokala 

tidningar som empiriskt material, ser jag en annan möjlig ingång till vidare forskning i det 

resultat som berör subjektspositionen svensken. Som analysen visade bygger konstruktionen av 

svensken på idéer om Sverige som globalt överlägsen genom sin demokrati, sitt ansvarstagande 

och sin altruism, och vidare forskning skulle kunna utforska detta särskiljande och 

hierarkiserande bland annat utifrån begreppet svensk exceptionalism (se Habel 2012, 67–68) 

som pekar på hur retoriken om det goda landet fördöljer såväl reproduktionen av 

rasföreställningar som Sveriges del i globala koloniala och postkoloniala processer. 

 

Vilka förslag uppfattar vi som legitima inom ramen för ett hållbart samhälle? Hur uppfattar vi 

vår egen förmåga att göra något åt miljöproblem? Är det genom att byta schampo som vårt 

engagemang sträcker sig eller är miljöproblemen djupgående systemfel som inte förändringar i 

konsumtionsmönster kan komma åt? Jag menar inte att det nödvändigtvis finns en motsättning 

mellan att göra hållbara livsstilsförändringar och att engagera sig på annat sätt, men jag menar 

diskursen som lyfter den individuella ansträngningen på bekostnad av andra förlag har 

betydelse för vilka handlingar som vi betraktar som rimliga. Svaret på frågan om vem som i 

grunden har ansvar för miljöproblemen – huruvida det verkligen är individens ansvar att lösa 

problemen – ligger utanför denna uppsats att besvara. I stället har denna uppsats i linje med 

dess diskursteoretiska och genusvetenskapliga ansats blottlagt de föreställningar inom den 

partipolitiska miljödebatten om vem som är miljövänlig och inte samt vilka handlingar som 

inryms i konstruktionen om hållbarhet och miljövänlighet. I förlängningen ser jag att detta kan 

bidra till en större diskussion om varför vi uppfattar vissa förslag som legitima, när andra 

förpassas som oseriösa, overksamma eller gå i direkt motsats riktning i relation till hur vi 

föreställer oss samhällelig utveckling. 

Diskursanalysens syfte är att synliggöra det som vi tar för givet, de sanningar som 

vi uppfattar som givna och att blottlägga diskursens maktanspråk. Således har det som 

förbehållits den diskursiva nivån åskådliggjorts i denna uppsats, där kopplingen mellan det 

diskursiva och det materiella varit central. Genom att blottlägga dessa aspekter om hur vi 

positioneras inom den partipolitiska miljödebatten skapas ett utrymme för diskussion och 

reflektion om vilket samhälle vi vill ha och hur vi ska tackla klimatproblemen, inte bara sett 
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utifrån effektivitet eller ekonomisk gynnsamhet, utan också utifrån en hållbarhet som både 

reflexiv och jämlik.  

Slutligen menar jag att min forskning visar hur en falsk bild av konsensus 

produceras inom de dominerande diskurserna i debattartiklarna; att de samtliga producerar en 

bild bestående av givna rätt och fel. Med tanke på att miljövetenskapen och miljöfrågan i stort 

ofta knyts till det positivistiska paradigmet, inom vilket objektivitet, neutralitet och mätbarhet 

ses som de yttersta måtten på sanning, ser jag genusvetenskapen som en viktig del i att belysa 

och avtäcka även dessa frågor som bärare av såväl normativa som situationsbundna tolkningar.   
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