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Tack

Att påbörja en forskarutbildning som tjugofem åring var på sätt och vis 
som att börja studera igen. Fast den här gången tillkom lyxigare villkor. 
Det ingick bland annat kollegor att följas åt med i flera år. Och så emel-
lanåt, mer stress. Nu har sex år gått och det är dags för någonting nytt. 
Men det är inte utan att jag undrar vem jag ska bli och hur det ska gå, nu 
när jag snart inte längre arbetar med avhandlingen.

Tiden som doktorand har varit en bra tid! Många personer har gjort 
den så bra. Allra först vill jag rikta ett stort tack till de personer som ingår i 
fokusgrupperna. Det faktum att ni delade med er av era tankar och känslor 
inför miljöfrågor, resande och ansvar gjorde den här studien möjlig. För 
mig har det varit en glädje att få fördjupa mig i de samtal ni förde. Era 
resonemang har värmt mig och berört mig och emellanåt fått mig att 
skratta igenkännande. TACK!

Den här studien möjliggjordes av stöd från VINNOVA:s forsknings-
program ”Framtidens personresor”.

Mina handledare har haft mycket stor betydelse för att forskarutbild-
ningen och den långa processen från projektbeskrivning till tryckt av-
handling har varit positiv och stimulerande. Tack Jane Summerton för din 
generositet med stöd och beröm och för ditt mod att tala även om det som 
har varit svårt längs vägen. Det har varit ovärderligt! Tack Helen Peterson 
för att du under åren har delat med dig av dina kloka idéer och talande 
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känslor för mina texter. Det fick mig att utveckla dem och göra dem bättre! 
Tack Jonas Anshelm för att du med ditt engagemang för frågorna fick mig 
att brinna lite mer för arbetet under skrivandets slutfas. Tack också för din 
förmåga att kritisera texter på ett sätt som jag inte kunde missta för kritik 
av deras författare. Det tillförde ny energi när den behövdes som mest!

På vägen till färdigt avhandlingsmanus har många personer läst och 
bidragit med insiktsfulla synpunkter. Tack särskilt till Marie Nordberg 
samt Jonas Anshelm, Åsa Aretun och Disa Bergnéhr för den tid och det 
engagemang som ni lade ner på att hjälpa mig att vidareutveckla mitt 
slutseminariemanus. Tack till Ulf Mellström och Victoria Wibeck som 
hjälpte mig vidare i en tidigare fas, i samband med mitt 60 %-seminarium, 
samt till Boel Berner för din generositet med klarsynta läsningar under 
åren. Tack också till Merritt Polk, Kerstin Sandell, Robert Hrelja, Emma 
Gretzer och Åsa Vagland för deltagandet i en referensgrupp i det första 
skedet av avhandlingsarbetet.

Två seminariemiljöer har präglat min doktorandtid och samtidigt visat 
mig vad en forskningsmiljö kan innebära. I seminariegruppen Teknik, 
Praktik, Identitet (P6) lärde jag mig att forskning kan betyda ett kreativt 
samarbetsinriktat samtal där även de stapplande och osäkra delarna av 
processen får plats. I seminariegruppen Grönt kritiskt forum fick jag mot 
slutet konkret hjälp i form av en passande inriktning för mitt inlednings-
kapitel. Tack för det!

Min arbetsmiljö har främst befolkats av kollegor och vänner på Tema 
Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Tack för den 
viktiga vardagen. Tack också för stöd och uppmuntran från kollegor på 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och från TEMA-kol-
legor på Tema Genus. Administrativ personal på VTI och Tema T har 
underlättat mitt arbete väsentligt. Tack särskilt till Susanne Lundström, 
Ian Dickson, Eva Danielsson och Christina Lärkner. Jag vill även rikta ett 
stort tack till förlaget Makadam för gott samarbete. Tack Johan Linander 
för flikfotot och Linus Dahl för råd och hjälp med det grafiska.

Den doktorandgrupp som påbörjade forskarutbildningen med mig i 
mars 2008 har bidragit med hemkänsla och samhörighet till min tid som 
doktorand. Magnus Blondin, Veronica Brodén Gyberg, Jenny Gleisner, 
Simon Haikola, Malin Henriksson, Dick Magnusson, Helena Karresand, 
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Anna Morvall, Jakob Nordangård och Julia Schwabecker: Det har varit 
härligt att ta sig igenom doktorandlivets många dimensioner tillsammans 
med er! Vissa kollegor har blivit särskilt betydelsefulla. Hur skulle det gått 
om jag inte hade haft er att bolla mina framsteg och bekymmer med? Ma-
lin, hur doktorandtiden hade blivit utan dig kan jag inte föreställa mig. Jag 
är otroligt glad för att du var där! Jenny, med dig i närheten går det mesta 
att hantera. Stort tack för din värme och vänskap! Helena, tack för att du 
emellanåt har påmint mig om vikten av att också låta bli att jobba. Till 
er alla tre samt Veronica, tack för att jag fick dela slutfasens vedermödor 
med er, inklusive alla de motstridiga känslor som den innebar. Det var 
precis vad jag behövde.

Tack också till doktorandvänner och andra vänner som har funnits 
omkring mig under de här åren. Karin André, Dag Balkmar, Sandra 
Grehn, Lisa Guntram, Tanja Joelsson, Nils Johansson, Ann-Sofie Kall, 
Anna Kaijser, Lina Larsson, Lars Magnusson, Liv Nordlund, Stina Ny-
berg, Hanna Sjögren, Anna Wallsten, Björn Wallsten – tack för viktiga 
samtal, råd, frågor och uppmuntran!

Livet i Linköping har förgyllts av en feministisk peppgrupp som bara 
genom att komma till fick mig att inse att så mycket är möjligt. Tack Lina 
för att du gjorde detta verkligt. Tack också Anna F., Anna M., Anna W., 
Elin, Hanna, Malin A., Malin H., Monireh och Silje för att livet, betraktat 
tillsammans med er, har blivit lite mer fantastiskt.

Min familj har främst involverats i avhandlingsskrivandet i faser när 
arbetet har verkat övermäktigt och dygnets timmar inte räckt till. Tack 
mamma, pappa, Ella och Anna för barnvakt under hektiska skeden. Tack 
mamma för möjligheten att ringa när jag känt mig som minst.

Slutligen: Gregory och Selma, ni lyser upp min värld! Gregory, tack 
för allt ansvar du har tagit i och med den sista tidens höga krav, när jag 
har varit inkapslad i både en stor arbetsbörda och graviditetens förutsätt-
ningar. Men mest av allt tack för att du utgör ett livsbejakande inslag i 
mitt liv! Selma, tack för att du är du! Jag ser fram emot ett ledigare 2014 
tillsammans med er och Doris!

Linköping, mars 2014
Emmy Dahl
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1
individer görs ansvariga för miljön

Tänker ni på hur era resor påverkar klimatet?
Det var den första frågan jag ställde till deltagarna i den här studien. 

Men varför skulle de ha tänkt på det? I det här inledande kapitlet ska jag 
förklara bakgrunden till varför jag ställde just den frågan och varför den 
var och är relevant att diskutera.

Under det senaste decenniet har mycket talat för att individer faktiskt 
funderar över hur deras beteende påverkar klimatet. Mellan 2006 och 2009 
var den svenska politiska och mediala debatten om klimatförändringarna 
intensiv. Klimatfrågan trängde undan andra miljö frågor samtidigt som 
frågan togs upp i nya sammanhang (Hellqvist, 2007; Linnér, 2007). Både 
i politiska visioner och i mediernas rapportering tilldelades individerna 
en särskild roll för att motverka krisen. Politiker lyfte fram klimatvän-
lig konsumtion som ett sätt att hantera problemen (Anshelm, 2012:30ff ). 
I medierna uppmanades allmänheten att agera genom tidningsrubriker 
som ”Du kan stoppa katastrofen”1 och ”Gör något – nu!” (Berglez m.fl., 
2009:216). Uppmärksamheten talade för att en miljökatastrof närmade sig 
och att politiker, journalister och miljöorganisationer ansåg att det var de 
enskilda medborgarna som skulle förhindra den.

1. Citatet är inte ordagrant på grund av att det hade översatts till engelska i Berglez 
m.fl. (2009).
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Debatten gav uttryck för tendensen att individualisera miljöansvar. 
Både miljöproblem och deras möjliga lösningar formuleras då främst 
som en fråga förknippad med individers beteende och livsstil (Paterson 
& Stripple, 2010; Soneryd & Uggla, 2011). 

Individualiseringsbegreppet används för att ringa in en rad olika men 
besläktade samhällsfenomen. Ett av dessa är att kollektivets betydelse och 
ställning i samhället tonas ned till förmån för individens betydelse. Ett 
annat är att varje individs unika möjligheter att utvecklas görs centralt. I 
ett individualiserat samhälle har därför samhällets struktur och organise-
ring anpassats till ett ideal om att individer ska styra sig själva snarare än 
att de behöver styras av till exempel staten (Oscarsson, 2005). Kritiker 
me nar att individualiseringsprocesser får olyckliga effekter. Sociologerna 
Ul rich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim har exempelvis påpekat 
att väl färdsstaten hotas av en alltför institutionaliserad individualise ring 
efter som synen på det gemensamma förändras. När individen ses som 
själv tillräcklig verkar olika former av gemensamt ansvarstagande onödiga. 
Samtidigt menar Beck och Beck-Gernsheim att den självtillräckliga indi-
vi den egentligen inte existerar. Människor är istället intimt bundna till 
och beroende av sitt sammanhang (Beck & Beck-Gernsheim, 2002:xxi).

Sociologen Zygmunt Bauman påpekar att både individualiseringen 
och konsumtionssamhällets intåg leder till svårigheter att hantera män-
niskors gemensamma intressen eftersom kollektiva problem betraktas 
som individuella. Det leder till att individer tillskrivs ansvar för samhälls-
problem som de har begränsade möjligheter att göra något åt (Bauman, 
1999; 2002a). Samma risk finns när det gäller individualisering av miljö-
problem. När globala miljöproblem framställs som en fråga om individu-
ella livsstilsval innebär det att var och en av oss framstår som ansvarig för 
att bromsa utvecklingen genom att på egen hand förändra vårt beteende.

SYSTemKriTiK blir liVSSTilSpOliTiK
Utgångspunkten att miljöproblem kan och bör hanteras på individnivå 
har inte alltid varit självklar. Visserligen har individers miljörelaterade be-
teende undersökts sedan 1970-talet. Med hjälp av framförallt psykologiska 
teorier om attityder, vanor och beteenden har forskare försökt kartlägga 
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vad som skapar respektive försvårar miljövänligt beteende (Hargreaves, 
2012). Men det finns likafullt exempel på miljöproblem som har resul-
terat i internationella överenskommelser snarare än att förknippas med 
individuellt ansvarstagande. Hanteringen av ozonlagrets uttunning och 
försurningen är två exempel. Dessa miljöproblem fick stor uppmärksam-
het under 1980-talet (Gyberg & Rundgren, 2013:33f ).

Miljösociologerna Rolf Lidskog och Göran Sundqvist (2011) menar 
att kopplingen mellan miljöproblem och livsstilsfrågor är ett uttryck för 
en ideologisk förskjutning som har skett under de senaste 30–40 åren. 
Tilltron till statens förmåga att styra samhället har minskat och flera stat-
liga verksamheter har sålts ut. Som ett alternativ till staten har individers 
och marknadens handlingsutrymme betonats (se även Soneryd & Uggla, 
2011). De ideologiska förskjutningar som Lidskog och Sundqvist (2011) 
beskriver framträder i den svenska miljörörelsens utveckling under de 
senaste decennierna. Sociologen Magnus Boström (2001) har visat hur 
synen på miljövänliga livsstilar har förändrats inom miljörörelsen under 
de senaste decennierna. Han beskriver utvecklingen från ”alternativrörel-
sen”, där människor på olika sätt försökte förverkliga radikalt annorlunda 
livsstilar. Rörelsen övergick sedan till att tala om vad människor kunde 
göra inom ramen för sina redan existerande livsstilar. Förändringen kan 
uppfattas som ett sätt att göra miljöfrågor relevanta för en större grupp 
människor än dem som tilltalades av radikala alternativ. I och med mil-
jöfrågornas nya inramning kom således den breda allmänhetens privatliv 
att involveras. Men samtidigt gick något förlorat. Utvecklingen innebar 
att den kritik som alternativrörelsen formulerade mot den västerländska 
livsstilens resursslöseri ersattes av konsumtionsvänliga råd om att handla 
miljömedvetet (Boström, 2001:176ff; 189f ).

På liknande sätt menar idéhistorikern Jonas Anshelm i en studie av 
Svenska Naturskyddsföreningens, SNF:s, opinionsbildning att ett system-
kritiskt miljöperspektiv var mer tongivande i föreningens arbete under 
1960- och 70-talet än senare. Under dessa år inriktades arbetet mot för-
ändringar av lagstiftningen, företagens agerande eller det politiska syste-
met, snarare än mot att påverka människors livsstilar (Anshelm, 2004). I 
mitten av 1980-talet växte så en ny arena för miljöpolitik fram inom SNF. 
Den nya inriktningen handlade om individers konsumentmakt. Konsu-
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menterna ansågs ha rätt att få reda på vad deras inköp fick för miljökon-
sekvenser. De ansågs dessutom kunna göra skillnad genom exempelvis 
bojkott av varor. Det samhällskritiska miljöperspektivet som tidigare hade 
varit inflytelserikt i föreningen ersattes nu delvis av ett konsumentkritiskt 
perspektiv (Anshelm, 2004).

Hur frågan om individens roll historiskt har figurerat i den svenska 
socialdemokratins interna debatt om miljöproblem visar också på en av-
görande skillnad mot idag (Anshelm, 1995; 2012). På Socialdemokraternas 
partikongress 1975 använde dåvarande jordbruksministern Svante Lund-
kvist, som var ansvarig för miljöfrågorna, individualisering av miljöpro-
blem som ett exempel på förkastlig borgerlig politik. Samtidigt fram-
ställde han individens möjlighet att påverka miljöfrågorna som försumbar 
(Anshelm, 1995):

Hur ska den enskilde kunna styra den tekniska utvecklingen på ett 
sådant sätt att inte miljövärdena förstörs? Hur ska den enskilde kunna 
påverka de starka ekonomiska vinstintressen som ständigt är beredda 
att ödelägga miljön för profitens skull? Nej, det är endast genom sam-
hället som människorna gemensamt kan klara den uppgiften (Svante 
Lundkvist, 1975, citerad i Anshelm, 1995:54).

Trots Lundkvists tydliga motstånd mot att betona enskilda individers roll 
omtalades frågan på ett annat sätt redan på nästa socialdemokratiska par-
tikongress tre år senare (Anshelm, 1995). Det ger en antydan om utveck-
lingen som påbörjades i slutet av 1970-talet och ledde till att individuellt 
agerande fick alltmer uppmärksamhet inom miljöpolitiken (Soneryd & 
Uggla, 2011:35). I mitten av 1980-talet höll Ingvar Carlsson, som dåvarande 
miljöminister, ett tal som ger en bild av att individualiseringen av miljö-
ansvar då kunde uppfattas som något förhållandevis nytt. Drygt tio år efter 
att partikollegan Lundkvist tydligt gjort motstånd mot ett individualiserat 
miljöansvar sa Carlsson:

Det jag talat om så här långt har varit samhällets ansvar för miljön. Det 
fritar dock inte en enda av oss från också ett personligt ansvar. Länge 
har vi haft den fula ovanan att hela tiden ställa frågan: ”Och vad gör 
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samhället?” Utan att för ett ögonblick fundera över vad som ankommer 
på oss själva. Den tiden är definitivt förbi (Ingvar Carlsson, 1986, citerad 
i Lundgren, 1992:20).

Carlssons exempel på hur individer skulle ta sitt ansvar för miljön hand-
lade om att resa mer miljövänligt, välja bättre batterier och hushålla med 
energi (Lundgren, 1992).

Anshelms (2012) studie av den nutida svenska politiska och offentliga 
debatten om klimatförändringarna visar att tilltron till individers för-
ändringskraft och samhällspåverkan även var stor under 00-talets andra 
hälft. Inom det synsätt som dominerade debatten beskrevs förändrade 
konsumtionsval som en önskvärd styrning av marknadens utbud. Följden 
blev att individuella beteendeförändringar förstods som ett fördelaktigt 
sätt för samhället att hantera klimatförändringarna. De som förmedlade 
det här perspektivet var företrädare för de borgerliga regeringspartierna, 
näringslivet, delar av fackföreningsrörelsen och ledarsidorna i den liberala 
pressen.2 Allmänheten gjordes viktig framförallt i rollen som konsumen-
ter. Att konsumera utifrån kunskap om varors olika klimatpåverkan med 
hjälp av en tydligare klimatmärkning presenterades som ett önskvärt sätt 
för individer att agera. Samtidigt gjordes andra politiska nivåer och ak-
törer mindre avgörande. Politisk styrning genom investeringar, förbud 
eller ransoneringar, som skulle kunna rikta sig indirekt snarare än direkt 
till individer, gjordes inte aktuella inom det perspektiv som dominerade 
debatten. Däremot fördes sådana alternativ fram av andra, mindre infly-
telserika röster (Anshelm, 2012).

Miljösociologerna Linda Soneryd och Ylva Uggla (2011) kallar den 
inriktning som har växt fram inom den svenska miljöpolitiken för en 
livsstilspolitik. Kärnan i den politiken är att miljöproblemen formuleras 
som ett problem som handlar om individuella val. Ett tydligt exempel på 
hur klimatfrågan har blivit en form av livsstilspolitik är Naturvårdsverkets 
klimatkampanj i början av 00-talet. Kampanjen lyfte fram just individers 
möjligheter att agera. Soneryd och Uggla menar att kampanjarrangörerna 

2. Hand i hand med uppmaningarna till beteendeförändringar förmedlades en tro 
på kärnkraft, teknikutveckling och fortsatt tillväxt (Anshelm, 2012).
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uppfattade en fokusering mot vad enskilda människor kan göra för att 
motverka miljöproblem som ett sätt att konkretisera miljöfrågorna och 
framställa dem som möjliga att hantera (Soneryd & Uggla, 2011:65ff ).3 
Men genom att lyfta fram till synes enkla handlingar som en möjlighet att 
göra skillnad för klimatet förmedlade kampanjen också budskapet om att 
enskilda medborgare var viktiga aktörer som kunde bromsa utvecklingen. 
Det innebar att andra möjliga ansvarstagare eller strategier hamnade i 
skymundan.

I takt med att klimatförändringarna har fått en alltmer framträdande 
plats i miljödebatten har individualiseringstendensen visat sig på delvis 
nya sätt. Miljöpåverkan har till exempel översatts till koldioxidutsläpp 
(Swyngedouw, 2011). För individer har det inneburit att deras miljöpå-
verkan kan åskådliggöras i form av en personlig ”koldioxidbudget”. Mil-
jöbelastningen har omvandlats till siffror. Koldioxidutsläpp orsakade av 
såväl resvanor som konsumtionsvanor kan då beräknas och framstå som 
ett mått på i vilken utsträckning olika individer belastar miljön (Carlsson-
Kanyama, 2007:41; Lövbrand & Stripple, 2011:195f ).

Internationellt har målet om hållbar konsumtion blivit en av hörnste-
narna i synen på hållbar utveckling. Målsättningen har påverkat högin-
komstländernas policyarbete kring miljöproblemen (Hobson, 2002). Själ-
va målet vilar på ett antagande om att konsumtionsmönstren kan göras 
om för att bli ”hållbara”. Det trots att tendensen att räkna gram koldioxid 
tydligt visar att konsumtion i stort sett alltid innebär koldi oxidutsläpp 
(Carlsson-Kanyama, 2007). Samtidigt förstärker inriktningen mot kon-
sumtion föreställningen om att individer är de aktörer som ska förändras 
(Lidskog & Sundqvist, 2011:157).

KriTiKen mOT DeT inDiViDUAliSerADe  
miljöAnSVAreT
Även om fokuseringen på individers betydelse för att lösa globala miljö-
problem har fått stort inflytande politiskt är den långt ifrån problemfri. 

3. En slogan som användes var: ”Växthuseffekten – ett stort problem med många 
enkla lösningar” (Soneryd & Uggla, 2011:66).
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Den har kritiserats både för att vara otillräcklig, det vill säga harmlös som 
ett sätt att förändra samhällets miljöpåverkan, och för att bära på ett dolt 
politiskt budskap.

Kritiken kommer från både forskare och miljödebattörer och handlar 
till stor del om de politiska antaganden som möjliggör att individer ham-
nar i centrum för miljöpolitiken. Individualiseringen av miljöansvar får 
det nämligen att verka som att det förändrade klimatet framförallt beror 
på individers miljöpåfrestande livsstilar. Då verkar det samtidigt mindre 
viktigt att ifrågasätta de ekonomiska, politiska och materiella system där 
livsstilarna skapas och upprätthålls (Soneryd & Uggla, 2011). Individuali-
seringen riskerar alltså att dölja andra, kanske mer lämpade, ansvarstagare 
och sätt att styra samhället i miljövänlig riktning (Berglez m.fl., 2009).

Ett tecken på att individualiseringen är ineffektiv som lösning på 
miljöproblem är att allt fokus på individen inte har fått den effekt som 
eftersträvas. Individers miljöpåfrestning ökar snarare än minskar (Har-
greaves, 2012). Mot bakgrund av den utvecklingen kan även den forskning 
om individers miljöpåverkan som har pågått i flera decennier diskuteras. 
Den samhällsvetenskapliga miljöforskaren Tom Hargreaves (2012) menar 
att forskningen om miljövänligt beteende har misslyckats med både sin 
samhällsrelevans och sin användbarhet, trots att ämnet egentligen har stor 
potential att nå båda målen. Sociologen Elizabeth Shove är också kritisk 
mot den del av miljöforskningen som har studerat individers miljörelate-
rade attityder, beteendemönster och val. Hon menar att utgångspunkten 
i sig förlägger ansvar till och fäster hopp vid individer medan andra di-
mensioner döljs:

[…] the ABC [attitude, behaviour, choice] is a political and not just a 
theoretical position in that it obscures the extent to which governments 
sustain unsustainable economic institutions and ways of life, and the 
extent to which they have a hand in structuring options and possibilities 
(Shove, 2010:1274).

På ett snarlikt sätt poängterar den samhällsvetenskapliga miljöforskaren 
Kersty Hobson (2002) att begreppet hållbar konsumtion bär på dolda 
politiska budskap. Hobson framhåller att framställningen av individers 
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handlingsutrymme som en fråga om klimatvänlig konsumtion innebär att 
lösningarna har anpassats för att stämma överens med en neoliberal sam-
hällsordning. Individer tilltalas som konsumenter och marknaden ses som 
en naturlig arena för att hantera samhällsproblem. En sådan miljöpolitik 
hotar varken konsumtionens centrala roll eller marknadens frihet. Istället 
blir det upp till individerna att agera inom systemet. Påtaglig förändring 
omöjliggörs samtidigt som inriktningen mot marknaden döljer andra, mer 
verksamma sätt att agera (Hobson, 2002).

Vissa forskare som har fokuserat på miljöproblemens individualisering 
menar att fenomenet kan betraktas som en form av politisk styrning (se 
t.ex. Paterson & Stripple, 2010; Lövbrand & Stripple, 2011; Hobson, 2013). 
Geograferna Ted Rutland och Alex Aylett menar exempelvis att projekt 
som syftar till att minska invånarnas miljöpåfrestning bör ses som ett sätt 
för kommunen eller staten att göra miljöproblemen till ett problem för 
individer (Rutland & Aylett, 2008). En annan effekt av att fokus hamnar 
på individers livsstil är att miljöfrågans politiska aspekter kan framstå som 
okontroversiella. Den samhällsvetenskapliga miljöforskaren Johan Hedrén 
menar att detta var konsekvensen av satsningen på Lokal Agenda 21 på 
1990-talet där medborgare skulle involveras. Istället för att betraktas som 
politiska aktörer tilltalades människor som målgrupper för en redan förde-
finierad och okontroversiell miljöpolitik (Hedrén, 2002:326f ). Geografen 
Erik Swyngedouw (2011) hävdar att särskilt klimatpolitiken har präglats 
av en sådan falsk konsensus. Inför det överväldigande gemensamma hotet, 
som klimatförändringarna har beskrivits som, verkar det som att alla är 
överens. De val som görs kan då framstå som givna och opolitiska, trots 
att de inte alls är det. Den politiska teoretikern Chantal Mouffe (2008) 
har i andra sammanhang varnat för den typen av samförståndstänkande 
som Swyngedouw identifierar inom klimatpolitiken. Mouffe menar att 
den tidstypiska konfliktbefriade verklighetsbeskrivningen uttrycker ett 
postpolitiskt tillstånd. Det tillståndet beskriver hon som ett reellt hot mot 
demokratin. Orsaken är att föreställningen om konsensus döljer de in-
tressemotsättningar som alltjämt kvarstår. Istället för att diskuteras som 
politiska val kan politiska problem då komma att framstå som moraliska 
frågor om ”rätt” och ”fel” (Mouffe, 2008).

Individualiseringen av miljöfrågor är ett exempel just på hur en politisk 
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fråga kan komma att omformuleras till en fråga om moral. Istället för en 
öppet politisk diskussion om hur framtiden ska se ut kan fokus hamna på 
att de till synes ansvariga individerna ska göra ”rätt” val. Klimatpolitiken 
blir då en fråga som ska hanteras av var och en i mataffären, på väg till 
jobbet eller inför semestern. Samtidigt kommer förutsättningarna för att 
hantera frågorna på individnivå i skymundan. Alternativa arenor för för-
ändring förblir oproblematiserade och oprövade. Individualiseringen av 
miljöfrågorna kan därför ses som en postpolitisk avpolitisering av miljö-
problemen. Denna avpolitisering sker alltmedan de politiska konflikterna 
och vägvalen i hög utsträckning finns kvar.

Jag menar att det finns goda anledningar att betrakta miljöproblemens 
individualisering som just politisk. Därför finns det också goda anled-
ningar att undersöka den närmare. Den här avhandlingen handlar om hur 
det individualiserade miljöansvaret förstås och hanteras av dem som på 
olika sätt har gjorts ansvariga för miljöproblemens utveckling, nämligen 
individer.

miljöAnSVAreTS beTYDelSe För inDiViDer
Som jag nämnde tidigare argumenterar Beck och Beck-Gernsheim (2002) 
samt Bauman (1999; 2002a) för att individualiseringstendensen i samhäl-
let vilar på en falsk verklighetsbeskrivning. Inom den här beskrivningen 
av verkligheten förstås individer som fria att forma sina liv som de vill. Att 
människors liv styrs av både institutionella och relationella band till om-
givningen görs mindre viktigt. Beck och Beck-Gernsheim skriver: ”The 
western type of individualized society tells us to seek biographical solutions 
to systematic contradictions” (Beck & Beck-Gernsheim, 2002:xxii, kursi-
vering i orig.). Kontrasten mellan ideal och erfarenhet i ett samhälle där 
individualiseringen är utbredd kan därför bli stor. Det skapas en förväntan 
på individer att vara fria och ha inflytande och makt över sina liv. Men det 
är högst osäkert om en sådan förväntan kan infrias.

Individualiseringen innebär alltså en risk att människor uppmuntras 
att söka efter individuella lösningar på problem som är gemensamma och 
ett resultat av strukturella förhållanden. Samma problematik uppstår när 
miljöproblemen individualiseras. Även där formuleras ett ideal om hur in-
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divider ska agera. Men hur förenligt är det idealet med de förutsättningar 
som präglar människors olika livssituationer? Det är en viktig fråga för 
den här avhandlingen.

När individer hamnade i centrum av den svenska offentliga klimat-
debatten (Berglez m.fl., 2009; Anshelm, 2012) tilldelades de en uppgift 
som tycktes ställa vissa krav. De beteendeförändringar som föreslogs ställ-
de krav på kunskap, initiativtagande, inflytande och en möjlighet att sätta 
mil jön framför andra värden eller behov. Individer förväntades således ha 
eller tillägna sig vissa egenskaper. Miljöforskarna Matthew Paterson och 
Jo hannes Stripple menar att själva koldioxiduppskattningarna förutsätter 
att individer förhåller sig på specifika sätt. Individer görs till självstyrande 
aktörer samtidigt som ”deras” koldioxidutsläpp framstår som ett moraliskt 
pro blem och till exempel förknippas med skuld (Paterson & Stripple, 
2010). Miljöforskaren och statsvetaren Eva Lövbrand kallar tillsammans 
med Johannes Stripple dessa önskade individer för neoliberala subjekt; de 
föreställs vara beräknande, självfokuserade och rationella (Lövbrand & 
Stripple, 2011).

Men hur sådan politisk styrning faktiskt inverkar på och uppfattas av 
individer är mer oförutsägbart än de generella ideal som styrningen verkar 
syfta till att främja (McKee, 2011; Hobson, 2013). Hobson (2002) menar 
att idén om hållbar konsumtion bygger på målet om att individer ska 
rationalisera sina livsstilar. Samtidigt visar hon att de personer som invol-
verades i ett miljöprojekt där de förväntades rationalisera sina vanor inte 
alls reflekterade på det sätt som var avsett inom projektet. Istället väcktes 
olika former av motstånd och ifrågasättande av projektidéns förenklingar. 
På liknande sätt är det möjligt att förhoppningarna om att individer ska 
ta ansvar för sin miljöpåverkan har lett till oväntade och kanske oönskade 
reaktioner hos den svenska allmänheten.

Vid en första anblick verkar idén om individuellt miljöansvar ändå ha 
gjort intryck på svenskarna. I årliga telefonintervjuundersökningar mel-
lan 2007 och 2009 uppgav omkring hälften av de tillfrågade att de abso-
lut kunde göra något för att bromsa klimatförändringarna. Ytterligare en 
knapp tredjedel svarade ”ja, kanske” (Naturvårdsverket, 2009a). Budskapet 
om att klimatförändringarna går att motverka med hjälp av individuella 
beteendeförändringar verkar ha tagit skruv.
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Vilken syn på individualiserat miljöansvar som människor har tagit till 
sig är mer oklart. När det individuella miljöansvaret formuleras i media 
eller av politiker sker det ofta i allmänna och opersonliga ordalag (Berglez 
m.fl., 2009). Men individer befinner sig i högst personliga livsomständig-
heter. Till exempel lever de i olika stora städer eller på landsbygden, har 
olika materiella förutsättningar, olika boendeformer, varierande familje-
konstellationer och varierande inkomster. Alla dessa skillnader medför 
potentiellt olika syn på möjligheten att förändra sina levnadsvanor. Den 
efterfrågade förändringen kan därför i praktiken leda till olika förväntan 
på olika individer. Ändå tenderar den politiska och mediala retoriken 
på miljöområdet att framställa människor som fria från både materiella 
begränsningar och styrande samhällsstrukturer (jfr Shove, 2010; Soneryd 
& Uggla, 2011:72ff ). Frågan om hur allmänna ideal om ansvarstagande 
för miljön konkret ska kunna översättas till personlig handling verkar 
överlämnas åt individerna själva.

I flera europeiska kvalitativa studier har individers tolkningar av inne-
börden av individualiserat miljöansvar visat sig vara mer komplicerade än 
de till synes enkla förslagen på förändringar i vardagen (se t.ex. Phillips, 
2000). Individers upplevelser av sina livssammanhang, politikers agerande 
och sina möjligheter att göra skillnad har visat sig samspela på komplexa 
sätt med deras syn på sitt miljöansvar (se t.ex. Bickerstaff & Walker, 2002; 
Bickerstaff m.fl., 2008).

I en svensk kontext har miljöforskaren Karin Skill (2008) visat att 
individer verkar ha tagit till sig idén om att ha ett ekologiskt handlings-
utrymme. Men vad som konkret ingick i detta handlingsutrymme var inte 
förutsägbart i relation till exempelvis direktiv från politiker eller medier. 
Skill menar istället att individers handlingsutrymme kan förstås som en 
konsekvens av både de tekniska system och samhälleliga normer som 
omger individer och individers förhandlingar av dessa system och normer. 
Jag menar att individers inställning till att förändra sin livsstil behöver 
förstås i relation till de konflikter, dilemman, möjligheter och fördelar som 
individer själva tillskriver ett individualiserat miljöansvar.
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prOblemATiSKA liVSSTilAr
Även om idealet om ett individuellt miljöansvar verkar förutsätta ett an-
svar som är lika för alla, så finns det i praktiken stora skillnader mellan 
olika individers, gruppers och länders klimatpåverkan. Globalt sett är 
dessa skillnader avsevärda (Naturvårdsverket, 2010:21). Det är framförallt 
utsläpp från en rik minoritet av världens befolkning, däribland svensk-
arna, som orsakar klimatförändringarna, samtidigt som helt andra och 
mer utsatta grupper drabbas först av konsekvenserna (IEA, 2012; Kaijser 
& Kronsell, 2013).

Även inom Sverige skiljer sig olika gruppers klimatpåfrestning åt. 
Grupper med olika levnadsförhållanden orsakar miljöpåverkan i olika 
utsträckning. Levnadsförhållanden formas i hög utsträckning av inkomst 
(se t.ex. Rydhagen, 2013:100f ). Människor med hög inkomst reser till ex-
empel längre än människor med lägre inkomst och resor leder oftast till 
miljöpåverkan (Lindén, 2001:126f ). Grupper som inte har råd eller väljer 
bort att konsumera belastar inte miljön lika mycket som grupper med hög 
konsumtionsnivå (Carlsson-Kanyama, 2007).

När miljöansvaret individualiseras kan det därför innebära att klimat-
förändringarna förstås som ett problem orsakat av grupper som på olika 
sätt är privilegierade. Närmare bestämt handlar det om individer som har 
råd att resa långt, konsumera mycket och bo stort. Fördelningen mel-
lan olika individers miljöansvar idag kan därför förefalla både ojämn och 
orättvis. De med större möjligheter att konsumera och resa orsakar större 
miljöpåverkan. Det innebär också att individer med olika ekonomiska 
förutsättningar kan ha olika intressen och prioriteringar, både när det 
handlar om klimatförändringar och ett individualiserat miljöansvar (jfr 
Mouffe, 2008).

Det faktum att svensken i genomsnitt har ett globalt sett stort ekolo-
giskt fotavtryck (Naturvårdsverket, 2010:21) väcker frågor om hur svenskar 
med arbete, bostad och en vana att resa utomlands ser på frågan om mil-
jöansvar i relation till sina egna liv. Innebär den mediala och politiska 
uppmärksamheten på individuellt ansvarstagande att svenskar menar att 
deras livsstilar behöver förändras?

Intressant nog fann miljöforskaren Karin Bradley (2009) i sin avhand-
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ling tecken på motsatsen. De svenskar som hon intervjuade talade om mil-
jömedvetenhet på ett sätt som inte ifrågasatte den svenska medel klassens 
vanor. Livsstilar som präglades av stort boende, utlandsresande och hög 
konsumtion problematiserades inte alls som miljöbelastande.  Istället sat-
tes likhetstecken mellan svenskar och miljömedvetenhet. Bradley fann 
också att svenskar som faktiskt levde resurseffektivt redan idag, nämligen 
individer med begränsade ekonomiska resurser, inte synliggjordes som 
just miljövänliga. Resultatet visade därför att de maktförhållanden som 
råder mellan människor i samhället kan inordnas i miljöfrågorna. Det 
trots att det fanns en uppenbar möjlighet att resonera tvärtom och förstå 
de privilegierade som mest miljöoansvariga. När Bradleys informanter 
tolkade innebörden av en miljövänlig livsstil så återskapade de därför 
normer knutna till etnicitet och klass på ett sätt som riskerade att för-
stärka existerande hierarkier mellan människor samtidigt som det dolde 
de livsstilar som i högst utsträckning belastar miljön. Peter Berglez med 
flera (2009) har därtill poängterat att nyhetsrapporteringen om klimat-
förändringarna i Sverige under mitten av 00-talet inte bara individualise-
rade miljöansvaret utan också präglades av tendenser till nationalisering. 
Trots att problemet har en global karaktär inriktades rapporteringen på 
Sverige. I vissa fall glorifierades Sveriges insats och position på ett sätt 
som skulle kunna tolkas som en bild av Sverige som föregångsland gäl-
lande klimatfrågor.

Både Bradleys och Berglez med fleras analyser åskådliggör att kli-
matförändringarna behöver förstås i relation till flera olika samverkande 
maktordningar. Det är något som också har poängterats av de feministiska 
miljöforskarna Anna Kaijser och Annica Kronsell (2013) som lyfter fram 
vikten av att belysa klimatförändringarna i relation till olika former av 
ojämlikheter och sociala kategoriseringar. Det finns alltså anledning att 
ställa frågor om vilka former av ojämlikheter och hierarkier som uppstår 
eller utmanas när individer i Sverige förhåller sig till ett individualiserat 
miljöansvar.

Ett område där dessa ojämlikheter riskerar att utspela sig är i relation 
till genus. Det finns flera tecken på att genus och miljöfrågor hänger 
samman. Kvinnor verkar till exempel genom vissa beteenden eller förhåll-
ningssätt tilldela sig själva större miljöansvar än män (Lindén, 2001:115; 
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Polk, 2003). Studierna väcker frågan om det finns genusspecifika förvänt-
ningar på ansvarstagande för miljön.

I en genomgång av internationella studier som har försökt mäta kvin-
nors och mäns attityder och beteenden i relation till miljön drar miljö-
psykologen Lynnette Zelezny med flera (2000) slutsatsen att kvinnor har 
visats rapportera större miljömedvetenhet än män (jfr Shields & Zeng, 
2012). Samtidigt är miljömedvetenhet ett mycket heterogent begrepp som 
berör en mängd olika sakfrågor (Davidson & Freudenburg, 1996). Indi-
viders syn på miljön behöver därför betraktas som ett heterogent och 
föränderligt fenomen. Olika individers förhållningssätt påverkas rimligen 
både av vilka sakfrågor som står i centrum och hur dessa förknippas med 
individers erfarenheter och livsomständigheter.

En annan skillnad mellan män och kvinnor som brukar lyftas fram är 
att män reser mer än kvinnor oavsett inkomst (Lindén, 2001:127; Rømer 
Christensen m.fl., 2007:42ff ). Det finns också skillnader mellan mäns och 
kvinnors energiförbrukning. I Europa belastar mäns beteende miljön mer 
än kvinnors beteende (Räty & Carlsson-Kanyama, 2009). Men om or-
saken är att kvinnor i högre grad ser sig som förpliktigade att minska sin 
energiförbrukning för miljöns skull går inte att säga. Humanekologen 
Merritt Polk (2003) menar att kvinnor uppvisar en större potential att 
miljöanpassa sitt resande än vad män gör. Detta grundar sig delvis i att 
kvinnor och män i studier har gett uttryck åt olika förhållningssätt till 
bilen. Kvinnor har visat sig vara mer bilkritiska än män och mer positiva 
till politiska åtgärder som minskar bilismens miljöpåverkan.

Ett annat sätt att analysera genus i relation till miljöfrågor fokuserar 
på män och maskuliniteter. Studierna jag nämnde ovan kan tolkas som 
tecken på att män belastar miljön i högre grad än kvinnor. Vissa feminis-
tiska forskare har satt den globala miljöförstöringen i samband med mäns 
globala dominans och inflytande. Genusforskaren Rosi Braidotti med 
flera (1994) har tolkat miljöproblemens allvar som en konsekvens av att 
maskulina värderingar har haft alltför stort inflytande över världs politiken 
(se även Seager, 1993). Den feministiska teoretikern Stacy Alaimo (2009) 
analyserar Bushadministrationens miljöignorans som ett uttryck för en 
specifik form av stereotyp maskulinitet.

Vissa genusforskare ser alltså en koppling mellan miljöignorans och 
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specifika maskulinitetsideal. Samtidigt är den feministiska forsknings-
inriktning som Alaimo representerar noga med att inte ta för givet att 
maskuliniteter och femininiteter är reserverade för manliga respektive 
kvinnliga kroppar (Alaimo, 2009). Istället betraktas de som idétraditio-
ner eller ideal och värderingar som förknippats med män men även kan 
införlivas av kvinnor (Halberstam, 1998; Nordberg, 2004).

Kaijser och Kronsell (2013) påpekar att det finns risk för stereotypise-
ring när olika sociala kategoriseringar samspelar med miljöfrågorna. Kvin-
nor kan till exempel komma att förstås som offer eller som naturbundna 
omsorgsgivare. Samma risk gäller rimligtvis män. De riskerar att uppfattas 
som ansvariga och samvetslösa miljöbovar när genus och miljöfrågor sam-
spelar i olika sammanhang.

Frågan är hur stor roll dessa kategoriseringar och generaliseringar spe-
lar när individer förhåller sig till det ansvar för miljön som de har tilldelats. 
Förknippas miljöignorans med män eller maskulina ideal medan miljö-
medvetenhet sammanförs med kvinnor eller omsorgstagande? Innebär 
det i så fall olika utgångspunkter för män och kvinnor som förhåller sig 
till ett individualiserat miljöansvar?

TA AnSVAr För SiTT reSAnDe
I diskussioner om vad individer kan göra för miljön blir ofta förändrat 
resande ett framträdande exempel. Att minska på bilkörningen, cykla 
mer eller låta bli att flyga lyfts fram som positivt när frågan diskuteras 
på olika samhällsarenor (se t.ex. Berglez m.fl., 2009; Världsnaturfonden, 
2013). Samtidigt är bilresande förknippat med många positiva värden för 
människor, såsom frihet och självständighet (Maxwell, 2001).

Positiva värden är sannolikt också knutna till utlandsresande. Hu-
manekologen Lotta Frändberg (2009:652) menar att utlandsresande är 
en del av individers sätt att visa upp och tillskrivas kulturellt anseende. 
På så vis kan utlandsresan betraktas som en form av konsumtion och 
precis som andra konsumtionsformer användas för att uttrycka identitet, 
klass, livsstil och värderingar (se också Munt, 1994; Andersson, 2011a:39). 
Inom turismforskning beskrivs en tendens där utlandsresande har bör-
jat betraktas som en normal del av vardagen snarare än en extraordinär 
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omständighet (Gössling & Hall, 2006:4; Frändberg, 2009:649; 651). Det 
innebär också att personer som av någon anledning inte reser riskerar 
att framstå som mer avvikande än tidigare (Shaw & Thomas, 2006:211; 
Frändberg, 2009:652f ).

Resandet är mångfacetterat eftersom det rymmer allt från sällsynta 
semesterresor till vardaglig arbetspendling. När miljöansvaret individu-
aliseras riskerar dock avkopplingen på semestern att framstå som en brist 
på ansvarstagande. I en rapport från dåvarande Luftfartsstyrelsen 2007 
om flygets miljöpåverkan gjordes en koppling mellan semesterresande och 
dåligt samvete (se även Skill, 2008).

Det svenska folket flyger till Thailand som aldrig förr, en klimatsynd 
som fler och fler får dåligt samvete över men som få i realiteten väljer 
bort av miljöskäl (Luftfartsstyrelsen, 2007:4).

Att resande i vissa former hamnar i motsättning till individuellt miljö-
ansvar, samtidigt som det upplevda behovet av förflyttning eller avkopp-
ling antagligen kvarstår, kan leda till nya dilemman för individer. Vad 
händer exempelvis med synen på semestern när den förknippas med både 
avkoppling och pågående klimatförändring?

Samma dilemman kan väckas av olika konsumtionsval. Å ena sidan är 
konsumtionen belastande för miljön. Å andra sidan talas det om vikten av 
att konsumera miljövänligt ( Jackson, 2005; Anshelm, 2012:30ff ). Därtill 
finns det starka kulturella ideal som förespråkar konsumtion (Bauman, 
2008). Hur ser individer i ett sådant samhälle på att deras privata val, till 
exempel när det gäller resor, framställs som avgörande för miljön?

Frågan är vilka resonemang som skapas i kölvattnet av dessa dilem-
man och vilka alternativa livsstilar som människor anser sig ha att tillgå. 
Införlivar individer målsättningarna om ansvarstagande genom att förstå 
sig själva som självstyrande, ansvariga och koldioxidräknande? Eller leder 
det individualiserade miljöansvaret snarare till dåligt samvete, känslor av 
maktlöshet och obehag inför framtiden?

Meningsskapandet kring det individualiserade miljöansvaret är inte 
förutsägbart. Det kan leda till att vissa individer och vissa förmågor ses 
som berömvärda medan andra personer eller förhållningssätt framstår 
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som ansvarslösa. Ansvarsfördelningen mellan olika individer men också 
mellan staten och individerna kan komma att ifrågasättas. Vart individer 
riktar kritik är inte heller förutsägbart. Kanske uppstår nya och specifika 
former av motstånd mot det individualiserade miljöansvaret. Hur sådant 
motstånd i så fall artikuleras och om det leder till att ansvarsfördelningen 
ifrågasätts är centrala frågor för den här studien.

SYFTe OCh FOrSKningSFrågOr
Den offentliga uppmärksamhet och det politiska genomslag som ett in-
dividualiserat miljöansvar har fått innebär alltså att olika aktörer har lagt 
mycket specifika förväntningar på individers axlar. Därför är det högst 
väsentligt att ta reda på hur individer ser på och resonerar kring det ansvar 
som de har tilldelats. Att utforska hur olika individer ställer sig till ett 
individualiserat miljöansvar är en central målsättning för avhandlingen. 
För att göra det kommer det individualiserade miljöansvaret att betraktas 
som en diskurs. Diskurser är specifika sätt att beskriva och förstå världen.4 
Diskursen om individuellt miljöansvar känns igen genom att den förlägger 
en väsentlig del av ansvaret att motverka miljöproblem på allmänheten.

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur individer begripliggör 
och förhandlar diskursen om individuellt miljöansvar i gruppsamtal.

Mot bakgrund av det vill jag föra en kritisk diskussion av det indivi-
dualiserade miljöansvaret där individers perspektiv står i centrum. Det gör 
jag genom att undersöka vad som händer när individer förhandlar5 ansva-
rets innebörd och relevans i relation till de livsomständigheter och behov 
som de tillmäter vikt i sina liv. Hur positionerar sig individer i relation till 
det individualiserade miljöansvaret och hur ser de på sin roll? Jag menar 
att det också är viktigt att undersöka vilka egenskaper hos individer som 
görs eftersträvansvärda när individer tolkar det individualiserade miljö-
ansvaret. Det gör jag genom att analysera de föreställningar om individer 
som framträder i gruppsamtalen och undersöka om de leder till att vissa 
förhållningssätt eller vissa individer görs problematiska eller oproblema-

4. I nästa kapitel utvecklar jag min syn på diskurser.
5. Se ”Förhandlingsprocessens olika aspekter” i kapitel två.
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tiska. Därtill vill jag belysa de eventuella motståndshandlingar som indi-
vider kan ägna sig åt. Gör individer motstånd mot individualiseringen av 
miljöansvar och hur ser sådant motstånd i så fall ut?

För att kunna undersöka hur det individualiserade miljöansvaret görs 
begripligt av olika individer analyserar jag gruppsamtal mellan människor 
som befinner sig i olika sammanhang och livssituationer. Dessa samtal 
skapar en möjlighet att studera en förhandlingsprocess mellan samtals-
deltagarna. Avhandlingen inriktas särskilt mot hur individer förhandlar 
ett individualiserat miljöansvar för resor men berör även miljöansvar inom 
andra områden.6

Analysen undersöker och besvarar följande forskningsfrågor:

•	 Hur återskapar eller utmanar individer diskursen om individuellt mil-
jöansvar i gruppsamtal?

•	 Hur positionerar sig individer i relation till diskursen och hur förhand-
lar de då diskursens innebörd och relevans i relation till sina egna och 
andras livsomständigheter och behov?

•	 Vilka olika diskurser aktualiseras i relation till den individualiserade 
miljödiskursen och hur positionerar sig individer inom ramen för 
dessa?

•	 Hur gör individer vissa egenskaper eller förhållningssätt eftersträ-
vansvärda när de positionerar sig i relation till det individualiserade 
miljöansvaret? Vilka subjektspositioner görs problematiska respektive 
oproblematiska?

•	 Hur förhandlar individer olika genusdiskursers innebörd och relevans 
i relation till diskursen om individuellt miljöansvar?

DiSpOSiTiOn
I nästa kapitel presenteras de teorier och begrepp som jag använder för att 
analysera hur individer i gruppsamtal förhåller sig till ett individualiserat 

6. Anledningen till att studien berör individuellt miljöansvar i bred bemärkelse men 
särskilt inriktar sig mot resande är att det i fokusgrupperna visade sig vara svårt 
för samtalsdeltagarna att avgränsa diskussionen till enbart miljöansvar för resor.
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miljöansvar. Kapitlet innehåller en beskrivning av den diskursteoretiska 
inriktning som jag har influerats av samt de begrepp som används för att 
analysera hur samtalsdeltagarna begripliggör och förhandlar diskursen i 
samtalen.

I kapitel tre går jag igenom den forskning som hittills har bedrivits om 
individer och miljöansvar. Jag berör fyra forskningsfält som i olika grad 
har påverkat studiens utformning.

Kapitel fyra inleds med en beskrivning av studiens huvudsakliga metod 
för insamling av material, nämligen fokusgrupper, och en motivering till 
varför denna metod passar för studiens syfte. Urvalet av samtalsdeltagare 
till fokusgrupperna diskuteras och motiveras, följt av en presentation av 
de tolv grupperna samt en genomgång av hur samtalen gick till. Kapitlet 
avslutas med en beskrivning av analysprocessen och tematiseringen av 
materialet.

Därefter följer avhandlingens fyra empiriska kapitel. De tre första av 
dessa kapitel skildrar hur samtalsdeltagarna intog olika förhållningssätt i 
relation till diskursen om individuellt miljöansvar.

I det första av dessa, kapitel fem, introducerar jag begreppet ansvars-
relaterade positioneringar, som belyser hur samtalsdeltagare förhöll sig till 
diskursen om individuellt miljöansvar även när de inte sa sig leva upp till 
den. Därefter fokuserar jag främst på de samtalsdeltagare som talade om 
sig själva som personer som tog ansvar för sin miljöpåverkan. Jag visar 
hur de beskrev sin miljöanpassade livsstil som enkel och fördelaktig men 
också hur deras ansvarstagande kom att framstå som mer komplicerat i 
relation till omgivningen.

Kapitel sex handlar om hur samtalsdeltagarna utsatte den individua-
liserade miljödiskursen för det som jag kallar passivt motstånd. I kapitlet 
framgår hur de använde olika konkurrerande diskurser och med hjälp 
av dessa förhandlade den individualiserade miljödiskursens innebörd och 
relevans.

I kapitel sju inriktar jag mig på hur samtalsdeltagarna ifrågasatte och 
gjorde aktivt motstånd mot diskursen om individuellt miljöansvar. Jag 
identifierar tre olika motdiskurser som på olika sätt underminerade an-
tagandet om individer som lämpliga ansvarstagare för miljöproblemen.

I det sista empiriska kapitlet, kapitel åtta, visar jag hur samtalsdelta-
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garnas förhandlingar av olika genusdiskurser parallellt med diskursen om 
individuellt miljöansvar ledde till att kvinnor och män tilldelades olika 
förhandlingspositioner.

Kapitel nio är avhandlingens slutdiskussion. Där sammanfattar jag 
avhandlingen som helhet. Jag resonerar kring samspelet mellan studiens 
teoretiska utgångspunkter, dess viktigaste begrepp och syfte. Jag summe-
rar vad de empiriska kapitlen har visat och vad jag anser är studiens bidrag. 
Sedan diskuterar jag vilka individer som framstått som lämpliga att axla 
det individuella miljöansvaret och vilka som gjorts mindre lovvärda. Jag 
kommenterar samtalsdeltagarnas hantering av positionen som ”svensk 
västerlänning”. Därefter argumenterar jag för att analysen har visat på 
flera problem och diskuterar på vilka sätt dessa är förknippade med den 
individualiserade miljödiskursens dominans, verklighetsbeskrivning och 
ansvarsfördelning.
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2
individer förhandlar diskurser  
och positioner

Inledningsvis argumenterade jag för att individualiseringen av miljöfrågor 
har slagit igenom som ett etablerat sätt att förstå vem som kan och bör 
agera för att bromsa klimatförändringarna (Berglez m.fl., 2009; Hobson, 
2002; Soneryd & Uggla, 2011). Med den utgångspunkten kommer jag i 
den här studien att ställa frågor om hur det individualiserade miljöansvaret 
har in fluerat olika individer. Hur förstår de sin roll? Hur ställer de sig till 
ett indi viduellt ansvarstagande för miljön och hur förhandlar de innebör-
den och relevansen av ett sådant ansvar?

I det här kapitlet går jag igenom de teoretiska utgångspunkter som 
jag sedan använder för att analysera individers ställningstaganden och 
förhandlingar av individuellt miljöansvar. Jag presenterar de analytiska 
begrepp som används i avhandlingens empiriska kapitel. Det innebär att 
jag inledningsvis går igenom min förståelse av diskursbegreppet och hur 
olika diskurser förhåller sig till varandra. Därefter tydliggör jag min syn 
på förhandlingsbegreppet och individers handlingsutrymme i relation till 
diskurserna. Sedan följer en beskrivning av hur jag ser på individers ut-
talanden i samtal och hur de kan hänga samman med både den individua-
liserade miljödiskursen och individers känsla av ett ”jag”. För att analysera 
detta tar jag hjälp av begreppen subjektsposition och positionering. Jag skiljer 
också på olika typer av subjektspositioner. Dels pekar jag på det särskilda 
med de subjektspositioner som formas av genusdiskurser eller avser olika 
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sociala kategorier. Dels använder jag begreppen problematiska respektive 
oproblematiska subjektspositioner, för att visa hur vissa egenskaper och 
förhållningssätt kan göras förståeliga medan andra görs svårbegripliga när 
individer förhandlar diskurser i samtal.

DiSKUrSFörSTåelSe
Jag använder diskursbegreppet för att undersöka individers ställningstagan-
den och förhandlingar i relation till det individualiserade miljöansvaret. 
Det hjälper mig att synliggöra att olika sätt att förstå och benämna vem 
som har ansvar för att motverka miljöproblem ingår i specifika verklig-
hetsbeskrivningar. Särskilt en verklighetsbeskrivning är central för av-
handlingen. Det är den som förstår och beskriver individer som centrala 
aktörer för att motverka miljöproblem. Jag kallar den för diskursen om 
individuellt miljöansvar. Ibland benämner jag den också som den indivi-
dualiserade miljödiskursen. Det viktiga i sammanhanget är att diskursen 
förlägger en väsentlig del av ansvaret för miljöproblem på allmänheten, 
vilket jag beskrev i föregående kapitel.

Med hjälp av ett diskursanalytiskt perspektiv undersöker jag vad det 
betyder för människor att, inom ramen för en sådan diskurs, tilldelas an-
svar för sin miljöpåverkan. Den syn på diskurser som jag ansluter mig 
till bygger vidare på filosofen Michel Foucaults arbete. Kulturteoretikern 
Stuart Hall tolkar Foucaults diskursbegrepp så här:

By ”discourse”, Foucault meant ”a group of statements which provide a 
language for talking about – a way of representing the knowledge about – 
a particular topic at a particular historical moment […].” (Hall, 2001:72)

Det här synsättet riktar fokus mot de tankar, ord och praktiker som får en 
verklighetsbeskrivning att framstå som meningsfull (Hall, 2001). Diskur-
ser förmedlar alltså mening. Utöver det faktum att diskurserna beskriver 
världen på ett sätt som bidrar med mening är diskurserna delaktiga i att 
forma den värld som de beskriver. Den här synen på diskurser delas av 
många diskursteoretiker. Lingvisten Norman Fairclough beskriver den 
så här:
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[…] a constitutive view of discourse, which involves seeing discourse 
as actively constituting or constructing society on various dimensions: 
discourse constitutes the objects of knowledge, social subjects and forms 
of ”self ”, social relationships, and conceptual frameworks (Fairclough, 
1992).7

Jag utgår också ifrån att det inte går att skilja på ”beskrivningarna av verk-
ligheten” och själva ”verkligheten”. Beskrivningarna av världen och upple-
velserna av den är alltför intimt sammanvävda. Diskurserna är inblandade 
både när vi förstår fenomen och när vi förhåller oss till erfarenheterna 
av dessa fenomen (Laclau & Mouffe, 1987). Det här leder till slutsatsen 
att diskurserna omskapar världen när de används. Diskurser kan dock 
inte konstituera världen utan att människor är inblandade. Någon måste 
använda diskurserna. När individer talar använder de sig av diskurser och 
är på samma gång delaktiga i att forma världen eller någon del av den 
(Weedon, 1987). I den bemärkelsen är tal, eller rättare sagt den diskurs-
användning som tal utgör, en performativ handling. Diskursanvändningen 
bidrar till att skapa den värld som den gör meningsfull (Butler, 1993:2).

Samma synsätt tillämpas på individer och vad som får dem att förstå 
sig själva på vissa sätt. Performativitetsbegreppet har till exempel använts 
för att beskriva hur individer förkroppsligar genusdiskurser genom att 
förstå sig själva med hjälp av dessa diskurser och införliva dem med sina 
kroppar. Antropologen Don Kulick har dock framhållit att begreppet 
lika mycket handlar om de subjekt som inte ”blir till” och de möjligheter 
som blir förbisedda (Kulick, 2003:140). Kulick pekar således på vikten av 
att fråga sig vad som utesluts, omöjliggörs eller görs obegripligt av olika 
diskurser. När jag studerar diskursanvändning som ett sätt för individer 
att delta i formandet av världen intresserar jag mig därför både för hur 

7. Norman Faircloughs syn på diskurser skiljer sig ifrån min på den punkten att han 
särskiljer det diskursiva från det ”icke-diskursiva” (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000:25ff ). Jag menar att det icke-diskursiva inte går att förstå och därför inte 
heller går att analysera (Laclau & Mouffe, 1987). Däremot delar vi uppfattningen 
att diskurser skapar världen, vilken återges i citatet och härstammar från Foucaults 
arbete.
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individer görs och inte görs i sin användning av diskurser, det vill säga, både 
vad diskurserna möjliggör och vad de försvårar.

Språket är centralt inom diskursteorin. Språket anses inte ha någon för 
alltid fastslagen eller stabil mening. Istället är det en arena där förändring 
sker och där diskurser kan ifrågasättas och förskjutas (Weedon, 1987). 
Språket är en arena för ”politisk strid”:

Once language is understood in terms of competing discourses, com-
peting ways of giving meaning to the world, which imply differences in 
the organization of social power, the language becomes an important 
site of political struggle (Weedon, 1987:24).

Jag ansluter mig till ett diskursteoretiskt perspektiv som förenar diskurs-
teori med feministisk och poststrukturalistisk teori. Jag har särskilt influ-
erats av de feministiska poststrukturalisterna Chris Weedon (1987) och 
Judith Baxter (2002; 2003). De tar fasta på utgångspunkten att diskurser 
formas av maktrelationer i samhället. Det gör att de förstår individers 
diskursanvändning som en arena där maktrelationer både uppträder och 
förhandlas (Weedon, 1987:108; Baxter, 2003:46ff ).

Som jag nämnde ovan är en grundläggande utgångspunkt inom den 
diskursteori som jag använder att världen enbart når oss genom diskur-
ser. Nu ska jag gå närmare in på hur den utgångspunkten motiveras och 
vad den innebär. För det första innebär den att världen utanför diskur-
serna inte går att förstå. För att kunna förstå behöver vi nämligen något 
att förstå med. Vi behöver verktyg som hjälper oss att tolka, sortera och 
bedöma något. Det är detta verktyg som kallas för diskurs. Det innebär 
att vi inte kan uppleva någonting utan att använda oss av diskurser för 
att förstå vad vi upplever. Upplevelser formas alltid av eller i relation till 
redan existerande beskrivningar av hur världen är (Laclau & Mouffe, 
1987; Baxter, 2003:9f ).

För det andra innebär den här utgångspunkten en viss syn på den 
materiella världen. Den medför inte att materialitet inte har betydelse. 
Däremot tar den för givet att människor inte kan uppleva eller förstå vare 
sig idéer, händelser eller materiella fenomen i världen i ett tillstånd som 
är fritt från existerande, betydelsebärande tolkningar av dessa. Med andra 
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ord: diskurserna finns alltid där före upplevelsen och gör anspråk på att få 
tala om för oss vad det är vi ser (Laclau & Mouffe, 1987; Baxter, 2003:9f ). 
Den poststrukturalistiska och feministiska teoretikern Judith Butler har 
visat hur den här utgångspunkten i högsta grad gäller begreppen kön och 
genus inom den feministiska teorin. Hon har framhållit att vår förståelse 
av vad det kroppsliga kön är aldrig kan gå utanför det som åsyftas med 
begreppet genus, det vill säga det sociala, kulturella och historiskt specifika. 
Därmed poängterar hon att det som människor har förstått som något 
icke-socialt och oföränderligt tvärtom är kontextuellt och föränderligt. 
”Kön” kan helt enkelt aldrig bli begripligt utan att förstås med hjälp av 
diskurser om vad kön är (Butler, 2007:55f ).

För det tredje innebär den här utgångspunkten att det pågår en ständig 
strid om vilka diskurser som ska få företräde. Eftersom det finns en mängd 
olika diskurser som beskriver samma delar av världen, eller olika delar av 
den, så är människors tolkningsmöjligheter inte förutbestämda. Tvärtom 
råder det en form av konkurrens om att få beskriva verkligheten. Vissa dis-
kurser blir dominerande i en viss tid och i ett visst sammanhang. Där efter 
kan de förlora sin dominerande position (Weedon, 1987; Baxter, 2003). 
När individer förhandlar diskursers relevans kan en viss diskurs komma 
att ifrågasättas. Det innebär att både diskursernas innebörder och rela-
tionerna mellan dem är föränderliga. De är ”tillfälliga tillslutningar” som 
där och då ”fixerar betydelsen på ett bestämt sätt” (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000:36). Denna tillslutning kan sedan komma att omförhandlas 
eller förkastas när individer använder diskursen eller ifrågasätter den med 
hjälp av andra diskurser (Torfing, 1999:84f ).

Eftersom diskurser skapar mening påverkar de i högsta grad männi-
skors syn på världen och på sig själva. De förmedlar värderande beskriv-
ningar, presenterar vissa förhållningssätt som förståeliga och gör andra 
svårbegripliga eller osynliga. En diskurs kan få människor att betrakta sina 
livsomständigheter eller känslor på ett visst sätt eftersom den upplevelsen 
eller erfarenheten har gjorts synlig och tillgänglig inom ramen för diskur-
sens verklighetsbeskrivning. Diskurser kan på så vis både möjliggöra och 
rättfärdiga ett visst sätt att vara och bete sig i världen. Eftersom den här 
studien handlar om huruvida diskursen om individuellt miljöansvar får 
vissa ställningstaganden och ansvarsfördelningar att framstå som givna, 
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är den feministiska poststrukturalistiska och diskursteoretiska utgångs-
punkten således användbar.

makt
Det här för med sig en viss syn på makt. Foucault har poängterat att makt 
inte är en egendom som någon kan inneha. Makten är istället både det 
som skapar möjligheter och det som begränsar möjligheterna. Möjlig-
heten att över huvud taget förstå sig själv som en individ avgränsad från 
andra individer och som bärare av vissa egenskaper, behov och känslor är 
ett resultat av maktens verkan (Foucault, 1980). Den diskursiva makten 
handlar därför om makten att kunna förstå.

It is never localised here or there, never in anybody’s hands, never 
appropriated as a commodity or piece of wealth. Power is employed 
and exercised through a net-like organization. And not only do indi-
viduals circulate between its threads; they are always in the position of 
simultaneously undergoing and exercising this power. […] In fact, it is 
already one of the prime effects of power that certain bodies, certain 
gestures, certain discourses, certain desires, come to be identified and 
constituted as individuals (Foucault, 1980:98).

Foucaults syn på makt är på sätt och vis inbyggd i det diskursbegrepp 
som används i den här studien. Eftersom möjligheten att förstå och uttala 
något utgår från diskurser så är innebörden av de tillgängliga diskurserna 
ett uttryck för makt. Deras styrning av seendet kan möjliggöra och pre-
miera vissa sätt att förstå sig själv som individ. Att kunna förstå sig själv 
som ansvarig eller ansvarsfri i relation till sin miljöpåverkan är således ett 
uttryck för makt. I avhandlingen undersöker jag hur en sådan förståelse 
blir möjlig. Men jag kommer också att undersöka hur den kan utmanas.

Det är inte enbart diskursernas innebörd som är ett uttryck för makt 
utan också relationerna mellan diskurser. Jag utvecklar min syn på dessa 
relationer nedan.
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FörhAnDlingen AV DiSKUrSer
Människors meningsskapande kännetecknas sällan av bara en enda dis-
kurs. Istället finns det i stort sett alltid flera konkurrerande diskurser som 
influerar förståelsen av ett fenomen. När individer talar om miljöfrågor, re-
sande och ansvar så använder de sig av diskurser som har blivit tillgängliga 
för dem genom olika sammanhang som de har tagit del av. Diskurserna rör 
sig mellan dessa sammanhang. De är gemensamma förklaringsmodeller 
som många människor delar med varandra (Weedon, 1987; Baxter, 2003). 
Men olika diskurser kan som sagt vara olika dominerande. Weedon fram-
håller att de mest dominerande diskurserna i samhället är institutionellt 
förankrade. De har format till exempel lagstiftningen, välfärdssystemen 
och organiseringen av familjen. Det är dock inte bara institutionalise-
ring som kan göra vissa diskurser dominerande. Människors användning 
av diskurserna bidrar också till detta. När individer använder diskurser 
förmedlar de samtidigt en bedömning av diskursernas giltighet i olika 
specifika sammanhang. Eftersom individer kontinuerligt har möjlighet att 
använda andra diskurser än de dominerande, finns det även möjlighet för 
individer att göra motstånd mot diskurser (Weedon, 1987:109f ).

De dominerande diskurserna inverkar på hur människor vill förstå sig 
själva och framstå inför andra. De förmedlar såväl tabun som eftersträ-
vansvärda sätt att uppträda, och kan i förlängningen få vissa beteenden 
att normaliseras eftersom dessa förstås som begripliga och berömvärda 
(Weedon, 1987:109). I de empiriska kapitlen kallar jag sådana eftersträ-
vansvärda sätt att uppträda för ideal. Då syftar jag på att det berömvärda i 
vissa sätt att bete sig kan liknas vid ett idealiserat beteende. När jag talar 
om förekomsten av ideal inom ramen för olika diskurser vill jag således 
poängtera att diskursen kan föreskriva vissa beteenden, när den beskriver 
verkligheten på ett visst sätt. I den här studien blir idealet om en miljö-
vänlig livsstil särskilt aktuellt.

Olika typer av diskurser
I avhandlingen har jag valt att skilja mellan olika typer av diskurser för 
att kunna undersöka den konkurrens om tolkningsföreträde som pågår 
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mellan dem. Med hjälp av begreppen dominerande diskurser, stödjande dis-
kurser, konkurrerande diskurser och motdiskurser kan jag belysa olikheterna 
mellan de diskurser som förekommer i samtal och tydliggöra relationerna 
diskurserna emellan.

Begreppen motdiskurser och konkurrerande diskurser har använts ti-
digare av bland annat Foucault (2002), Weedon (1987) och Baxter (2003). 
Ingen av dessa tre diskursteoretiker går dock närmare in på skillnaderna 
mellan diskurstyperna eller hur de förhåller sig till varandra. Det har jag 
för avsikt att göra. Men först ska jag ge en kort bild av hur de teoretiker 
som jag har inspirerats av har använt begreppen.

Foucault använder begreppet motdiskurs bland annat när han skriver 
om homosexualitet. Homosexualitet fungerar som en motdiskurs till den 
normaliserade heterosexualiteten. Motdiskursen dök upp först när bland 
annat psykiatrin började tala om vad den såg som en sexuell avvikelse 
eller perversion. Motdiskursen var alltså inbegripen i en hierarki mellan 
”normal” och ”icke-normal” sexualitet. Trots det menar Foucault att den 
också innebar nya möjligheter. Den ledde till att det uppstod ett utrymme 
där ”homosexualiteten började tala om sig själv, kräva sitt berättigande och 
kräva att bli betraktad som ’naturlig’” (Foucault, 2002:111). Motdiskursen 
möjliggjorde alltså nya sätt att tänka kring och förstå sexualitet genom 
att utgöra en motpol till den dominerande diskursen som normaliserade 
heterosexualitet.

Weedon använder begreppet motdiskurs (reverse discourse) på ett snar-
likt sätt när hon skriver att motdiskursen möjliggör för ”underordnade 
individer att tala i sin egen rätt” (Weedon, 1987:109, min översättning). 
Hon framhåller att feministiska diskurser i många sammanhang fungerar 
som motdiskurser:

Yet even where feminist discourses lack the social power to realize 
their version of knowledge in institutional practices, they can offer the 
discursive space from which individuals can resist dominant subject 
positions (Weedon, 1987:110f ).

Både Foucault och Weedon menar alltså att närvaron av en motdiskurs 
möjliggör för individer att göra motstånd mot dominerande diskursers 
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verklighetsbeskrivningar, även om motdiskursens inflytande är marginellt. 
Motdiskursen erbjuder ett helt annat, nästintill motsatt, sätt att förstå sig 
själv i världen och har på så vis en radikal funktion.

Både Weedon och Baxter använder sig av begreppet konkurrerande 
diskurser (competing discourses). Baxter framhåller att individer kan göra 
motstånd mot en diskurs genom att använda sig av en annan diskurs. 
Själva närvaron av flera diskurser möjliggör den formen av motstånd. 
Motstånd sker således med hjälp av en konkurrerande diskurs (Baxter, 
2003).

Sammantaget används alltså båda begreppen, motdiskurs och konkur-
rerande diskurs, för att beskriva hur individer kan göra motstånd mot do-
minerande diskurser. Skillnaden mellan dessa två motståndsmöjligheter 
är däremot mer vag, och jag vill därför tydliggöra den. När jag preciserar 
begreppens innebörd leder det till att jag också använder dem på ett något 
annorlunda sätt än Foucault (2002), Weedon (1987) och Baxter (2003) gör. 
Jag har även valt att lägga till begreppet stödjande diskurser.

Poängen med den här begreppsutvecklingen är att jag vill nå en nyan-
serad förståelse av de förhandlingar av diskurser som individerna i studien 
ägnade sig åt i gruppsamtalen. Behovet av att belysa användningen av fler 
diskurstyper och precisera skillnaderna kommer av att individerna i stu-
dien visade sig förhålla sig till den individualiserade miljödiskursen på ett 
mångfacetterat sätt. Att kalla alla former av ifrågasättanden av diskursen 
som försiggick för motstånd föreföll som en alltför generell beskrivning 
av de olika motståndshandlingar som samtalsdeltagarna ägnade sig åt. 
I samband med vissa ifrågasättanden utmanades inte diskursens anta-
ganden i lika hög utsträckning som annars. Att synliggöra de stödjande 
diskurserna var därtill viktigt för att belysa en aspekt av hur det är möjligt 
för en dominerande diskurs att bibehålla sin dominans. Mina val av dessa 
begrepp och mitt sätt att använda dem är därför ett resultat av empiriska 
fynd i materialet och behovet av att beskriva dessa fynd begreppsligt.

Min begreppsanvändning har dock även influerats av Stuart Halls 
tänkande. Hall presenterar en besläktad tankemodell i kapitlet ”Enco-
ding/Decoding” när han skriver om olika sätt att positionera sig i relation 
till en dominerande diskurs (Hall, 1980; se även Wikström, 2007:74ff ). 
Hall skiljer alltså inte mellan olika typer av diskurser utan mellan olika 
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sätt att positionera sig. Mitt val att studera hur individer positionerar 
sig inom eller i relation till olika diskurser är en kombination av Halls 
kategorisering och Weedons (1987) respektive Baxters (2003) teoretiska 
utgångspunkter. De kategoriseringar som jag gör av olika diskurstyper och 
relationer mellan diskurser kan dock även ses som en vidareutveckling av 
Halls kategoriseringar av olika sätt att positionera sig.8 Skillnaden mellan 
att synliggöra olika typer av diskurser jämfört med att synliggöra olika 
typer av positionering är att de olika diskursernas verklighetsbeskrivningar 
blir mer centrala. När jag kontrasterar dessa emot varandra belyser jag 
samtidigt de dilemman eller konflikter som den individualiserade mil-
jödiskursen innebär för individer. Det anser jag vara en viktig aspekt av 
studiens analys.

Nu ska jag redogöra för hur jag definierar dessa olika diskurstyper och 
avgör deras förekomst i samtalen. De dominerande diskurserna beskrev jag 
ovan genom att nämna att de ofta har institutionaliserats eller på andra 
sätt satt spår i samhällskontexten (Weedon, 1987). Men även de domine-
rande diskurserna är som framgått förhandlingsbara och möjliga att ifrå-
gasätta. Det innebär också att dominansen kontinuerligt måste återskapas 
för att den ska bestå. För att en dominerande diskurs ska återskapas som 
dominerande i ett visst sammanhang måste individer förhålla sig till den.

Jag utgår alltså ifrån att en diskurs’ dominans kan bibehållas även när 
individer inte positionerar sig inom ramen för den diskursen. Dominansen 
fortgår således även när den utsätts för motstånd. Motstånd kan dock 
så småningom leda till omförhandlingar och förskjutningar av diskur-
sens innebörd. En dominerande diskurs är därmed i någon mån obli-
gatorisk, samtidigt som den är förhandlingsbar. Individer som använder 
andra diskurser än den dominerande diskursen för att förstå samma del 
av verkligheten kan alltså undgå att utmana diskursens dominans, genom 

8. Hall skiljer på tre olika sätt att positionera sig i relation till en dominerande 
diskurs. Det första är en dominant-hegemonisk position som innebär att dis-
kursen införlivas. Det andra sättet är en förhandlande position som innebär att 
det hegemoniska budskapet bibehålls samtidigt som det förhandlas av att lokala 
undantag poängteras. Slutligen beskrivs en oppositionell position som utgår från 
ett konkurrerande verklighetsperspektiv (Hall, 1980; Wikström, 2007:74ff ).
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att använda de andra diskurserna på ett sätt som förhåller sig till den 
dominerande diskursens verklighetsbeskrivning. Ytterligare en skillnad 
mellan dominerande diskurser och andra diskurser är att när individer 
an vän der dominerande diskurser behöver de inte förhålla sig till de mer 
margi naliserade diskursernas verklighetsbeskrivningar.

Begreppet stödjande diskurs använder jag för att belysa hur andra dis-
kurser kan förstärka dominansen hos en viss (ofta dominerande) diskurs 
genom att göra den mer meningsfull och relevant. Den stödjande diskur-
sen är förenlig och samspelar väl med den diskurs som den stödjer. An-
ledningen till att det ändå rör sig om två olika diskurser och inte en enda 
är att den stödjande diskursen förmedlar en egen verklighetsbeskrivning. 
Den verklighetsbeskrivningen stärker relevansen och innebörden av den 
första diskursens verklighetsbeskrivning.

När jag använder begreppet konkurrerande diskurs så syftar jag på dis-
kurser som konkurrerar med andra diskurser genom att i huvudsak be-
skriva en annan del av världen. Diskursen lägger sin tonvikt på en annan 
del av verkligheten och riktar på så sätt uppmärksamheten mot andra 
fenomen. Den konkurrerande diskursen tillhandahåller därmed en annan 
agenda med andra prioriteringar som tränger undan andra diskurser och 
dess prioriteringar.

När individer använder en konkurrerande diskurs för att förhålla sig 
till en dominerande diskurs i ett samtal innebär det alltså inte att de 
åberopar ett helt igenom motstridigt verklighetsperspektiv. Istället kan 
individer med hjälp av en konkurrerande diskurs få något annat att för 
tillfället framstå som viktigare än de fenomen och prioriteringar som förs 
fram av den dominerande diskursen. De kan för tillfället tilldela den kon-
kurrerande diskursen tolkningsföreträde i relation till en viss fråga eller 
ett visst sammanhang. Men även om den konkurrerande diskursen ges 
förtur och tillfälligt får benämna vad som är viktigt så innebär det inte 
att individerna ifrågasätter giltigheten hos den dominerande diskursen.

Det gör de däremot när de använder en motdiskurs. När jag använder 
begreppet motdiskurs syftar jag på diskurser som individer använder på 
ett sätt som ifrågasätter och konfronterar en annan diskurs och dess verk-
lighetsbeskrivning. Konfrontationen sker genom att centrala antaganden 
inom denna diskurs bestrids. När individer använder motdiskurser gör 
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de alltså uttalanden som i huvudsak beskriver samma del av verkligheten 
som en annan diskurs. Det görs på ett sätt som inte är förenligt med 
den andra diskursen. De ifrågasätter och gör motstånd mot den andra 
diskursens giltighet.

Skillnaden mellan en konkurrerande diskurs och en motdiskurs är 
därför att uttalanden inom ramen för motdiskursen är antagonistiska och 
upprättar en motsättning till en annan diskurs. Uttalanden inom ramen 
för en konkurrerande diskurs är icke-antagonistiska och upprättar inte 
samma motsättning, även om den andra diskursens relevans förhandlas. 
Den motståndshandling som de konkurrerande diskurserna möjliggör är 
vad jag kallar för ett passivt motstånd. Motdiskurser däremot möjliggör 
ett motstånd som jag kallar för ett aktivt motstånd.

Mitt syfte med det ordvalet är inte att värdera olika motståndshandling-
ar. Däremot vill jag peka på att medan det passiva motståndet förhandlar 
diskursens relevans genom att peka på andra värden eller prioriteringar så 
ifrågasätter det aktiva motståndet diskursen mer direkt och konfrontativt. 
Passivt motstånd gör diskursen instabil genom distraktion och avledning. 
Aktivt motstånd gör diskursen instabil genom att diskursens kärnbudskap 
ifrågasätts. Båda dessa former av motstånd kan säkerligen fungera som 
kraftfulla sätt att utmana en dominerande verklighetsbeskrivning.

genusdiskurser
Det finns ytterligare en typ av diskurs som har varit viktig för analysen 
av materialet, nämligen genusdiskurser.9 Genus har genomgående varit ett 
viktigt tema för studien. Men det har också varit viktigt att teoretiseringen 
av genusbegreppet överensstämde med vad som var möjligt att studera, det 
vill säga med hur genus kunde bli synligt, i den typen av empiriskt material 
som studien bygger på. Den diskurspsykologiska genusforskningens sätt 
att förstå och studera genus som ett diskursivt fenomen som förhandlas 
i samtal var då användbart (Edley & Wetherell, 1997; Wetherell & Ed-

9. Då syftar jag inte längre på diskurstyper av det slag som beskrevs ovan, där rela-
tionen mellan olika diskurser står i centrum. Här syftar jag istället på den del av 
världen som diskurserna beskriver.
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ley, 1999; Edley, 2001).10 Den poststrukturalistiska utgångspunkten om 
en mängd olika konkurrerande diskurser var också viktig (Weedon, 1987; 
Baxter, 2003). Genus kan nämligen begripliggöras genom föreställningen 
om flera olika diskurser som konkurrerar om att beskriva vad genus har 
för innebörd. Detta synliggör att genus är ett kontextuellt och föränderligt 
fenomen. Det synliggör också att det i många sammanhang finns möj-
lighet att göra motstånd mot genusdiskurser (Weedon, 1987). Influenser 
från dessa forskningsfält gjorde det sammantaget relevant att analysera 
individers mångfacetterade användning av genusdiskurser.

När jag betraktar genus som olika diskurser tar jag hjälp av de under-
ordnade begreppen maskulinitets- och femininitetsdiskurser. Jag använder 
dem för att mer specifikt peka på de beskrivningar som samtalsdeltagarna 
gjorde av vad det innebar att vara ”man”, ”manlig”, ”kvinna” eller ”kvinnlig”. 
Jag använder dessa begrepp för att fästa uppmärksamhet på de diskurser 
som beskriver och benämner män/manlighet eller kvinnor/kvinnlighet på 
specifika sätt (Edley, 2001:191ff; Nordberg, 2004).

Min syn på maskulinitets- och femininitetsdiskurser innebär att båda 
dessa diskurstyper är (åtminstone teoretiskt) möjliga för både män och 

10. De feministiska diskurspsykologiska utgångspunkterna har flera gemensamma 
nämnare med den feministiska poststrukturalistiska diskursanalysen (för en dis-
kussion om skillnader, se Wetherell, 1998; Baxter, 2003:47ff ). De menar båda att 
diskurserna begränsar människor men också möjliggör makt och handling. De 
intresserar sig för hur maktrelationer återskapas eller utmanas i samtal. Däremot 
har inriktningarna i vissa tillämpningar något olika synsätt på hur stor frihet in-
divider har att förhålla sig till diskurserna. De feministiska poststrukturalister 
som jag använder hävdar att diskursernas inflytande är stort och att den enda 
möjligheten till motstånd är att använda andra diskurser. Vissa diskurspsykologer 
menar däremot att människor kan förhålla sig något mer fritt eller åtminstone 
kreativt till diskurserna i samtal (Edley & Wetherell, 1997). De utgår också från 
att människors samspel styrs av vissa samtalslogiker, såsom krav på trovärdighet 
(account ability) (Wetherell, 1998:394). De intresserar sig i stor utsträckning för 
vad individer åstadkommer med olika sorters diskursanvändning (Wetherell & 
Edley, 1999). De feministiska poststrukturalisterna däremot håller sig till en mer 
strukturell syn på diskurser, där individers handlingsutrymme utspelar sig inom, 
mellan eller i motstånd mot diskurser (Weedon, 1987; Baxter, 2003). Min analys 
har formats mest av de feministiska poststrukturalisterna även om empiriska fynd 
och begrepp från diskurspsykologin också har inspirerat mig.
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kvinnor att använda sig av. Kvinnors och mäns användning av genusdis-
kurser behöver därför inte utgöra varandras motsatser (se t.ex.Halberstam, 
1998; Nordberg, 2004). Kvinnor kan positionera sig inom maskulinitets-
diskurser och vice versa. Ett exempel är en kvinna som säger ”jag är som 
en man”. På en analytisk nivå kommer hon att använda sig av en maskuli-
nitetsdiskurs, eftersom hon använder sig av föreställningar om hur en man 
är. Därtill utmanar hon samma maskulinitetsdiskurs (och kanske andra 
maskulinitetsdiskurser) just genom att använda sig av den och positionera 
sig som kvinna.

Jag utgår från att individers användning av genusdiskurser i stort på-
minner om deras användning av andra diskurser. De kan således använda 
diskurserna på sätt som återskapar dessa diskurser eller i olika grad ifrå-
gasätter dem. Hur individer använder genusdiskurser kan även förskjuta 
diskursernas innebörder (Weedon, 1987; Baxter, 2003). Vissa genusdiskur-
ser kan dominera, de kan konkurrera med varandra, stödja varandra eller 
göra motstånd mot andra diskurser. Det här synsättet tillämpar jag också 
på diskursanvändning som rör ålder, klass, sexualitet och etnicitet, det vill 
säga när individer använder sig av, eller beskrivs och benämns av, diskurser 
som gör anspråk på att beskriva vad det betyder att till exempel ha en viss 
ålder, socioekonomisk position, sexualitet, kulturell tillhörighet eller na-
tionalitet. Dessa fenomen är precis som genus instabila och föränderliga. 
Däremot kan diskurserna få dem att verka stabila (Martinsson, 2005).11

Förhandlingsprocessens olika aspekter
Den process där individer använder, återskapar eller gör motstånd mot 
olika diskurser betraktar jag som en förhandlingsprocess. Förhandlingen 
uppstår i och med det faktum att det finns flera diskurser som gör anspråk 
på att beskriva verkligheten samtidigt som både innebörden av diskur-
serna och relationerna mellan dem är föränderliga (Weedon, 1987; Baxter, 
2003). Att människor interagerar och använder vissa men inte andra av 

11. För en introduktion och diskussion av ett poststrukturalistiskt perspektiv på klass, 
se Lena Martinssons beskrivning av så kallade postmarxistiska perspektiv (Mar-
tinsson, 2005:37ff ).
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dessa diskurser är därför rimligt att betrakta som uttryck för en förhand-
ling där diskurserna är det övergripande fenomen som förhandlas.

Individers förhandlingar av diskurser går att bryta ned till en förhand-
ling som utspelar sig på flera plan. För det första handlar förhandlingen 
om diskursernas relationer, närmare bestämt om vilken eller vilka diskur-
ser som kan och bör få tolkningsföreträde i ett specifikt sammanhang. När 
individer använder sig av en diskurs tilldelar de den relevans och påver-
kar dess ställning i relation till andra diskurser. För det andra förhandlar 
individer diskursernas innebörder. Genom att göra ställningstaganden 
och tala om specifika livssituationer, behov eller annat kan individer få 
diskursernas innebörder, det vill säga deras verklighetsbeskrivningar, att 
förskjutas.

Förhandlingsbegreppet synliggör således hur individers diskursan-
vändning är en process där individer kontinuerligt begripliggör både dis-
kursers innebörder och inbördes relationer genom sina ställningstaganden 
och uttalanden. Begreppet synliggör det instabila och föränderliga i män-
niskors sätt att förstå världen. Helt stabil och oföränderlig reproduktion av 
en viss verklighetsbeskrivning är egentligen svår att föreställa sig. Små för-
skjutningar sker ständigt (Weedon, 1987:24f; Winther Jørgensen & Phil-
lips, 2000:34f ). Jag utgår i analysen ifrån att en viss grad av förhandling 
nästintill alltid är närvarande, också när jag menar att diskursen återska-
pas. Det innebär att jag förstår även det sätt på vilket individer använder 
diskurser för att tala om och begripliggöra omständigheter i sina liv som 
en form av diskursförhandling. Det är en förhandling där de konkretiserar 
och personifierar diskursen och således förhandlar dess innebörd.

En viktig dimension av individers förhandlingar av diskursers inne-
börd är att de tar ställning till diskursers sätt att beskriva olika individer. 
Jag menar då att de förhandlar diskursens olika subjektspositioner – ett 
begrepp som jag förklarar mer ingående längre fram i det här kapitlet. 
När individer förhandlar diskursers subjektspositioner kan det leda till 
att de värderar olika föreställda individer. Det kan också leda till en hier-
arkisering av dessa föreställda individer. För att belysa detta använder 
jag begreppen problematiska och oproblematiska subjektspositioner. Jag åter-
kommer även till dessa begrepp nedan. Här vill jag enbart poängtera att 
de subjektspositioner som kommer att bli problematiska respektive opro-
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blematiska i ett samtal är en del av den förhandlingsprocess som individer 
ägnar sig åt i samtal, en del av förhandlingen av diskursens innebörd. 
Innan jag går vidare till att mer i detalj beskriva de analytiska begrepp 
som jag använder ska jag förklara hur jag ser på det handlingsutrymme 
som förhandlingsbegreppet antyder att individer har.

inDiViDerS hAnDlingSUTrYmme
Som framgick inledningsvis utgår jag från att diskurserna beskriver verk-
ligheten och på så sätt formar människors förståelse av både sig själva 
och sin omvärld. Samtidigt använder jag begreppet förhandling som slår 
fast att individer är aktiva deltagare som kan utmana, förkasta och för-
skjuta diskurserna. Det väcker frågor om vilka möjligheter individer har 
att förändra världen och sig själva, enligt det synsätt som används i den 
här studien.

Enligt den poststrukturalistiska tanketraditionen når individers hand-
lingsutrymme aldrig utanför diskurserna (Weedon, 1987; Baxter, 2003). 
Men eftersom diskurserna både är många och motstridiga infinner sig 
ändå en möjlighet till motstånd. Motstånd mot vissa diskurser upprättas 
som jag redan beskrivit genom användning av andra diskurser. Det här 
innebär i sin tur att jag förstår människor som aktiva förhandlare i me-
ningsskapandet, såtillvida att de använder sig av de möjligheter att agera 
och ifrågasätta som är tillgängliga för dem. Individers agens kommer till 
uttryck när individer använder, förhandlar eller gör motstånd mot en dis-
kurs. Det är också då diskursers innebörd kan förskjutas.

Samtidigt innebär diskursernas inflytande över individers sätt att för-
stå och förhålla sig till verkligheten att handlingsutrymmet trots allt är 
begränsat. Butler presenterar ett tydligt exempel på detta. Hon beskriver 
hur diskursen om två olika men kompletterande kön tvingar in människor 
i en situation där handlingsutrymmet är högst villkorat:

Femininity is thus not the product of a choice, but the forcible citation 
of a norm, one whose complex history is indissociable from relations of 
discipline, regulation, punishment. Indeed, there is no ”one” who takes 
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on a gender norm. On the contrary, this citation of the gender norm is 
necessary in order to qualify as a ”one” […] (Butler, 1993:232).

Butler nekar till att individen eller subjektet över huvud taget finns utanför 
återskapandet av diskurserna.12 På det sättet betonar hon att den agens 
som individer utövar när de återskapar dominerande diskurser utövas 
inom ramen för styrande och strukturella villkor. Den har inte med val-
frihet att göra. Den är ett villkor för att förstå sig själv och bli förstådd av 
andra. Så även om de flesta män och kvinnor är delaktiga i att om och om 
igen framställa sig själva som just män och kvinnor, så är det handlings-
utrymme som de då använder sig av inte präglat av valfrihet. Och även 
om det i vissa sammanhang kan finnas möjlighet att göra motstånd mot 
diskursen om två olika men kompletterande kön, och till exempel förstå 
sig själv inom ramen för en motdiskurs, så kan konsekvenserna av att göra 
det vara mycket plågsamma. Weedon (1987) skriver så här om individers 
handlingsutrymme i förhållande till diskursernas gränssättningar:

It is the structures of discourses which determine the discursive con-
stitution of individuals as subjects. Yet discourses, located as they are in 
social institutions and processes are continually competing with each 
other for the allegiance of individual agents. The political interest and 
social implications of any discourse will not be realized without agency 
of individuals who are subjectively motivated to reproduce or transform 
social practices and the social power that underpins them (Weedon, 
1987:97).

Precis som individers diskursanvändning i allmänhet inte ska förstås som 
ett fritt val, ska inte heller ställningstaganden i relation till den indivi-
dualiserade miljödiskursen göra det. Jag intresserar mig därför inte för 
individers olika motiv till att återskapa eller utmana diskursen. Det hand-
lingsutrymme som jag däremot intresserar mig för är individers möjlighe-
ter att ta ställning till det individualiserade miljöansvaret. Analysen kan 

12. Som framgår av citatet använder Butler (1993) begreppet normer istället för dis-
kursbegreppet här. Hennes teoretiska position ligger dock ändå nära min.
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ge förståelse för hur olika förhållningssätt möjliggörs eller försvåras av de 
tillgängliga diskurserna och deras inbördes relationer. Den kan också visa 
hur olika individer gör när de förhandlar diskursens relevans och inne-
börd. Andra typer av ”svar” på varför individer gör de ställningstaganden 
som de gör kan inte upptäckas genom det här sättet att analysera ett 
material. Men det betyder inte att de svar som studien ger är oväsentliga. 
Poststrukturalisten Bronwyn Davies skriver så här om poststrukturalis-
mens förklaringsvärde:

When poststructuralists talk about ”the way that sense is made,” they 
are not attempting to reveal something about the sense maker (the 
subject) her- or himself, about his or her motives or intentions but about 
the possibilities of sense-making available within the discourses within a 
particular sense-making community (Davies, 2004:5).

Den här studien ger inblick i de möjligheter till förhandling som individer 
har att tillgå i relation till den individualiserade miljödiskursen. Att öka 
förståelsen för hur mening, relevans och motstånd kan formuleras i rela-
tion till den diskursen är en viktig del av studiens bidrag.13

pOSiTiOner För inDiViDer
När individer talar och interagerar använder de sig alltså av olika dis-
kurser. Det är vanligt att människor talar inom ramen för olika diskurser 
samtidigt. För att mer i detalj kunna skildra den här processen tar jag 
hjälp av några analytiska begrepp. Begreppen hjälper mig att beskriva hur 
individers användning och förhandling av diskurserna går till och kom-
mer till uttryck. Jag börjar med att beskriva begreppet subjektsposition och 
hur jag använder det.

13. Den här ambitionen har hjälpt mig att placera analysen på rätt nivå och inte riskera 
att själv tilldela samtalsdeltagarna det miljöansvar som diskursen tilldelar dem. 
Om jag hade lagt större vikt vid individers agens i relation till diskursen, genom att 
ansluta mig till en annan teoretisk ram, hade jag riskerat att återskapa diskursens 
verklighetsbeskrivning i min analys.
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Subjektspositioner
För att undersöka på vilka sätt individer kan förstå sig själva inom ramen 
för diskursen om individuellt miljöansvar eller med hjälp av dess kon-
kurrerande diskurser och motdiskurser använder jag mig av begreppet 
subjektsposition (Mouffe, 1992:372). Begreppet ringar in relationen mellan 
diskurser och individer genom att poängtera att individers självförståelse 
formas utifrån tillgängliga diskurser. Diskurserna gör alltså olika sub-
jektsposi tioner tillgängliga. Subjektspositioner är positioner inom diskur-
ser som individer kan identifiera sig med (Kulick, 2003).14 När individer 
till skrivs och tillskriver sig subjektspositioner formas deras subjektivitet. 
Sub jektiviteten är deras känsla av ett ”jag”. Det finns alltså, enligt detta 
syn sätt, inte någon egentlig eller stabil kärna som utgör människors inner-
sta ”natur”. Att istället tala om den subjektivitet som formas i relation till 
olika tillgängliga subjektspositioner belyser att människors känsla av ett 
”jag” i själva verket är en kontinuerlig diskursiv process formad av sina spe-
cifika sociala sammanhang (Weedon, 1987:112; Staunæs, 2003:103). Mouffe 
(1992) beskriver den processen så här:

We can then conceive the social agent as constituted by an ensemble 
of ”subject positions” that can never be totally fixed in a closed system 
of differences, constructed by a diversity of discourses among which 
there is no necessary relation […] The ”identity” of such a multiple 
and contradictory subject is therefore always contingent and precarious, 
temporarily fixed at the intersection of those subject positions and 
dependent on specific forms of identification (Mouffe, 1992:372).

En diskurs kan möjliggöra flera olika subjektspositioner. Vissa av dessa 
kan göras mer berömvärda än andra (Weedon, 1987:109). Subjektsposi- 

14. Antropologen Don Kulick använder begreppet identifikation på ett sätt som sam-
manfattar min användning av begreppen subjektsposition och position. Han me-
nar att identifikation är den handling som får individer att ta form, och belyser 
på så sätt det performativa i skapandet av både individer och av världen (Kulick, 
2003:139f, 149).
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tionerna är kulturellt gemensamma. De uppkommer innan de fästs vid 
olika personer. De kan också, precis som diskurserna, förskjutas och nya 
kan skapas (Mouffe, 1992). De subjektspositioner som en person förknip-
pas med kan vara sinsemellan mycket olika. Det finns subjektspositioner 
som stannar kvar ett helt liv och många mer tillfälliga positioner. Precis 
som diskurserna är delaktiga i möjligheten att förstå något är subjekts-
positionerna förknippade med möjligheten att vara något eller någon. 
Däri ligger deras makt (Foucault, 1980). Jag undersöker hur individer i 
samtal kan få vissa sätt att vara, det vill säga vissa subjektspositioner, att 
framstå som begripliga och meningsfulla.

positionering
I anslutning till min användning av begreppet subjektsposition använ-
der jag också det närliggande begreppet positionering (Davies & Harré, 
1990).15 Positioneringsbegreppet hjälper mig att belysa hur individer både 
positioneras av diskurser och positionerar sig inom diskurser (Baxter, 
2003). Positioneringsbegreppet betonar att individer, för att kunna ge ut-
tryck för en åsikt eller beskriva sig själva på ett visst sätt, alltid använder 
sig av olika diskurser. Närmare bestämt talar de utifrån en viss diskurs 
och använder dess verklighetsbeskrivning för att beskriva världen. Posi-
tioneringen låter alltså talaren belysa vissa saker samtidigt som den döljer 
andra, helt beroende på diskursens karaktär. Samtidigt gör talaren anspråk 
på en viss subjektsposition (Davies & Harré, 1990:46). Medan subjekts-
position syftar på en plats för identifikation är positionering istället själva 
aktiviteten, det vill säga händelsen i samtalet där diskurserna används och 
subjektspositioner förhandlas.16

15. Jag delar inte alla utgångspunkter i Bronwyn Davies och Rom Harrés (1990) 
artikel. De gör exempelvis anspråk på att kunna förstå individers upplevelser när 
de beskriver hur positionering utvecklar sig i samspel mellan människor. Jag utgår 
istället ifrån att jag enbart kan få syn på framställningen av sådana upplevelser.

16. Skillnaden mellan begreppen ”subjektsposition” och ”positionering” är i min an-
vändning alltså jämförbar med skillnaden mellan substantiv och verb. En sub-
jektsposition syftar på en föreställd ”identitet”, positionering syftar på praktiken 
att använda och tillskriva sig en sådan ”identitet”. Davies och Harré ger uttryck 
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Poängen med att använda både begreppet subjektsposition och po-
sitioneringsbegreppet är att det senare lägger vikt vid den aktivitet det 
innebär att anamma ett visst perspektiv. Det passar för min utgångspunkt 
att individer aktivt förhandlar diskurser. Positioneringsbegreppet belyser 
hur denna förhandling går till. Begreppet synliggör också hur individer 
kan positionera varandra i samtal och på så vis tillskriva varandra sub-
jektspositioner. Framförallt använder jag positioneringsbegreppet för att 
reda ut de många ställningstaganden som individer gör i ett samtal. Jag 
betraktar alltså positionering som ett sätt att ta ställning, men det syftar 
också på det faktum att individer framställer sig själva på vissa sätt när de 
talar. Både självframställningen och ställningstagandet görs i relation till 
en eller flera verklighetsbeskrivningar, det vill säga diskurser, och bidrar 
till att förhandla dessa genom att vissa verklighetsbeskrivningar då görs 
mer relevanta än andra. Positioneringen är således central när individer 
förhandlar diskursers innebörd och relevans.

I samtal sker inte bara positionering av en själv utan också positio-
nering av olika närvarande och frånvarande ”andra”. När personer posi-
tionerar någon annan beskriver de den personen på ett visst sätt. De till-
delar personen en specifik subjektsposition. För att kunna göra det måste 
de använda sig av en eller flera diskurser. Att positionera någon annan kan 
därför till exempel göras genom att direkt eller indirekt tala om hur den 
personen ”är” i relation till ett visst tema. Tillvägagångssätten för att göra 
det är långt fler än vad som går att räkna upp. En individ kan till exempel 
positioneras i relation till sin familjesituation, sitt yrke eller utbildning, sin 
hemort, boendeform eller i relation till sin åsikt om en viss fråga.

Positionering av andra kan innebära ett avståndstagande. Det kan tol-
kas som ett sätt för personer att sätta ord på hur de själva inte är, vilket 
kan få olika ”andra” att framstå som avvikande och problematiska. Dessa 
positioner blir på så sätt en motpol till de berömvärda subjektspositio-
nerna inom en diskurs.17 Jag betraktar sådana positioneringar som ett 

för det synsättet när de skriver om hur individer ”tar upp” subjektspositioner när 
de positionerar sig själva och andra (Davies & Harré, 1990).

17. Det här påminner om vad begreppen motposition och motidentifikation beskriver 
(Skeggs, 2000:119; Nordberg, 2005:247). Jag har inspirerats av dessa begrepp men 
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uttryck för att individer förhandlar innebörden och värderingen av vissa 
subjektspositioner genom att ta avstånd från dem.

genus, sociala kategorier och positionering
Tidigare i kapitlet skrev jag om individers användning och förhandling av 
genusdiskurser som besläktad med individers användning av andra dis-
kurser. Det kan dock finnas goda anledningar att skilja på genusdiskurser 
och andra diskurser. Det är en skillnad som hänger samman med att in-
divider inte bara positionerar sig inom diskurser utan också positioneras 
av diskurser (Baxter, 2003).

Weedon tydliggör det här när hon framhåller att olika människor har 
tillgång till olika diskurser. Det innebär att kvinnor kan ha möjlighet att 
positionera sig inom andra diskurser än män och vice versa, beroende på 
vilka maskulinitets- och femininitetsdiskurser som har blivit tillgängliga 
och dominerande i just det sammanhanget (Weedon, 1987:25f ). Butler 
har utifrån en liknande utgångspunkt poängterat att positionerna som 
”man” och ”kvinna” tilldelas individer från den stund de föds, på ett sätt 
som strukturerar hela deras liv och verklighet (jfr Butler, 1993:232). Från 
och med födelseögonblickets utrop om att det är en flicka eller en pojke 
som just har fötts kommer omgivningen att förstå och bedöma just den 
individen som antingen man eller kvinna. Till det följer bland annat en 
förväntad och normaliserad attraktion till det ”motsatta” könet. Om var-
ken kategorin ”man” eller ”kvinna” verkar självklar positioneras personen i 
regel som avvikande eller obegriplig. Mot bakgrund av genus- och sexuali-
tetsdiskursernas obeveklighet vill jag därför poängtera att konsekvenserna 
av att göra motstånd mot en diskurs kan innebära mycket olika grad av 
uteslutning eller underordning beroende på diskursens karaktär.

Individers möjligheter att positionera sig inom olika diskurser är alltså 
inte bara förknippade med vilka diskurser som är tillgängliga i den sam-
hällskontext de lever i, utan också villkorade av hur dessa individer positio-
neras av de dominerande diskurserna (Weedon, 1987). Det gäller särskilt 
i relation till diskurser som benämner så kallade ”sociala kategorier” som 

inte använt dem analytiskt.
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kön, klass, ålder, sexualitet och etnicitet.18 Till exempel kan personer som 
betecknas som ”svenska” med hjälp av en dominerande diskurs om svensk-
het ha möjlighet att använda andra diskurser än individer som inte tillåts 
passera som svenska.

En persons diskursanvändning ska, som jag redan poängterat, därför 
inte alls förstås som valfri. Istället handlar det i stor utsträckning om 
makt. Min syn på makt beskrevs tidigare i kapitlet. När det handlar om 
kategorier såsom kön, klass, etnicitet, sexualitet och ålder blir det alltså 
mycket tydligt att det sätt på vilket olika individer positioneras av sådana 
diskurser bidrar till olika möjligheter för individer att begripliggöra sig 
själva, bli förstådda av andra och förhandla diskurser. Staunæs beskriver 
detta genom att framhålla att sociala kategorier ofta ordnas i hierarkier:

Some of the discursive structures through which people find their bear-
ings can be studied as social categories. In other words, social categories 
are parts of positions and subjectivities. […] social categories are tools of 
selecting and ordering. They are tools of inclusion and exclusion and they 
are tools of positioning and making hierarchies (Staunæs, 2003:104).

I analysen närmar jag mig sociala kategorier som exempelvis kön med 
hjälp av diskursbegreppet. Diskursanvändningen synliggör hur katego-
riernas innebörder förhandlas, utmanas och förändras i samtal. Synen på 
kategorin ”kön” formas av förhandlingar av till exempel olika genusdiskur-
ser. Klassbaserade kategorier formas av olika klassdiskurser (se t.ex. Mar-
tinsson, 2005). Dessa kategorier ska alltså inte förstås som stabila utan som 
förhandlingsbara och förknippade med olika subjektspositioner. I samtal 
förhandlas kategoriernas innebörd såväl som olika individers samhörighet 
med dem. Jag kommer att undersöka hur diskurser om sociala kategorier 
används, återskapas och utmanas i samtalen för att ringa in hur de blir 
och görs möjliga i anslutning till diskursen om individuellt miljöansvar 
(Staunæs, 2003:105).

18. Jag använder begreppet kön när jag refererar till sociala kategorier men genus 
när jag syftar på den teoretiska inriktningen genusforskning eller det analytiska 
genusbegrepp som jag använder i analysen.
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För att förstå den mångfacetterade process där individer både positio-
neras av diskurser och positionerar sig inom ramen för diskurser, har jag 
influerats av intersektionalitetsteori (se t.ex. De los Reyes & Martinsson, 
2005; De los Reyes & Mulinari, 2005; Lykke, 2009). Intersektionalitets-
teorin samlar olika sorters feministiska ansatser men förenas av en strävan 
att analysera hur olika maktordningar samverkar. Det innebär att när ge-
nus och exempelvis klass används i relation till varandra så reproduceras 
makthierarkier på ett sätt som inte blir synligt om de bara förklaras med 
hjälp av genusbegreppet (De los Reyes & Mulinari, 2005; Lykke, 2009). 
Intersektionalitetsteorin har därför manat mig att ställa frågor om, och i så 
fall hur, olika maktordningar återskapas eller utmanas av samtalsdeltagar-
nas förhållningssätt till den individualiserade miljödiskursen. Till exempel 
har jag prövat att förstå de olika närvarande och frånvarande ”andra” som 
görs relevanta i samtalen i relation till olika maktordningar. Jag har också 
frågat mig om de olika subjektspositioner som görs begripliga och beröm-
värda i samtalen på något sätt förstärker, eller ifrågasätter, makthierarkier 
knutna till genus, klass, etnicitet, sexualitet eller ålder.

Strävan att analysera samverkande maktordningar kan därtill fungera 
som en uppmaning till forskaren att fråga sig både vad som görs obekant, 
osynligt och problematiskt i ett sammanhang och vad som görs fördel-
aktigt eller privilegieras (Mattsson, 2010). För att belysa det kommer jag 
att undersöka ifall och på vilka sätt vissa subjektspositioner görs proble-
matiska i samtalen medan andra görs oproblematiska. Jag utvecklar min 
användning av det begreppsparet nedan.

problematiska och oproblematiska subjektspositioner
När Baxter använder positioneringsbegreppet utgår hon ifrån att individer 
positioneras och positionerar sig i relation till diskurser som i varierande 
utsträckning associerar dem med makt. På så sätt tilldelas individer om-
växlande maktlösa (powerless) respektive mäktiga (powerful) subjektspo-
sitioner (Baxter, 2003).

Thus, it may be that some individuals are powerful within one discursive 
context or powerless within another; or, far more subtly, that people shift 



Om miljöproblemen hänger på mig © Emmy Dahl & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

inDiViDer FörhAnDlAr DiSKUrSer OCh pOSiTiOner  ·  57

continuously within the same discursive context so that they experience 
positions of relative powerfulness and powerlessness either concurrently 
or in rapid succession (Baxter, 2003:27).

Jag anser att Baxter pekar på något väsentligt här, som hänger samman 
med hur diskurser positionerar individer. Jag har dock valt att benämna 
den här dimensionen på ett något annorlunda sätt. Precis som Baxter 
utgår jag från att vissa subjektspositioner i samtal kommer att framstå 
och framställas som mer berättigade och försvarbara än andra. Men för 
att beskriva detta kommer jag inte att använda begreppen maktlösa/mäk-
tiga subjektspositioner utan istället problematiska respektive oproblematiska 
subjektspositioner (Wetherell, 1998:130f ). Det som görs problematiskt 
respektive oproblematiskt är naturligtvis även det förknippat med makt. 
Skillnaden är att jag inte vill ta för givet att en problematisk subjektsposi-
tion alltid är en maktlös subjektsposition.

Min syn på makt riktar främst intresset mot vad som görs möjligt res-
pektive mindre möjligt. Att tala om subjektspositioner som omväxlande 
maktlösa/mäktiga kan lätt missförstås som ett sätt att antyda att makt är 
något individer kan inneha. Begreppsparet problematiska/oproblematiska 
subjektspositioner tydliggör i högre grad att makt är något individer kan 
använda, förhandla, utmana och utmanas av när de begripliggör exempel-
vis en subjektsposition (jfr Foucault, 1980:98).

Begreppsparet problematiska (troubled) och oproblematiska (untrou-
bled) subjektspositioner har utvecklats inom ramen för det diskurspsyko-
logiska forskningsfältet (Wetherell, 1998; Magnusson & Marecek, 2010).19 
Det inriktar sig särskilt på hur individer hanterar och förhandlar diskurser 
och subjektspositioner i sitt samspel (se t.ex. Edley & Wetherell, 1997; 
Wetherell, 1998; Wetherell & Edley, 1999). Eva Magnusson och Jeanne 

19. Jag använder inte begreppen helt i enlighet med hur Margaret Wetherell pre-
senterar dem. Bakgrunden till det är att Wetherell i stor utsträckning intresserar 
sig för den verbala praktiken som försiggår i samtal. Den praktiken formas av 
individernas diskursanvändning samt av deras behov av att framstå som trovärdiga 
(accountable). Trovärdighet blir därmed ett sätt att förklara varför vissa positioner 
görs problematiska eller oproblematiska (Wetherell, 1998; jfr Staunæs, 2003:104). 
Jag tilldelar istället de tillgängliga diskurserna detta förklaringsvärde.
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Marecek förklarar begreppen genom att peka på att vissa subjektspositio-
ner upplevs som ”trevliga och bekväma” medan andra är ”obekväma och 
besvärade” (Magnusson & Marecek, 2010:130f ). När jag använder begrep-
pen utgår jag dock inte ifrån individers upplevelse av att positioneras på 
vissa sätt utan istället ifrån hur olika subjektspositioner värderas och rang-
ordnas i samtalet.20 Dorthe Staunæs skriver så här om hur begreppsparet 
troubled /untroubled subject positions kan åskådliggöra förhandlingar om 
normativitet och makt: ”The concept covers positions that challenge the 
normativities at stake in certain everyday contexts of lived experience.” 
(Staunæs, 2003:104)

När en subjektsposition görs problematisk kan det handla om att den 
ifrågasätts, görs svårbegriplig eller klandervärd, skambeläggs, anklagas 
eller på andra sätt kritiseras. När en subjektsposition istället görs opro-
blematisk syftar jag på att den till exempel görs begriplig, eftersträvans-
värd eller försvarbar. Men de oproblematiska subjektspositionerna kan 
också passera relativt obemärkt förbi. Eftersom de värderas positivt kan 
de inordnas i samtalet och hanteras som uttryck för det ”normala” eller 
förväntade. När jag analyserar hur subjektspositioner görs problematiska 
eller oproblematiska är det därför sådana värderande positioneringar och 
bedömningar av individers ageranden, egenskaper eller förhållningssätt 
som jag söker efter.

Jag betraktar individers framställningar av vissa subjektspositioner som 
problematiska och andra som oproblematiska både som ett uttryck för dis-
kursers beskrivningar av individer och för hur individer förhandlar dessa 
beskrivningar. Förhandlingarna rör således diskursernas innebörd. Genom 
att undersöka vilka subjektspositioner som görs problematiska respektive 
oproblematiska under samtalets gång kan jag alltså åskådliggöra ytterli-
gare en dimension av de diskursförhandlingar som individer ägnar sig åt. 

20. Magnusson och Marecek (2010) använder orden besvärade respektive obesvärade 
subjektspositioner när de översätter ”troubled” och ”untroubled subject positions”. 
Jag har istället valt orden problematiska respektive oproblematiska subjektsposi-
tioner (se även Strollo, 2013:64), för att tydligt visa att jag inte syftar på individers 
upplevelser av positioneringen utan på hur subjektspositioner bedöms och rang-
ordnas inom ramen för samtalet.
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Den dimensionen handlar i den här studien om vad den individualiserade 
miljödiskursen innebär för individers förståelse av sig själva och andra.

Sammantaget innebär det här att jag inte bara analyserar individers 
för handlingar av den individualiserade miljödiskursens innebörd och re-
levans. Jag undersöker även relationen mellan denna diskurs och andra 
diskurser som aktualiseras i relation till den. Dessutom är jag intresse-
rad av hur individer förhandlar olika subjektspositioner och får dessa att 
framstå som problematiska respektive oproblematiska i relation till den 
individualiserade miljödiskursen.

AVhAnDlingenS AnAlYTiSKA begrepp
Nu har samtliga begrepp som används analytiskt i avhandlingen intro-
ducerats. Nedan sammanfattar jag kort min syn på dessa begrepp, i linje 
med hur de har beskrivits tidigare i kapitlet.

Diskursbegreppet syftar på olika verklighetsbeskrivningar som bidrar 
till att återskapa eller utmana världen när de används i samtal. Diskurser 
framträder alltså i uttalanden som beskriver världen eller delar av världen 
på specifika sätt. Diskursbegreppet är grundläggande för hela studien.

Förhandlingsbegreppet pekar på att individers möjligheter att använda 
sig av olika diskurser i samtal medför att samtal är en process där indi-
vider förhandlar de olika diskursernas innebörd och relevans i relation 
till varandra. Förhandlingsbegreppet förekommer i avhandlingens alla 
empiriska kapitel. Vilka aspekter av förhandlingen som jag fokuserar på 
varierar dock något. I kapitel fem analyserar jag främst samtalsdeltagarnas 
förhandlingar av vissa subjektspositioner. I kapitel sex och sju analyserar 
jag i första hand samtalsdeltagarnas förhandlingar av relationerna mel-
lan olika diskurser. I kapitel åtta analyserar jag båda dessa aspekter av 
förhandlingsprocessen.

Dominerande diskurser syftar på diskurser vars relevans görs så stor att 
deras verklighetsbeskrivningar blir nästintill obligatoriska att förhålla sig 
till. Det här begreppet förekommer särskilt i kapitel fem och i avhand-
lingens avslutande diskussion.

Konkurrerande diskurser är diskurser som konkurrerar med en annan 
diskurs genom att i huvudsak beskriva en annan del av världen än den. 
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På så sätt förskjuter den konkurrerande diskursen uppmärksamheten mot 
andra fenomen och tränger temporärt undan den andra diskursens fokus 
och prioriteringar. Begreppet används särskilt i kapitel sex där jag analy-
serar förekomsten och användningen av diskurser som konkurrerar med 
den individualiserade miljödiskursen.

Motdiskurser är diskurser som ifrågasätter och konfronterar en annan 
diskurs genom att bestrida ett eller flera centrala antaganden inom dess 
verklighetsbeskrivning. Det här begreppet används i kapitel sju när jag 
analyserar förekomsten och användningen av motdiskurser till den indi-
vidualiserade miljödiskursen.

Stödjande diskurser är diskurser som stärker relevansen och innebörden 
hos en annan diskurs och således fungerar stödjande för den diskursens 
verklighetsbeskrivning. Det här begreppet använder jag i kapitel fem för 
att synliggöra vilka diskurser som fungerade stödjande till den individua-
liserade miljödiskursen.

Genusdiskurser är diskurser som gör anspråk på att beskriva vad ge-
nus innebär. I denna grupp ingår maskulinitets- och femininitetsdiskurser. 
Besläktade med dessa är olika diskurser som gör anspråk på att beskriva 
innebörden av olika sociala kategorier, såsom klassdiskurser. Dessa begrepp 
använder jag främst i kapitel åtta men även i viss utsträckning i de andra 
kapitlen.

Subjektspositioner är positioner inom diskurser som individer kan iden-
tifiera sig med och som samtidigt formar de möjligheter individer har att 
förstå sig själva med hjälp av en diskurs. En diskurs kan rymma flera olika 
subjektspositioner som beskrivs och värderas olika. Begreppet subjekts-
positioner förekommer genomgående i avhandlingen men jag lägger sär-
skilt fokus på det i kapitel fem och åtta.

Positioneringsbegreppet använder jag för att beskriva hur individer an-
vänder sig av diskurser när de till exempel ger uttryck för en åsikt eller 
beskriver sig själva på ett visst sätt. Begreppet synliggör att dessa beskriv-
ningar görs inom ramen för specifika diskurser med utgångspunkt i deras 
verklighetsbeskrivningar. Det här begreppet används genomgående i av-
handlingen för att beskriva de ställningstaganden som samtalsdeltagarna 
gör i relation till den individualiserade miljödiskursen.

Problematiska respektive oproblematiska subjektspositioner syftar på hur 
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be dömningen av olika subjektspositioner kontinuerligt förhandlas i sam-
tal. När individer förhandlar diskursers innebörd och relevans kan de så-
ledes framställa vissa subjektspositioner som problematiska och andra som 
oproblematiska. Dessa begrepp fokuseras särskilt i kapitel fem och åtta 
men förekommer även i övriga kapitel.

I nästa kapitel går jag igenom de olika forskningsfält som den här 
studien berör. Kapitlet ger en inblick i några särskilt viktiga studier samt 
beskriver på vilka sätt dessa olika forskningsfält har bidragit till att forma 
avhandlingens inriktning.
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3
Tidigare forskning om individers 
miljöansvar

Den här studien berör flera olika forskningsfält. Dessa fält har på olika sätt 
bidragit till min förförståelse för individers för handlingar av den indivi-
dualiserade miljö diskursen. I det här kapitlet ska jag ge en bild av vilka 
dessa fält är och hur de har hjälpt mig att utforma och avgränsa min 
under sökning. Jag kommer att utförligt presentera studier som har influ-
erat mig i hög grad och beskriva andra mer översiktligt.

De forskningsfält som kapitlet berör är forskning om individers syn på 
miljöansvar, miljöpolitisk forskning om styrning av individers beteende, 
genus- och intersektionalitetsforskning om miljön samt forskning om 
individers ställningstaganden i relation till resors miljöbelastning.

inDiViDerS SYn på miljöAnSVAr
Ett flertal studier har på olika sätt undersökt individers meningsskapande 
i relation till klimatförändringarna. I dessa studier blir den individuali-
serade miljödiskursen ofta relevant även när den inte diskuteras explicit 
(se t.ex. Lorenzoni m.fl., 2007; Wibeck, 2014; Berglez & Olausson, 2014).

Några studier har dock problematiserat individers syn på sitt miljö-
ansvar mer i detalj och kritiskt belyst ansvarsfördelningens olika konse-
kvenser. Det har bland annat gjorts med inriktning mot hur individer 
använder sig av olika miljörelaterade diskurser när de tar ställning till och 
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resonerar kring miljöproblem (Phillips, 2000; Bradley, 2009). I ett annat 
fall under söks hur individer gör ställningstaganden i relation till ansvars-
fördelningen mellan stat och individ när det gäller miljöproblem (Bicker-
staff m.fl., 2008). Dessa och några andra studier ska jag nu presentera mer 
in gående för att ge inblick i de poänger som de har förmedlat.

Kersty Hobsons (2002) artikel ”Competing Discourses of Sustain able 
Consumption: Does the ’Rationalisation of Lifestyles’ make Sense?” be-
lyser hur ett projekt som syftade till att hjälpa individer att konsumera 
mer hållbart mottogs och kritiserades av dem som deltog i projektet. Med 
utgångspunkt i deltagarnas kritik problematiserar Hobson de miljödis-
kurser som genomsyrade projektet. Inom ramen för en diskurs om hållbar 
konsumtion positionerades deltagarna framförallt som konsumenter.

Lifestyles formed through a multitude of personal and historical pro-
cesses were being forced into a narrow, one-dimensional frame of 
reference that had little to do with the day-to-day experiences of inter-
viewees (Hobson, 2002:111).

Hobson menar att informanterna i studien inte alls identifierade sig som 
rationella och fria konsumentsubjekt. De hade en annan syn på sin med-
verkan. Istället för att eftersträva ”hållbar rationalisering” framställde de 
politisk ansvarsfördelning och social rättvisa som det centrala. Studiens 
resultat belyser därför hur olika diskurser kan begripliggöra en miljövänlig 
livsstil på väsensskilda sätt samt hur gensvaret hos individer inte nödvän-
digtvis följer samma verklighetsbeskrivning (Hobson, 2002).

Ytterligare en studie som visar på motsättningar mellan olika diskurser 
som individer har att hantera är kommunikationsforskaren Louise Phil-
lips (2000) artikel ”Mediated Communication and the Privatization of 
Public Problems: Discourse on Ecological Risks and Political Action”. 
Phillips analyserar hur sex danska par använde diskurser kring miljöris-
ker när de talade om sitt eventuella ansvar för gemensamma problem, 
såsom miljöproblem. Paren i studien framställde sig som både ansvariga 
för miljöproblem och som ursäktade när de inte agerade i enlighet med 
det ansvaret. Motsägelsen gjordes begriplig med hjälp av tre olika dis-
kurser som paren använde sig av. För det första använde de en ekologisk 
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diskurs där individens miljöansvar aktualiserades. För det andra använde 
de en diskurs om vardagens begränsningar som erbjöd förklaringar till 
varför man inte alltid agerade i enlighet med den ekologiska diskursen. 
För det tredje använde de en konsumentdiskurs som pekade ut individen 
som (delvis) ansvarig att konsumera på ett politiskt och/eller miljömed-
vetet sätt. Phillips framhåller att kombinationen av dessa tre diskurser 
möjliggjorde för intervjupersonerna att tala om de globala riskerna och 
vardagslivet som två skilda världar. Särskiljandet mellan dessa världar samt 
hänvisningarna till vardagslivets begränsningar förklarar hur intervjuper-
sonerna kunde avstå från att tillskriva sig politiskt engagemang (Phillips, 
2000:197ff; 182ff ). Studien belyser alltså hur en specifik diskurs, nämligen 
diskursen om vardagens begränsningar, kan konkurrera med den indivi-
dualiserade miljödiskursen.

Både Hobsons och Phillips analys visar hur individers möjligheter 
att använda sig av olika diskurser innebär att deras resonemang om och 
förhållningssätt till individualiserat miljöansvar är långt ifrån förutsägbart. 
Därtill pekar de på hur vissa miljödiskursers verklighetsbeskrivning inte 
stämmer överens med individers beskrivningar av sin vardag eller, för den 
delen, med vilka politiska problem som individer beskriver som viktigast 
att hantera (Phillips, 2000; Hobson, 2002).

En annan studie som undersöker individers sätt att resonera om per-
sonligt ansvar för miljöproblem presenteras i geograferna Karen Bicker-
staffs och Gordon Walkers (2002) artikel ”Risk, Responsibility, and Blame: 
An Analysis of Vocabularies of Motive in Air-pollution(ing) Discourses”. 
Utifrån ett femtiotal intervjuer om luftkvalitetsproblem i städer identi-
fierar Bickerstaff och Walker de sätt på vilka individerna i studien gjorde 
ansvarsförflyttningar (responsibility transfers) till olika ”andra”. De visar hur 
intervjupersonerna motiverade att deras egen livsstil varken kunde eller 
borde förändras. De som däremot fick bära ansvar för luftkvaliteten var 
exempelvis andra förorenare, som förknippades med vissa fordon, vissa 
färdsätt eller med industrier. Även andra bilförare tillskrevs ansvar, till 
exempel om de ansågs genomföra ”onödiga” resor. Personresor till arbetet 
med bil undantogs dock från sådan skuldbeläggning. Dessutom gjordes 
specifika nationalstater ansvariga. Östeuropa, Ryssland och utvecklings-
länder pekades ut som lämpliga ansvarstagare medan västerländskt an-
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svar bestreds. Vid sidan av andra förorenare förflyttades även ansvar till 
lagstiftare, regeringen, utbildningsinstitutioner och teknisk utveckling i 
en allmän mening. Studien visar på så sätt hur olika aktörers ansvar för-
handlades i intervjupersonernas ställningstaganden. Den belyser också 
hur diskurser knutna till etnicitet, nationalitet och ålder kan användas på 
ett sätt som skuldbelägger vissa och ansvarsbefriar andra aktörers bete-
enden (Bickerstaff & Walker, 2002; se även Macnaghten & Jacobs, 1997 
samt Smith & Joffe, 2013).

Bickerstaff och Walkers studie visar också hur individer kan göra 
mot stånd mot den ansvarsfördelning som ett individualiserat miljö-
ansvar innebär. Vissa intervjupersoner menade exempelvis att regeringen 
med orätt hade överfört ansvar till allmänheten (Bickerstaff & Walker, 
2002:2183). Artikeln avslutas med en kritisk diskussion som utgår från 
individers situation. De mångfacetterade ansvarsförflyttningar som inter-
vju personerna ägnade sig åt tolkas då som ett tecken på att försök att 
fastställa skuld överlag är problematiska när det gäller den här typen av 
miljöproblem. Författarna ställer sig kritiska till politiska försök att indi-
vidualisera miljöansvar och eftersträva självstyrande individer. De fram-
håller att sådana strategier riskerar att förstärka moralisk ambivalens och 
icke-ansvar (Bickerstaff & Walker, 2002).

Bickerstaff och Walkers artikel visar på ett belysande sätt hur det an-
svar som tillskrivs individer kan leda till hierarkiserande polariseringar. 
Artikeln kan dock kritiseras för att genom sin begreppsanvändning delvis 
återskapa diskursen om individuellt miljöansvar. I och med begreppet 
ansvarsförflyttningar framstår det individuella miljöansvaret som en given 
utgångspunkt. Det analytiska intresset riktas sedan mot hur detta ansvar 
förflyttas.21

I en nyare artikel vidareutvecklas diskussionen om miljöansvar av Ka-
ren Bickerstaff, Peter Simmons och Nick Pidgeon (2008). De undersöker 
hur individer förhandlar ansvarsfördelningen mellan individer och insti-
tutioner när det gäller ansvaret för olika ekologiska och tekniska risker. 
Genom att analysera fokusgruppsamtal visar de hur vissa risker knyts till 

21. Till exempel tolkas intervjupersoners kritik mot regeringens passivitet framförallt 
som ett sätt att styra bort ansvar från individen (Bickerstaff & Walker, 2002:2183).
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personligt ansvarstagande mer än andra. Risker med mobiltelefoni och 
genmodifierad mat var exempel på när det individuella ansvaret fram-
ställdes som aktuellt och förstods i termer av konsumentansvar. I relation 
till klimatförändringarna däremot konstruerades ansvar på ett mer tve-
tydigt sätt. Å ena sidan positionerades individer som konsumenter med 
ett individuellt handlingsutrymme, å andra sidan som del av ett med-
borgarkollektiv med politiskt handlingsutrymme. Saken komplicerades 
ytterligare av att möjligheterna till meningsfullt individuellt handlande 
framstod som små. Enstaka handlingar beskrevs således som obetydliga 
eftersom de passiva individerna samtidigt framställdes som många. En 
diskurs om människors själviskhet i det individualiserade samhället gjorde 
passiviteten begriplig (Bickerstaff m.fl., 2008; se även Bickerstaff & Wal-
ker, 2002:1317ff samt Olausson, 2011:290f ). I relation till många av riskerna 
konstruerades institutioner och beslutsfattare som antingen maktlösa, 
oförsiktiga eller oförmögna att ta det ansvar som krävdes. Varken institu-
tioner eller experter omtalades med förtroende. Det resulterade i sin tur i 
ambivalens hos samtalsdeltagarna (Bickerstaff m.fl., 2008).

Bickerstaff med fleras (2008) studie ger sammantaget en dyster bild 
av konsekvenserna av ett individualiserat miljöansvar. Mot bakgrund av 
det avslutas artikeln med ett förslag till en ansvarsfördelning för eko-
logiska och tekniska risker. Författarna framhåller att om syftet är att 
engagera individer och skapa effektiv och demokratisk riskhantering, så 
vore ett gemensamt ansvarstagande mellan stat och individ förmodligen 
mer framgångsrikt. Det förslaget grundar sig på att studien har betonat 
allmänhetens behov av att få se samhällsinstitutioner visa sig kapabla att 
axla det ansvar som riskerna kräver (Bickerstaff m.fl., 2008). Artikelns 
slutsatser har varit viktiga influenser för utformningen av den här studien. 
Den har ytterligare motiverat mig att kritiskt diskutera den individuali-
serade miljödiskursen med utgångspunkt i vad den innebär för individer.

En annan fokusgruppstudie av Marianne Ryghaug, Knut Holtan 
Sørensen och Robert Næss (2011) inriktades mot hur individer i samtal 
resonerar och skapar mening i relation till klimatförändringarna. Förfat-
tarna delade in samtalsdeltagarna i fyra grupper utifrån deras inställning 
till klimatförändringarna. Mellan dessa grupper varierade acceptansen av, 
respektive osäkerheten inför, klimatförändringarna. Graden av allvar som 
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frågan tillskrevs varierade också, samt förekomsten av skepticism (Ryg-
haug m.fl., 2011).

Ur mitt perspektiv drar författarna avslutningsvis två betydelsefulla 
slutsatser. Den första är att samtalsdeltagarna hade en mycket vag bild av 
ett samhälle med radikalt lägre koldioxidanvändning än dagens. Menings-
skapandet kring hur individer ska agera blev därför svårare. Den andra 
slutsatsen med relevans för min studie är att författarna påpekar att en 
olycklig paradox kan ha uppstått i relationen mellan politiker och väljare. 
Medan politiker väntar på att väljarna ska ta ställning och bilda en tydlig 
opinion, väntar väljarna på att politikerna ska ta frågan på allvar och visa 
vägen (Ryghaug m.fl., 2011:14ff ). Även den här studien belyser vikten av 
att ytterligare undersöka konsekvenserna av det individualiserade miljö-
ansvaret.

Två andra relevanta och närliggande studier har genomförts i en svensk 
kontext. Den första är Karin Bradleys (2009) avhandling Just Environ-
ments: Politicising Sustainable Urban Development. Avhandlingen handlar 
om människors föreställningar om att leva miljövänligt och hållbart på två 
skilda platser, nämligen i en Stockholmsförort och i ett område i Sheffield 
i England. I Stockholmsförorten identifierade Bradley en dominerande 
miljödiskurs om renlighet, källsortering och om att ha en nära relation 
till ”naturen”. Diskursen präglade människors föreställningar om vad det 
innebar att leva hållbart. Den knöts också samman med ”svenskhet” på 
ett sätt som innebar att svenskar framstod som överlägsna på att leva 
miljövänligt. Den dominerande miljödiskursen gjorde alltså etnicitet till 
något centralt och sammanlänkat med miljömedvetenhet (Bradley, 2009).

Diskursen var också knuten till ekonomiskt kapital eftersom den osyn-
liggjorde både välbetalda svenskars relativt stora ekologiska fotavtryck och 
fattigare människors resurseffektivitet och begränsade ekologiska fotav-
tryck. De beteenden som framställdes som miljömedvetna, såsom närhet 
till naturen eller källsortering, krävde inte något särskilt ekonomiskt ka-
pital. Samtidigt osynliggjordes hur bristen på sådant kapital kan leda till 
en miljövänlig livsstil. Resurseffektivitet som en följd av ekonomiska be-
gränsningar beskrevs alltså inte som miljövänligt beteende. Därtill osyn-
liggjordes miljökonsekvenserna av en svensk medelklasslivsstil som inklu-
derade utlandsresande eller energikrävande boendeformer (Bradley, 2009).
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Intressant att notera är att knappt någon kritik av konsumtionsmöns-
ter förekom hos Bradleys informanter. Bradley tolkar resultatet som ett 
tecken på att välutbildade svenskar ”ägde” diskursen om vad som var mil-
jövänligt. Det var dock inte i första hand svenskfödda informanter som 
etnifierade diskursen. Studien visar också hur diskursen om den svenska 
miljömedvetenheten var hegemonisk i den bemärkelsen att den inte 
kringgärdades av motdiskurser. I Sheffield däremot förekom flera kon-
kurrerande diskurser om miljömedvetenhet (Bradley, 2009:227–231).

Flera poänger i avhandlingen har varit viktiga för min studie. Dessa 
poänger tydliggör på vilka olika sätt som diskurser kring etnicitet och 
klass kan inverka på individers användningar och förhandlingar av mil-
jödiskurser.

En annan närliggande studie i en svensk kontext är Karin Skills (2008) 
avhandling (Re)Creating Ecological Action Space: Householders’ Activities for 
Sustainable Development in Sweden. Skill undersöker hur hushåll uppfattar 
sitt ekologiska handlingsutrymme och sedan agerar utifrån den uppfattning-
en (se även Skill & Gyberg, 2010). Skill (2008) menar att handlingsutrym-
met kännetecknades av en frihet från att agera miljövänligt. I intervjuerna 
kunde det räcka med att informanterna pekade på enstaka miljövänliga 
handlingar som en grund för att framställa sig som miljömedvetna. De 
utgick däremot inte från att alla vardagliga handlingar behövde miljö-
anpassas. Informanterna använde sig också av utbytbarhet i relation till 
miljöhandlingar, vilket innebar att en miljövänlig vana kunde ursäkta en 
annan ”omiljövänlig” vana. Studien ger inblick i hur detta handlingsut-
rymme förhandlades. Informanterna förhöll sig till att de ”borde” agera 
miljö vänligt, exempelvis genom att tala om att de hade dåligt samvete. 
Det fanns dock en tydlig gräns för var rimligheten i att leva miljövänligt 
ansågs upphöra: informanterna var inte beredda att äventyra det som de 
förknippade med det goda livet (Skill, 2008). I likhet med Bickerstaff och 
Walker (2002) fann Skill att informanterna förhöll sig till olika föreställda 
”andra” när de förhandlade innebörden av sina ställningstaganden. Dessa 
andra gjordes å ena sidan fanatiska, det vill säga alltför miljöinriktade, och 
å andra sidan oansvariga i relation till miljön. Genom att positionera sig 
mellan dessa ytterligheter framställde informanterna sina egna vardagliga 
miljöhandlingar som rimliga och lagom ansvarstagande (Skill, 2008).
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Sammantaget ger dessa studier en bild av hur individers förhand-
lingar av miljöansvar kan gå till. De belyser vikten av att undersöka vad 
den individualiserade miljödiskursen kan innebära för olika individer. 
Samtidigt finns i vissa fall en risk att återskapa antagandet om individer 
som ansvariga för sin miljöpåverkan och se forskningsresultaten som ett 
uttryck för hur individer förhandlar bort detta ansvar. Den här studiens 
bidrag till forskningsfältet består bland annat i att tydligt problematisera 
antagandet om ett individuellt miljöansvar. Eftersom analysen inriktas 
mot förhandlingarna av diskursen i sig, synliggörs denna som en av flera 
möjliga ansvarsfördelningar.

Nu ska jag höja blicken något och introducera ett angränsande forsk-
ningsfält som undersöker individualiseringen av miljöansvar som ett ut-
fall av politisk styrning. Innan jag presenterar det forskningsfältet ska 
jag kommentera dess plats inom ramen för forskning om miljöpolitiska 
diskurser.

miljöpOliTiK OCh STYrning mOT miljöAnSVArigA 
inDiViDer
Miljödiskurser utgör ett viktigt tema i den här studien. Dessa diskur-
ser är en del av miljöpolitiken. Forskning om miljöpolitiska diskurser är 
därför i viss mån relevant (se t.ex. Hajer, 1997; Anshelm, 2012; Dryzek, 
2013; Medina, 2013). Även om dessa studier ofta utgår från andra typer 
av forskningsmaterial än samtal kan samma miljödiskurser förekomma i 
olika sammanhang. Det kan alltså hända att de miljödiskurser som do-
minerar inom olika politiska arenor även förhandlas av individer. Det 
miljöpolitiska forskningsfältet kan också ge perspektiv på vilka diskurser 
som inte görs aktuella i fokusgruppsamtalen. Mitt bidrag till det här forsk-
ningsfältet ligger bland annat i att jag belyser hur en specifik miljöpolitisk 
diskurs förhandlas i ett annat sammanhang än det offentliga, det vill säga 
i individers gemensamma meningsskapande. Den här studiens inriktning 
mot konkurrerande diskurser, stödjande diskurser och motdiskurser kan 
därför ge insikt om hur en offentlig miljöpolitisk diskurs utmanas och 
förhandlas när den hamnar i sådana sammanhang.

En för mig viktig gren av den miljöpolitiska forskningen intresserar 
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sig specifikt för relationen mellan staten och individen. Forskningsinrikt-
ningen är relevant för att den problematiserar diskursen om individuellt 
miljöansvar genom att analysera den typ av miljöpolitik som inriktas mot 
individuella beteendeförändringar. Sådan miljöpolitik analyseras till ex-
empel med utgångspunkt i vilka föreställda individer som eftersträvas ge-
nom specifika aktiviteter. Den individualiserade miljödiskursen synliggörs 
då som en form av styrning mot miljövänliga och miljöansvariga individer 
(se t.ex. Paterson & Stripple, 2010).

Inom det här forskningsfältet används ofta begreppet governmentality 
som en teoretisk ram. Begreppet governmentality tar sikte på relationen 
mellan staten och dess medborgare. Närmare bestämt inriktas analyserna 
mot hur olika politiska målsättningar och åtgärder mobiliserar skapan-
det av vissa eftersträvansvärda subjektspositioner. Det görs när politiken 
försöker uppmuntra och styra individers tänkande och beteende i vissa 
riktningar (Paterson & Stripple, 2010:346). Begreppet understryker vikten 
av att granska styrningsprocesser (se t.ex. Rose, 1996:41ff ). Det här forsk-
ningsfältet kallas därför ibland grön governmentality (Hobson, 2013). Ett 
exempel på politiska försök att styra individers tänkande visas i Rutlands 
och Ayletts (2008) analys av hur en klimatpolicy i Portland i USA kon-
struerade självstyrande invånare. De skriver:

The key move in processes of governmentalization occurs when these 
metrics are disseminated and accepted by the population at large, 
carrying their values with them, and forming a loose network of self-
regulating citizens who see the world through the eyes of the state and 
act accordingly (Rutland & Aylett, 2008:639).

Governmentalitybegreppet kan alltså användas för att analysera hur mil-
jövänliga subjektspositioner tillskrivs innehåll, genom att vissa egenska-
per görs berömvärda och andra görs mindre önskvärda. Det innebär att 
forskningsfältet undersöker de förväntningar som riktas mot individer när 
miljöansvaret individualiseras i olika styrningsprocesser. Samtidigt finns 
en målsättning om att diskutera den politiska styrningen som sådan, till 
exempel i relation till dess förmåga (eller oförmåga) att införliva demo-
kratiska värden (Rutland & Aylett, 2008:644).
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Ett exempel på en svensk studie inom det här forskningsfältet är Mar-
tin Letells, Göran Sundqvists och Mark Elams (2011) diskussion av hur 
Göteborgs kommun genom olika kampanjer och projekt försökte föränd-
ra vanebilisters beteende. Ett annat exempel är Lövbrands och Stripples 
(2011) artikel om hur beräkning av koldioxidutsläpp har medfört konse-
kvenser för styrningen av både stater och individer. De skriver:

By making individual contributions to anthropogenic climate change 
visible, and hereby rendering individual greenhouse gas emissions pro-
blematic, personal carbon budgets constitute responsible subjects who 
come to think and act in new ways in relation to the climate (Lövbrand 
& Stripple, 2011:196).

Dessa studier synliggör således vilka förväntningar på individer som skapas 
av miljöpolitiken. De problematiserar därmed också den individualiserade 
miljödiskursen och de uppmaningar som diskursen riktar emot individu-
ella aktörer. På så sätt har fältet fungerat som en utgångspunkt för både 
min forskningsdesign och mitt intresse för berömvärda och klandervärda 
subjektspositioner i förhandlingar av diskursens relevans och innebörd.

Samtidigt är ambitionerna med den här studien annorlunda än de 
ambitioner som har format ovanstående forskning. Skillnaden ligger i att 
jag inte främst fokuserar på de förväntningar på individer som formuleras 
av diskursen, utan istället hur dessa förväntningar görs begripliga av indi-
viderna själva. På så sätt synliggörs också individers kritiska förhandlingar 
av diskursen (jfr Dowling, 2010:492). Det innebär att den här studiens 
bidrag till forskningsfältet ovan ligger i att belysa andra aspekter av styr-
ningen, som har mer att göra med styrningens konsekvenser än med dess 
ambitioner. Mötet mellan de planer som görs på policynivå och individer 
med andra målsättningar, drivkrafter och perspektiv kan i själva verket 
leda till oväntade konsekvenser, kanske även olika former av motstånd. 
En liknande inriktning har kallats för realistisk governmentality (Hobson, 
2013:61). I en artikel skriver geografen Clive Barnett med flera (2008):

Norms only function as norms at all because of the capacities of people 
to reflect on strategies and define objectives, a self-reflexive capacity that 
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is certainly interpretative, but above all is communicative and interactive. 
It is this aspect which the analytics of governmentality offer little help 
in understanding (Barnett m.fl., 2008:647).

Författarna menar att det är viktigt att skilja på de normer som policys 
kan eftersträva och de normer som verkar mellan människor. Intressant 
nog föreslår Barnett med flera just fokusgruppmetoden för att få syn på 
hur individer förhandlar policyförslag på hur de ska bete sig och ställer 
dessa i relation till sina personliga vanor och kontextuella omgivningar 
(Barnett m.fl., 2008:644f ).22

genUS- OCh inTerSeKTiOnAliTeTSFOrSKning  
Om miljön
Bradleys (2009) avhandling som nämndes tidigare är ett viktigt bidrag 
inom ett för mig relevant forskningsfält som undersöker hur förståelsen av 
miljöfrågor formas i relation till sociala kategorier, genus och andra former 
av hierarkier mellan människor.23 Inom detta fält finns än så länge relativt 
få studier (Kaijser & Kronsell, 2013:5). Kaijser och Kronsell beskriver en 
sådan forskningsinriktning och argumenterar för dess betydelse i artikeln 
”Climate Change through the Lens of Intersectionality”. De menar att in-
tersektionell forskning om klimatförändringarna erbjuder en möjlighet att 
belysa hur olika former av underordning och överordning förstärks eller 
omförhandlas i samband med klimatförändringarna (Kaijser & Kronsell, 
2013:4; se även Henriksson, 2014). Inom ett sådant forskningsfält kan den 
här studien få en viss hemvist, eftersom dess fokus delvis är att undersöka 

22. Som framgick av genomgången ovan är fokusgruppmetoden inte heller särskilt 
ovanlig i det forskningsfält som berör individers syn på miljöansvar.

23. Jag syftar då inte på forskning som undersöker hur miljöfrågor förstärker eller 
utmanar maktrelationer i bred bemärkelse. Det forskningsfältet är alltför stort 
för att redogöra för här. Maktrelationer är ett ständigt återkommande analytiskt 
tema i studier om miljöfrågor. Ett exempel är forskning som knyter an till begrep-
pet miljörättvisa (environmental justice). Begreppet har kommit att influera både 
forskning om miljöfrågor och sociala problem samt miljörörelsen (se t.ex. Capek, 
1993).
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huruvida individers förhandling av en specifik miljödiskurs kan innebära 
att vissa individer görs problematiska medan andra görs oproblematiska.

Ett besläktat forskningsfält är genusforskning om miljöfrågor. Denna 
forskning är heterogen och har under de senaste decennierna utvecklats 
i flera olika riktningar.24 En orsak till heterogeniteten är att genus kan 
tangera miljöfrågor på flera och sinsemellan mycket olika vis. Inom detta 
mångfacetterade forskningsfält finns därför även en rad olika sätt att för-
hålla sig till genusforskning och feministisk teori (se t.ex. Seager, 1993; 
Alaimo, 2000).

Olika grenar av den här forskningen har därför olika kopplingar till 
min studie. Ett exempel på sådan angränsande forskning är studier om 
genusmönster i individers positioneringar i relation till resandets miljö-
konsekvenser. Merritt Polk (2003) har exempelvis visat att kvinnor i en 
svensk enkätstudie var mer kritiska till bilen än män i samma studie. Kvin-
norna visade sig även vara mer positiva till olika åtgärder som kunde gynna 
kollektivtrafiken och minska bilåkandet. Polk tolkade resultatet som att 
kvinnor uppvisade en större potential än män att anpassa sitt resande efter 
dess miljöaspekter (Polk, 2003; se även Matthies m.fl., 2002). Denna och 
liknande studier gränsar till min men utgår från kvantitativa forsknings-
material, vilket innebär att de genusmönster som de finner i individers 
positioneringar tar sig andra uttryck än om de hade studerats kvalitativt.

Två genusforskare som med hjälp av kvalitativt material har belyst hur 
genus förhandlas i relation till resande är Helene Hjorth Oldrup (2004) 
och Lynn Dobbs (2007). Hjorth Oldrup har visat att kvinnor kan fram-
ställa långa arbetsresor som ett problem för deras roll som föräldrar. Kvin-
norna i studien talade då om att de ”borde” minska sin mobilitet (Hjorth 
Oldrup, 2004). Dobbs har visat hur kvinnor i England i sina berättelser om 
vardagligt resande gav uttryck för en ojämlik maktfördelning mellan män 
och kvinnor i heterosexuella relationer. Männens mobilitet och tillgång 
till bil prioriterades medan kvinnornas begränsades, med hänvisning till 
omsorgsansvar eller lägre inkomst. Kvinnor som däremot levde ensamma 
kunde rättfärdiga sina transportbehov till arbetet på ett annat sätt än de 
sammanboende kvinnorna (Dobbs, 2007).

24. För översikter, se Roberta Hawkins m.fl. (2011) och Birgitta Rydhagen (2013).
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Annan forskning om genus och resande har inriktats på mäns använd-
ning av genusdiskurser i relation till olika fordon. Maskulinitetsforskaren 
Ulf Mellström har påvisat hur män i olika sammanhang har heterosexu-
aliserat sin relation till bilen genom att tala om bilen som mänsklig och 
feminin. Mellström menar att mäns tal om att känna passion för maski-
ner är ett kulturellt betydelsefullt sätt att skapa gemenskap med andra 
män och framställa sig som bärare av manliga identiteter (Mellström, 
2001:198ff; 2002:474ff; 2004:377ff ). Teknik- och vetenskapsforskaren Pablo 
Schylter (2009) visar i sin avhandling om motorcyklister i Costa Rica hur 
heteronormativitet upprättades i relationerna till fordonen. Känslan av 
att köra motorcykel beskrevs av både män och kvinnor i studien som en 
passionerad dominans. Även om både män och kvinnor gav uttryck för 
samma diskursiva sätt att relatera till motorcykeln så var genusmönster 
och hetero normativitet styrande för hur männen och kvinnorna posi-
tionerades. Eftersom motorcykelföraren positionerades som heteronor-
mativt maskulin och motorcykeln som heteronormativt feminin blev de 
kvinnliga förarna positionerade som lesbiska (Schylter, 2009:86–99).

Det finns alltså tidigare forskning som visar hur genus och resande 
samkonstrueras på ett sätt som kan skapa olika villkor och livssituationer 
för män och kvinnor. I avhandlingen betraktas miljödiskursen som yt-
terligare en möjlig aspekt i denna samkonstruktion.

Den feministiskt inriktade geografen Roberta Hawkins med flera 
(2011) gör ett försök att överblicka det mångfacetterade forskningsfältet 
om genus och miljöfrågor, och ger då en bild av mycket varierande forsk-
ningsintressen. Författarna menar att forskning om genus och miljöfrå-
gor inbegriper studier av hur genus kan influera förståelsen av naturen, 
hur miljön/miljöer är genuspräglade på olika sätt, hur maktasymmetrier 
hänger samman med resurstillgångar samt vilka genussubjektiviteter som 
uppstår i relation till miljön/miljöfrågor (Hawkins m.fl., 2011). Bland dessa 
forskningsinriktningar är det den sistnämnda som har störst relevans för 
den här studien.

Ett sådant exempel är den feministiskt inriktade geografen Andrea 
Nightingales (2006) artikel ”The Nature of Gender: Work, Gender, and 
Environment” som bygger på en etnografisk studie av skogsbruket i Ne-
pal. Med hjälp av Butlers teori om hur genus görs visar Nightingale hur 



Om miljöproblemen hänger på mig © Emmy Dahl & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

76  ·  KApiTel 3

genussubjektiviteter och kast kontinuerligt återskapas och omförhandlas 
i relation till varandra på ett sätt som också får implikationer för miljön 
i området. Mot bakgrund av sina resultat argumenterar Nightingale för 
att strävan mot ekologisk förändring måste sättas i relation till de sociala 
relationer som råder i olika specifika geografiska kontexter (se även Sul-
tana, 2009).

Tidigare forskning om genussubjektiviteter och miljön har inte in-
riktats mot miljödiskurserna i sig. Istället har miljöproblemens materiella 
aspekter tilldelats större utrymme än de får i den här studien. Till skillnad 
från annan forskning inom fältet står miljödiskurserna i sig och individer-
nas förhandlingar av dessa i centrum för denna avhandling.

beröringspunkter med annan genusforskning
Samtidigt som den ovan nämnda forskningen har gett mig perspektiv på 
den sammansatta och kontextuella relationen mellan genus och miljöfrå-
gor, så finns det annan genusforskning som i ännu högre grad har influerat 
utformningen av den här studien. Jag syftar då på genusforskning som 
inriktas mot hur individer förstår sig själva i relation till diskurser om 
genus, klass, ålder, etnicitet och sexualitet och samtidigt förhandlar dessa 
diskursers innebörder (se t.ex. Edley & Wetherell, 1997; Wetherell & Ed-
ley, 1999; Nordberg, 2005; Magnusson, 2006; Wikström, 2007). Inom detta 
forskningsfält är frågan om normer och normaliteter ofta närvarande (se 
t.ex. Ambjörnsson, 2004; Bengtsson, 2013). Flera av de teoretiska begrepp 
som jag presenterade i kapitel två har jag gemensamt med denna forsk-
ningsinriktning, såsom begreppen genusdiskurser, maskulinitetsdiskurser 
och femininitetsdiskurser. Detsamma gäller begreppet subjektspositioner 
och positioneringsbegreppet som ofta används för att analysera indivi-
ders förhandlingar av genusdiskurser (Edley & Wetherell, 1997; Wetherell 
& Edley, 1999). Inom genusforskningen har jag även hämtat inspiration 
till studiens intersektionella ambitioner (De los Reyes & Mulinari, 2005; 
Mattsson, 2010). Mitt intresse för vilka subjektspositioner som görs pro-
blematiska respektive oproblematiska och hur sådana processer samspelar 
med konstruktionen av sociala kategorier knyter an till sådan teori. Inom 
den här typen av genusforskning är däremot miljöfrågor än så länge re-



Om miljöproblemen hänger på mig © Emmy Dahl & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

TiDigAre FOrSKning Om inDiViDerS miljöAnSVAr  ·  77

lativt obeträdd mark. Där hoppas jag att den här studien kan visa på nya 
möjligheter.

inDiViDerS STällningSTAgAnDen inFör reSOrS 
miljöbelASTning
Forskning om individers ställningstaganden i relation till resors miljö-
belastning har gett mig empirisk inblick i de sätt på vilka individer kan 
förhandla relationen mellan sitt resande och samhällets miljöproblem. 
Ett exempel är statsvetaren Petra Krantz Lindgren (2001), som i sin av-
handling undersöker den argumentation som möjliggör att bilanvändning 
inte blir en fråga relaterad till miljöproblem eller inte leder till förändrat 
beteende. Hon intresserar sig för hur bilister som faktiskt uppfattar bi-
lismen som ett allvarligt problem ur miljösynpunkt förklarar sin fortsatta 
bil användning (Krantz Lindgren, 2001). Krantz Lindgren skiljer på argu-
ment som anger goda skäl att välja bilen och argument som består av 
ursäkter för bil användningen. Hon utgår från att ett skäl var detsamma 
som en orsak att ta bilen, medan en ursäkt innehöll förmildrande om-
ständigheter som fick det problematiska valet av bil att framstå som min-
dre allvarligt (Krantz Lindgren, 2001). Bland de skäl som informanterna 
åberopade för att ta bilen nämndes att det inte fanns några alternativ till 
bilen och att resan därför inte skulle kunna genomföras utan bil, samt att 
bilen var bättre än alternativen och att resan därför inte skulle kunna ge-
nomföras på samma tillfredsställande sätt utan bil. Bland de ursäkter som 
informanterna använde sig av kan nämnas att de på olika sätt mildrade 
konflikten mellan bilåkande och miljöfrågor eller framhöll att det inte 
var deras eget fel att de tog bilen, utan istället exempelvis tidsandans eller 
omgivningens påverkan. Den sista typen av ursäkt nekade till att mins-
kat bilåkande var lösningen på bilismens miljöpåverkan utan hänvisade 
till behovet av tekniska lösningar som gjorde bilismen mer miljövänlig 
(Krantz Lindgren, 2001).

Andrew Hares, Janet Dickinson och Keith Wilkes (2010) undersöker 
i en fokusgruppstudie i Storbritannien hur individer resonerar kring sitt 
flygresande i relation till klimatförändringarna. De finner tre barriärer 
som utgör hinder för klimatanpassning. För det första avfärdades an-
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dra transportsätt som orealistiska eller som mycket sämre alternativ än 
flyget. För det andra framställdes semesterresan som mycket viktig. För 
det tredje tillskrevs andra aktörer det huvudsakliga miljöansvaret (Hares 
m.fl., 2010).

Transportforskaren Olle Hagman (2003) undersöker hur individer i en 
svensk studie växelvis använde sig av personliga erfarenheter och allmänna 
diskurser när de talade om fördelar och nackdelar med bilkörning. Medan 
bilens fördelar förklarades med hjälp av personliga erfarenheter användes 
istället allmänna resonemang och offentliga diskurser när vissa av bilens 
nackdelar presenterades. Miljökonsekvenserna av bilkörning var ett så-
dant exempel där informanterna inte använde sig av egna erfarenheter. 
Hagman menar att den här skillnaden kan bidra till att bilens fördelar 
framstår som mer absoluta än nackdelarna, som istället kan verka för-
handlingsbara (Hagman, 2003; se även Maxwell, 2001).

Transportforskaren J. W. Guiver (2007) undersöker i en fokusgrupp-
studie hur individer i Storbritannien konstruerade bussresan respektive 
bilresan. Analysen visar på stora skillnader i sättet att tala om de olika 
fordonen. Bussresan omtalades av stadsborna i studien ofta med utgångs-
punkt i värsta tänkbara scenarier som handlade om rädsla eller obehags-
känslor inför till exempel människor, risker eller lukter på bussen. Resan 
konstruerades som opålitlig tidsmässigt och bussresenärerna framställdes 
som utsatta. Bilresan däremot beskrevs som en motsats till bussresan ge-
nom att omtalas som trygg. Bilen förknippades inte med värsta tänkbara 
scenarier på samma sätt som bussen, tvärtom kunde bilisten antas ha 
kontroll över sin resa. Analysen visar på stora skillnader i framställningen 
av fordonen, som hängde samman med om den som talade positionerade 
sig som bilist eller bussresenär. Bilisterna i studien talade om bussen i 
mer positiva ordalag än bussresenärerna själva medan bussresenärerna inte 
gjorde detsamma med bilarna. Tvärtom sammanförde bussresenärerna bi-
lar med en rad problem, däribland olika miljöproblem, trängsel, buller 
och olycksrisker. Ett annat intressant fynd är det faktum att bussen inte 
omtalades som en lösning på vare sig miljöproblem eller trängselproblem 
(Guiver, 2007; se även Andréasson, 2000; Henriksson, 2008).

Ovanstående studier är några exempel på hur tidigare forskning om 
individers ställningstaganden i relation till resors miljöpåverkan presente-
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rar empiriska resultat som har inspirerat mig i analyserna av fokusgrupp-
samtalen.

Sammantaget har den här studien influerats av fyra olika forsknings-
fält. Tidigare forskning om individers syn på miljöansvar har bidragit med 
både empiriska lärdomar och kritiska diskussioner om vad individualiserat 
miljöansvar kan innebära för individer. Den miljöpolitiska forskningen om 
styrningen mot miljöansvariga individer har pekat på de föreställningar 
om individer som formas i policyprojekt av olika slag. Det har i sin tur in-
fluerat mig att analysera vilka subjektspositioner som görs problematiska 
respektive oproblematiska när individer resonerar kring indivi dualiserat 
miljöansvar. Genus- och intersektionalitetsforskningen om miljön har 
in fluerat mig att söka efter hur genusdiskurser och diskurser knutna till 
sociala kategorier återskapas eller utmanas i det sätt på vilket individer 
be grip liggör miljöansvar. Men fältet har också visat på vikten av genusteo-
retisk tydlighet. Därför ser jag det som angeläget att genusintresserad 
miljöforskning tydligt förs samman med andra typer av genusforskning. 
Det har jag hanterat genom att ansluta mig till feministisk poststruktu-
ralistisk teori och genom att använda mig av flera teoretiska begrepp som 
är vanligt förekommande inom vissa typer av genusforskning. Slutligen 
har forskningen om individers ställningstaganden i relation till resors 
miljöbelastning bidragit med analyser som har varit värdefulla för min 
undersökning av samtalsdeltagarnas sätt att positionera sig i relation till 
sina resors miljöbelastning.

I nästa kapitel introducerar jag avhandlingens metod och metodolo-
giska utgångspunkter.
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4
en fokusgruppstudie

Den här avhandlingen behövde en forskningsmetod som kunde åskådlig-
göra hur individer gör ställningstaganden inför ett ganska abstrakt tema. 
Jag ville se hur de kunde resonera för att tillsammans göra miljöfrågor, 
resor och ansvar begripligt i relation till sig själva. Det behövdes en metod 
som synliggjorde den kollektiva förhandlingsprocess som meningsska-
pande utgör (Kitzinger, 1994). Fokusgrupper verkade vara just en sådan 
metod. Ett fokusgruppsamtal är ett gruppsamtal där individer kan få möj-
lighet att resonera om huruvida de anser sig vara ansvariga eller inte an-
svariga för miljöfrågor. De får chans att lyfta problem eller dilemman som 
de förknippar med denna tematik och betrakta den ur olika synvinklar 
med hjälp av gruppens olika erfarenheter. I det samtalet kan ämnets olika 
dimensioner diskuteras på ett sätt som ger samtalsdeltagarna anledning 
att ta ställning och dessutom bli motiverade att förklara varför de tänker 
som de gör.

Fokusgrupper är en kvalitativ forskningsmetod som skapar ett grupp-
samtal där individer tillsammans förhåller sig till ett ämne och kontinu-
erligt förhandlar dess innebörd (Myers, 1998). För att göra det använder 
de diskurser som på olika sätt gör ämnet begripligt. Det finns möjlighet 
för samtalsdeltagarna att förhålla sig kritiskt till ämnet och till varandras 
ställningstaganden. Inom ramen för olika diskursers sätt att beskriva te-
matiken kan de alltså ta sig an och begripliggöra det aktuella forsknings-
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området samtidigt som dess betydelse förhandlas kontinuerligt.
I det här kapitlet går jag igenom studiens metodologiska utgångspunk-

ter och dess genomförande. Inledningsvis motiverar jag valet av fokus-
gruppmetoden och tar upp två teman som är viktiga för att förstå det 
specifika forskningsmaterial som fokusgruppen genererar. Därefter dis-
kuterar jag de överväganden som präglade urvalet och sammansättningen 
av fokusgrupperna samt beskriver hur rekryteringen av samtalsdeltagare 
gick till. Sedan följer ingående beskrivningar av samtliga tolv fokusgrup-
per, följt av reflektioner om genomförandet, närmare bestämt min roll som 
moderator och intervjuguidens utformning. Avslutningsvis beskriver jag 
hur analysen och tematiseringen av materialet gick till samt redogör för 
vad läsaren behöver veta för att förstå de citat som presenteras i avhand-
lingens empiriska kapitel.

SAmSpeleT mellAn DelTAgArnA
Ett fokusgruppsamtal är alltså en gruppdiskussion med ett specifikt tema 
som fokus. Fokusgruppforskarna Jenny Kitzinger och Rosaline S. Barbour 
(1999) menar att metoden är allra bäst lämpad för att undersöka män-
niskors erfarenheter, åsikter och bekymmer. Rent praktiskt kännetecknas 
fokusgruppintervjun vanligtvis av att en mindre grupp inbjudna personer 
under en viss tid diskuterar ett förutbestämt ämne. Samtidigt lyssnar fors-
karen, här kallad moderatorn, aktivt på samtalet och ställer i varierande 
utsträckning frågor och följdfrågor. Konversationen spelas ofta in (se t.ex. 
Litosseliti, 2003; Halkier, 2010; Wibeck, 2010). Det forskningsmaterial 
som åstadkoms är fyllt av individers positioneringar och sådan diskurs-
förhandling kring det specifika temat som jag är särskilt intresserad av (se 
t.ex. Halkier, 2010:98ff ).

Det som skiljer ett fokusgruppsamtal från enskilda kvalitativa intervju-
er eller gruppintervjuer är gruppens ”gemensamma tänkande” (Wibeck, 
2002:50) och den interaktion som uppstår mellan deltagarna (Kitzinger, 
1994). Förhoppningen är att samtalsdeltagarna ska tala med varandra, sna-
rare än enbart till moderatorn. Själva formen bjuder in till argumentation 
och till att följa upp varandras påståenden (Kitzinger & Barbour, 1999). 
På det sättet skapas en arena där samtalsdeltagarna tar ställning och po-
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sitionerar sig på en mängd olika sätt. Men de hanterar också varandras 
ställningstaganden. Sammantaget uppstår ett samspel som kan ge kun-
skap om hur individer hanterar specifika frågor i ett socialt sammanhang 
(Kitzinger, 1994). Det passar väl för den här studiens ambitioner. Fokus-
gruppsamtalet synliggör de diskurser som samtalsdeltagarna har tillgång 
till när de talar om individualiserat miljöansvar och kan även användas för 
att resonera kring vilka diskurser som förblir marginaliserade och vad det 
kan bero på (Kitzinger, 1994:110). Samtalet ger därtill inblick i hur indivi-
der förhandlar olika diskursers innebörd och relevans när de interagerar 
med varandra. Det åskådliggör hur de positionerar sig inom ramen för 
olika diskurser eller ifrågasätter dem.

Fokusgrupperna kan på så sätt ge värdefull inblick i hur individer 
kan begripliggöra diskursen om individuellt miljöansvar i relation till sin 
förståelse av det omgivande samhället och av sig själva. De kan begriplig-
göra diskursen och förhandla dess relevans i relation till sin livssituation 
och sina erfarenheter. Sammantaget ger analysen inblick i de förutsätt-
ningar och villkor som präglar individers gemensamma förhållningssätt 
till det individualiserade miljöansvaret. Till exempel blir det tydligt ifall 
den individualiserade miljödiskursen hamnar i konflikt med andra dis-
kurser som är betydelsefulla för individer. I så fall kan jag även få syn på 
vilka konkurrerande diskurser eller motdiskurser som hjälper samtalsdel-
tagarna att förhandla och ifrågasätta det individualiserade miljöansvarets 
relevans.

Fokusgruppsamtalens kontext och interaktion
Den metodologiska diskussionen om fokusgrupper inriktas ofta på två 
centrala villkor som präglar fokusgruppsamtal. Båda beskrivs som av-
görande och handlar om hur fokusgruppens specifika potential ska tas 
tillvara i forskningsprocessen. Den första premissen som betonas berör 
materialets kontextuella natur, det vill säga att varje fokusgrupp skapas i 
ett specifikt sammanhang och måste förstås i relation till just de specifika 
förutsättningarna (Wilkinson, 1999:227ff ). Det andra sakförhållandet som 
lyfts fram i diskussionen om fokusgrupper handlar om vikten av att inte 
bara analysera innehållet i vad som sägs utan också förstå det som en del 
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av den interaktion som sker i fokusgruppen (Kitzinger, 1994; Hydén & 
Bülow, 2003).

Dessa två målsättningar är till stor del sammanvävda. Interaktionen är 
en viktig del av det specifika med varje fokusgrupp och det specifika med 
varje grupp påverkar och formar interaktionen. Men för enkelhetens skull 
ska jag kort beskriva de resonemang som förts om dessa två villkor var 
för sig och kommentera hur de har påverkat den här studiens utformning. 
När det gäller fokusgruppens kontextuella karaktär skriver Kitzinger och 
Barbour (1999) om när fokusgruppmetoden är mest lämplig att använda:

Focus groups also enable researchers to examine people’s different per-
spectives as they operate within a social network. Crucially, group work 
explores how accounts are articulated, censured, opposed and changed 
through social interaction and how this relates to peer communication 
and group norms (Kitzinger & Barbour, 1999:5).

Kitzinger och Barbour framhåller alltså att fokusgruppsamtalet visar hur 
olika synsätt skapas, används och återskapas av människor. Fokusgrupper 
passar därför bättre till att betrakta och undersöka individers menings-
skapande som en process än som något statiskt. Materialet lämpar sig 
med andra ord bättre för att analysera hur individer använder, presenterar 
och hanterar sina erfarenheter i sociala sammanhang än att undersöka 
vilka erfarenheter de ”har” (Kitzinger & Barbour, 1999). I och med att 
den kunskap som skapas av fokusgruppmetoden betraktas som något som 
händer i samtalet snarare än något som visas upp, så blir de förutsättningar 
som präglar sammanhanget där kunskapen skapas mycket relevanta. Fo-
kusgruppmetoden synliggör därmed det kontextuella meningsskapandet, 
det vill säga hur individer förhandlar och återskapar meningsinnebörder i 
ett visst sammanhang. På ett närbesläktat sätt som Kitzinger och Barbour 
menar psykologiforskaren Ivana Markovà med flera att det inte går att 
separera diskursens innehåll från dess praktik i fokusgruppsamtalet. Med 
det syftar författarna på att de teman som samtalsdeltagarna tar upp och 
de positioneringar som de gör skapas i ett relationellt sammanhang – i re-
lation till vad som har sagts och gjorts tidigare, såväl i samtalet som utanför 
det, och i relation till närvarande och frånvarande andra. För att kunna 
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förstå vad som pågår i fokusgruppen behöver forskaren både erkänna och 
undersöka de här aspekterna närmare (Markovà m.fl., 2007:202-204).

Den feministiska forskaren Sue Wilkinson beskriver fokusgruppens 
kontextuella kunskapsskapande som en fördel med metoden. Orsaken 
är att den helt enkelt erkänner att människors liv är kontextuella och att 
deras sociala positioner och förståelser av sig själva avgörs och förhandlas i 
samspel med andra människor. Kunskap som bortser från människors och 
kunskapens sociala kontexter bygger på en förvillande verklighetsuppfatt-
ning (Wilkinson, 1999:227ff ).

I den här studien har fokusgruppsamtalens kontextuella förutsättningar 
varit viktiga både i urvalsprocessen och i analysprocessen. I urvalsproces-
sen eftersträvades en variation mellan grupperna, vilket jag beskriver mer 
utförligt nedan. Det resulterade i fokusgruppsamtal med mycket skiftande 
förutsättningar. Samtalsdeltagarna hade olika slags relationer till varandra 
och olika erfarenheter. I analysprocessen har jag hanterat varje grupps 
specifika förutsättningar genom att till exempel försöka svara på frågan 
om hur gruppkonstellationen influerade användningen av vissa diskurser 
snarare än andra. Men det är egentligen inte analysen av de olika sam-
talskontexternas betydelse som har varit viktig för den här studien. Mer 
betydelsefullt har istället varit att de olika samtalskontexterna har fungerat 
som en grundläggande förutsättning för analysen i sig. Min uppfattning är 
att skillnaden mellan grupperna har gjort analysens resultat mer värdefullt. 
Det beror på att variationen ger en djupare förståelse för de olika villkor 
som präglar individers syn på av det individualiserade miljöansvaret.25

Min syn på fokusgruppsamtalen som kontextuella händelser innebär 
inte att jag menar att diskurserna skapas för första gången i varje samtal. 
Däremot är det sätt på vilket diskurserna kommer till uttryck och vilka 
diskurser som används format av samtalskontexten. Men som jag skrev 

25. När jag beskriver analysen av fokusgruppmaterialet i avhandlingens empiriska 
kapitel har jag valt att synliggöra fokusgruppkontexten vid varje tillfälle. Varje 
grupp har fått ett namn som anger något av gruppens karakteristika. Det är också 
uppenbart vilka samtalsdeltagare som ingår i samma fokusgrupp. I det här kapitlet 
beskrivs grupperna även mer ingående. Förhoppningsvis ska läsaren sedan minnas 
åtminstone delar av de olika gruppernas specifika förutsättningar.
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i kapitel två utgår jag ifrån att diskurser är gemensamma förklarings-
modeller som många människor delar med varandra (Weedon, 1987; Bax-
ter, 2003). De diskurser som används i fokusgruppsamtalen förekommer 
därmed sannolikt även i andra jämförbara sociala sammanhang.

För att kunna belysa varje fokusgrupps specifika diskursförhandlingar 
måste också samtalsdeltagarnas samspel förstås som en del av analys-
objektet. Samspelet utgör en viktig del av det sammanhang där uttalande-
na görs. Som jag redan nämnt har forskarens hantering av det samspel som 
sker i fokusgruppen identifierats som viktig. Samtidigt som interaktionen 
mellan samtalsdeltagarna har lyfts fram som analytiskt värdefull (se t.ex. 
Kitzinger, 1994; Smithson, 2000) har många kritiserat fokusgruppforsk-
ning för att bortse från eller missuppfatta gruppens betydelse (Kitzinger, 
1994:104; Myers, 1998; Hydén & Bülow, 2003; Markovà m.fl., 2007:35ff ). 
Ibland har fokusgruppmaterialet hanterats som intervjumaterial och just 
det faktum att det skapats i en grupp beskrivits som en komplicerande 
faktor som gör materialet svårtolkat eller subjektivt. Gruppens inflytande 
över uttalanden har hanterats som ett problem som behöver reduceras 
för att relevanta tolkningar ska kunna göras (Kitzinger, 1994:104; Mar-
kovà m.fl., 2007:36f ). I andra fall har det legat nära till hands att betrakta 
fokusgrupper som mer ”autentiska” än intervjuer eftersom fokusgruppen 
kan bestå av redan existerande grupper som föreställs föra liknande samtal 
utan forskarens närvaro (Kitzinger, 1994:105f; Wilkinson, 1999:225ff ).

Synen på vad gruppen gör med uttalandena i fokusgruppsamtalet är 
således omstridd och råden som delas ut varierande (Smithson, 2000; 
Hydén & Bülow, 2003). Min uppfattning är, som tidigare nämnts, att 
fokusgruppsamtalet kan visa på förutsättningar och villkor för individers 
diskursförhandlingar även i sammanhang utanför samtalet. Samtidigt är 
fokusgruppen ett konstruerat sammanhang där samtalsdeltagarna kan 
göra vissa åsikter och dilemman extra tydliga som ett sätt att leva upp till 
formatets inbyggda förväntningar (jfr Myers, 1998). Men till syvende och 
sist vill jag precis som Kitzinger (1994:117) poängtera att fokusgruppmate-
rialet varken är mer eller mindre ”autentiskt” än det material som enskilda 
intervjuer genererar. Däremot synliggör det andra aspekter av menings-
skapandet genom att fokusera på en grupp som interagerar.

I den här studien har vikten av samtalsdeltagarnas interaktion del-
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vis byggts in i valet av teoretiska begrepp. I och med valet att studera 
hur individer både begripliggör och kontinuerligt förhandlar sitt förhåll-
ningssätt till ett individualiserat miljöansvar så förläggs tonvikten på den 
aktivitet som samtalet utgör. Förhandlingsbegreppet poängterar att det 
som studeras är en kontinuerlig process som både består av något som 
samtalsdeltagarna gör och som de tillgängliga diskurserna ”gör med dem”. 
Det innebär att samspelet mellan samtalsdeltagarna hamnar i centrum 
för analysen. Samtidigt undviks utgångspunkten att samtalsdeltagarna är 
bärare av statiska förhållningssätt eller åsikter. Studiens inriktning mot 
den kontinuerliga diskursanvändning som utspelar sig i samtalen gör alltså 
samspelet viktigt. Även konkurrensen mellan olika diskurser är intimt 
förknippad med samtalsdeltagarnas samspel. Begreppsvalen innebär att 
samtalen betraktas som kunskapsskapande händelser. De är händelser där 
samtalsdeltagarna får möjlighet att använda diskurser som hjälper dem 
att benämna och förstå vissa fenomen och relationer samtidigt som de 
ifrågasätter eller osynliggör andra.

grUppSAmmAnSäTTning OCh UrVAl
En av poängerna i diskussionen om fokusgruppsamtalens kontextuella 
karaktär är att gruppernas sammansättning är central för den kunskap som 
samtalet kan leda till. Sammansättningen inverkar på både möjligheterna 
till samspel och möjligheterna att tala om olika teman med hjälp av olika 
diskurser (Smithson, 2000; Markovà m.fl., 2007:48; Wibeck, 2010:29–32). 
Allt från hur och var grupperna rekryteras till de relationer som möjliggörs 
av gruppsammansättningen är viktigt att reflektera över i samband med 
att fokusgrupper används som forskningsmaterial. Till exempel är det re-
levant att hålla i minnet huruvida samtalsdeltagarna kände varandra sedan 
tidigare eller inte, om de hade samma eller olika yrken och om de kom från 
samma eller olika bostadsorter. Dessa faktorer påverkar både samtalens 
innehåll och samtalsdeltagarnas samspel (Litosseliti, 2003; Halkier, 2010; 
Wibeck, 2010). Här spelar också likheter och olikheter i samtalsdelta-
garnas ålder, kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska status in som 
faktorer som både kan påverka samtalsdeltagarnas relationer och forma 
samtalets innehåll (se t.ex. Smithson, 2000; Baxter, 2003; Staunæs, 2003). 
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Bente Halkier framhåller att människor som är alltför olika kan ha svårt 
att tala med varandra. Samtidigt kan likheter på vissa plan överskugga 
olikheter på andra plan (Halkier, 2010:26f ). Innan jag går närmare in på 
hur relationerna mellan samtalsdeltagarna såg ut i de fokusgrupper som 
ingår i den här studien så ska jag berätta om de metodologiska övervägan-
den som präglade urvalsprocessen.

Variationsmaximerande urval
Sammansättningen av fokusgrupperna präglades av målsättningen att for-
ma fokusgrupper som kunde ge en bild av hur individers positioneringar 
i relation till ett individualiserat miljöansvar kan se ut och variera mellan 
olika individer. Syftet med variationen var att få en bred förståelse för 
de förutsättningar och villkor som präglar individers diskursanvändning 
i relation till temat. Urvalet av samtalsdeltagare har därför byggt på två 
principer. Den första principen är ett variationsmaximerande urval (maxi-
mum variation sampling). Ett sådant urval passar när forskaren vill under-
söka ”vilka olika former som ett fenomen tar” (Lindlof & Taylor, 2002:123, 
min översättning), hur kommunikation varierar beroende på inramning 
och vilka teman som uppträder när olika samtalsdeltagare tar sig an ett 
ämne. Det innebär att jag eftersträvade variation i sammansättningen av 
fokusgrupperna. För att kunna göra det måste jag ta ställning till vilken 
slags variation som kunde vara analytiskt värdefull. Jag valde att inrikta 
variationen på vissa områden. De områden som valdes var resepraktiker, 
livsfas, familjeförhållanden, ålder, kön26, utbildningsnivå, yrkesinriktning 
och, i någon mån, uttalat engagemang för miljöfrågor.27 Samtidigt vill jag 
poängtera att även om dessa variabler användes för att sätta samman fo-
kusgrupperna innebär det inte att jag betraktar dem som determinerande 

26. Nedan kommer jag att redogöra mer ingående för hur jag ser på kön som urvals-
kategori.

27. I en jämförbar fokusgruppstudie om medier och klimatförändringar användes 
också ett urval med målsättningen att maximera variationen av erfarenheter knut-
na till fenomenet. Där bedömdes kön, fas i livet, yrke och etnicitet vara viktiga 
komponenter att variera (Olausson, 2011:283f ).
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på något sätt. Individer kan förhålla sig till sina livsomständigheter, rese-
praktiker eller familjeförhållanden på en mängd olika sätt. Det är dessa 
variationer som är verkligt analytiskt intressanta. När jag eftersträvade 
variation i uttalat engagemang för miljöfrågor innebär det att jag valde att 
inkludera både personer som var engagerade i miljöfrågor i till exempel 
föreningar och personer som inte var det. Det ökade chanserna för att få 
en bred förståelse för hur individer kan göra ställningstaganden i relation 
till diskursen om individualiserat miljöansvar.

Som framgick ovan var grunderna för variation när fokusgrupperna 
sattes samman relativt många. Samtidigt ska variationen inte uppfattas 
som symmetrisk. Att skapa fokusgrupper som varierade på något sym-
metriskt sätt ser jag som oförenligt med studiens omfång och övriga kva-
litativa målsättningar. Däremot menar jag att den variation som trots allt 
skapades av det variationsmaximerande urvalet berikade analysen.

I efterhand kan jag dock konstatera att variationen av resepraktiker 
hade kunnat utvidgas ännu mer. En fokusgrupp med människor som reser 
jämförelsevis lite, till exempel genom att inte regelbundet resa utomlands, 
hade kunnat ge betydelsefulla perspektiv i relation till de övriga fokus-
grupperna (jfr Frändberg, 2009). Personer som inte reser utomlands av 
ekonomiska skäl snarare än miljöskäl saknas helt i studien, detsamma 
gäller personer som avstår från egen bil på grund av ekonomiska begräns-
ningar.

Etnicitet inkluderades inte i de kategorier som jag försökte åstad-
komma variation inom. Det betyder däremot inte att materialet inte är 
etnifierat. Urvalet resulterade nämligen i att alla samtalsdeltagare hade 
svenskklingande namn. Att så gott som alla samtalsdeltagare kunde po-
sitioneras som ”vita” och ”svenska” kan ha möjliggjort att de använde dis-
kurser om svenskhet och annanhet på sätt som hade varit annorlunda 
vid andra gruppsammansättningar. Det hände till exempel att de talade 
om Sverige som rent och andra länder som mindre framgångsrika i att 
hantera elektronik eller nedsmutsning. Dessa uttalanden hade kanske inte 
gjorts om personer som kunde positioneras som ”andra” i de berättelserna 
varit närvarande. Det som kan bli analytiskt intressant i en studie med ett 
relativt homogent urval vad gäller etnicitet, såsom den här, är hanteringen 
av den privilegierade positionen i sig (jfr Mattsson, 2010:9f ). Exempelvis 
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kan samtalsdeltagarnas förhandlingar av diskurser om ”svenskhet” i rela-
tion till miljöansvar vara intressanta (jfr Bradley, 2009).

målinriktat urval
Den andra princip som formade urvalet i den här studien kallar Thomas 
Lindlof och Bryan Taylor (2007) för ett målinriktat urval (purposeful samp-
ling). Det målinriktade urvalet bygger på utgångspunkten att det finns 
vissa platser, samtalsdeltagare och erfarenheter som är särskilt relevanta 
för att förstå ett fenomen (Lindlof & Taylor, 2002:122). Sådana särskilt 
relevanta omständigheter har jag framförallt sökt inom tidigare forskning.

Eftersom jag har haft som ambition att undersöka relationen mellan 
femininitets-, maskulinitets- och miljödiskurser var forskning som visar 
på diskursiva länkar mellan genus och miljöområdet särskilt relevant (se 
t.ex. Nightingale, 2006; Hawkins m.fl., 2011). Överlag talade denna forsk-
ning för att involvera både män och kvinnor i studien och undersöka 
hur genusdiskurser, miljödiskurser och föreställningar om miljöansvar 
an vändes, utmanades eller återskapades i samtalen. Till exempel väckte 
den mitt intresse för att se om och i så fall hur individer förhöll sig till 
den både beforskade och omdiskuterade föreställningen om kvinnor som 
mer miljö medvetna än män (Davidson & Freudenburg, 1996; Zelezny 
m.fl., 2000).

Intresset för relationen mellan miljödiskurser och genusdiskurser 
innebar också att det fanns teman som verkade särskilt relevanta efter-
som de aktualiserade båda dessa diskurstyper. Bilen var ett sådant tema 
(Polk, 2003). Bilen har gjorts viktig i forskning om individers miljörela-
terade beteende (Krantz Lindgren, 2001; Hagman, 2003). Men bilen har 
också tolkats som en maskuliniserad artefakt (Scharff, 1991; Wajcman, 
1991; Mellström, 1999; 2004; Landström, 2006). Därför betraktade jag 
bilen som relevant i urvalsprocessen. Det här ledde till att jag inkluderade 
män som ägde och körde bil men också män som inte gjorde det, för att se 
om maskulinitetsdiskurser knutna till bilen skulle komma att bli aktuella 
i relation till ett individualiserat miljöansvar. Ambitionen resulterade i två 
fokusgrupper med män som inte äger bil. Den första består av män som är 
medlemmar i bilpool (Fokusgrupp G). Den andra består av män som är 
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cykelintresserade (Fokusgrupp K). Maskuliniseringen av bilen gör också 
kvinnors positioneringar i relation till bilen och det individualiserade mil-
jöansvaret intressanta. Även i sökandet efter kvinnor till fokusgrupperna 
letade jag därför efter olika erfarenheter av bilägande och bilkörning. Det 
ledde, i kombination med andra målsättningar, till sammansättningen av 
en grupp med kvinnliga studenter (Fokusgrupp B), då studentliv kan – 
men givetvis inte måste – innebära ett liv utan egen bil. Det ledde också, i 
kombination med andra målsättningar, till valet att inkludera kvinnor som 
arbetade i bilindustrin (Fokusgrupp A) samt kvinnor som var medlemmar 
i olika bilföreningar (Fokusgrupp E).

Valet att inkludera personer utan egen bil utgick också ifrån en annan 
inspirationskälla, nämligen forskning som framhåller att bilismen är en 
hegemonisk regim snarare än ett neutralt transportsystem (Böhm m.fl., 
2006:4ff ). Kritiken av bilismens position i samhället väckte min nyfi-
kenhet på hur individer utan bil upplever bilismen och bilens position 
i trafikrummet när bilens miljöpåverkan kommer in i bilden. Jag hade 
privat deltagit i samtal om hur grupper av manliga cyklister utmärkte sig 
i trafikrummet. Det handlade om män som cyklade snabbt och självsäkert. 
Diskussionerna fick mig att fundera över positionen som cyklist och hur 
maskulinitetsdiskurser eller miljödiskurser kunde göras relevanta i rela-
tion till cykling (jfr Fincham, 2006). Den här ambitionen resulterade i en 
fokusgrupp med cykelintresserade män (Fokusgrupp K).

Ett annat beforskat tema som tangerar både genusdiskurser och mil-
jödiskurser är föräldraskap (Hagström, 1999). Jag betraktade föräldraskap 
som något som skulle kunna aktualisera relevanta miljödiskurser av två 
skäl. Dels kan föräldraskap förknippas med specifika resepraktiker såsom 
bilåkning (Friberg, 1999:165; Waldo, 1999:183; Henriksson, 2014). Dels var 
jag nyfiken på ifall och på vilka sätt positionen som förälder kan aktuali-
sera specifika miljödiskurser. Orsaken var att föräldrar lever tillsammans 
med en del av de ”kommande generationer” som pekas ut som en mål-
grupp för arbetet med hållbar utveckling (Brundtland & Hägerhäll, 1988). 
Hur kan föräldrar beskriva livet med barn om de samtidigt positionerar sig 
i relation till diskursen om individualiserat miljöansvar? Den här nyfiken-
heten ledde till valet att inkludera två grupper av relativt nyblivna föräldrar 
i materialet, nämligen en grupp med föräldralediga kvinnor (Fokusgrupp 
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F) och en grupp med män från en pappagrupp (Fokusgrupp I).
Utöver dessa två urvalsprinciper fanns det ytterligare en målsättning 

som genomsyrade sammansättningen av alla fokusgrupper. Den redogör 
jag för nedan.

Könsuppdelade fokusgrupper
Som läsaren kanske redan har uppmärksammat var fokusgrupperna i den 
här studien könsuppdelade. Det innebär i praktiken att fokusgruppsam-
talen med kvinnor bestod av enbart kvinnor medan fokusgruppsamtalen 
med män fördes mellan mig och manliga samtalsdeltagare. Omständighe-
terna för fokusgrupperna med kvinnor respektive män skiljde sig därmed 
åt på den här punkten.

Uppdelningen mellan män och kvinnor har två orsaker. Dels hänger 
den samman med mitt intresse för att undersöka relationer mellan miljö-
ansvar, resande och genusdiskurser, dels har den att göra med forsknings-
processens olika faser och nyorienteringar. Jag ska ge en mer ingående 
be skrivning av båda dessa orsaker.

När jag år 2009 gjorde en pilotstudie i syfte att pröva och precisera 
studiens inriktning satte jag samman tre olika fokusgrupper (Dahl, 2009). 
Två av fokusgrupperna blev könsuppdelade, men mer som ett uttryck för 
kringliggande omständigheter än medveten planering från min sida. Det 
var delvis ett resultat av att jag sökte samtalsdeltagare på könssegregerade 
platser.28 Den tredje fokusgruppen i pilotstudien var könsmixad och be-
stod av kollegor från ett kommunkontor.29 I analysen av fokusgrupperna 

28. Det ena fokusgruppsamtalet genomfördes på en öppen förskola där mestadels 
kvinnor befann sig (Fokusgrupp F). Den andra fokusgruppen blev helt manlig på 
grund av ett avhopp men också som en följd av att kontaktpersonerna i förening-
arna som jag fick kontakt med var män (Fokusgrupp L).

29. Den gruppen finns inte med i analysen men kan ses som en del av projektets ut-
veckling. Flera anledningar bidrar till att den inte har inkluderats i analysen. Det 
främsta är att den sattes samman tidigt i forskningsprocessen när jag hade ett mer 
explorativt förhållningssätt. Senare kom den inte att passa in i urvalsprinciperna 
som präglade resten av det insamlade materialet, såsom de två andra fokusgrup-
perna från 2009 visade sig göra. Den bestod av både kvinnor och män och passade 
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i pilotstudien upplevde jag att den manliga gruppen var mest intressant. 
Analysen väckte ytterligare frågor kring relationer mellan maskulinitets-
diskurser och miljödiskurser. Jag upplevde att männen talade om sitt en-
gagemang för miljöfrågor på ett sätt som samtidigt gav uttryck för att de 
positionerade sig som kunskapsorienterade miljöauktoriteter och viktiga 
samhällsaktörer. Antagandet om att miljömedvetenhet hängde samman 
med kvinnor, femininitets- eller omsorgsdiskurser verkade avlägset (jfr 
Polk, 1993). Istället visade analysen hur vissa maskulinitetsdiskurser kunde 
sammanlänkas med miljödiskurser (jfr Wetherell & Edley, 1999). Vid det 
tillfället bestämde jag mig därför för att fokusera på män och maskuli-
niteter.

Om man vill studera maskuliniteter finns det goda skäl att inte begrän-
sa sig till enbart manliga samtalsdeltagare (Halberstam, 1998:2f; Nord-
berg, 2004). Trots det valde jag i den fasen att skapa fokusgrupper med 
enbart män, med anledning av att gruppen män även har pekas ut som 
särskilt miljöbelastande i statistik om miljörelaterat beteende, såsom re-
sor och energianvändning. Jag var nyfiken på hur män kan förhålla sig till 
att bli framställda på det sättet (Carlsson-Kanyama m.fl., 1999; Räty & 
Carlsson-Kanyama, 2009). Jag hoppades alltså att fokusgrupperna skulle 
kunna visa hur män förhöll sig till diskurser om män, maskuliniteter, femi-
niniteter och miljöansvar (Dahl, 2011).30

Ett och ett halvt år senare tog jag beslutet att utvidga det empiriska 
urvalet och även inkludera kvinnor. Orsaken var att jag behövde skapa 
fler fokusgrupper samt att jag då kände mig lika nyfiken på hur kvinnor 
kunde förhålla sig till genusdiskurser och miljöansvar som jag tidigare 
varit intresserad av hur män kan positionera sig i relation till detta. Ny-
fikenheten förstärktes av fokusgruppen från 2009 med enbart kvinnor, 
där det bland annat fanns en kvinna som skrattade åt sin oförmåga att 
leva miljövänligt. Jag upplevde skrattet som mycket intressant i relation 

inte in i det målinriktade urvalet. Med tolv fokusgrupper totalt verkade det inte 
heller nödvändigt att analysera ytterligare en fokusgrupp som inte riktigt passade 
in i helheten som de andra tolv utgjorde.

30. För dessa analyser, se Dahl (2011).
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till den diskurs om miljömedvetna kvinnor som har aktualiserats i olika 
sammanhang (se t.ex. Lindén, 2001:114f; Polk, 2003) eller för den delen 
diskursiva länkar mellan kvinnor och ”naturen” som aktualiserats i an-
dra sammanhang (Merchant, 1989; Domosh & Seager, 2001:174–183). Jag 
såg också involveringen av kvinnor som en möjlighet att skapa en mer 
förutsättningslös och bred genusanalys som i högre utsträckning kunde 
problematisera maskulinitets- och femininitetsbegreppen, såsom Judith 
Halberstam (1998) har argumenterat för (se även Nordberg, 2004). Jag 
hoppades alltså att kvinnors maskulinitetsgörande och mäns feminini-
tetsgörande skulle kunna bli mer framträdande om både mäns och kvin-
nors diskursanvändning analyserades. När jag bestämde mig för att sätta 
samman lika många fokusgrupper med kvinnor som med män (6 stycken 
vardera) tog jag återigen fram fokusgruppen med föräldralediga kvinnor 
(Fokusgrupp F) från pilotstudien 2009.

Vad innebär då det faktum att fokusgrupperna i studien är könsuppde-
lade för den kunskap som analysen av samtalen kan leda till? Könsuppde-
lade fokusgruppsamtal eller gruppintervjuer är relativt vanliga inom den 
genusforskning som i likhet med den här studien undersöker mäns eller 
kvinnors användning av genusdiskurser eller genusdiskursers inverkan på 
deras uttalanden (se t.ex. Edley & Wetherell, 1997; Wetherell & Edley, 
1999; se även Dobbs, 2007:91f ). Det finns även exempel på könsuppdelade 
fokusgrupper inom miljörelaterad forskning (Olausson, 2011; Berglez & 
Olausson, 2014). I de fall då forskningen haft genusvetenskapliga forsk-
ningsintressen är mitt intryck att fokusgruppsamtal oftast genomförts 
med antingen män eller kvinnor. Studiernas intresseområde har alltså 
avgränsats till att utforska antingen mäns eller kvinnors föreställningar. 
Forskningsresultaten anses sedan kunna visa på hur de samtalsdeltagare 
som ingår i grupperna förhåller sig till det område som samtalen berört, 
vilket exempelvis kan vara maskulinitetsideal (Edley & Wetherell, 1997; 
Wetherell & Edley, 1999; Klaeson m.fl., 2013). Ingen stor uppmärksamhet 
ägnas åt att fokusgrupperna är enkönade i de artiklar som jag har fun-
nit (se t.ex. Edley & Wetherell, 1997; Wetherell & Edley, 1999; se även 
Dobbs, 2007:91f ). Min studie liknar delvis dessa i den bemärkelsen att 
vi alla undersöker mäns och/eller kvinnors sätt att hantera och använda 
genusdiskurser i könsuppdelade sammanhang. Jag undersöker dock inte 
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enbart genusdiskurser, utan snarare hur dessa kan användas i relation till 
diskursen om individuellt miljöansvar.

Det finns också fokusgruppstudier som teoretiskt och metodologiskt 
ligger längre ifrån min men som använt sig av enkönade fokusgrupper. 
Skillnaden ligger i att ambitionen då har varit att jämföra män med kvin-
nor snarare än att betrakta genus som något diskursivt skapat och att 
utforska samtalsdeltagarnas diskursanvändning (se t.ex. Mathew m.fl., 
2012). Användning av genusdiskurser kan också studeras i mixade fokus-
grupper. Men inte heller där verkar den analysen alltid hänga samman 
med en diskussion av hur den blandade gruppsammansättningen påverkar 
samtalsdeltagarnas förutsättningar att använda sig av genusdiskurser (se 
t.ex. Harris m.fl., 2012).

Min uppfattning om konsekvenserna av de könsuppdelade fokusgrup-
perna i den här studien är att det kan ha möjliggjort för samtalsdeltagarna 
att använda genusdiskurser på andra sätt än i könsmixade grupper. I flera 
fokusgrupper med kvinnor (t.ex. Fokusgrupp E, B och C) kan frånvaron av 
män ha möjliggjort för samtalsdeltagarna att positionera män som grupp. 
Det är möjligt att dessa positioneringar hade varit annorlunda eller ute-
blivit om några män hade varit närvarande. Å andra sidan förekom det att 
kvinnor även positionerade kvinnor som grupp utan märkbar hänsyn till 
att kvinnor var närvarande och kanske inte höll med om positioneringen. 
Kvinnor pekades dock inte ut som ointresserade av eller omedvetna om 
miljön, vilket innebär att generaliseringarna om kvinnor var något mindre 
dömande.

I allmänhet betraktar jag könstillhörighet på samma sätt som jag be-
traktar de andra ”tillhörigheter” eller positioner som samtalsdeltagarna 
kan tillskrivas eller tillskriva sig. Att grupperna var könsuppdelade är en 
möjlig källa till homogenitet men behöver inte innebära det. Positionen 
som kvinna eller man är oförutsägbar, precis som de många andra kate-
gorier som samtalsdeltagarna kunde sammanföras med. Det är inte heller 
fastställt att alla samtalsdeltagare faktiskt positionerade sig på ett sådant 
sätt i relation till kategorierna man/kvinna som jag uppfattade det. Ålder, 
socioekonomisk bakgrund, sexualitet eller etnicitet kan vara minst lika 
gemensamhetsskapande som kön, eller för den delen förefalla lika obe-
tydligt. Samtidigt skapade de könsuppdelade fokusgrupperna trots allt 
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en möjlighet för åtminstone kvinnorna (eftersom jag var närvarande i 
fokusgrupperna med män) att positionera sig som kvinnor utan att den 
motsatta kategorin – män – var närvarande. Könsuppdelningen skapade 
en möjlig källa till både likhet och olikhet. I linje med detta ser jag det 
som analytiskt intressant att diskutera hur könsuppdelningen påverkade 
samtalen och samtalsdeltagarnas förhållningssätt till genusdiskurser i re-
lation till diskursen om individuellt miljöansvar. Positionerna som man 
eller kvinna kan ha utgjort en av flera komponenter i samtalens olika 
spe ci fika förutsättningar.

Såsom avhandlingen till slut kommit att se ut har samtalsdeltagarnas 
maskulinitets- och femininitetsgörande ändå fått en ganska undanskymd 
roll. Det är till viss del ett resultat av att genusdiskurserna visade sig till-
delas en relativt nedtonad position i fokusgruppsamtalen. Samtidigt har 
jag under forskningsprocessen kommit att betrakta positioneringarna i 
relation till den individualiserade miljödiskursen som alltmer centrala och 
viktiga att belysa analytiskt. De genusrelaterade analyserna har placerats 
i kapitel åtta och fokuserar på relationen mellan olika genusdiskurser och 
den individualiserade miljödiskursen.

homogenitet och normativitet
Som jag nämnde tidigare eftersträvade jag vissa former av variation när 
fokusgrupperna sattes samman. Målsättningen resulterade i att några va-
riationskategorier ansågs viktiga och fick forma grupperna. Därtill valdes 
särskilt intressanta erfarenheter eller positioner ut med hjälp av resultat 
från tidigare forskning. Men för att dessa variationer och särskilt intres-
santa erfarenheter skulle kunna bli synliga i fokusgruppsamtalen, var det 
också betydelsefullt hur relationerna inom fokusgrupperna såg ut. De in-
bördes relationer som uppstår i fokusgruppen kan nämligen ha stor in-
verkan på vilka ämnen som samtalsdeltagarna känner sig bekväma med 
att ta upp.

Smithson har visat att icke-normaliserade positioner, såsom till exem-
pel vissa genus- eller sexualitetsrelaterade positioner tenderar att vara, lö-
per särskilt stor risk att bli osynliggjorda i fokusgrupper där personer som 
kan och vill tillskriva sig dessa positioner inte är i majoritet (Smithson, 
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2000:112f ). Det talar för att viss homogenitet är produktiv för forskarens 
möjlighet att få syn på även icke-dominerande diskurser eller se domine-
rande diskurser utmanas från underordnade positioner.

Att sträva efter homogena fokusgrupper är ett sätt att försöka möjlig-
göra ett samtal där samtalsdeltagarna känner sig trygga och intresserade 
av att berätta något för varandra. Strategin utgår från tanken om att män-
niskor med liknande intressen eller erfarenheter tenderar att berätta mer 
om sig själva för varandra än för människor som de upplever som annor-
lunda än de själva (Litosseliti, 2003:32; Wibeck, 2010:63). Å andra sidan 
kan ett visst mått av olikhet också vara en anledning att berätta något i 
en fokusgrupp. Alltför stor likhet eller nära bekantskap kan innebära att 
samtalsdeltagarna inte ser någon anledning med att upplysa varandra om 
sina sätt att resonera (Myers, 1998:89; Wibeck, 2000:51ff ). Fokusgrupper 
behöver däremot inte begränsas till att vara homogena sinsemellan, det 
vill säga, alla grupper behöver inte bygga på en och samma homogenitets-
skapande omständighet. Tvärtom kan variationer mellan grupperna gynna 
studien om man är ute efter en variation av förhållningssätt så som jag är 
(Wibeck, 2000:51).

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har fokusgrupperna i 
den här studien inbördes varit relativt homogena och sinsemellan varit 
relativt heterogena. Jag skriver ”relativt” eftersom varken homogenitet 
 eller heterogenitet går att förutse. Människor är komplexa och känner 
tillhörighet med en mängd olika subjektspositioner. Samhörigheter och 
olikheter kan aldrig förutsägas. Att sätta samman en grupp med kollegor 
kan innebära att homogenitet skapas i relation till en aspekt medan en stor 
mängd möjliga olikheter kvarstår. Strävan efter homogena fokusgrupper 
ska därför förstås som en strävan efter viss homogenitet.

Jag kan dock i efterhand se att skapandet av viss homogenitet har be-
rikat mitt forskningsmaterial.31 Å andra sidan uppträdde också analytiskt 
intressanta positioneringar i den grupp som vid samtalstillfället visade 

31. Jag syftar särskilt på Fokusgrupp G, J, K och E där jag upplever att gruppsam-
mansättningen erbjöd samtalsdeltagarna en möjlighet att möta individer som i 
hög utsträckning delade en central erfarenhet. Detta märks bland annat i deras 
sätt att skapa ett ”vi” inom gruppen och tala om ”andra” utanför gruppen.
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sig vara mest heterogen i relation till samtalsdeltagarnas perspektiv på 
miljöfrågor (Fokusgrupp L).

rekryteringsprocessen
Fokusgrupperna sattes samman fortlöpande i tre olika omgångar under 
2009, 2010 och 2012. I flera fall använde jag mig av kontaktpersoner. Kon-
taktpersonerna hjälpte mig att komma i kontakt med redan existerande 
grupper eller med sitt kontaktnät där lämpliga samtalsdeltagare fanns. 
Att via en kontaktperson helt eller delvis utgå från grupper som redan 
existerade visade sig vara ett av de mest framgångsrika sätten att forma 
en fokusgrupp, sett till tidsåtgång och uppslutning.32

Under rekryteringsprocessen hade jag oftast en initial idé om var jag 
skulle söka samtalsdeltagare och varför denna föreställda grupp män-
niskor var intressant mot bakgrund av mina urvalsprinciper. Efterhand 
som fokusgruppsamtalen genomfördes kunde den initiala planen ibland 
omförhandlas, om nya idéer uppstod eller om materialet visade sig bli en-
sidigt på något sätt. Till exempel upplevde jag under insamlingsperioden 
2010 att jag hade många samtalsdeltagare med liknande utbildningsnivå, 
vilket fick mig att särskilt försöka inkludera samtalsdeltagare från andra 
yrkeskategorier än dem jag dittills hade mött. I en viss fas upplevde jag 
också att de fokusgrupper som hade skapats saknade samtalsdeltagare 
som uttryckte sig kritiskt till behovet av att värna miljön. Samtidigt var 
jag intresserad av hur individer kan formulera motstånd mot den indi-
vidualiserade miljödiskursen, och kände till att sådana grupper förekom 
till exempel på Facebook och inom inofficiella sammanslutningar som är 
dokumenterade på internet. Men dessa grupper var svåra att få kontakt 
med. Antingen tackade ingen ja till förfrågan eller så hittade jag inga 
personer att kontakta på grund av gruppernas inofficiella natur. När jag 
däremot tog hjälp av en kontaktperson med stort nätverk och bad om hjälp 

32. Under den första och andra insamlingsperioden försökte jag få tag på samtals-
deltagare genom affischering men det gav ingenting, förutom då jag använde två 
internetforum med inriktning mot cykling. På så vis fick jag kontakt med Fokus-
grupp K.
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att hitta personer som skulle kunna tänkas positionera sig på olika kritiska 
sätt till studiens ämne, så bidrog det till en större spridning mellan de olika 
samtalsdeltagarnas erfarenheter och positioneringar.

FOKUSgrUppernA i STUDien
Den här studien består av tolv fokusgrupper med sammanlagt 49 sam-
talsdeltagare, varav 24 var kvinnor och 25 var män. Fokusgruppsamtalen 
genomfördes i april 2009, april 2010 och under perioden januari till mars 
2012. Ett av fokusgruppsamtalen med män genomfördes 2009 och de 
resterande fem samtalen med män genomfördes 2010. Ett av fokusgrupp-
samtalen med kvinnor genomfördes 2009 och de resterande fem samtalen 
med kvinnor genomfördes 2012. Samtalen genomfördes i sex olika svenska 
städer. Dessa städer är både mindre, mellanstora och stora. Inga fokus-
grupper sattes samman med syftet att inkludera boende på landsbygden, 
dock finns åtminstone minst en samtalsdeltagare som bodde några mil 
utanför närmsta stad.

Som framgår ovan är fokusgrupperna med män i regel något äldre än 
fokusgrupperna med kvinnor. Det här kan ha påverkat materialet i viss 
mån. Till exempel varierade de aktuella händelser i omvärlden som nämn-
des i samtalen.33 Även den offentliga debatten kan ha förändrats under 
insamlingsperioden. Debattklimatet i den svenska offentliga och politiska 
diskussionen om klimatförändringarna var relativt intensivt från och med 
2006 och några år framåt. Därefter verkar debatten ha mattats av (Ans-
helm, 2012:203f; Berglez & Olausson, 2014:55). Samtalsdeltagarna som 
deltog i studien 2009 kan därmed i högre utsträckning ha förhållit sig till 
en mer aktiv offentlig miljödebatt och en mer aktuell samhällsfråga jäm-
fört med samtalsdeltagarna som deltog i studien 2012. Det kan ha influerat 
deras benägenhet att använda vissa diskurser. Samtidigt tillskriver jag inte 
omvärldens förändringar så stort inflytande att de i sig kan förklara skill-

33. Under genomförandet av fokusgruppsamtal 2010 inträffade exempelvis vulkan-
utbrottet på Island, som under en period fick stora konsekvenser för möjligheten 
att flyga. Erfarenheter av den händelsen nämndes i de fokusgruppsamtal som 
genomfördes 2010 men även 2012.
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nader mellan olika fokusgrupper. Snarare kan tiden för genomförande ses 
som en av de många inverkande kontextuella förutsättningar som formade 
vart och ett av fokusgruppsamtalen.

I de flesta av fokusgrupperna fanns relationer sedan tidigare mellan 
åtminstone några av samtalsdeltagarna. Det innebär att majoriteten av 
samtalsdeltagarna i någon utsträckning var bekanta med någon av de an-
dra samtalsdeltagarna. Samtidigt var det bara i tre fokusgrupper (A, I, 
möjligtvis J) som alla samtalsdeltagare verkade bekanta med varandra. 
Fokusgrupperna bestod i regel därför inte helt av en grupp människor som 
brukade träffas vid andra tillfällen. Jag kände ingen av samtalsdeltagarna 
sedan tidigare. Däremot hade jag kommit i kontakt med en av dem via 
arbetet.

När analysen av fokusgruppsamtalen presenteras har samtalsdelta-
garna fått fingerade namn på ett sätt som tydligt visar vilka som ingår i 
samma grupp. Samtalsdeltagare i samma grupp har fått namn som börjar 
på samma bokstav. I grupp A börjar alla namn på A, i grupp B börjar alla 
namn på B och så vidare. Namnen anspelar inte på ålder. Kön framgår 
dock av namnen. I grupp A–F ingick kvinnliga samtalsdeltagare. I grupp 
G–L ingick manliga samtalsdeltagare.

Tabellen här intill ger en översiktlig bild av fokusgrupperna samt sam-
talsdeltagarnas sysselsättning, tillgång till bil och den ”gemensamma näm-
nare” som fanns i varje grupp. Anledningen till att jag har valt att inkludera 
tillgång till bil är att det visade sig vara relevant för analysen.
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A Kollegor Större stad 45–
55

K Arbetare Ja Annie Astrid
Alicia
Agneta

2012

B Studenter, främst 
på turismprogram

Mellanstor 
stad

21–
25

K Studenter Ja/
Nej

Britta Beata
Berit Barbara 
Birgitta
Beatrice

2012

C Beresta Större stad 39–
72

K Tjänstemän, 
företagare

Ja/
Nej

Cassandra
Clara Cornelia
Catharina

2012

D Kollegor Mellanstor 
stad

40–
50

K Tjänstemän Ja Doris Desirée 
Diana

2012

E Engagerade i 
bilföreningar

Större stad 21–
61

K Pensionerad, stu-
dent, tjänsteman

Ja/
Nej

Elin
Elvira Eleonora

2012

F Föräldralediga be-
sökare på öppen 
förskola

Mindre stad 25–
45

K Föräldralediga Ja Filippa Fanny 
Felicia Florence

2009

G Medlemmar i 
bilpool

Mellanstor 
stad

30–
63

M Företagare, tjäns-
temän, högre 
tjänstemän

Nej Glenn Gunnar 
Göte
Gösta Gabriel

2010

H Bilister Mellanstor 
stad

55–
65

M Pensionerade, 
arbetare, fackliga 
ombud

Ja Hemming Hugo 
Holger Henrik 
Harry

2010

I Nyblivna pappor 
från pappagrupp

Större stad 30–
44

M Tjänstemän 
(oklart)

Ja/
Nej

Ingemar, Ivan
Isak

2010

J Fackligt och/
eller politiskt 
aktiva

Mellanstor 
stad

37–
55

M Arbetare, fackliga 
ombud

Ja Joakim Johan 
Jonas
Jens

2010

K Cykelintresserade Större stad 26–
35

M Tjänstemän Nej Kaj Kenneth Kjell 2010

L Medlemmar i 
miljöförening/ 
bilförening

Mellanstor 
stad

33–
65

M Tjänstemän,
pensionerad, 
arbetare 

Ja 
(ev. 
Nej)

Leif Lennart 
Ludvig Lukas
Leo

2009

* Jag använder beteckningen ”arbetaryrken” på yrken som ingår i LO-förbundens kol-
lektivavtalsområde. Beteckningen ”tjänsteman” syftar på yrken som organiseras av fack-
förbund inom centralorganisationerna TCO eller SACO.
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Nedan presenteras fokusgrupperna på ett sätt som ger en bild av något av 
det specifika med varje fokusgrupp.

Fokusgrupp A med kvinnliga truckförare bestod av fyra kvinnor som 
bodde i en större stad. Jag fick först kontakt med en av kvinnorna. Hon 
hjälpte mig sedan att rekrytera några av sina kollegor. Alla kvinnorna 
körde bil till arbetet, som låg utanför staden. Två av dem samåkte. De 
hade alla barn. I de flesta fallen hade barnen flyttat hemifrån. Deras högsta 
utbildning var på gymnasienivå. Alla samtalsdeltagare kände varandra 
sedan tidigare. Det faktum att samtalsdeltagarna kände varandra kan ha 
bidragit till att jag ibland upplevde samtalet som ryckigt och ofokuserat. 
I transkriptionerna syns att samtalsdeltagarna gjorde många korta inlägg 
i varandras uttalanden. Kanske kan det här något spretiga och hackiga 
samtalet ses som en konsekvens av att de kände varandra. Det kan leda till 
mindre behov av att positionera sig i relation till varandra och därtill inne-
bära att de kan ha haft ett intresse av att diskutera frågor som låg utanför 
fokusgruppens tema (Wibeck, 2010:65f ). Samtalet kan också ha påverkats 
av att vi möttes på ett slamrigt kafé och att förutsättningarna var något 
ansträngda då kvinnorna skulle iväg till arbetet direkt efter vårt samtal.

Jag upplevde en viss frustration under samtalet som kan ha berott 
på att kvinnorna talade om individuellt miljöansvar på ett annorlunda 
sätt än jag hade förväntat mig och resonerade på ett annat sätt än vad 
jag person ligen resonerade vid tidpunkten. Jag kom senare att betrakta 
vissa av kvinnornas positioneringar som uttryck för en motdiskurs till 
den indi vidualiserade miljödiskursen. Kvinnorna ifrågasatte diskursens 
syn på an svarsfördelning. De ifrågasatte även delar av det miljöbegrepp 
som kommit att bli mest centralt inom diskursen. Det sistnämnda yttrade 
sig genom att de talade om exempelvis oljeutsläpp snarare än koldioxidut-
släpp (jfr Swynge douw, 2011). Samtalet varade i en timma och 9 minuter.

Fokusgrupp B med kvinnliga turismstudenter bestod av sex kvinnliga 
studenter varav fem gick ett turismprogram.34 Även i den här gruppen 
fanns flera samtalsdeltagare som kände varandra, dock i varierande grad. 
Jag fick kontakt med kvinnorna genom en e-postförfrågan som skickades 
ut till alla studenter på utbildningen. Det gör det troligt att kvinnorna 

34. Den sjätte kvinnan hade läst statsvetenskap och hållbar utveckling.
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som anmälde sig sedan tidigare var intresserade av att diskutera frågor om 
resande och miljö. Ingen av kvinnorna hade barn. Två av samtalsdeltagarna 
ägde bil men enbart en hade bil i den stad där de studerade. Istället för att 
köra bil cyklade de eller åkte buss till skolan.

Mitt intryck av det här samtalet var mycket positivt, vilket jag i efter-
hand tolkar som att kvinnorna både gjorde reflektioner som fascinerade 
mig och att jag hade lätt att identifiera mig med dem. Samtalsdeltagarna 
låg nära mig i ålder och de flesta av oss delade erfarenheten att inte äga 
bil. I relation till både utbildning och familjeförhållanden påminde de mig 
om min egen situation några år tillbaka i tiden. Det faktum att kvinnorna 
talade mer om utlandsresor än om vardagsresor var utmärkande för sam-
talet. Flera samtalsdeltagare visade sig ha stora kunskaper om olika delar 
av världen. Jag uppfattade sådan kunskap som en form av kompetens som 
kom att bli ansedd i den här fokusgruppen. Efter en timma kommente-
rade en av kvinnorna själv att de mestadels hade talat om resor utanför 
Sverige. Därefter uppstod fler resonemang kring andra typer av resor.

En annan utmärkande omständighet i det här samtalet var att sam-
talsdeltagarna verkade referera till vetenskapliga, politiska eller mediala 
debatter mer än vanligt. Det här är inte förvånande med tanke på att deras 
gemensamma nämnare var positionen som studenter. Därtill studerade de 
alla utom en ett ämne som tangerade fokusgruppens tema. Deras sätt att 
tala om resande och miljöfrågor kan därför anas vara delvis besläktat med 
en diskurs inom deras utbildning där man gissningsvis diskuterar turis-
men bland annat genom att problematisera den och belysa den ur olika 
perspektiv, vilket var vad de gjorde. Utöver det kan mitt val av plats ha 
påverkat deras sätt att tala. Vi möttes nämligen på den utbildnings instans 
där de studerade. Att jag presenterade mig som doktorand kan också 
ha bidragit till att samtalsdeltagarna uppträdde på ett sätt som liknade 
utbildningssituationen. Alla de här förutsättningarna kan ha påverkat 
fokus gruppsamtalet till att ibland likna ett akademiskt seminarium där 
det till exempel finns förväntningar på att påståenden ska underbyggas (jfr 
Markovà m.fl., 2007:69–79). Samtalet varade i en timma och 42 minuter.

Fokusgrupp C med beresta kvinnor bestod av fyra kvinnor som hade rest 
mycket privat eller i arbetet. Jag fick kontakt med kvinnorna genom ett 
utskick på en e-postlista för kvinnor med yrkesmässig koppling till olika 
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typer av transportsammanhang. När jag skrev till e-postlistan efterfrågade 
jag intresseanmälan från kvinnor som reste mycket i arbetet. När vi väl 
träffades visade det sig att en av dem även sa sig ha rest mycket privat. Två 
av kvinnorna var kollegor och den ena visade sig vid fokusgrupptillfället 
vara chef över den andra. Det här är inte eftersträvansvärt i en fokusgrupp, 
eftersom det riskerar att påverka den underordnades deltagande (Litos-
seliti, 2003:35). Men även om det inte var idealt upplevde jag inte situa-
tionen som så svår att det vore befogat att ställa in samtalet precis innan 
det skulle inledas. Kvinnorna var högutbildade. De hade högskole- eller 
fors karutbildning och arbetade på myndigheter, konsultbolag eller som 
egen företagare. Åldersspridningen i gruppen var relativt stor (39–72 år). 
Alla var gifta och hade två eller tre barn. Barnen var allt från små till vuxna 
och utflyttade. Kvinnorna bodde i en större stad och åkte kollektivt eller 
cyk lade till arbetet. Tre av dem ägde bil, medan en av dem var medlem i 
bil pool. Kvinnorna visade sig ha relativt olika syn på individuellt miljöan-
svar. Exempelvis var Cassandra mycket miljöengagerad och berättade om 
miljö anpassade semesterresor, medan de andra tre var mer avvaktande – 
eller allmänt positiva – samtidigt som de belyste de problem som de själva 
skulle möta om de försökte resa mer miljövänligt. Olikheterna mellan de-
ras synsätt hanterades på ett relativt konfliktfritt sätt (i jämförelse med hur 
jag uppfattade samtalet mellan männen i Fokusgrupp L, se mer nedan). 
Däremot upplevde jag att den stora åldersspridningen ibland innebar att 
sam talsdeltagarna inte höll med om varandras beskrivningar av samhället 
och nutiden. Det resulterade i några ordväxlingar som jag upplevde som 
obe kväma där Clara, som var äldst, delvis ifrågasattes. I det här samtalet 
blev därför ålder något som verkade möjliggöra tillgång till olika, ibland 
sins emellan motstridiga, diskurser. Cassandra å andra sidan bemöttes i 
regel positivt av de övriga trots att hon utmärkte sig genom sitt miljöen-
gagemang. Hon uppmanades exempelvis ge tips till en annan kvinna om 
vart hon åkt på tågsemester. Samtalet pågick i en timma och 19 minuter.

Fokusgrupp D med kvinnliga kollegor och pendlare var tänkt att enbart 
bestå av kvinnliga pendlare men kom till slut att inkludera två pendlare 
samt en före detta pendlare. Att det inte blev som planerat berodde på ett 
avhopp i sista stund. Jag tog då initiativet att bjuda in fler kvinnor till grup-
pen men frångick kriteriet att de skulle pendla för att undvika att grup-
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pen bestod av enbart två samtalsdeltagare. Dessa kvinnor arbetade alla på 
samma arbetsplats, men verkade känna varandra i olika utsträckning. De 
rekryterades via en kontaktperson och vi träffades på deras arbetsplats. 
De var födda i början av 1960-talet samt på 1970-talet, var samboende 
eller gifta och hade alla minst ett barn. En samtalsdeltagare bilpendlade 
till arbetet, en reste med tåg. Den tredje kvinnan cyklade eller tog bilen 
till arbetet. Alla samtalsdeltagarna levde i familjer med två bilar. Deras 
utbild nings nivå varierade mellan gymnasium och högskoleutbildning. 
Jag upplevde att samtalet utmärktes av en försiktighet. Jag fick intrycket 
av att samtalsdeltagarna inte var bekväma med att ta för mycket plats. 
Intrycket berodde på att de talade med låga röster och ofta skrattade på 
ett kort osäkert sätt (Adelswärd, 1991:84f ). Jag blev delvis frustrerad av 
att samtals klimatet inte kändes lika bekvämt och avslappnat som det ofta 
hade gjort i andra fokusgrupper. Trots det lyckades jag inte bryta mönstret. 
I efterhand kan jag konstatera att osäkerheten kan ha hängt samman med 
det faktum att de enbart var tre personer i gruppen. Att vara få skapar 
ett annat utgångsläge och större utrymme åt var och en än i exempelvis 
grupper med fem samtalsdeltagare. Samtalet blev relativt kort och varade 
under en timma och fyra minuter.

I Fokusgrupp E med bilintresserade kvinnor ingick tre kvinnor som var 
engagerade i olika bilföreningar. De rekryterades via föreningarnas hem-
sidor och telefonsamtal. Åldersspridningen mellan dem var stor, de var 
födda på 1950-talet, 1970-talet och 1990-talet. En stor åldersspridning med 
samtalsdeltagare i olika faser av livet kan vara negativ i fokusgrupper och 
hade enligt min uppfattning nog också en viss inverkan på talutrymmet 
i gruppen (Litosseliti, 2003). Förmodligen hade den yngsta samtalsdel-
tagaren kunnat ta mer plats eller utveckla andra resonemang i en mer 
åldershomogen fokusgrupp. Även här fick alltså, enligt min tolkning, ålder 
en inverkan på hur samtalsdeltagarna uppträdde. Samtidigt reflekterade 
samtalsdeltagarna på ett intressant sätt över sina olika åldrar och vad de 
medförde. Kvinnornas sysselsättning varierade mellan studier, arbete och 
att vara pensionerad, men alla var högskoleutbildade (varav en under ut-
bildning). De två äldre av kvinnorna hade barn. Två av kvinnorna ägde bil. 
Fokusgruppsamtalet genomfördes i en konferenslokal utan anknytning till 
någon av kvinnorna. Samtalet varade i en timma och 16 minuter, men var 
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så uppsluppet och intensivt att det förmodligen hade kunnat pågå längre 
om det inte hade varit för att jag hade bokat en för tidig tågbiljett och 
behövde resa hem.

Fokusgrupp F med föräldralediga kvinnor bestod av fyra kvinnor som 
befann sig på en öppen förskola i en mindre stad. Fokusgruppen genom-
fördes i ett rum i anslutning till förskolan. De flesta samtalsdeltagarna 
var föräldralediga på heltid, en på halvtid. De var relativt homogena i 
ålder, 25–45 år, och var samboende. Några av dem hade blivit tillfrågade 
av personalen vid ett tidigare tillfälle om de ville medverka, andra ställde 
upp spontant. Alla samtalsdeltagare ägde bil. Två av dem hade två bi-
lar i hushållet. Två av kvinnorna saknade arbete att gå tillbaka till efter 
 föräldraledigheten. I övrigt gjordes yrkestillhörighet inte särskilt relevant 
i samtalet. Ett tecken på det var att de under presentationsrundan en-
bart nämnde sina namn, sina barns namn och huruvida de hade träf-
fat någon av de andra förut på den öppna förskolan.35 En av kvinnorna 
bodde några mil utanför staden där vi sågs. Jag upplevde viss frustration 
under samtalet som jag tror hängde samman med att jag hade svårt att 
identifiera mig med kvinnorna och deras syn på miljöfrågorna. De ta-
lade mycket om praktiska omständigheter i sina liv och hur svårt det 
kunde vara att göra miljövänliga val när man hade barn. Min reaktion 
hänger troligtvis samman med hur jag vid den tiden tänkte kring indivi-
ders miljöengagemang och ansvarstagande.36 En annan aspekt som kan 
ha influerat min upplevelse av samtalet var att jag själv inte hade barn 
vid fokusgrupptillfället.37 Trots att jag och flera av samtalsdeltagarna var 
rela tivt jämngamla (jag var vid det tillfället 26 år) aktualiserade det här 
sam talet således inte samma identifikationsprocess hos mig som samtalet 

35. Eftersom det här fokusgruppsamtalet genomfördes 2009 och jag sedan dess har 
utvecklat tillvägagångssättet har jag inte några anteckningar om deras utbildning 
eller yrke.

36. Jag skriver mer om detta under rubriken ”Moderatorrollen” nedan samt i ”Me-
todologiska reflektioner kring diskursens dominans” i avhandlingens avslutande 
diskussion.

37. I och med att jag inte känner till deras utbildningsbakgrunder eller yrkesinrikt-
ningar kan jag inte spekulera i om även dessa kan ha inneburit en skillnad mellan 
oss.
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med Fokusgrupp B gjorde. Samtalet varade i en timma och 20 minuter.
Fokusgrupp G med manliga medlemmar i bilpool bestod av män som var 

medlemmar i två olika bilpooler i en mellanstor stad. Vi sågs en kväll när 
den ena bilpoolen skulle ha styrelsemöte i de lokaler som användes till 
möten.38 Fyra av samtalsdeltagarna var därför samlade för styrelsemötet, 
men även förberedda på att medverka i fokusgruppen före mötets början. 
En av styrelseledamöterna blev lindrigt sjuk dagen för mötet och det totala 
antalet samtalsdeltagare var plötsligt osäkert. Därför tog jag kontakt med 
en annan bilpool i samma stad och fann på så sätt ytterligare en samtals-
deltagare som var en flitig kund i den bilpoolen.39 Den mannen var därför 
den enda i gruppen förutom mig som inte hade träffat de andra samtals-
deltagarna tidigare. Delvis märktes det i samtalet, till exempel skrattade 
han inte alltid tillsammans med de övriga männen. Men han var högst 
delaktig i samtalet och i männens betoning av fördelarna med att inte äga 
bil. Männen var till yrket egna företagare eller tjänstemän på olika nivåer. 
Delar av samtalet utgick från den gemensamma nämnare som präglade 
gruppen, det vill säga frånvaron av egen bil och medlemskapet i bilpool. 
Bara en av dem talade om egna barn, men fler kan ha haft barn utan att 
nämna det. Jag upplevde ibland samtalet som lite trevande och osäkert. Jag 
hade, vad jag minns, inte träffat bilpoolmedlemmar förut och inte deltagit 
i liknande bilkritiska samtal. Det gjorde det hela unikt ur mitt perspektiv. 
Samtalet pågick under en timma och 40 minuter.

Fokusgrupp H med manliga bilister bestod av män som alla ägde och 
körde bil till vardags. De använde bilen till exempel för att ta sig till arbetet 
och mellan platser som måste besökas i arbetet. Två av samtalsdeltagarna 
hade nyligen pensionerats. De resterande tre männen arbetade som målare 
eller som fackligt aktiva inom vården. Minst en av samtalsdeltagarna var 
eller hade varit politiskt engagerad. Samtalsdeltagarna bodde i en mel-
lanstor stad. Vi möttes i ett grupprum på universitetet/högskolan i staden 
där de bodde. Två av männen arbetade tillsammans. De övriga samtalsdel-
tagarna kan möjligen ha träffats vid något tillfälle men verkade inte känna 

38. Bilpoolen drevs som ekonomisk förening med ideellt arbetande styrelsemedlem-
mar.

39. Den bilpoolen drevs av ett företag.
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varandra väl. Jag upplevde samtalet som avslappnat och relativt personligt. 
Det berodde delvis på att temat pensionering dök upp i presentationsrun-
dan. Samtalet inriktades ibland mot en form av erfarenhetsutbyte, jämfört 
med andra fokusgruppsamtal som exempelvis mer kunde likna debatter. 
Det bidrog förmodligen till min positiva känsla för det. Samtalet varade 
i en timma och 45 minuter.

Fokusgrupp I med nyblivna storstadspappor bestod av män som hade 
rekryterats via en pappagrupp. Jag hade nått dem via en kontaktperson 
som ledde pappagruppen men som inte ingick i fokusgruppen. Alla män 
i pappagruppen tillfrågades, bara tre valde att delta. Vi möttes i ett kon-
ferensrum på en av männens arbetsplats. Samtalsdeltagarna hade alltså 
träffats tidigare genom sin pappagrupp och eventuellt även på egna akti-
viteter utanför pappagruppen. Utifrån mitt intryck verkade de dock inte 
känna varandra väl. Ingen av männen ägde bil, men en var på väg att skaffa. 
Männen befann sig i en gemensam fas i livet som förstagångsföräldrar och 
var relativt jämna i ålder. Två av männen talade om sig själva som mycket 
reseintresserade medan den tredje talade om sig som väldigt miljöenga-
gerad. En av de reseintresserade männen visade sig dock även ha mycket 
tankar och åsikter om individers miljöansvar. Samtalet fördes främst mel-
lan honom och mannen som positionerade sig som miljöengagerad. Jag 
upplevde ibland samtalet som intensivt, sökande och något osäkert. Kan-
ske hängde det samman med en otydlighet från min sida beträffande min 
roll och kunskapsnivå. Ibland kändes det som att det skapades en strävan 
efter homogenitet i gruppen, som om det blev obekvämt att erkänna sina 
brister. Det kan även ha haft att göra med att männen enbart kände varan-
dra ytligt och ägnade sig åt att hantera den omständigheten. Kanske hade 
jag kunnat göra något åt detta om jag visat mer självdistans eller flexibilitet 
i min moderatorroll. Samtalet varade i en timma och 40 minuter.

I Fokusgrupp J med fackligt och/eller politiskt aktiva män ingick fyra män 
från en mellanstor svensk stad. Tre av männen var omkring 50 år, medan 
den fjärde var cirka tio år yngre. Jag fick intryck av att alla männen hade 
barn i varierande åldrar. De arbetade som elektriker, målare eller fackliga 
ombud på hel- eller deltid för dessa yrkeskategorier. Flera av dem var 
också politiskt engagerade i Socialdemokraterna. Männen verkade känna 
eller känna till varandra sedan tidigare. Deras partipolitiska tillhörighet 
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visade sig exempelvis genom att de under samtalet vände sig emot ”bor-
garna” och värnade om ”folket” eller ”arbetarna”. Men det förekom också 
att de inte var eniga. Det här var den fokusgrupp som jag vid genomför-
andet upplevde som mest kritisk mot att miljöfrågor skulle vara viktiga 
att beakta. Det här var exempelvis den enda gruppen där någon fyllde i 
ordet ”uttjatat” i min enkät som en association till ”klimatfrågor” (se bi-
laga 2). Det var också det enda samtal där någon sa sig vara skeptisk till 
klimat förändringarnas existens.40 Alla männen ägde bil. Två av männen 
antydde i presentationsrundan att de körde bil dagligen. Vissa av männen 
var tvungna att ha bil i arbetet. Samtalet genomfördes i en konferenslokal 
i männens hemstad och varade i en timma och 20 minuter.

Fokusgrupp K med cykelintresserade män bestod av tre män hemma-
hörande i en större stad. Jag fick kontakt med männen genom att skriva 
inlägg på två olika internetforum för cyklister. Forumen var inriktade på 
mountainbike- och landsvägscykling och på att fixa med och bygga om 
sin cykel. En av samtalsdeltagarna rekryterades inte via något av forumen 
utan var kollega till en av männen. Han delade dock intresset för cyklar 
och cykling, åtminstone på vissa sätt. Den tredje mannen var inte bekant 
med de övriga. Alla tre männen arbetade inom yrken som förutsätter 
högskoleutbildning. Jag fick inte intrycket att någon av männen hade 
barn. Samtalet inriktades till stor del mot cykling. De beskrev cykeln som 
sitt främsta transportmedel för förflyttningar i hemstaden. Framförallt 
cyklade de mellan arbetet och hemmet men för två av männen var cykeln 
också ett sätt att förflytta sig på landsbygden eller mellan städer. Jag fasci-
nerades under samtalet. Till stor del var det deras livsstil som skapade 
fascinationen men jag upplevde också att de personifierade vissa former 
av bilmotstånd som jag då nyligen hade mött i forskning om bilismen. 
Att vi delade erfarenheten av att leva utan bil samt var relativt jämn-
åriga bidrog till igenkänning från min sida. Avslutningen av samtalet blev 
mycket dystopisk, vilket också berörde mig. Vi möttes på ett grupprum på 
universitetet/högskolan i männens hemstad. Samtalet varade i en timma 
och 35 minuter.

Fokusgrupp L med föreningsaktiva män bestod framförallt av män som 

40. Jag skriver mer om det här samtalet nedan i avsnittet om moderatorrollen.
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var aktiva i olika föreningar. Två samtalsdeltagare var engagerade i en 
miljöorganisation, medan två var engagerade i en bilförening. De som var 
medlemmar i samma organisation gav intryck av att vara bekanta med var-
andra. Den femte mannen kände ingen av de övriga och blev kontaktad via 
en kommunal e-postlista med miljötema. Han arbetade med miljöfrågor. 
Utbildningsnivån i gruppen varierade från gymnasienivå till högskole-
utbildning. Minst en av männen hade barn, men barn var inget frekvent 
samtalsämne i det här fokusgruppsamtalet. Det här samtalet kom att bli 
det mest heterogena bland fokusgrupperna, framförallt sett till samtals-
deltagarnas syn på miljöfrågor. Även yrkeskategorierna varierade mer än 
i andra fokusgrupper. Vissa av männen använde och införlivade diskursen 
om individuellt miljöansvar i hög utsträckning, medan andra förhandlade 
diskursen och använde sig av konkurrerande diskurser. Jag upplevde att de 
miljöengagerade männen tog över samtalet på ett sätt som kan ha varit 
obekvämt för de övriga. Det här samtalet ingick i pilotstudien och ledde 
till att jag beslöt mig för att göra mer homogena grupper, åtminstone när 
det gällde syn på miljöfrågorna, i den mån jag kunde styra det.

Det kändes som om det här samtalet var präglat av en annan samtals-
kultur än de flesta andra fokusgruppsamtalen. Inriktningen på presenta-
tionsrundan kan ha fått konsekvenser för hur samtalsdeltagarna framstod 
i relation till varandra och vad som blev viktigt i gruppen. Samtalsdelta-
garna presenterade sig nämligen med hjälp av utbildning, professionell 
och föreningsaktiv verksamhet och inte som i vissa grupper genom att 
berätta om sitt privatliv och om de exempelvis levde ensamma eller hade 
familj. Samtalet fick en professionell och kunskapsinriktad ton. Tidvis 
påminde det om en debatt. Jag upplevde det ibland som en kraftmätning, 
men kanske hade någon annan upplevt det som ett kreativt samtal mel-
lan likasinnade och miljöintresserade personer och som en möjlighet för 
dem att dela idéer med varandra. Polariseringen mellan samtalsdeltagarna, 
som hade olika erfarenheter och kunskaper i relation till miljöfrågor, blev 
emellanåt stor. En bit in i samtalet fick jag en känsla av att rollen som 
moderator höll på att glida mig ur händerna. Tempot var högt och sam-
talet lite hetsigt. Jag hade svårt att ställa frågor, ibland även att hänga med 
i resonemangen. De tre miljöengagerade männen använde fraser jag inte 
var bekant med och som inte förklarades. De diskuterade ekonomiska och 
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politiska modeller som jag inte förstod. De refererade till olika uppgifter 
och drog snabba slutsatser. I efterhand kan jag konstatera att jag borde 
ha intagit en öppet oförstående position och bett dem förklara sina ut-
talanden, det hade kunnat skapa en mer jämlik samtalssituation mellan 
de olika männen. Men i stunden förhöll jag mig passivt till att inte förstå. 
Orsaken till det kan ha att göra med flera omständigheter. Skillnaden mel-
lan våra förkunskaper, att det här var ett av de första fokusgruppsamtalen 
jag genomförde, att jag var yngst samt den enda kvinnan i rummet kan ha 
försvårat möjligheten för mig att ifrågasätta männens dominans. Samtalet 
genomfördes i ett grupprum på bibliotek och varade i 2 timmar.

mODerATOrrOllen
Att vara moderator i en fokusgrupp försätter forskare i en något annor-
lunda position än som intervjuare av enskilda informanter. Sue Wilkinson 
menar att det som bland annat händer i en fokusgrupp är att forskarens 
överläge reduceras något. Det beror helt enkelt på att samtalsdeltagarna är 
i majoritet. Wilkinson argumenterar för att det gör fokusgruppen lämp-
lig för feministiska forskare som vill undvika stor maktobalans mellan 
forskaren och samtalsdeltagarna och istället ge informanter utrymme att 
uttrycka sig på sina egna villkor (Wilkinson, 1999). I metodlitteratur om 
fokusgrupper förekommer ibland rådet att moderatorn bör eftersträva 
ett relativt passivt förhållningssätt. Rådet grundar sig i en strävan att få 
samtalsdeltagarna att samtala ”fritt” med varandra och introducera ämnen 
utan forskarens inblandning (se t.ex. Wibeck, 2000:71). Jag har dock tagit 
en mer aktiv roll i samtalen än vad delar av metodlitteraturen om fokus-
grupper rekommenderar för ostrukturerade fokusgrupper.41 Bakgrunden 
till min inställning är en specifik erfarenhet från fokusgrupperna i ett 
närliggande forskningsprojekt (Dahl m.fl., 2012). Den feministiska mil-
jöforskaren Malin Henriksson och jag hade då till en början ambitionen 
att införliva rekommendationen om att vara passiva deltagare men aktiva 
lyssnare i fokusgrupperna. Vi planerade att till exempel vänta ut tystna-
der. När vi sedan genomförde strategin upplevde vi angreppssättet som 

41. Jag återkommer till fokusgruppernas grad av struktur.
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både påfrestande och kontraproduktivt eftersom det verkade göra sam-
talsdeltagarna, som var kollegor med varandra, osäkra. Det faktum att 
vi som forskare senare skulle analysera materialet men under samtalets 
gång förhöll oss passiva, innebar en risk att förstärka inbyggda makt-
förhållanden mellan samtalsdeltagare och forskare. Detta bidrog i så fall 
till att undergräva metodens potential att reducera makthierarkierna. Vi 
riskerade att framstå som otillgängliga kontrollanter istället för bejakande 
och intresserade lyssnare (Thomsson, 2010:94ff, 123f ).

I och med den erfarenheten har jag istället sett som min uppgift att 
försöka maximera interaktionen mellan samtalsdeltagarna och fungera 
som en uppmuntrande och bekräftande lyssnare, oavsett vilka positione-
ringar som samtalsdeltagarna har gjort (Kitzinger, 1994:106f; Thomsson, 
2010:94). Heléne Thomsson beskriver en liknande strategi som ett sätt 
att hantera maktobalansen i en intervjusituation där samtalsdeltagaren är 
underordnad intervjuaren (Thomsson, 2010:124). Jag strävade alltså efter 
att inta en bejakande position, till exempel genom att försöka förstå och 
om möjligt känna igen någons perspektiv och åsikter, även när dessa fö-
reföll ligga långt ifrån mina egna. Att försöka förstå samtalsdeltagarnas 
perspektiv har känts viktigt för mig, eftersom jag personligen annars skulle 
kunna ha en tendens att falla in i en kritisk hållning mot vissa samtalsdel-
tagares sätt att resonera kring det individualiserade miljöansvaret och sitt 
ansvarstagande. När jag antar ett sådant perspektiv löper jag en risk att 
betrakta de flesta argument som ”bortförklaringar” till varför människor 
inte vill utmana och förändra sina resvanor, samtidigt som jag ignorerar de 
behov och omständigheter som får människor att resonera så. Att stanna 
i en sådan dömande position är varken givande för mig som forskare el-
ler etiskt riktigt mot samtalsdeltagarna i studien. Det innebär därtill att 
jag i min syn på samtalsdeltagarna har riskerat att införliva och återskapa 
den individualiserade miljödiskursens perspektiv, vilket försvårar en re-
flekterande analys av denna. Det har även varit ett sätt att hantera att jag 
själv i olika grad har identifierat mig med samtalsdeltagarnas erfarenheter, 
livssituationer och ställningstaganden, vilket genomgången av de olika 
fokusgrupperna ovan visade på. När jag ansträngt mig har det trots detta 
visat sig vara ganska enkelt att känna förståelse och empati för de allra 
flesta positioneringarna.
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Risken med en alltför instämmande moderator kan vara att forska-
ren själv skapar en norm och hämmar oliktänkande positioner (Wibeck, 
2000:72). Jag inser att den risken finns med min bejakande strategi. Men 
jag menar att det ter sig något annorlunda när man som jag betraktar nor-
mer som oundvikliga och analytiskt intressanta inslag i fokusgruppsamtal. 
Jag utvecklar min syn på de normer (eller rättare sagt den diskurs) som jag 
förde in i fokusgruppsamtalen nedan under rubriken ”Forskarposition”, 
samt i kapitel fem.

Samtidigt tror jag att det är både etiskt och analytiskt värdefullt om 
moderatorn kan synliggöra och delvis utmana förgivettaganden och do-
minerande diskurser i samtalen. Överlag är flexibilitet värdefullt, det vill 
säga att moderatorn kan anpassa sig efter gruppens samspel och förutsätt-
ningar. Att moderatorn är aktiv på ett bejakande sätt menar jag ändå bär 
med sig en större potential än vad det innebär problem. Förhoppningsvis 
kan sannolikheten för att samtalsdeltagare upplever samtalsklimatet som 
bekvämt och givande öka. Mitt intryck är att de flesta samtalsdeltagarna 
i den här studien upplevde samtalen som trevliga och givande, även om 
jag givetvis inte kan veta det säkert. Några få samtalsdeltagare var dock så 
tystlåtna att jag fick intrycket att de inte var så bekväma.42

I linje med den här strategin har jag inte heller ställt några samtals-
deltagare ”mot väggen” i fokusgrupperna, genom att till exempel peka på 
motsägelser i deras uttalanden eller på andra sätt ifrågasätta deras posi-
tioneringar. Jag uppfattar inte heller sådana tillvägagångssätt som vanliga 
i fokusgrupper. När jag ibland har velat ställa kritiska frågor har jag gjort 
det i form av nyfikenhet, snarare än kritik. Däremot kunde det givetvis 
hända att samtalsdeltagarna själva utmanade varandra på olika sätt, men 
min bild är att det var sällsynt i grupperna.43

I olika fokusgrupper skapades som jag redan nämnt olika relationer 

42. Två samtalsdeltagare i två olika grupper föreföll tycka att närvaron i fokusgruppen 
var obekväm eller ointressant. Men inte heller det kan jag veta säkert.

43. Vid några tillfällen förekom det dock att samtalsdeltagare gjorde, vad jag upp-
fattade som, ovälkomna positioneringar av varandra. Det visade sig till exempel 
genom att den som blev positionerad fjärmade sig ifrån detta genom att lyfta fram 
nya aspekter av sig själv, eller genom att någon tillskrevs egenskaper eller åsikter 
som gruppen eller någon informant tidigare hade tagit avstånd ifrån.
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mellan mig och samtalsdeltagarna. Det här hängde bland annat samman 
med likheter och olikheter oss emellan. Thomsson betraktar likhet och 
olikhet mellan intervjuare och intervjuad som något som varken är givet 
bra eller givet problematiskt. Istället innebär både likhet och olikhet både 
fördelar och nackdelar, och nyckeln till framgång ligger i att intervjuaren 
tar fram det positiva av omständigheterna. Gemensamma erfarenheter kan 
exempelvis skapa trygghet, samtidigt som det kan leda till viss censur för 
att det kan vara svårt att bryta mot förväntningar. Olikheter i samtalsdel-
tagares erfarenheter kan leda till välutvecklade beskrivningar, men också 
innebära otrygghet på grund av frånvaron av grundläggande värderingar 
att luta sig emot i samtalet (Thomsson, 2010:120ff ). I efterhand betraktar 
jag i linje med Thomssons beskrivning både den olikhet och den likhet 
som jag upplevde som delvis problematiska. Olikheten var problematisk 
eftersom den gjorde mig osäker och upptagen med att inte avslöja mina 
känslor. Mina möjligheter att använda moderatorrollen produktivt mins-
kade (Kitzinger, 1994:106f; Thomsson, 2010:94). Likheten kan ha gjort 
mig mindre ifrågasättande, mer distanslös och mindre flexibel i min roll 
som moderator. Det här blev synligt till exempel när samtalsdeltagarnas 
ålder eller utbildningsbakgrund låg nära min egen, som i Fokusgrupp B 
med turismstudenterna eller Fokusgrupp K med cykelintresserade män. 
När samtalsdeltagarna var något äldre kände jag mig ibland mer bekväm 
med att använda moderatorrollen för att försöka maximera samtalsdelta-
garnas interaktion. Åldersbaserad olikhet blev något positivt. Möjligtvis 
innebar åldersskillnaden att jag lättare kunde distansera mig från tankar 
om samtalsdeltagarnas syn på mig och mer fokuserat gå in i uppgiften som 
moderator. I bästa fall kunde jag då använda mig av olika känslolägen på 
ett kreativt sätt, såsom nyfikenhet, intresse eller humoristiska inslag, för 
att skapa reaktioner i gruppen.

I mötet med Fokusgrupp J med fackligt och/eller politiskt aktiva män 
blev jag tydligt medveten om mig själv. Jag upplevde mig som obekväm 
med och ovan vid samtalsdeltagarnas sätt att prata med varandra. Det 
kändes som att det var min inställning till miljöfrågor och min posi-
tion som kvinna som skapade denna känsla av skillnad mellan mig och 
samtalsdeltagarna. De var män och av sina yrkestillhörigheter att döma 
förmodligen vana att vistas i mansdominerade miljöer. Själv kan jag upp-
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leva sådana miljöer som obekväma. Mitt obehag kan alltså ha handlat om 
mina erfarenheter och känslor inför vissa samtalskulturer. Men den kan 
också ha förstärkts av klassrelaterade positioneringar eftersom männen 
ägnade sig åt arbetaryrken medan jag ägnade mig åt forskarutbildning. 
Oavsett orsak så fick min plötsliga medvetenhet om detta under samta-
lets gång mig att försöka verka avslappnad och bejakande, på ett sätt som 
jag i andra fokusgrupper inte behövde anstränga mig för att vara. Ett 
belysande exempel på motsatt situation var i mötet med Fokusgrupp K 
med cykelintresserade män, vilket präglades av mer likhet vad gällde både 
utbildningsnivå, livsstil och miljösyn mellan mig och samtalsdeltagarna. 
Där behövde jag inte anstränga mig alls för att vara bejakande (vilket 
även gällde Fokusgrupp B). En trolig förklaring är att samtalsdeltagarna 
positionerade sig på sätt som påminde om mina egna tankar kring ämnet, 
även om de var mer kritiska till individualiseringen av miljöansvar än vad 
jag var vid tillfället.

En annan oönskad effekt i mötet med Fokusgrupp J med fackligt 
och/eller politiskt aktiva män var att jag efter en stund förstod att vissa 
samtals deltagare uppfattade mig som en expert. Alltför sent gjorde jag 
reflektionen att det hade varit värdefullt både för samtalet och för makt-
relationerna i gruppen om jag hade betonat min egen okunskap om exem-
pelvis naturvetenskapliga perspektiv på miljöfrågor och poängterat mitt 
intresse för deras synsätt när jag inledde diskussionen (Wibeck, 2000:72).

I mötet med Fokusgrupp L med föreningsaktiva män hände något an-
nat med min roll som moderator. Jag hade svårt att stå emot den dominans 
som det individualiserade miljöansvaret, men också vikten av att ha kun-
skap om olika miljöfrågor, fick i samtalet. När någon frågade mig hur jag 
själv reste, framhöll jag min erfarenhet av att semestra med tåg snarare än 
min planerade flygresa till USA. Även om det kan verka som en mindre 
detalj hade jag kanske kunnat möjliggöra ett mer tillåtande samtalsklimat, 
genom att inte själv förstärka den dominans som vissa samtalsdeltagare 
och det individualiserade miljöansvaret hade fått i samtalet.

Som framgått varierade min upplevelse av moderatorrollen. Det kan 
ha påverkat samtalens innehåll genom att samtalsdeltagarna uppfattade 
mig på något olika sätt och sedan positionerade sig i relation till den upp-
fattning de fick. Men även om jag hade hanterat vissa former av likheter 
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och olikheter mer genomtänkt, så hade samtalen givetvis ändå varierat på 
grund av att grupperna bestod av olika och unika individer. Jag tror också 
att min närvaro och samtalsdeltagarnas föreställningar om mig tenderade 
att ha större betydelse för samtalet i de fokusgrupper som bestod av tre 
samtalsdeltagare än i dem som bestod av fem samtalsdeltagare. När färre 
personer deltog i samtalet kan det ha inneburit att samtalsdeltagarna i 
högre utsträckning positionerade sig i relation till mig än när fler personer 
närvarade.

Så här i efterhand blir det även tydligt att min upplevelse av fokus-
grupperna har formats av det faktum att min egen position har förändrats 
mycket under de år som studien har pågått. Under årens lopp har diskur-
sen om individuellt miljöansvar alltmer framträtt som en diskurs som jag 
behöver distansera mig ifrån. Den här utvecklingsprocessen har sannolikt 
bidragit till att jag har betraktat olika fokusgrupper på olika sätt utifrån 
var jag för tillfället själv befunnit mig.

genOmFörAnDe
I och med att de första och sista fokusgruppsamtalen genomfördes med 
tre års mellanrum har jag utvecklat och förändrat fokusgrupproceduren 
något allteftersom jag har sett behov av det. I fokusgruppomgången med 
manliga samtalsdeltagare 2010 inleddes samtalen med ett stimulusmate-
rial (se t.ex. Wibeck, 2010:82f ). Anledningen var att jag ville låta samtals-
deltagarna fundera en stund enskilt på vad resor och miljöfrågor betydde 
för dem. Jag ville även leda in dem på personliga och känslomässiga as-
pekter av frågan, vilket jag trodde kunde bli svårt. Victoria Wibeck föreslår 
att stimulusmaterial bör utformas så att det väcker frågor och inspirerar 
till diskussion, medan man bör undvika att presentera svar i materialet 
(Wibeck, 2010:78f ). Jag satte samman ett stimulusmaterial som bestod 
av en kort enkät (se bilaga 2). Enkäten innehöll två frågor där samtals-
deltagarna först skulle ringa in vilka associationer de fick av ordet resor 
och därefter av ordet klimatförändringar. Jag analyserade aldrig deras svar 
på enkäten. Istället betraktade jag den dels som ett sätt att uppmuntra 
samtals deltagarna att börja associera, dels som en resurs för mig under 
samtalets gång. Det gav mig nämligen en möjlighet att referera till deras 
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svar om jag till exempel ville föra in samtalet på ett nytt område.
Men när jag skulle genomföra nya fokusgruppsamtal 2012 tyckte jag 

inte att enkäten hade bidragit med så mycket och valde att inte upprepa 
tillvägagångssättet. En orsak var att de tidigare fokusgrupperna hade visat 
att samtalsdeltagarna verkade ha lätt för att tala om miljöfrågor på ett per-
sonligt sätt och inte bara i relation till samhället eller politiken, vilket jag 
då tyckte var viktigt. Inför fokusgrupperna 2012 var jag däremot mer mån 
än tidigare om att få fram bakgrundsinformation om samtalsdeltagarna. 
Jag hade insett att sådan information var värdefull att känna till och att jag 
tidigare hade varit beroende av vad som nämndes spontant under presen-
tationsrundan eller i samtalet. I fokusgrupperna 2009 och 2010 tillfrågades 
samtalsdeltagarna alltså bara om kontaktuppgifter och ålder. Vid samtalen 
2012 fick grupperna fylla i kontaktuppgifter samt civil stånd, utbildning, 
ålder, sysselsättning och om de hade barn. Det fick som konsekvens att 
jag har tillgång till mer bakgrundsinformation om de kvinnliga samtals-
deltagarna än om de manliga.

Mina inledningsanföranden var relativt lika i fokusgrupperna 2009, 
2010 och 2012 (se bilaga 1, 3 och 4), men inte identiska. Jag presenterade 
mig själv och vad min studie handlade om. Jag beskrev mig själv som in-
tres serad av hur olika människor tänker kring klimataspekter av resor eller 
kring resor och miljöfrågor. Jag nämnde något om vad som känneteck nade 
de andra fokusgrupper som jag redan haft och de jag skulle ha samtal 
med. Jag uppmanade dem att tolka ämnet väldigt brett; till exempel kunde 
många olika sorters resor diskuteras. Jag informerade om upplägget på 
samtalet och vad jag hade för förhoppningar inför det. Det innebar att jag 
nämnde att jag hade ett antal frågor men att de gärna fick föra samtalet 
själva och ställa frågor till varandra. Jag poängterade att det var viktigt att 
samtalsdeltagarna diskuterade ämnet på ett sätt som de tyckte var intres-
sant. Jag uppmuntrade dem att lyfta olika aspekter av frågan och gärna ta 
in perspektiv som man inte brukar tala om i exempelvis mediedebatten. 
Det sistnämnda var ett försök att stödja eventuella kritiska eller ovanliga 
positioneringar som riskerade att inte komma till uttryck. Jag ville också, 
om möjligt, uppmuntra samtalsdeltagarna att slappna av och inte känna 
sig tvingade att presentera specifika, till exempel så kallat politiskt kor-
rekta, synsätt. Även om det ”politiskt korrekta” kan vara nog så intressant 
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att få syn på, ville jag få fram de förhållningssätt och perspektiv som sam-
talsdeltagarna själva såg som betydelsefulla. Jag berättade också om den 
konfidentialitet som gällde för deras medverkan och informerade om att 
jag spelade in samtalet för att kunna analysera det mer i detalj.

Efter min inledning följde en presentationsrunda där samtalsdelta-
garna sa något om sig själva. Innehållet i presentationsrundan varierade 
beroende på om samtalsdeltagarna kände varandra sedan tidigare eller inte 
och beroende på min och samtalsdeltagarnas förförståelse av varför just de 
ingick i gruppen. Det innebar att de ofta, åtminstone delvis, presenterade 
sig med hänvisningar till det som förenade dem. Ibland var detta ett resul-
tat av en direkt uppmaning från min sida, genom att jag bad dem att till 
exempel berätta om vilken organisation de var med i och hur det kom sig 
att de gått med i den. Men det kunde också vara ett resultat av en enskild 
samtalsdeltagares initiativ. I Fokusgrupp H med manliga bilister aktuali-
serade exempelvis en av männen sin pensionering i presentationsrundan, 
vilket sedan flera av männen förhöll sig till.

Under insamlingsperioden 2012 genomförde jag vid något tillfälle en 
avslutande ”runda” där samtalsdeltagarna i tur och ordning fick samman-
fatta sin upplevelse av samtalet. Det visade sig vara en bra idé som bidrog 
till intressanta positioneringar. Rundan ledde nämligen till att samtals-
deltagarna positionerade sig i relation till övergripande tendenser som de 
förknippade med samtalet.

intervjuguide och graden av struktur
Fokusgruppsamtalen var semistrukturerade till sin karaktär. Det innebär 
att samtalen strukturerades av en intervjuguide (se bilaga 1, 3 och 4) men 
att denna bara delvis styrde samtalet. Intervjuguiden användes som ett 
sätt att minnas vilka teman som jag ville att samtalet skulle täcka in och 
ett sätt att hjälpa mig reflektera kring vilka teman som gruppen tenderade 
att ta upp. Alla frågor i intervjuguiden ställdes alltså inte. Många av de 
frågor som ställdes var istället följdfrågor som utgick från det samtal som 
samtalsdeltagarna förde och syftade till att utforska deras perspektiv el-
ler – när de uttryckte sig knapphändigt – uppmuntra dem att berätta mer. 
En inledande fråga ställdes dock alltid och löd ungefär: ”Tänker ni på hur 
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era resor påverkar klimatet? Vad tänker ni om det?”44 Andra exempel på 
frågor som ställdes i flera fokusgrupper var: ”Hur tänker ni när ni åker 
på semester?”, ”Tror ni att andra människor resonerar ungefär som ni när 
det gäller resor och miljöfrågor?” och ”Tror ni att det spelar någon roll 
om man är man eller kvinna för hur man resonerar kring miljöfrågor och 
resor?” Jag ställde också oftast en fråga om hur de såg på ansvar i relation 
till miljöfrågor.

I vissa grupper kompletterades intervjuguiden med frågor i relation 
till gruppens gemensamma erfarenhet eller position. I fokusgruppen med 
nyblivna pappor frågade jag om deras syn på miljö och resor hade föränd-
rats sedan de blev föräldrar. I fokusgruppen med kvinnor som var med 
i bilorganisationer bad jag dem att berätta om sin syn på bilen. Detta 
gjordes för att om möjligt aktualisera de diskurser som jag betraktade 
som särskilt intressanta och kunna analysera deras förhållningssätt och 
förhandlingar av dem.

Som framgått ställde jag inte explicita frågor om hur samtalsdeltagarna 
såg på individualiseringen av miljöansvar. Denna diskurs berördes sällan 
explicit i samtalen. Ändå menar jag att jag med hjälp av mina teoretiska 
verktyg kan analysera samtalen i relation till diskursen. Jag hävdar alltså 
att diskursen var närvarande även om varken jag eller samtalsdeltagarna 
explicit benämnde den.

AnAlYS OCh TemATiSering
Forskarposition
Det går inte att komma ifrån att forskare använder sig av sig själva, sina 
erfarenheter, kunskaper, kontaktnät, känslor, sympatier med mera för att 
göra analyser. Att förneka det ser jag som mer problematiskt än att er-
känna det. Den feministiska teoretikern Donna Haraway kallar en sådan 
illusorisk och kroppslös forskarposition för ett gudstrick (god-trick) (Ha-
raway, 1991). Det innebär att forskaren låtsas betrakta sitt forskningsma-
terial från en plats som inte är kontextuell och ser sig som någon som kan 

44. I de två fokusgruppsamtal som genomfördes 2009 var inledningsfrågan annor-
lunda, nämligen: ”Vilken roll spelar resor i era liv just nu?”
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skapa objektiv kunskap (se även Lykke, 2008:16ff ). Haraways förslag för 
att undgå gudstricket är att situera sig som forskare och skapa kunskap 
från en viss plats och om en viss plats i världen. Det innebär att forskaren 
synliggör varifrån analysen görs och vem som gör den. I anslutning till 
det vill jag framhålla att jag inte ser mina tolkningar av samtalsdeltagarnas 
diskursanvändning som de enda möjliga tolkningarna av vad som utspe-
lade sig i fokusgruppsamtalen. Tvärtom kan många andra tolkningar ha 
varit möjliga och även rimliga. Istället för att eftersträva objektiva forsk-
ningsresultat menar jag att det som avgör om en analys är rimlig och 
berättigad är dess förmåga att skapa meningsfull och ny kunskap i relation 
till specifika samhälls- och kunskapskontexter (se t.ex. Kvale & Torhell, 
1997:11f ). God forskning innebär då att tidigare förgivettagna omständig-
heter kan ifrågasättas genom att de blir belysta på nya sätt. Det ser jag som 
en meningsfull målsättning för en sådan här studie.

Jag har använt vissa former av situering i den här studien men inte 
andra. Jag har inte berättat om min bakgrund, mina sympatier eller på 
något mer djupgående sätt låtit läsaren få lära känna mig som person. 
Däremot har jag i de fall jag har sett det som relevant för studiens resul-
tat – särskilt i mötet med vissa fokusgrupper – synliggjort mig själv. Jag 
har också beskrivit och kommer nedan i det här kapitlet att beskriva delar 
av den utvecklingsprocess som avhandlingsarbetet har inneburit för min 
egen syn på miljöansvar. Den innebär nämligen att jag under arbetet har 
blivit alltmer kritisk till den individualiserade miljödiskursen och dess 
verklighetsbeskrivning. Samtidigt kan jag både minnas och delvis fort-
farande i vissa stunder se med diskursens ”ögon”. Nedan kommer jag att 
återkomma till hur den processen har pågått parallellt med processen att 
finna materialets röda tråd och teman.

Tolkningsprocess
Fokusgruppmaterialet är mycket rikt och visar på många aspekter av hur 
individer resonerar om resandets klimataspekter och sitt och andra indi-
viders miljöansvar. Under arbetets gång har jag därför prövat flera olika 
sätt att tematisera det material som den växande och olikartade skaran av 
fokusgrupper skapade.
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Till en början höll jag isär analysen av olika fokusgrupper. Analyserna 
var alltså gruppspecifika, jag analyserade och presenterade varje grupp för 
sig (Dahl, 2009). På så sätt kunde jag ta mig tid att beskriva samtalsdel-
tagarna för läsaren. Jag kunde ge en bild hur jag uppfattade samtalet och 
dess utveckling genom att till exempel undersöka förskjutningar i positio-
neringarna under samtalets gång. I vissa grupper var det särskilt intressant 
att följa samtalets växlingar. Det som var specifikt i varje fokusgrupp-
samtal kunde synliggöras och diskuteras grundligt. Det specifika kunde 
röra hur relationerna mellan samtalsdeltagarna i gruppen hanterades, hur 
stämningen var, vilka teman samtalet inriktade sig på och hur positione-
ringarna utvecklades under samtalets gång. Dessa analyser ökade möjlig-
heten att förstå hur enskilda samtalsdeltagares positioneringar skapades 
i relation till det sammanhang där de uppstod. Det fanns utrymme för 
analyser som utforskade sambanden mellan interaktionen och samtalets 
innehåll. Jag analyserade vid den tidpunkten alltså fokusgruppsamtalens 
kontextuella natur i högre utsträckning än senare.

Men att enbart analysera grupperna som enskilda företeelser hade 
också uppenbara nackdelar. Helhetsintrycket blev fragmentariskt. Jag 
kom till en punkt när jag ville dra paralleller mellan grupperna. Jag ville 
poängtera att det sätt på vilket samtalsdeltagarna talade om individualise-
rat miljöansvar i en grupp liknade en annan grupps sätt. Jag såg paralleller 
mellan hur enskilda samtalsdeltagare i olika grupper angav gemensamma 
motiv för ansvarstagande för miljön eller visade liknande tendenser i sitt 
kritiska förhållningssätt till individers ansvarstagande för miljön. Ifall jag 
istället tematiserade materialet på en gruppövergripande nivå skulle jag 
kunna belysa de teman som jag såg som mest intressanta. Analysen skulle 
också kunna bli friare, jag kunde använda mig av två eller tre fokusgrupper 
för att diskutera ett tema och andra grupper för att diskutera andra teman. 
Det kändes som ett steg framåt analytiskt som höjde både svårighetsgra-
den och analysnivån.

Inför den delstation i avhandlingsarbetet som på min institution kallas 
60 %-seminariet påbörjade jag därför under våren 2011 en tematisk analys 
av de sex fokusgrupper med män som då utgjorde mitt empiriska mate-
rial. Tematiseringen som jag gjorde var resultatet av ett relativt teorinära 
förhållningssätt (Widerberg, 2002:145). Jag analyserade männens posi-
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tioneringar med hjälp av maskulinitetsteori. Jag skrev om hur de för-
handlade om auktoritetspositioner, om motiv och ”motpositioner”45 som 
aktualiserades i relation till miljön. Jag tyckte också att frågan om ansvar 
var viktig. Jag delade upp temat ”ansvar” i systemets respektive individens 
ansvar och analyserade de konstruktioner av individer som uppstod i rela-
tion till dessa.

Efter seminariet blev jag rekommenderad att genomföra fler fokus-
gruppsamtal. Jag bestämde mig som sagt då för att inkludera även kvinnor 
i materialet, som kom att omfatta sex nya fokusgrupper.46 Nu blev saker 
och ting mer komplicerade. Inför den sista empiriinsamlingen hade jag 
nått en viss bild av den tematisering jag skulle göra. Efteråt var jag dock 
tvungen att omvärdera den när materialet från sex nya fokusgrupper skulle 
analyseras och tematiseras i förhållande till de första sex.

Efter transkriberingen kom kodningsfasen. Lite förenklat kodade jag i 
den här fasen materialet utifrån tre principer. Den första principen innebar 
att jag vägleddes av de positioneringar som hade visat sig vara analytiskt 
givande och intressanta i de tidigare fokusgrupperna. Dessa positione-
ringar var till exempel drivkrafter, motpositioner och sätt att uttrycka 
eller konstruera miljöengagemang. För det andra gjorde jag koder som 
var inspirerade av de perspektiv från tidigare forskning som fått mig att 
genomföra ett målinriktat urval. Det innebar att jag sökte efter positione-
ringar i relation till bilen, föräldraskap och genusdiskurser. För det tredje 
skapade jag koder utifrån mitt övergripande intresse för positioneringar i 
relation till att resa miljövänligt eller på andra sätt tillskriva sig individuellt 
miljöansvar. Det innebar att jag kodade positioneringar till olika fordon, 
till olika argument för och emot olika former av resande och tillfällen när 
olika argument och resonemang kring detta bemöttes i samtalen. Det 
resulterade i koder som ”bilpositionering”, ”miljöpositionering”, ”cykel-

45. Motpositioner är ett teoretiskt begrepp som innebär ett avståndstagande. När 
motpositioner förekommer i samtalen kan det få olika ”andra” att framstå som 
avvikande och problematiska. Jag använder inte det här begreppet analytiskt i 
avhandlingen men har haft det med mig under analysprocessen.

46. Eftersom jag ville ha lika många fokusgrupper med kvinnor som jag haft med män 
så blev det fem nya fokusgrupper, samtidigt som en fokusgrupp från pilotstudien 
återigen blev aktuell.
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positionering”, ”resepositionering” och ”identitetspositionering”. Men det 
resulterade också i koder som inte direkt handlade om positionering utan 
snarare om olika aktualiserade diskurser, såsom ”miljödiskurser”, ”miljöan-
svar”, ”miljö i vardagen”, ”miljökänslor”, ”miljöargumentation” och ”familj” 
eller ”klass”. Eftersom jag också var intresserad av stämningen i samtalet 
och hur genus blev aktuellt gjorde jag därtill koder som ”reaktioner på 
positionering”, ”humor”47, ”konflikt” och ”genus aktualiseras”. Jag grup-
perade koderna och funderade över nästa steg.

Nästa steg visade sig vara svårt. Jag försökte dela in koderna i grupper 
som så småningom kunde redovisas i avhandlingskapitel. Jag sökte efter 
en röd tråd. Ingen given röd tråd infann sig. Däremot fann jag en stor 
mängd intressanta omständigheter och aspekter som jag ville analysera. 
Orsaken till svårigheterna var att det komplexa fokusgruppmaterialet 
innehöll en mycket stor mängd analysmöjligheter. Jag hade svårt att välja 
ut någon överordnad princip. Jag hade också svårt att välja ut fem, sex 
avgränsade teman som täckte in vad jag ville säga utan att gå in i varandra. 
Det var helt enkelt svårt att dra gränser mellan olika teman. De visade sig 
istället vara sammanvävda. De växte och blev hur stora som helst. Under 
den här fasen infann sig en matthet inför materialets alla möjligheter och 
en rädsla för att välja ”fel” teman.

Den feministiska forskaren Karin Widerberg har beskrivit analyspro-
cessens vedermödor i sin bok Kvalitativ forskning i praktiken (2005). Hon 
skriver till exempel om hur hon avbröt arbetet med ett analysprogram 
för att det inte lät henne arbeta med sin helhetsförståelse av materialet. I 
själva verket hade hon redan en bild i huvudet av hur det planerade ka-
pitlet kunde se ut. Hon föreslår att forskare i sådana lägen istället skriver 
först och reflekterar och reviderar senare. Längre fram kan man reflektera 
över vilka konsekvenser de val man gjorde fick för för det övergripande 
mönster som man tecknar, och vilka teman som föll utanför (Widerberg, 
2002:147ff ). Widerberg beskriver ett annat analysproblem än det som jag 
upplevde men jag såg ändå hennes råd som produktivt. När jag gav upp 
försöken att hitta den röda tråden som kunde strukturera redovisningen 
av det empiriska materialet så kunde jag nämligen börja skriva och ana-

47. I koden humor inkluderades skratt och skämt som gjordes under samtalen.
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lysera. Strategin innebar att jag prövade teman istället för att vänta ut en 
lösning. Jag började där inspirationen fanns. Jag valde ett tema som jag 
kände mig säker på att jag ville ha med i texten eller en analys som kändes 
grundläggande och viktig, utan att hela tiden tänka på helheten. På så sätt 
åstadkom jag någon form av intuitiv tematisering och kom framåt med 
arbetet (Widerberg, 2002).

Jag skrev utkast till tre empiriska kapitel utifrån teman som jag ansåg 
var givna och nödvändiga att få med. Under skrivandet gick jag mellan 
texten, koderna och det empiriska materialet. Jag genomsökte kontinu-
erligt transkriptionerna utifrån det tema som jag just då arbetade med. 
Jag valde citat som belyste det jag undersökte. Ibland hade jag en idé om 
kapitlets struktur redan i början av skrivandet, ibland inte. Först någon 
månad senare började jag fundera över helheten igen. Hur förhöll sig 
kapitlen till varandra? Vad hamnade utanför? Så småningom infann sig 
en idé om ytterligare två kapitel som kunde komplettera de tidigare. Nu 
hade jag kommit fram till den station i doktorandarbetet som vid min 
institution kallas för slutseminariet. Jag presenterade ett manus som hade 
inriktats på samtalsdeltagarnas förhållningssätt till temana individuellt 
ansvarstagande, utlandsresande i relation till dess miljöaspekter, bilen och 
bilkörning och förutsättningarna för att visa engagemang för miljöfrågor 
i sociala sammanhang. Slutligen ingick även ett kapitel om hur konsensus 
och konflikter skapades i samtalen.

Under den här fasen blev det allt tydligare att jag analyserade samta-
len som tillfällen då individers miljöansvar förhandlades, snarare än som 
tillfällen när relationen mellan resor och miljöfrågor förhandlades som jag 
initialt hade utgått från. Den insikten berodde delvis på att samtalsdel-
tagarna verkade tala om miljöfrågor på ett mer allmänt sätt än bara i 
relation till resande. Det förekom att någon uttryckte frustration över att 
det var just resor som skulle diskuteras, miljöfrågorna var ju så mycket 
bredare. Vissa samtalsdeltagare positionerade sig alltså emot min avgräns-
ning av frågan. Det här fick mig att överge den och utgå från att resor var 
ett exempel snarare än en utgångspunkt för vad de talade om. Deras ex-
empel handlade ofta om resor, men den problematik som de förhandlade 
var bredare än resandets miljökonsekvenser. Även under slutseminariet 
framkom synpunkter som gjorde att jag såg det som nödvändigt att göra 
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om avhandlingens tematisering och kapitelstruktur ytterligare en gång. 
Synpunkterna handlade bland annat om min forskarposition i relation 
till diskursen om individuellt miljöansvar. Jag behövde ta ett steg tillbaka 
och se till att inte själv återskapa den diskurs som jag studerade. Men 
det var också ett problem att kapitlen (återigen) gick in i varandra. Efter 
en period av viss teoretisk nyorientering beslöt jag mig för att överordna 
analyserna av det individualiserade miljöansvaret över alla andra teman i 
materialet. Det som tidigare varit det första empiriska kapitlet, om ansvar, 
fick alltså bli min röda tråd. Samtalsdeltagarnas olika förhållningssätt till 
och förhandling av den individualiserade miljödiskursen fick strukturera 
avhandlingen. Den omarbetning som följde är den som allra mest format 
slutprodukten och skapat avhandlingens slutliga utseende.

I och med den här beskrivningen av min analysprocess vill jag ge läsa-
ren en förståelse för vägen till den text som hen har framför sig. Men jag 
vill också betona det som blir uppenbart av en sådan här utvecklingspro-
cess, nämligen att den slutgiltiga tematiseringen bara är en av flera möj-
liga framställningsmöjligheter för avhandlingens empiri. Det har funnits 
många andra analyser som har varit fullt möjliga. Men för att kunna be-
rätta en berättelse istället för många var vissa tvungna att förbli oberättade. 
Min slingriga analys- och tematiseringsprocess kan också säga något om 
fokusgruppmaterialet. Som jag redan nämnt är det ett rikt forskningsma-
terial och det har varit en glädje att arbeta med det. Men analytisk rikedom 
innebär också svårigheter. Fokusgruppmetodens fördelar är på sätt och 
vis även dess nackdel. Exempelvis var den interaktion som utspelade sig 
i fokusgrupperna både händelserik och spännande. Men den ledde mig 
också in i en situation där jag var tvungen att renodla och avstå från många 
intressanta analyser för att kunna skapa en enhetlig analytisk berättelse.

Diskursanalytisk inriktning och analysnivå
Under arbetets gång har jag inspirerats av olika diskursanalytiska synsätt 
på hur individer förhandlar, formas av och formar diskurser. Diskurs-
psykologisk feministisk forskning har varit en stor inspirationskälla på 
grund av fascinerande analyser av hur individer återskapar och förhandlar 
kön med hjälp av genusdiskurser (se t.ex. Wetherell & Edley, 1999). Men 
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olika diskursanalytiska inriktningar är inte helt förenliga. De har exem-
pelvis olika förståelse av individers agens och diskursernas strukturella 
verkan (Baxter, 2003:48f ). Mot slutet av forskningsprocessen har jag där-
för avgränsat mig till att utgå från den poststrukturalistiska diskursteorins 
utgångspunkter snarare än den diskurspsykologiska. Det här innebär att 
jag använder fokusgruppmaterialet för att studera människors diskursan-
vändning i relation till diskursen om individuellt miljöansvar. Jag gör det 
med hjälp av den poststrukturalistiska feministiska diskursanalytiska teo-
ribildningen som jag beskriver närmare i kapitel två (Weedon, 1987; Bax-
ter, 2003). Baxter menar att en sådan diskursanalys varken kan likställas 
med samtalsanalys eller kritisk diskursanalys men delar vissa ambitioner 
med båda dessa inriktningar (Baxter, 2003:45ff; se även Baxter, 2002).48

Renodlad samtalsanalys (CA) ägnar sig åt att systematiskt studera hur 
samtal förs. En sådan analys av fokusgruppsamtalen görs inte i den här 
studien. Inom samtalsanalys finns också en ambition om att inte analy-
sera samtal utifrån perspektiv eller teman som inte explicit visat sig vara 
viktiga för de samtalsdeltagare som deltagit (se t.ex. Schegloff, 1997; Speer, 
2002). Det stämmer inte heller överens med den här studiens genomför-
ande och anspråk. Även om jag analyserar individers förhållningssätt och 
användning av diskurser så har jag inte tilldelat samtalsdeltagarnas egna 
perspektiv den överordnade betydelse som samtalsanalytiskt inriktade 
forskare gör. Min analytiska position som forskare är således mer distan-
serad från samtalsdeltagarnas egna tolkningar än den samtalsanalytiska 
forskarpositionen. Min position är följaktligen förbunden med en tilltro 
till forskarens förmåga och möjlighet att göra meningsfulla tolkningar av 
samband mellan det specifika samtalet och tillgängliga diskurser i andra 
besläktade sammanhang.

Men även om Baxters syn på diskursanalys har influerat mig så gör 
jag inte en lika detaljerad analys av samtalssekvenser som hon gör (Baxter, 
2002). Det ser jag som ett resultat av fokusgruppmaterialets omfång och 

48. Exempelvis delar Baxter den syn på diskurser som är vanlig inom kritisk dis-
kursanalys men den ambition om att göra mikroanalyser av interaktion som är 
vanlig inom diskurspsykologisk analys och samtalsanalys (Baxter, 2003:45ff; se 
även Wetherell, 1998).
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mina analytiska val snarare än olika teoretiska perspektiv. Eftersom sam-
talsdeltagarnas förhållningssätt till diskursen om individuellt miljöansvar 
har analyserats utifrån hur den diskursen används i förhållande till andra 
diskurser har analysnivån oftast, men inte alltid, hamnat på en något mer 
övergripande nivå.

Som jag skrev i kapitel två innebär min teoretiska utgångspunkt att jag 
gör ett antagande om att diskurser kan bidra med mening och samman-
hang även i möten mellan människor som aldrig har träffats, såtillvida att 
de åtminstone delvis är bekanta med samma diskurser. Diskurserna utgör 
alltså en eventuell länk mellan de olika fokusgrupperna. Det är denna länk 
och dess inblandning i kontextuella förhandlingar och förskjutningar som 
jag undersöker. Därför har jag frågat mig på vilka sätt positioneringar i 
olika grupper antingen påminner om varandra eller skiljer sig åt. Det 
individualiserade miljöansvaret har visat sig vara en sådan diskursiv länk 
mellan samtalen. Den diskursen gjordes aktuell på något sätt i alla samtal.

Samtidigt har jag också velat vara öppen för mönster som är ovanliga 
i materialet och kanske bara uppträder i en fokusgrupp. Jag menar att 
även dessa mönster visar på individers möjligheter att förhålla sig till och 
förhandla individualiserat miljöansvar och därför är relevanta för studien. 
Fokusgruppernas olika sammansättningar gör variationerna i materialet 
stora. Det ser jag som en möjlighet att göra meningsfulla analyser av de 
villkor som formar individers individuella miljöansvar. Det bidrar också 
till ökad förståelse för hur individer förhandlar och utmanar dessa villkor.

En del av analysen har bestått i att identifiera andra diskurser än den 
individualiserade miljödiskursen. I avhandlingens empiriska kapitel före-
kommer de som dominerande diskurser, stödjande diskurser, konkurrerande 
diskurser och motdiskurser. I kapitel två gick jag igenom hur jag ser på 
skillnaderna mellan dessa och hur jag förstår deras relationer med varan-
dra. Den fråga som återstår är hur jag har gått till väga för att identifiera 
vad som är en diskurs.

När jag har identifierat diskurser har jag utgått från den ovan citerade 
tolkningen av Foucault som Hall förmedlade när han skrev så här:
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By ”discourse”, Foucault meant ”a group of statements which provide 
a language for talking about – a way of representing the knowledge 
about – a particular topic at a particular historical moment […].” (Hall, 
2001:72)

Jag har alltså sökt efter ett sätt att tala om, och därmed beskriva, världen 
som i sig skapar möjligheter att förstå något. Med andra ord har jag sökt 
efter verklighetsbeskrivningar. Mer specifikt har de analytiskt relevanta 
diskurserna bestått av verklighetsbeskrivningar som fyllde en funktion 
för samtalsdeltagarnas positioneringar. På så vis blev användningen av 
diskurser central. Samtidigt går de avvägningar som är inblandade när 
diskurser ska identifieras alltid att ifrågasätta. I mitt fall har det ibland 
varit svårt att dra gränser mellan diskurser. Det är inte lätt att avgöra 
var en verklighetsbeskrivning slutar och en annan tar vid. Det är inte 
heller alltid givet vilka, av alla de diskurser som används i samtal, som är 
mest analytiskt relevanta och således bör nämnas. Därtill har nivån på 
diskurserna ibland väckt frågor. Vissa relativt avgränsade diskurser som 
identifieras i avhandlingen skulle kanske kunna sättas samman till mer 
övergripande diskurser.

Användningen av miljöbegreppet
Som jag nämnde ovan så har det individualiserade miljöansvaret kom-
mit att bli avhandlingens röda tråd. Jag vill dock poängtera att samtals-
deltagarnas förhållningssätt till den röda tråden oftast inte var explicit i 
samtalen. Istället är användningen av diskursen och dess uttrycksformer 
en del av min empiriska analys. När jag skriver att de införlivade och 
återskapade den individualiserade miljödiskursen innebär det alltså inte 
att de namngav diskursen som sådan. Istället talade de och positionerade 
sig på ett sätt som låg inom ramen för diskursens verklighetsbeskrivning. 
När jag skriver att samtalsdeltagarna utmanade och gjorde motstånd mot 
diskursen utmanade de dess verklighetsbeskrivning och använde sig av 
konkurrerande diskurser eller motdiskurser.

I avhandlingens empiriska kapitel använder jag ibland ord som kan 
verka vaga, till exempel när jag skriver att något är ”miljövänligt” eller 
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”miljöbelastande”. För att avgöra om en handling är miljövänlig eller mil-
jöbelastande behövs ett teoretiskt perspektiv som jag inte har. Det behövs 
kriterier och avgränsningar som kan ligga till grund för jämförelser. Att 
göra sådana jämförelser ligger inte inom ramen för studiens syfte. Där-
emot är de diskurser som samtalsdeltagarna använder för att formulera 
och hantera sådana kategoriseringar relevanta. Kategoriseringarna var en 
del av den förhandlingsprocess som utspelade sig i samtalen. När jag skri-
ver att något är miljövänligt eller miljöbelastande syftar jag alltså på de 
kategoriseringar som samtalsdeltagarna gjorde och förhöll sig till. På ett 
liknande sätt använder jag begreppen ”miljörelaterade handlingar”, ”miljö-
anpassad livsstil” eller ”miljövänlig/miljöbelastande livsstil”. Jag använder 
dessa begrepp som ett sätt att peka på att flera olika handlingar som 
förknippades med ett miljövänligt eller miljöpåfrestande beteende kunde 
omtalas samtidigt. Inte heller i anslutning till de begreppen gör jag någon 
avgränsning eller definition av vad som kan ingå eller bör uteslutas. Istället 
utgår jag ifrån samtalsdeltagarnas inkluderingar och exkluderingar.

Ytterligare två begrepp som kan verka vaga är min användning av ”mil-
jö” respektive ”klimat”. I avhandlingen använder jag båda dessa ord, men 
mestadels miljöbegreppet. Jag betraktar miljöbegreppet som ett bredare 
begrepp där klimatförändringarna kan inordnas som en av många miljö-
frågor. I analysen av fokusgruppsamtalen har jag valt att följa samtalsdelta-
garnas ordval och syftningar så långt det har varit möjligt. Ofta är de dock 
relativt vaga, vilket har fått mig att använda det bredare miljöbegreppet 
oftare än klimatbegreppet, även om jag tror att samtalsdeltagarna ofta för-
höll sig till klimatförändringarna utan att tydliggöra det. Det innebär att 
jag har använt klimatbegreppet när klimatfrågan uppenbart aktualiserats 
och i andra fall använt miljöbegreppet eftersom det är bredare.

När jag genomförde fokusgruppsamtal använde jag mig själv ofta av 
klimatbegreppet, även om jag också frågade om samtalsdeltagarnas syn på 
”miljöfrågor”. Det valet berodde på att jag hade upplevt att klimatfrågan 
var den miljöfråga som var mest förekommande i offentliga samtal under 
den period som studien genomfördes. Det är i relation till klimatföränd-
ringarna som den individualiserade miljödiskursen har fått en stor del 
av sitt mediala och politiska genomslag i Sverige (Berglez m.fl., 2009; 
Anshelm, 2012). Jag ville använda ord som var begripliga och relevanta 
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för samtalsdeltagarna. Att jag gav intryck av att ha ett särskilt intresse för 
klimatförändringarna snarare än att låta samtalsdeltagarna använda de 
miljödiskurser som de såg som relevanta kan ha varit olyckligt. Å andra 
sidan är det inte säkert att det enbart hade negativa konsekvenser. Det kan 
ha inneburit att vissa samtalsdeltagare som inte förstod klimatförändring-
arna som relevanta eller fjärmade sig ifrån ett individualiserat klimatansvar 
fick anledning att visa det.

Transkribering och citatredovisning
Transkribering kan genomföras på olika nivåer, det vill säga mer eller 
mindre detaljerat vad gäller att återge överlappande tal, pauser etc. Valet 
av transkriberingsnivå behöver överensstämma med det sätt som analysen 
görs på, så att läsaren åtminstone i viss utsträckning kan göra egna be-
dömningar av analysens rimlighet. Transkriberingsnivån i avhandlingen 
har därför anpassats till den analytiska inriktning som jag beskrev ovan. 
Det innebär att jag har gjort en bedömning av vilken information som 
läsaren behöver för att förstå min tolkning av samtalen och så långt det är 
möjligt kunna reflektera över tolkningarnas trovärdighet.

Citaten som används i avhandlingen har valts för att förtydliga ana-
lysen samt visa på samstämmigheten mellan tolkning och empiriskt ma-
terial.

Fokusgruppsamtalen har transkriberats ordagrant. I de allra flesta fall 
är det jag som gjort transkriberingen; två av de tolv samtalen har jag fått 
hjälp med. När jag redovisar transkriptionerna i avhandlingen har jag tagit 
bort tillfällen när samtalsdeltagare stakar eller upprepar sig och använder 
utfyllnadsord, som ”så” eller ”liksom”. Det har jag gjort eftersom dessa 
inte har varit relevanta för analysen och för att öka transkriptionernas 
läsvänlighet. Sådana borttagna ord markeras med tre punkter. Jag har 
även, av utrymmes- och läsvänlighetsskäl, tagit bort vissa längre stycken 
i samtalet. När flera meningar har tagits bort markeras det med ”[…]” på 
en fristående rad.

Jag redovisar inte samtidigt tal och pauslängd, utifrån bedömningen 
att det försvårar citatens läsvänlighet men inte bidrar särskilt mycket till 
förståelsen av mina tolkningar. Samtidigt tal har istället markerats på ett 
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läsvänligt sätt med en påbörjad ny rad. Jag har även satt kommatecken 
och punkt med utgångspunkten att öka läsvänligheten. De gånger jag är 
osäker på vad samtalsdeltagarna sade eller vem som sade något använder 
jag mig av parenteser eller hakparenteser runt de aktuella orden. Om jag 
anar vad de säger men inte är helt säker skriver jag ”(ordet)”. Om jag inte 
alls hör skriver jag ”(x)” för ett ord eller ”(xx)” för flera ord. Ibland skriver 
jag även ”[ohörbart]” eller ”(någon)” om jag inte alls hör vad som sägs 
eller vem det är som säger det. Avidentifierad information skrivs med små 
versaler innanför hakparentes såsom ”[hemort]”. De orter eller nationer 
som inte har avidentifierats är sådana som jag har bedömt inte avslöjar 
samtalsdeltagares identitet.

Jag har inkluderat vissa aspekter av samtalens interaktion i citatre-
dovisningen. Samtalsdeltagarnas skratt är ett sådant exempel. Valet att 
inkludera skratt bygger på att skratt belyser en viktig dimension av inter-
aktionen i samtalet som till och från är betydelsefull för analysen. Däremot 
ska betydelsen av skratt inte förstås som endimensionell, tvärtom kan 
skratt innebära och medföra många olika saker i en konversation. Kom-
munikationsforskaren Viveka Adelswärd menar att ett skratt förmedlar 
en attityd till det sagda (Adelswärd, 1998:19). Ett skratt kan förändra en 
positionering genom att exempelvis fungera förmildrande eller få den att 
framstå som ironisk eller känslig på något annat sätt (Adelswärd & Öberg, 
1998:412). Adelswärd fann i en studie av skrattets funktion i fokusgrupper 
att skratt kunde vara ett sätt att signalera att det var dags att avsluta ett 
tema och gå vidare. Men hon menade också att skrattet kunde visa på 
vilka teman som samtalsdeltagarna upplevde som känsliga eller till och 
med ansiktshotande, eftersom skratt är ett sätt att hantera sådana stunder 
människor emellan (Adelswärd, 1998:11, 19).

Jag markerar ord som sägs med skratt i rösten som ”*ordet*” och/eller 
”[skratt]” eller ”[småskratt]”. Bedömningen av vad som är småskratt 
respektive skratt är dels en fråga om skrattets kraft och energi, dels en 
fråga om tid. Småskratt är med andra ord mindre intensivt och kortare 
än skratt, som pågår under längre tid. Om personen som talar är ensam 
om att skratta skriver jag ”[skrattar]”. Om fler än en person skrattar 
skriver jag ”[skratt]”. Andra relevanta skeenden än skratt och tal som 
jag har valt att inkludera markeras med hakparentes såsom exempelvis 
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”[ler]”. Jag markerar också när samtalsdeltagare talar med annan röst än 
sin egen, det vill säga när de citerar eller gestaltar någon. Detta markeras 
med citationstecken.

Efter den här genomgången av studiens metodologiska överväganden 
är det dags för själva analysen. Härnäst följer avhandlingens fyra empiriska 
kapitel. Nu närmast belyser jag hur vissa samtalsdeltagare talade om det 
individuella miljöansvaret som ett fördelaktigt och viktigt ansvar i sam-
band med att de återskapade den individualiserade miljödiskursen som 
meningsfull i deras liv.
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5
ett viktigt och fördelaktigt ansvar

I alla fokusgrupper uppstod situationer där samtalsdeltagare använde sig 
av diskursen om individuellt miljöansvar. Men att diskursen kom att bli 
närvarande i samtalen är inte förvånande. Det var snarare sannolikt utifrån 
den situation som fokusgruppsamtalen innebar. Särskilt två omständighe-
ter bidrog till att göra diskursen om individuellt miljöansvar relevant. För 
det första, och kanske var det den viktigaste omständigheten, tilltalade jag 
samtalsdeltagarna som potentiellt ansvariga genom min första fråga till 
dem. Frågan löd: ”Tänker ni på hur era resor påverkar klimatet? Vad tänker 
ni om det?”49 För det andra innebar själva inramningen för samtalet att 
diskursen gjordes relevant. Då syftar jag på det faktum att jag berättade 
att samtalet skulle handla om relationen mellan miljöfrågor och resor 
och om hur de, som privatpersoner, såg på sambandet mellan dessa. Den 
inramningen positionerade samtalsdeltagarna som potentiellt ansvariga 
för sin miljöpåverkan.

Att diskursen kom att användas i samtalen är alltså inte uppseende-
väckande. Däremot är det min avsikt att försöka förstå hur samtalsdel-
tagarna använde och därigenom förhandlade diskursens innebörd och 
relevans. Frågan om hur samtalsdeltagarna positionerade sig i förhållande 

49. I de två fokusgruppsamtalen från 2009 var inledningsfrågan annorlunda, nämli-
gen: ”Vilken roll spelar resor i era liv just nu?”
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till att betraktas som ansvariga går som en röd tråd genom de kommande 
fyra empiriska kapitlen.

I det här kapitlet visar jag hur samtalsdeltagare på olika sätt gjorde den 
individualiserade miljödiskursen relevant samtidigt som de återskapade 
diskursens verklighetsbeskrivning. Kapitlet inleds med att jag introdu-
cerar ett begrepp som illustrerar hur det märktes att diskursen i regel var 
både närvarande och dominerande i de flesta av fokusgruppsamtalen. Det 
är begreppet ansvarsorienterade positioneringar.

Därefter går jag vidare och fokuserar på en specifik subjektsposition, 
nämligen subjektspositionen som ansvarstagande individ. Frågan om hur 
vissa av samtalsdeltagarna intog den subjektspositionen samt gjorde den 
problematisk respektive oproblematisk står i fokus. Detta märks först genom 
att jag går igenom tre olika former av ansvarsorienterade positioneringar. 
Dessa är moralorienterade, lösningsorienterade och kunskapsorienterade po-
sitioneringar. Positioneringarna beskriver hur de samtalsdeltagare som 
talade om sig själva som ansvarstagande individer motiverade det an-
svarstagandet. Jag pekar på vilka stödjande diskurser som de använde som 
stöd för dessa olika positioneringar. Därefter samlar jag upp resultaten så 
långt i ett diskussionsavsnitt. I nästföljande avsnitt belyser jag hur vissa 
av samtalsdeltagarna förhandlade innebörden av subjektspositionen som 
ansvarstagande individ när de talade om bristande ansvarstagande hos 
olika ”andra”. Den sista delen av kapitlet handlar om hur samma sub-
jektsposition förhandlades på ett alldeles särskilt sätt i relation till vissa 
sociala sammanhang.

Den inDiViDUAliSerADe miljöDiSKUrSenS DOminAnS
Många samtalsdeltagare positionerade sig i relation till diskursen om indi-
viduellt miljöansvar när de beskrev och förklarade sina resval. Det märktes 
genom att de vägde in sina resors miljökonsekvenser. Det var exempel-
vis så som samtalsdeltagarna i Fokusgrupp A med kvinnliga truckförare 
formulerade sig i sin presentationsrunda. Resorna till arbetsplatsen blev 
ett gemensamt tema i presentationsrundan. Alla kvinnorna körde bil till 
arbetsplatsen som låg en bit utanför staden. Agneta inledde rundan så här:
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Agneta Jag heter Agneta och jag bor i [ort] och jag pendlar till 
[företag]… Det räcker väl…

Emmy Absolut, hur pendlar du?
Agneta Jag åker bil då men vi är två stycken som samåker, ett tag 

var vi fyra så vi letar ju alltid efter flera.
Emmy Okej.
Agneta Och det går inte att åka buss, på sena tider.

Astrid i samma fokusgrupp gjorde följande positionering i presentations-
rundan:

Astrid Jag heter Astrid och jobbar också på [företag]… bor i 
[stadsdel] så jag har bara 15 minuter ungefär till jobbet. 
Och jag samåker inte, för jag tycker inte om att sitta och 
vänta på någon.

I den här presentationsrundan gjorde kvinnorna positioneringar som för-
höll sig till föreställningen om att deras resvanors miljöaspekter var en 
fråga om ansvarstagande. Det märktes genom att de motiverade varför 
de genomförde resor som betecknades som miljöbelastande, det vill säga 
bilresor. Jag menar att de då förhöll sig till och förhandlade diskursen om 
individuellt miljöansvar. Det gjorde de genom att förklara varför de reste 
på ett sätt som inom ramen för diskursen var svårt att förstå som miljö-
vänligt. Deras sätt att tala om resvanor blir alltså begripligt med hjälp av 
diskursen om individuellt miljöansvar.

Att diskursen om individuellt miljöansvar var närvarande märktes 
alltså vid tillfällen som detta genom att vissa resvanor behövde förklaras. 
Diskursen kunde också märkas genom att andra resvanor inte behövde 
motiveras eller i beskrivningar av andra miljörelaterade handlingar som 
individer kunde utföra.

Det som blir tydligt i samband med dessa positioneringar är att sam-
talsdeltagarna förhöll sig till risken att bedömas på grund av sina resvanor. 
Det blir särskilt tydligt i formuleringar som den som Diana använde när 
jag frågade om hon körde bil till sitt arbete. Diana ingick i Fokusgrupp D 
med kvinnliga kollegor och pendlare.
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Diana Ja det gör jag, förut åkte jag tåg men jag tröttnade [små-
skrattar] *tyvärr*. Så jag är en riktig miljöbov.

När samtalsdeltagare gjorde den här typen av positioneringar återskapade 
de diskursens antagande om att individers vardagliga miljöhandlingar 
också är moraliska ansvarshandlingar. Genom att titulera sig ”miljöbov” 
förhöll sig Diana till att hon som bilpendlare skulle kunna bli anklagad för 
att inte ta personligt ansvar för miljön. Utan att någon uttryckligen hade 
anklagat henne tilldelade hon sig själv en moraliskt belastad subjektsposi-
tion. Positionen karakteriserades av att vara oansvarig i relation till sin in-
dividuella miljöpåverkan. Genom att påpeka sin egen oansvarighet, vilket 
Diana gjorde när hon positionerade sig som miljöbov, förhandlade hon 
innebörden av sin samhörighet med den problematiska subjektspositionen.

Resor var inte det enda som samtalsdeltagare talade om i relation till 
miljöansvar. De talade också om sopsortering och olika former av kon-
sumtion, som livsmedels- och klädinköp. För att fånga hela det spektrum 
av resonemang som samtalsdeltagare använde för att förhandla sitt in-
dividuella ansvar för miljön använder jag ett begrepp som jag kallar för 
ansvarsorienterade positioneringar. Även om frågan om individuellt miljö-
ansvar sällan diskuterades explicit i fokusgrupperna så var ansvarsorien-
terade positioneringar mycket vanliga. Det är därmed ett begrepp som 
fångar innehållet i hela avhandlingen och inte enbart de förhandlingar 
som fokuseras i det här kapitlet.

De ansvarsorienterade positioneringarna gjordes när samtalsdeltagare 
förhöll sig till att beskrivas som ansvariga för sin miljöpåverkan. Begrep-
pet inkluderar därför både tillfällen när samtalsdeltagare accepterade dis-
kursen om individuellt miljöansvar och när de gjorde motstånd mot den. 
Det innebär att Cassandra i Fokusgrupp C med beresta kvinnor gjorde 
en ansvarsorienterad positionering när hon svarade ”jag gör ju numera ett 
aktivt val” på min fråga om kvinnorna tänkte på miljön eller klimatet när 
de reste. Men det gjorde också Hemming i Fokusgrupp H med manliga 
bilister, när han jämförde sina resor med EU-politikernas och sa: ”kan de 
åka… till Bryssel och, flytta det där kontoret mellan de där städerna… 
och inte tänka på miljön, då kan väl jag få hälsa på ungarna och ta en 
semesterresa någon gång”.
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I anslutning till dessa positioneringar förhandlades ansvarets innebörd 
och relevans. Genom att tala om sina och andra människors livssituatio-
ner, behov, förpliktelser, känslor och prioriteringar förhandlade samtals-
deltagare även ansvarets rimlighet och räckvidd.

I de flesta fokusgrupper visade samtalsdeltagarna tidigt att de var be-
kanta med det individualiserade miljöansvaret på ungefär det här sättet. 
Framförallt gjorde de det långt innan jag hann ställa frågor som explicit 
berörde hur de såg på ansvar i relation till miljöfrågor. Många gånger 
verkade det rent av svårt för samtalsdeltagarna att låta bli att förhålla sig 
till ansvarsfrågan när de skulle reflektera över hur de såg på sina resors 
miljöaspekter. Den fråga som jag ställde inledningsvis, nämligen: ”Tänker 
ni på hur era resor påverkar klimatet? Vad tänker ni om det?”, besvarades 
därmed ofta som om jag faktiskt hade ställt frågan: ”Tar du ansvar för 
klimatet när du reser?”

Även om vissa samtalsdeltagare förhöll sig kritiskt till diskursen så 
hanterade nästan alla den som ett etablerat sätt att förstå miljöproblemens 
orsaker. Det faktum att många av samtalsdeltagarna så tydligt fångade upp 
och förhöll sig till den individualiserade miljödiskursen tolkar jag som ett 
uttryck för diskursens dominans. Även om diskursen hade aktualiserats 
av sammanhanget och av min första fråga så hade inte enbart det kun-
nat göra den så dominerande. Samtalsdeltagarna hade kunnat svara på 
andra sätt. Om diskursen hade varit marginaliserad skulle de ha kunnat 
reagera på sätt som ignorerade den; de hade även kunnat använda sig av 
andra miljödiskurser eller diskurser som berörde helt andra frågor. De 
hade förmodligen också använt motdiskurser i högre utsträckning än var 
som var fallet. Diskursens dominans blev alltså tydlig genom att många av 
samtalsdeltagarna aktivt förhöll sig till och förhandlade den verklighets-
beskrivning som diskursen gjorde gällande, utan att i grunden ifrågasätta 
denna verklighet.

görA miljön Till SiTT perSOnligA AnSVAr
Att någon, likt Diana, positionerade sig på ett sätt som återskapade den 
individualiserade miljödiskursen vid ett tillfälle behövde givetvis inte 
innebära att hon resonerade på samma sätt genomgående i fokusgrupp-
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samtalet. Snarare förhandlades den individualiserade miljödiskursens 
innebörd och relevans kontinuerligt i fokusgruppsamtalen. Samtidigt 
framträdde olika ansvarsorienterade positioneringar. En samtalsdeltagare 
kunde under samtalets gång beskriva sitt förhållningssätt på ganska olika 
vis, ofta i samspel med de andras positioneringar.

Ändå fanns det några samtalsdeltagare som jag uppfattade mer kon-
sekvent än andra accepterade och återskapade diskursen om individuellt 
miljöansvar. Det innebar inte att de sa rent ut att individer hade ansvar för 
sin miljöpåverkan. Ibland ifrågasattes det individualiserade miljöansvaret 
även av dessa samtalsdeltagare. Men de positionerade sig återkommande 
som personer som tog sin individuella miljöbelastning på stort allvar. De 
anslöt sig till subjektspositionen som ansvarstagande individ.

De gjorde detta genom att beskriva sin livsstil som miljöanpassad. 
De gav olika exempel på hur de hade anpassat sin vardag till att bli mer 
miljövänlig. De talade om sina resvanor eller sina konsumtionsval och 
förhöll sig till ett mål om att bidra så lite som möjligt till miljöproblemen. 
De sa sig också gärna vilja inspirera andra att förändra sin livsstil till en 
mer miljövänlig sådan. Bland dessa samtalsdeltagare gjordes klimatför-
ändringarna till det mest centrala av miljöproblemen. De samtalsdeltagare 
som jag då syftar på ingick i tre fokusgrupper. Det var Fokusgrupp L med 
föreningsaktiva män, Fokusgrupp I med nyblivna storstadspappor och 
Fokusgrupp C med beresta kvinnor. Jag ska nu ge en övergripande bild 
av vad som kännetecknade deras positioneringar.

Gemensamt för de samtal som fördes i dessa fokusgrupper var att det 
individuella miljöansvaret överlag framställdes som viktigt. Det märktes 
på olika sätt. Ett exempel var när jag frågade samtalsdeltagarna i Fokus-
grupp L med föreningsaktiva män vilken roll resor spelade i deras liv just 
nu. Lennart svarade genom att beskriva vilka kontinenter han hade besökt 
under sitt liv. Han avslutade genomgången med att säga:

Lennart Så jag har fått min beskärda del egentligen, tycker jag.
Emmy Hur tänker du när du säger så, beskärda del?
Lennart Vadå?
Emmy Hur tänker du beskärda del att du, att du har rest mycket 

eller lite eller?
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Lennart Miljöutrymme, jag har förbrukat mitt miljöutrymme i 
prak tiken.

Lennart använde den individualiserade miljödiskursen för att hävda att 
varje individ har ett begränsat utrymme tillgodo för att belasta miljön. 
Själv sa han sig ha förbrukat sitt utrymme.

De samtalsdeltagare som positionerade sig som ansvarstagande indi-
vider utgick från att miljöproblem var allvarliga samhällsproblem. Miljö-
problemen beskrevs som så omfattande att de krävde insatser från alla för 
att kunna begränsas. Samtidigt talade de om sitt miljövänliga agerande 
som en välintegrerad del av sin livsstil. De gav många exempel på hur de 
hade anpassat sitt beteende efter den miljöbelastning som det medförde. 
Cassandra och Isak framhöll exempelvis att de inte ägde någon bil. Leo 
hade köpt en bil som inte gick på bensin. Både Leif, Leo och Lennart sa 
sig försöka avstå från att flyga. Genom sådana exempel gav de uttryck för 
att kontinuerligt göra val där miljöaspekterna gjordes centrala. Det gällde 
både resvanor och andra konsumtionsvanor. De talade om att betala extra 
för en miljövänligare vara eller tjänst, eller att acceptera ett mer begränsat 
utbud som vid miljömärkning av kläder. De talade också om att förändra 
sitt internationella resande genom att försöka ersätta flyget med tåg eller 
helt avstå från en resa.

På detta sätt gjordes miljöfrågor till något högst relevant i relation till 
specifika valsituationer i några samtalsdeltagares vardagsliv. Isak i Fokus-
grupp I med nyblivna storstadspappor var en av dem som menade att han 
prioriterade miljön framför andra behov eller önskemål. Han sa bland 
annat så här:

Isak Att man kan fatta miljömässigt bra beslut i nästan varje 
situation i sitt liv. Man kan välja, klockan två på natten så 
väljer man att gå hem bara för att, nej men nu

Ingemar Mm.
Isak det är viktigare för mig
Ivan Mm.
Isak att jag inte släpper ut någon koldioxid idag så då går jag 
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 hem. Det tar jättemycket tid men det är… det beslutet jag, 
går efter.

Ingemar Mm.
Ivan Mm.
Isak Och det kan man ju… använda i alla, delar av sitt liv.
Ingemar Ja det är riktigt.
Ivan Mm.
Isak … Att köpa en t-shirt kan man göra, om man köper ekolo-

gisk bomull för att… Det är det som var det viktigaste att 
den var ekologisk och, att jag behövde den eller inte, att den 
var snygg eller inte det, det

Ivan Nej.
Isak det är steg två eller tre.

Isak framställde individers beslutsamhet som avgörande för om de levde 
miljövänligt eller inte. Det var möjligheterna att ta individuellt miljöan-
svar, inte svårigheterna, som hamnade i centrum. Det faktum att miljö-
anpassade beteenden kunde kräva extra besvär, ta längre tid eller kosta 
mer beskrevs inte som tillräckligt besvärande för att det skulle undergräva 
möjligheten av och värdet i att minska sin miljöbelastning. Genom att 
beskriva sig själva som exempel på att det gick att göra även vissa mindre 
fördelaktiga val, som att prioritera miljön som Isak beskrev ovan, så kunde 
dessa samtalsdeltagare framställa individuellt miljöansvar som genomför-
bart även i situationer där omständigheterna inte premierade just de valen.

Skill introducerar begreppet ekologiskt handlingsutrymme (ecological 
 action space) för att peka på hur individer skapar och återskapar den möj-
lighet de har att agera miljöbelastande respektive miljövänligt inom ra-
men för de politiska och sociotekniska sammanhang där de lever (Skill, 
2008:43f; 279ff ). Begreppet är användbart för att peka på hur olika möj-
ligheter att ta ansvar framställdes i samband med olika förhållningssätt 
till den individualiserade miljödiskursen.

När den individualiserade miljödiskursen införlivades och återskapa-
des framställde samtalsdeltagare det ekologiska handlingsutrymmet hos 
individer som grupp som stort (jfr Skill, 2008). Samtidigt gjordes individer 
till rimliga ansvarstagare för samhällets miljöproblem. Det innebar att 



Om miljöproblemen hänger på mig © Emmy Dahl & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

eTT ViKTigT OCh FörDelAKTigT AnSVAr  ·  141

idealet om individer som tar ansvar för miljön genom att miljöanpassa 
sin livsstil gjordes till ett både realistiskt och positivt ideal för samtiden.

Men även om diskursen om individuellt miljöansvar accepterades 
och återskapades av dessa samtalsdeltagare så innebar det inte att reso-
nemangen alltid utgick från att individer var de enda ansvariga aktörerna 
för samhällets miljöproblem. Flera av dessa samtalsdeltagare var själva 
engagerade i miljöfrågor på ett sätt som inte bara berörde deras individu-
ella miljöbelastning. De var aktiva i miljöorganisationer eller arbetade med 
miljöfrågor på sitt jobb. De talade också om samhällsförändringar som de 
ville se och som skulle kunna hjälpa individer att agera mer miljöanpas-
sat. Sammantaget efterfrågade de förändringar på en rad olika områden. 
Deras positioneringar innebar därför ibland att det som synliggjordes var 
främst individers miljöbelastning, medan de vid andra tillfällen även be-
skrev andra samhällsaktörer som viktiga. Däremot så pekade de inte ut 
någon motsättning mellan individers ansvarstagande för miljön och andra 
aktörers ansvarstagande.

I följande samtalssekvens mellan samtalsdeltagarna i Fokusgrupp L 
med föreningsaktiva män framgår dock att beskrivningarna av individers 
möjligheter att påverka miljöproblemen och samhällsutvecklingen för-
handlades aktivt.

Lennart Men då är vi inne på de här 70 procenten som individen 
inte kan påverka för systemet.

Leo Ja, fast alla är individer, han som bestämmer på [elbola-
get] är också en individ.

Lennart Mm mm.
Leo Så jag som privatperson och jag som yrkesanställd eller… 

tjänsteman, kan kombinera de två rollerna, alltså allting 
drivs ju av människors

[…]
Lennart Inte individen som privatperson, det är organisationerna i 

samhället som måste
Lukas Jamen, vadå organisationer?
Leo Man kan fråga sig ifall organisationerna är individer? Jag 

vill bara ha en bild av att vi har makten över samhället…
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Lennart Ja.
Leo Och då har jag det inte som privatperson, där kan jag rösta 

litegrann, vad jag handlar, i vilken butik och vad, men kom-
binationen av mig som privatperson, mig som politiker, mig 
som tjänsteman.

Lennart Ja.
Leo Mig som organisations-

Leo och Lennart förhandlade relationen mellan individer och andra ak-
törers möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Leo distanserade sig 
ifrån en föreställning om individer som maktlösa med hänvisning till att 
möjligheten att påverka samhället då hamnade utom räckhåll.

Det som ändå utmärkte synen på ansvarsfördelningen beträffande mil-
jöansvar när diskursen införlivades och återskapades var att individer och 
andra aktörer mycket sällan ställdes emot varandra, såsom sker ovan. Sam-
tidigt som individers miljöansvar beskrevs som viktigt, gjordes skillnader 
i inflytande och handlingsmöjligheter mellan individer och andra aktörer 
inte avgörande. Därmed betonades inte heller någon motsättning mellan 
individuellt ansvarstagande och politiskt ansvarstagande eller strukturellt, 
tekniskt eller ekonomiskt ansvarstagande. Dessa samtalsdeltagare lade 
därför inte heller någon stor vikt vid att många av individers handlingar 
utförs inom ramen för sociotekniska system och politiska prioriteringar 
(jfr Skill, 2008; Shove, 2010:1274).

Det faktum att individer gjordes ansvariga i dessa samtal behöver inte 
förstås som att samtalsdeltagare tilldelade andra aktörer avsevärt mycket 
mindre miljöansvar än individer. Men det fanns en tendens att andra aktö-
rer eller aspekter av ansvarstagande hamnade i skymundan när individers 
aktiva ansvarstagande gjordes centralt.

Denna vilja att sätta miljön främst, var den obegränsad? Givetvis fanns 
en gräns för var individens ansvar föreställdes upphöra. Behov och beteen-
den som framställdes som socialt grundläggande eller hälsomässigt avgö-
rande ifrågasattes inte även om de belastade miljön. Det var till exempel 
ingen som förordade att människor borde äta mindre mat överlag för att 
minska sin miljöpåverkan eller arbeta hemifrån så mycket som möjligt för 
att undvika resande. Resor med motorfordon framställdes inte alltid som 
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något att undvika och inte heller all form av konsumtion. Avgörande var 
om dessa samtalsdeltagare identifierade en möjlighet att välja ett mer mil-
jövänligt alternativ och om den förändringen kunde passera som relativt 
socialt acceptabel av omgivningen. I det fallet framställdes det som både 
rimligt och viktigt att ta vara på den möjligheten.

mOTiVerA SiTT egeT OCh AnDrA inDiViDerS AnSVAr
Hur motiverade dessa samtalsdeltagare att de lade så stor vikt vid att ta 
individuellt ansvar för miljön? Jag ska beskriva tre typer av ansvarsorien-
terade positioneringar som motiverade deras individuella ansvarstagande 
för miljön. Jag börjar med att belysa hur de gjorde positioneringar som 
lade tonvikten vid att det fanns ett allvarligt problem som behövde han-
teras, ett problem som motiverade moraliskt individuellt ansvar.

moralorienterade positioneringar
Flera samtalsdeltagare hänvisade till att det fanns moraliska skäl för in-
divider att känna och ta ansvar för sin miljöpåverkan. Isak i Fokusgrupp I 
med nyblivna storstadspappor använde sig av en sådan förklaring som fick 
hans individuella ansvarstagande för miljön att framstå som begripligt.

Isak För min del, jag tycker det är klart att kunskap föder an-
svar. Vet man om någonting så ska man handla utifrån det 
man… känner till. Och har man nu drabbats av den här 
kunskapen att, shit det ser inte så jävla bra ut, och mitt 
beteende påverkar det här. Då tycker jag också ur filosofisk 
angreppssynpunkt att det, då bör man handla utifrån den 
kunskapen… Om man vill, känna sig som en god individ.

Isak positionerade sig som en moraliskt ansvarstagande person. Han ta-
lade om sig själv som förpliktigad av det faktum att han kände till mil-
jökonsekvenserna av sitt beteende. Även om han inte uttryckligen talade 
om människor som inte förhöll sig på samma sätt som han själv, så teck-
nade han indirekt en bild av de oansvariga, de som inte levde efter hans 
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synsätt. Den bilden antydde att individer som inte tog sitt miljöansvar på 
allvar fick, eller borde få, samvetskval. Isak lade ingen vikt vid individers 
olika möjligheter att förverkliga ansvarstagandet i sina liv. Det var istället 
kunskapen som gjordes avgörande för ansvaret. Alla som hade kunskap 
förutsattes även ha moraliskt ansvar – och möjlighet – att minska sin 
miljöpåverkan.

Ett annat sätt att positionera sig moralorienterat var att förknippa 
miljöansvar med global rättvisa. Leo i Fokusgrupp L med föreningsaktiva 
män hänvisade till den stora skillnaden i miljöbelastning mellan männi-
skors livsstilar i olika delar av världen när han talade om sin livsstil. Med 
den utgångspunkten kunde han beskriva sitt agerande som meningsfullt 
och moraliskt riktigt.

Leo Litegrann lever jag efter devisen… att det jag tar mig rätt 
att göra det måste ju alla andra också kunna ta sig rätt att 
göra. Då är frågan vill jag åka till Thailand varje vinter, då 
ska det vara okej för alla att göra det, då snackar vi alltså sex, 
sju miljarder människor som ska göra det… Det känns inte 
okej, men kanske någon gång i livet, det är väl högst rimligt.

Leo använde sig av en moralisk rättviseprincip för att motivera sitt synsätt. 
Principen gick ut på att ingen hade större rätt än någon annan att förbruka 
jordens resurser. Även om han hade råd att resa över jordklotet så skulle 
han enligt principen inte använda sig av den möjligheten. Det synsätt som 
Leo hänvisade till handlade alltså om att avstå från privilegier. Det inne-
bar också att han positionerade sig som en principfast person som kunde 
distansera sig ifrån sitt eget livssammanhang, där möjligheten fanns att 
resa utomlands, och leva efter en högre princip.

Ett besläktat resonemang framfördes av Harry i Fokusgrupp H med 
manliga bilister som sa sig få dåligt samvete för att människor i andra 
delar av världen fick ta konsekvenserna för att han levde som han gjorde. 
Han framhöll att det var han som då hade möjligheten att göra något 
åt situationen, till skillnad från andra som framställdes som maktlösa.50 

50. Harry var inte en av dem som beskrev sin livsstil som miljöanpassad, men hans 
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Det individuella miljöansvaret begripliggjordes därmed som ett sätt att ta 
moraliskt ansvar för människor i andra delar av världen.

En tredje variant var att framhålla att individers miljöansvar handlade 
om att ta ansvar för framtiden. Isak i Fokusgrupp I med nyblivna stor-
stadspappor hänvisade till exempel till sin nya roll som pappa. Han sa att 
han nu hade ”sin egen, kommande generation framför sig… Så det går… 
inte att bortse från det.” Samma tema förekom även i andra fokusgrup-
per, till exempel i form av oro för hur det skulle bli för barnbarnen. Det 
här sättet att motivera individers ansvar begripliggjordes alltså både med 
hänvisning till personlig oro och till behovet av att värna andra, utsatta 
grupper i samhället eller i världen. Dessa andra var personer som inte 
själva framställdes som kapabla att förhindra en illavarslande utveckling 
och/eller föra sin talan. Det moraliska ansvaret kunde även ibland omtalas 
som ansvaret att inte slösa med resurser. Lennart i Fokusgrupp L med 
föreningsaktiva män lade till exempel fokus på en insikt om resursernas 
ändlighet som han hade tillgodogjort sig genom en uppväxt där hushåll-
ning med energi hade varit viktigt.

Inom ramen för de moralorienterade positioneringarna beskrevs alltså 
individuellt ansvarstagande för miljön som ett moraliskt ansvarstagande 
för miljön och i förlängningen ofta för andra människor. De moralorien-
terade positioneringarna lade gärna vikt vid värdet i att motarbeta nutida 
och framtida orättvisor i världen. Samtalsdeltagarna som gjorde dessa 
positioneringar kunde framställa sig som privilegierade individer. Privi-
legiet och därmed möjligheten att göra annorlunda blev ytterligare en 
omständighet som motiverade det moraliska miljöansvaret.

lösningsorienterade positioneringar
De moralorienterade positioneringarna kompletterades av en snarast 
motsatt ansvarsorienterad positionering. Då framhöll några av samtals-
deltagarna de vinster som individer skulle göra på att förändra sitt bete-
ende till en mindre miljöbelastande livsstil. Flera samtalsdeltagare fram-

resonemang vid det här tillfället liknade Leos och utgör ett sätt att motivera in-
dividuellt ansvarstagande för miljön.
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ställde ansvarstagandet för miljön som något positivt och fördelaktigt för 
individer. En person som gav uttryck åt detta var Cassandra i fokusgrupp 
C med beresta kvinnor. När hon talade om de handlingar som hon hade 
miljöanpassat framställde hon den förändringen som enkel och positiv 
för henne själv. Den anpassning som hon hade gjort i sin vardag beskrevs 
varken som ekonomiskt eller känslomässigt betungande.

Ett exempel var när Cassandra berättade om sitt medlemskap i en bil-
pool. Hon framhöll att medlemskapet innebar att hon hade tillgång till bil 
när hon behövde det, såväl i hemstaden som i andra delar av landet. Hon 
poängterade också att hon sparade pengar. De pengarna lade hon på annat, 
menade hon. Hon tog dyra tåg- och taxiresor eller köpte miljömärkt mat 
och kände sig ändå ekonomisk. Genom att på detta sätt framställa sitt val 
att avstå från bil som fördelaktigt betonade Cassandra vinsterna med sin 
livsstil. Den förknippades med både ekonomiskt handlingsutrymme och 
ansvarstagande för miljön.

Cassandras lösningsorienterade positionering bemöttes positivt av de 
andra kvinnorna i Fokusgrupp C. Det märktes till exempel vid tillfället 
nedan, när Cassandra berättade om en semesterresa utomlands med tåg 
som hon hade genomfört med sin familj. Hon nämnde att tågresan tog 
mer tid i anspråk och blev dyrare än en jämförbar flygresa men framhöll 
också att den innebar ett unikt tillfälle för henne att umgås med sina barn.

Cassandra Sen är det ju ett underbart tillfälle av att man faktiskt har, 
man har ju fysiskt rum som man sitter i och har

Cornelia Ja.
Cassandra samvaro med sina tonåringar och det ska man inte under-

skatta heller.
Cornelia *Nej verkligen inte.*
Cassandra Det finns tid för samtal och reflektion och spela kort och 

läsa böcker.
Cornelia Ja.
Cassandra Och där man helt plötsligt, ja det kan poppa upp allt möjligt 

faktiskt.

När Cassandra berättade om sin förhållandevis långsamma och dyra tåg-
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resa så framställde hon den som mer värdefull än flygresan med hänvis-
ning till umgänget med sina tonårsbarn. I det fick hon bekräftelse av 
Cornelia. Jag menar att åtminstone två andra stödjande diskurser bidrog 
till möjligheten att beskriva tågresan som mer fördelaktig. Cornelia an-
vände för det första en stödjande diskurs om tonårsbarn som vardagligt 
otillgängliga eller distanserade från sina föräldrar (jfr Joelsson, 2013:34ff ). 
För det andra använde hon en diskurs om nutidsmänniskans liv som stres-
sat, snabbt och flyktigt (se t.ex. Roman & Peterson, 2011:115ff ), som innebar 
att den långsamma tågresan kunde framstå som ett värdefullt avbrott.51 
Användningen av båda dessa diskurser innebar att tågsemestern kunde 
beskrivas som ett sätt att få både värdefull umgängestid med barnen och 
möjlighet till avbrott och eftertanke i en stressfylld vardag. Diskurserna 
fungerade därför stödjande i relation till diskursen om individuellt mil-
jöansvar. Den miljövänliga resenären blev, med hjälp av Cassandras an-
vändning av dessa diskurser, en individ som var mer tillfreds och kunde ta 
tillvara på tillvarons möjligheter. Beskrivningen förutsatte dock också att 
resenären tilldelades ekonomiska möjligheter att välja den dyrare resan.

Cassandra var inte ensam om benägenheten att tala om den miljövän-
liga livsstilen som något positivt. Leo i Fokusgrupp L med föreningsaktiva 
män gav på liknande sätt uttryck åt ett positivt och lösningsinriktat för-
hållningssätt. Men han lade också till en dimension. Han talade om sitt 
engagemang som ett personligt projekt.

Leo Jag känner ju spontant… det är ju massa grejer som har 
gjort att jag både jobbar med frågan och är ett personligt 
projekt… Givetvis något större livskvalitet-tänkande… För 
mig är det viktigt att förstå hur mitt liv fungerar, hur sam-
hället fungerar och att de val jag gör att jag… kan ta ansvar 
för grejerna jag köper.

[…]

51. Beskrivningen av tågresan utomlands som mer fördelaktig än flygresan förekom 
även i Fokusgrupp K med cykelintresserade män. Dessa män hänvisade till större 
bekvämlighet på tåget, större möjlighet till social samvaro och ökad närvarokänsla 
under resan.
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Leo Det är ju ett projekt, och alla sådana här projekt som får 
en att tänka, det är ju… kul… Så att kombinera det här… 
Minska rädslan och öka det här, kul, utmanande, och dess-
utom nu så finns det ju så himla mycket smarta lösningar.

Leos sätt att begripliggöra sin drivkraft innebar att han framställde mil-
jöansvaret som en positiv utmaning. Han positionerade sig som en täv-
lingsmänniska i relation till miljöfrågor, en person som ville ägna sig åt att 
finna och sprida miljövänliga idéer. I hans positionering fanns därtill en 
entreprenörsaspekt. Den kom till uttryck till exempel vid det här tillfället:

Leo Jag tycker det är lite, du sa en underbar, som jag tycker är 
lite vårt problem, tankevurpan. Nej vi kan ju inte göra så 
här för vi vet inte vad vi ska göra istället och det kommer vi 
aldrig veta förrän efteråt.

Lukas Nej.
Leo Men är det någonting marknaden är så är det jävligt kreativ 

alltså, så att lösningar finns.
Lukas Ja ja ja.
Leo Det är bara att idag är inte prisbilden den rätta för att det 

ska utvecklas och byggas ut i tillräcklig utsträckning.

Leos tal om marknadens kreativitet fick hans ansvarstagande att framstå 
som ett kreativt projekt. Han framhöll vikten av att se det positiva i den 
omvärdering som miljöproblemen innebar. Vid ett annat tillfälle sa han: 
”försöka hitta de här guldkornen som faktiskt visar att det är kul att göra 
en samhällsomställning”.

Ett besläktat tema var talet om livskvalitet. Flera samtalsdeltagare me-
nade att livskvaliteten kunde höjas samtidigt som det individuella miljö-
ansvaret införlivades. Leif i Fokusgrupp L med föreningsaktiva män var 
den som tydligast hänvisade till ökad livskvalitet. Han positionerade sig 
som någon som kunde formulera nya livsstilsvisioner där hälsa, miljö och 
välbefinnande gavs stort utrymme. Samtidigt framställde han det nutida 
samhället som onödigt krävande och komplicerat. Att leva mer miljövän-
ligt blev i hans resonemang synonymt med att varva ner, resa mindre och 
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öka ”innehållet” i livet. Leif använde sig av en stödjande diskurs om det nu-
tida samhället som ett samhälle där relationer mellan människor har urholkats 
(jfr Pepper, 1996:16; 93; 116). Han talade om ett samhälle där till exempel 
höga krav på individer och individers rörlighet hade lett till livsstilar som 
fjärmade människor från vad som egentligen var värdefullt. Med hjälp av 
den stödjande diskursen kunde den miljövänliga livsstilen beskrivas som 
både enklare och mer tillfredsställande än en icke-miljövänlig livsstil. Det 
individualiserade miljöansvaret kunde alltså beskrivas som något i grun-
den fördelaktigt för individer, till exempel genom att kontrasteras emot 
föreställningar om ett samhälle som präglades av brist på tid och närhet.

Kunskapsorienterade positioneringar
Det tredje sättet att motivera sitt eget och andras individuella miljöansvar 
inbegrep kunskap på ett annat sätt än de övriga. I anslutning till att några 
av samtalsdeltagarna positionerade sig som ansvarstagande individer blev 
det viktigt att vara kunnig och påläst. De positionerade sig då genom att 
samtala på ett sätt som var politiskt, vetenskapligt eller teoretiskt avancerat 
till sin karaktär. För att hänga med och kunna delta i dessa samtalssek-
venser behövde dessa samtalsdeltagare vara insatta i många olika aspekter 
av samhället som gjordes relevanta i förhållande till klimatförändringarna 
och till en samhällsförändring som kan bromsa dem. För att ta aktiv del 
av det samtalet räckte det med andra ord inte med att konkretisera miljö-
ansvar genom tal om minskad bilkörning eller minskat flygresande. An-
svarstagandet begripliggjordes istället som en form av idéburet ledarskap.

Samtalet mellan de föreningsaktiva männen i Fokusgrupp L var emel-
lanåt fyllt av sådana kunskapsorienterade positioneringar. Det tog sig ut-
tryck i förhandlingar om allt från politiska och ekonomiska sätt att ”ställa 
om” samhället till biogasframställningens procedur. Samtalet blev på så 
sätt ett tillfälle då männen visade sig insatta i miljöfrågor nas många olika 
aspekter. Det var alltså inte bara individens ansvarsta gande som stod i 
centrum. Visserligen presenterade de idéer kring både sina egna och andra 
individers möjligheter att ta ansvar, men de talade också om utmaningar 
för andra samhällsaktörer i den samhällsomvandling som de efterfråga-
de. De formulerade med andra ord miljövänliga samhällsvisioner sam- 
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tidigt som de framställde sig som ansvarstagande individer.
Det här sättet att tala hängde ofta samman med en kunskapsorienterad 

positionering som en reflekterande och självständig intellektuell person. 
Det sätt på vilket Ingemar i Fokusgrupp I med nyblivna storstadspappor 
presenterade sin insikt om klimatförändringarna var ett exempel på det.

Ingemar Själv så ifrågasatte jag hela den här, klimatdiskussionen. På 
vetenskapliga grunder därför att jag… nej men det finns ju 
alltid variationer.

Isak Mm.
Ingemar Så, det var inte förrän jag såg en utställning på [museum] 

där
Isak Mm.
Ingemar man såg hur… [ingemar formar en kurva med hän-

derna som går starkt uppåt] [isak småskrattar]
Ingemar Den här, alltså från 1972 eller något sådant där när den här 

kurvan
Emmy Mm.
Ingemar från variationer
Isak Mm.
Ingemar gick alltså rätt upp i taket
Isak Mm.
Ingemar Ehm, så. Okej. Det här kanske inte är så bra.
[leenden]
Isak Nej.
Emmy Vad kände du då när du såg den kurvan?
Ingemar Nej men då insåg jag att fan det här, det här är ju inget bra. 

Alla de här vetenskapsmännen som pratar om att det finns 
variationer, det kunde jag köpa som naturvetare själv…

Genom den här framställningen fick Ingemar sin tidigare klimatskepsis 
att framstå som naturvetenskapligt informerad. Samtidigt beskrev han sig 
själv som flexibel och kunskapsorienterad. När ny kunskap tillkom kunde 
han ta ställning till den och eventuellt ändra sin uppfattning.

Ett annat exempel på de kunskapsorienterade positioneringarna var 
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när männen i Fokusgrupp L med föreningsaktiva män talade om hur det 
ekonomiska systemet skulle kunna förändras och vilka skattereformer som 
var nödvändiga för att underlätta en sådan förändring. Ordväxlingen gick 
fort och jag förstod inte alltid vad de syftade på. Det var ett samtal för 
de redan införstådda och väl pålästa ansvarstagarna. Ytterligare en kun-
skapsorienterad positionering gick ut på att framställa sig som visionär. 
Leif sa exempelvis:

Leif Jag tror så där, det är en hypotes, sen vet man aldrig hur det 
går riktigt… men jag tror att vi är på väg mot i viss mån ett 
mer lokalt samhälle… år från år märks det knappt någon-
ting men… drar ner på flygandet och

[…]
Leif Att vi kommer lösa problem på en mer och mer lokal nivå. 

Och kanske jobba mer lokalt för att det kommer vara fullt 
på [lokaltrafiken] så folk, äh fy fasen nu skiter vi i det 
här, nu flyttar vi… nu får vi bo litegrann där, det får vara 
dyrare men då får vi dra ner på konsumtionen för det, jag 
orkar inte stå där och trängas med dem…

I dessa resonemang förhandlades innebörden av subjektspositionen som 
ansvarstagande individ. I och med att männen positionerade sig som kun-
niga och tillskrev sig själva värdefulla insikter om hur samhället borde 
förändras menar jag att den ansvarstagande individen likställdes med en 
ledare. Det blev en individ som skulle kunna hjälpa samhället att fram-
gångsrikt hantera miljöproblemen. De egenskaper och kunskaper som 
gjordes viktiga för en sådan ledare var självständigt, kritiskt tänkande och 
sakkunskaper relaterade exempelvis till ekonomi och kemi, men också 
kreativitet, mod och nytänkande. En konsekvens av detta var att sub-
jektspositionen som ansvarstagande samtidigt gjordes oproblematisk och 
berömvärd.

I flera fokusgruppsamtal lyftes en annan personlig kompetens fram i 
anslutning till förmågan att ta individuellt miljöansvar. Det var förmågan 
att vara konsekvent. Miljöansvaret beskrevs då som en rutinartad vana. 
Det kom till exempel till uttryck när jag frågade Cassandra i Fokusgrupp 
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C med beresta kvinnor vad som hade fått henne att prioritera miljön 
framför ekonomin. Hon svarade på det här sättet:

Cassandra Nej alltså nu, jag är bara konsekvent. Nu har jag bestämt 
mig att, nu får det vara så här.

[…]
Cassandra Jag har blivit mer och mer konsekvent med tiden.

Vid det här tillfället positionerade sig Cassandra som en person som kun-
de agera konsekvent och principfast, precis som Leo hade gjort när han 
talade om att inte resa mer än vad som var globalt jämlikt. I Cassandras 
fall blev vikten av att vara konsekvent nästan en förklaring i sig till hennes 
miljöanpassade livsstil. Det individualiserade miljöansvaret gjordes till en 
fråga om personlig karaktär.

STArK, Fri OCh SjälVSTYrAnDe
Innan jag går vidare ska jag stanna upp och diskutera vad kapitlet hittills 
har visat. Vi har sett hur vissa samtalsdeltagare använde diskursen om 
individuellt miljöansvar för att begripliggöra och motivera den miljöan-
passning som de sa sig ha gjort av sin livsstil. De tillskrev sig alltså ett 
personligt ansvar för sin miljöpåverkan och positionerade sig som an-
svarstagande individer. De presenterade konkreta exempel på hur de hade 
utformat sina liv i enlighet med diskursens strävan om minskad individu-
ell miljöpåverkan. När de gjorde det tilldelade de den individualiserade 
miljödiskursen mening och gjorde subjektspositionen som ansvarstagande 
individ oproblematisk och berömvärd.

Dessa samtalsdeltagare använde stödjande diskurser som fick det indi-
viduella ansvarstagandet att förknippas med livskvalitet, frihet från stress 
och närhet. De stödjande diskurserna kunde användas för att framhålla 
värdet av en miljövänlig livsstil genom att kontrastera den gentemot nega-
tiva fenomen som tillskrevs det nutida samhället. Dessa stödjande diskur-
ser kan kontextualiseras med hjälp av närliggande studier. Andrew Hares 
med flera (Hares m.fl., 2010) har till exempel visat att individer föreställer 
sig den miljövänliga resan som avsevärt mycket sämre än den miljöbe-
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lastande resan. I dessa fokusgruppsamtal beskrevs den miljövänliga tåg-
semestern däremot som mer fördelaktig för individen. Det pekar på att 
de stödjande diskurserna förstärkte den individualiserade miljödiskursen 
genom att hantera det motstånd som kunde riktas mot den.52

Dessa samtalsdeltagare förhandlade innebörden av subjektspositio-
nen som ansvarstagande. Framförallt fick de den att på olika sätt framstå 
som oproblematisk och berömvärd. I deras sätt att förstå sig själva som 
miljöengagerade och förklara vilka personliga motiv de hade för sitt mil-
jöengagemang gjordes också vissa egenskaper viktiga. Det blev viktigt att 
vara principfast, moraldriven, optimistisk, kunnig och konsekvent. Det 
blev därtill viktigt att vara handlingskraftig, genom att inte bara tänka 
och tycka utan också agera i sin vardag.

I regel gjorde dessa samtalsdeltagare ingen skillnad mellan olika indi-
viders miljörelaterade handlingsutrymme. Istället förutsattes indirekt alla 
ha samma möjligheter att ta miljöansvar. De lade ingen vikt vid huru-
vida olika tekniska, politiska och ekonomiska system var miljöanpassade, 
utan positionerade sig som individer som inte begränsades av samhälls-
strukturer. De framställde sig som föregångare och förebilder. De kunde 
själva finna miljövänliga alternativ. Uppfinningsrikedom, kreativitet och 
en förmåga att förhålla sig positiv och se den miljövänliga livsstilen som 
en utmaning blev på så sätt värdefulla förmågor för ansvarstagande indi-
vider. Deras personliga beskrivningar om att framgångsrikt och enkelt ta 
miljöansvar visar därför hur den individualiserade miljödiskursen kan ges 
berättigande och återskapas av individer.

När dessa samtalsdeltagare förhandlade innebörden av subjektsposi-
tionen som ansvarstagande individ framställde de alltså vissa egenskaper 
och förmågor som viktiga och berömvärda. Jag menar att det gemen-
samma med dessa egenskaper var självständighet och självstyrning. De be-
skrev sig som kapabla att stå emot både andra människors förväntningar, 

52. Ett annat exempel är Skill, som visat att hennes informanter inte var villiga att 
avstå från det som de förknippade med ”ett gott liv” (Skill, 2008:276). När de 
samtalsdeltagare som positionerade sig som ansvarstagande individer betonade 
personliga vinster istället för värdet i att avstå, kan det därför ses som att de han-
terade risken att deras ansvar skulle förstås som en förlust av något värdefullt.
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politiska beslut och samhällsstrukturens påverkan. På så sätt förknippade 
de subjektspositionen som ansvarstagande individ med ”styrka”, frihet 
och självsäkerhet. Det här innebär att deras positioneringar passar väl 
med vissa föreställningar om individen som förknippas med individua-
liseringen. Jag syftar då på beskrivningen av individer som just fria att 
forma sina liv utan att begränsas av strukturella sammanhang (Beck & 
Beck-Gernsheim, 2002).

Detta innebär också att dessa samtalsdeltagares positioneringar sam-
manföll med de förväntningar som forskare menar åläggs individer i mil-
jöprojekt inriktade mot individuella beteendeförändringar (se t.ex. Rut-
land & Aylett, 2008; Lövbrand & Stripple, 2011). Särskilt tydligt framgår 
det att dessa samtalsdeltagare talade om sig själva som självstyrande. De 
behövde inte ens det stöd eller den uppmuntran som ett miljöprojekt 
skulle kunna erbjuda. De agerade utifrån målsättningar som de själva hade 
formulerat med hjälp av olika inspirationskällor och utifrån sitt miljö-
engagemang (jfr Hobson, 2002).

Den frihet som samtalsdeltagare tillskrev sig innebar i viss mån frihet 
i bemärkelsen ekonomiskt handlingsutrymme. I det avseendet kan deras 
positionering förstås som klasspräglad. Det märktes genom att dessa sam-
talsdeltagare i jämförelse med andra samtalsdeltagare talade relativt lite 
om pengar i allmänhet, och aldrig som en begränsning av valmöjligheter. 
Samtidigt är det en förhastad slutsats att deras ansvarstagande alltid sam-
manföll med en ekonomiskt resursstark subjektsposition. Det som pekar 
på motsatsen är nämligen att de också förespråkade utebliven konsumtion 
i relation till vissa varor. Cassandra talade om hur mycket pengar hon 
tjänade på att inte äga bil och vad hon lade de pengarna på. Leo talade 
om en utebliven resa till Thailand och vad han kunde göra för de peng-
arna. I dessa positioneringar kring miljöansvar och tillgång till pengar 
framträder dock ett förgivettagande om ekonomiskt handlingsutrymme. 
I talet om en inställd semesterresa framhölls möjligheten att istället köpa 
något annat. Valet att ställa in resan förknippades aldrig med ekonomiska 
begränsningar.

En definition av erfarenheter knutna till övre medelklassen är att 
handlingsmöjligheter upplevs som oberoende av det ekonomiska  (Skeggs, 
2000:131). Enligt det synsättet anslöt sig dessa samtalsdeltagare till sub-
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jektspositioner förknippade med övre medelklassen när de talade om sig 
själva som individer som tog ansvar för sin miljöpåverkan. Ansvarstagan-
det för miljön gjordes till ett idealistiskt och frivilligt val. Det gjordes inte 
till ett val som sammanföll med ekonomiska begränsningar eller hante-
rade ekonomiska problem (jfr Bradley, 2009).

Förgivettagandet om ekonomiskt handlingsutrymme kan ses som 
invävt i diskursen om individuellt miljöansvar. Jag syftar då på att dis-
kursen beskriver en verklighet där individers miljöbelastning förstås som 
en valsituation, exempelvis i talet om miljövänlig konsumtion (se t.ex. 
Anshelm, 2012:30ff ). Individer förväntas kunna prioritera miljöaspekter 
framför andra behov och begränsningar, såsom ekonomiska. Redan här 
framträder en individ som är ekonomiskt tryggad.

Något som ytterligare bidrog till framställningen av den ansvarstagan-
de individen som ”stark” och självständig snarare än ”svag” och beroende 
av relationer och samhällskontexter, var beskrivningarna av miljöenga-
gemanget. Trots visst utanförskap framställde sig dessa samtalsdeltagare 
nämligen sig aldrig som självuppoffrande. Även om de avstod från vanor 
som andra såg som självklara och mycket viktiga, så omtalades dessa val 
på ett sätt som poängterade deras personliga vinster eller kreativa förmåga 
att finna nya lösningar. Därför gjordes det individualiserade miljöansvaret 
inte till ett ansvar som krävde av individer att de skulle ”offra sig” för nå-
got som var viktigare än deras individuella behov och välmående. Dessa 
samtalsdeltagare lade helt enkelt ingen vikt vid känslor förknippade med 
att avstå från något värdefullt. Förmågan till självuppoffring gjordes där-
med inte central för förmågan att vara en individ som tog ansvar för sin 
miljöpåverkan.

Sammantaget menar jag att de subjektspositioner som dessa samtals-
deltagare tillskrev sig när de beskrev sig som miljöansvariga och ansvars-
tagande individer gjorde anspråk på inflytande och makt. De utgick från 
att ha ett idébaserat och kulturellt inflytande över samhällsutvecklingen. 
De ansvarstagande individerna gjordes på detta sätt till en grupp vars 
privilegium i hög grad bestod av självständighet och frihet. De tyngdes 
inte av ekonomiska eller strukturella hinder. De kunde forma sina liv efter 
ett ideal som de värdesatte högt. De var föregångare när samhället skulle 
”ställa om”. Resultatet väcker frågan om i vilken utsträckning den indivi-
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dualiserade miljödiskursen förutsätter att den ansvarstagande individen 
är en privilegierad person.

Jag har nu beskrivit flera sätt på vilka samtalsdeltagare gjorde subjekts-
positionen som ansvarstagande individ oproblematisk. Jag har däremot 
inte berört deras syn på oansvarighet. Vilken roll spelade föreställningar 
om oansvarighet i deras framställning av sitt ansvarstagande? Nästa av-
snitt handlar om hur subjektspositionen som ansvarstagande individ för-
handlades i relation till en föreställd icke-ansvarstagande omgivning.

FörhAnDlingAr Om ”OAnSVArigA AnDrA”
De samtalsdeltagare som positionerade sig som ansvarstagande individer 
förhandlade också hur andra individer, som inte tog individuellt miljö-
ansvar, skulle förstås och bedömas. På olika sätt problematiserade de dessa 
oansvariga ”andra”. I samtalet mellan männen i Fokusgrupp L med före-
ningsaktiva män blev positioneringen av de oansvariga ”andra” ibland 
mycket tydlig. Ett exempel kom tidigt i samtalet när Leo sade:

Leo Upplever alla i gruppen att resande är något slags, inte re-
sande, till exempel flyg är ett problem eller inte?

Lennart Jag tycker det är, någonting man ska vara restriktiv med, för 
det är ganska mycket en [ohörbart], de här som åker till 
Thailand… Vad har de för rätt att förstöra vår framtid så att 
säga?

Lennart positionerade Thailandsresenärer som oansvariga och gjorde 
samtidigt den resenärspositionen problematisk. Med hjälp av diskursen 
om individuellt miljöansvar kunde Lennart värdera och kritisera vissa 
människors miljöbelastande agerande. Det moraliska ansvarstagande som 
vissa samtalsdeltagare tillskrev sig själva kunde således även vändas till en 
anklagelse emot andra. Det gällde inte bara frånvarande andra, åtminstone 
inte i Fokusgrupp L. Vid ett tillfälle tilldelades Lukas en problematisk 
position.
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Lukas Jamen för, om man väljer bort de här produkterna som man 
inte vill ska tillverkas.

Emmy Ja.
Lukas Ja visst, om jag gör det, men jag menar man ser när man 

handlar, ja men hon, han framför mig och den bakom mig, 
har inte tänkt ett smack.

Emmy Nej.
Lukas Eller de tre bakom mig eller före mig. De tar det där vanliga 

dyra, fina, men det jag använder det är ju.
Leif Mm.
Lukas Status, det är ju det diskussionsämnet vi är tillbaka i.
Leo Då får du skapa en status för det du köper…
[lukas småskrattar]
Leo Aha, det är en återvunnen kopp.
Lukas Ja ja ja.
Leif Ja jo men det är ju
Leo Måste tänka längre sikt.

Vid det här tillfället använde Leo och Lukas två olika diskurser. Leo po-
sitionerade sig inom ramen för den individualiserade miljödiskursen och 
framställde därigenom Lukas resonemang som passivt och kortsiktigt. 
Lukas däremot ifrågasatte den individualiserade miljödiskursen med hjälp 
av en motdiskurs. Inom ramen för den framställde han sitt individuella 
agerande som meningslöst.

Den här ordväxlingen tydliggör hur Leo med hjälp av diskursen om 
individuellt miljöansvar kunde framställa oansvariga individer som osjälv-
ständiga. Den positioneringen blev ännu tydligare mot bakgrund av hur 
han själv i andra sammanhang positionerade sig som kreativ och själv-
ständig. Genom positioneringen av oansvariga andra som osjälvständiga, 
kunde subjektspositionen som ansvarstagande individ göras aktiv, uppfin-
ningsrik och kreativ. Den ansvarstagande individen inväntade inte andras 
initiativ utan tog saken i egna händer.

Även samtalsdeltagarna i Fokusgrupp E med bilintresserade kvin-
nor förhandlade bilden av de oansvariga individerna. Här återfanns inte 
samma allvarliga kritik som mellan männen i Fokusgrupp L, men de 
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oansvariga begripliggjordes ändå med hjälp av egenskaper som egoism 
och möjligtvis även nationalism. Eleonora sa så här:

Eleonora Det är ju ganska ironiskt om man håller på och pratar om 
att de i Afrika släpper ut så mycket och om de i Kina ska 
ha bil, då kommer det att bli problem.

Elvira Ja de håller ju på och köper nu.
Eleonora Men då vill man ju inte kolla på sig själv, det är ju lite så där.
Elvira Nej.
Eleonora De kan … väl göra det där. Så det är mycket
Elvira Just det, alla andra va, utom jag.

Eleonora hänvisade till en global ansvarsfördelning som möjliggjorde en 
positionering av svenskarna som själviska. Dessa oansvariga svenskar till-
skrevs hög materiell standard men unnade inte andra samma livsstil. De 
oansvariga framställdes som individer som i alltför hög utsträckning såg 
till sin egen situation utan att sätta sig in i andras, medan de ansvarsta-
gande framstod som mer generösa och självkritiska.

Ett annat sätt att göra bristande individuellt miljöansvar problematiskt 
förekom i Fokusgrupp L med föreningsaktiva män, när männen talade 
om semesterresor. Tre av männen positionerade sig som mycket kritiska 
till utlandsresande med flyg. I samtalsavsnittet nedan framställde Leo och 
Leif charterresan men också charterresenären på ett sätt som väckte skratt. 
Samtidigt förhandlades innebörden av resenärer som inte tog ansvar för 
sina resors miljöpåverkan.

Leo För hela systemet är byggt på… vara det enkla… det är det 
här paketet, köp biljett och hotell i ett, och helst all mat och 
alla drinkar ingår så slipper du… träffa lokalbefolkningen.

[skratt]
[…]
Lukas Jo men… du pratar om paketresor jag menar åka härifrån 

[flygplats] eller [flygplats] och så är det paket, är det 
en semesterort.

Leif Och du väljer på gröna eller röda drinkar där.
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Lukas Ja just det, allt är färdigt, jamen maten kan du gå till restau-
rangen och, jag vill ju, men du säger att, till och med för att 
slippa ortsbefolkningen eller något, utan allt är klart.

(Någon) [ohörbart]
[någon småskrattar]
Lukas Nej men man vill ju, om man åker till ett land där man inte 

har varit förut, man vill ju träffa
Ludvig Mm.
Lukas eller i alla fall se hur miljön, natur, om det är någon sådan 

plats alltså.
Emmy Mm.
Leif Ja, det är lite koppling det som Lennart säger, att åka till, 

för du ville se [land i annan världsdel], är något du har 
gått och funderat på, hur är det där landet?

Lukas Ja.
Leif Och hur, då är det, då reser man för ett kulturellt utbyte på 

någonting, i alla fall i min värld.
Lukas Jo jo.
Leif Det är svårt att… säga att alla ska se det på samma sätt, men 

i min värld så är det… värt någonting och det kan motivera 
att göra en sådan här

Leo Mm.
Leif miljövidrig handling att flyga över Atlanten. Men det är 

för att man söker någonting men om man bara ska åka till 
värme och dricka samma coca-cola.

[lukas skrattar]
Leif Och äta hamburgertallrikar … Okej… menyerna är på lite 

andra språk och så men…
Leo Mm.
Leif Det är inte så mycket av kulturellt utan det är bara komma 

bort… och det kanske du [syftar på lukas] lika gärna får 
när du åker till [svensk ort]…

Männen i Fokusgrupp L ifrågasatte synen på semesterresan som kulturellt 
värdefull. När dessa män ifrågasatte vissa semesterresors kulturella värde 
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menar jag därför att de använde en stödjande diskurs som ifrågasätter char-
terresans värde (jfr Hares m.fl., 2010). Med hjälp av den diskursen kunde 
de framställa sitt val att undvika flyget mindre som en uppoffring. Enligt 
sitt resonemang gick de inte miste om så värst mycket. Samtidigt tilldelade 
de vissa flygresenärer, närmare bestämt charterresenärer, problematiska 
subjektspositioner. Charterresenären framställdes som etnocentrisk, kul-
turellt ointresserad, bekväm och förslappad.

Men positioneringen av charterresenären som oansvarig och proble-
matisk var inte det enda som försiggick vid tillfället som citeras ovan. 
Männen förhandlade också vilka resor som kunde beskrivas som för-
svarbara inom ramen för den individualiserade miljödiskursen samt vilka 
resenärer som kunde göras problematiska respektive oproblematiska. När 
de gjorde det återskapade de en hierarki mellan både olika sorters resor 
och olika sorters resenärer. En resa för kulturell bildning överordnades 
en resa som ”bara” erbjöd avkoppling. Subjektspositionen som ansvarsta-
gande individ kunde förknippas med kulturellt bildande resor men inte 
med att resa enbart för avkopplingens skull.

Beatrice i Fokusgrupp B med kvinnliga turismstudenter upprättade en 
liknande skillnad när hon begripliggjorde sitt eget utlandsresande.

Beatrice Men när jag har rest så har jag på något sätt gjort det, jag 
har inte rest så mycket, eller i alla fall inte utomlands, bara 
för sol och bad, utan då har det varit för studieresor, då jag 
när jag har kommit hem, har gjort någon typ av arbete.

[…]
Beatrice Kände då att jag kanske bidrog på något sätt men också 

lärde mig någonting… på något sätt så, känner jag att det 
känns väldigt viktigt för mig att resa.

Emmy Mm.
Beatrice Att det ger mig någonting mer än bara sol och bad, för det 

räcker inte för mig för att motivera mig att
Emmy Nej.
Beatrice att… ta de flygresorna.

När samtalsdeltagare positionerade sig inom ramen för diskursen om in-
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dividuellt miljöansvar och talade om utlandsresande kunde de alltså hän-
visa till en hierarki mellan olika sorters resor. Vissa resor kunde berättigas 
trots miljöbelastningen, medan andra framstod som mer oberättigade. 
Uppdelningen innebär också en uppdelning mellan problematiska och 
oproblematiska flygresenärer. Charterresenärer som hade köpt det färdig-
konstruerade och prispressade resepaketet framställdes som individer som 
belastade miljön för att ägna sig åt mindre viktiga nöjen och avkoppling. 
Den miljömedvetna ansvarstagande resenären däremot, som trots allt flög, 
beskrevs som en intellektuell person som ville utvecklas och bidra till det 
gemensamma genom kunskapsutbyte eller kulturell bildning. På så sätt 
förknippades den mindre problematiska flygresan med kunskap, utbyte 
och utveckling medan den kritiserade resan förknippades med motsatsen, 
det vill säga kulturellt ointresse, passivitet och isolering. Den försvarbara 
resan verkade därigenom kräva både mer tid och mer pengar än den kri-
tiserade resan.

Jag menar att dessa samtalsdeltagare begripliggjorde skillnaden mel-
lan problematiska och oproblematiska resenärer med hjälp av diskurser 
knutna till klass. Att ta avstånd från vanor hos vissa grupper, i linje med 
avståndstagandet från charterresenärer här, har tidigare analyserats som 
en förhandling av just klass. Stephanie Lawler menar att berättelser om 
arbetarklassen i brittiska media upprättar ett sådant avstånd till motbju-
dande ”andra”. Lawler tolkar det som ett sätt att skapa ett ”medelklass-vi” 
som tillskrivs bättre smak än den föreställda arbetarklassen (Lawler, 2005). 
Med mina begrepp tolkade Lawler alltså avståndstagandet som en med-
elklasspositionering. Distanseringen från dem med ”sämre” smak liknar 
beskrivningen av charterresenärerna ovan. Jag ser det som ett tecken på 
att klasspositioneringen användes på ett liknande sätt som de stödjande 
diskurserna. Den fick de ansvarstagande individerna att framstå som opro-
blematiska och berömvärda jämfört med de oansvariga individerna.53

I förhandlingarna av hur subjektspositionerna som oansvariga skulle 

53. Kopplingen mellan vissa sorters resor och klasshierarkier har även gjorts av Ian 
Munt. Munt menade att researrangörer bidrog till att skapa ”medelklassturister” 
genom att använda autenticitet som ett försäljningskoncept och marknadsföra 
resor till ”tredje världen” (Munt, 1994:103; 114–119).
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begripliggöras positionerades de oansvariga således som problematiska 
på några olika sätt. De skuldbelades med hänvisning till moraliska värden 
eller genom att tilldelas mindre smickrande egenskaper såsom passivitet, 
brist på initiativförmåga eller egoism. Därtill underordnades de med hjälp 
av diskurser om klass. Positioneringarna av dessa oansvariga ”andra” gick 
hand i hand med det sätt på vilket subjektspositionen som ansvarstagande 
individ gjordes oproblematisk.

görA SYnligT miljöAnSVAr prOblemATiSKT
Kapitlet har hittills visat att de samtalsdeltagare som använde sig av den 
individualiserade miljödiskursen för att begripliggöra sin drivkraft att 
motverka miljöproblem fick själva ansvarstagandet att framstå som för-
delaktigt. Det åstadkoms dels genom att de beskrev sig som moraliska 
och konsekventa individer, dels genom att de framställde sin miljövänliga 
livsstil som positiv och utvecklande. Det innebar däremot inte att de utan 
undantag beskrev sitt individuella ansvarstagande för miljön i enbart posi-
tiva termer. Det fanns särskilt ett område som knöts till mer problematiska 
beskrivningar. Det var när de talade om hur omgivningen bemötte deras 
engagemang.

Cassandra i Fokusgrupp C med beresta kvinnor var en av dem som 
gav uttryck för att omgivningens bemötande kunde vara besvärande. Det 
märktes bland annat när samtalet mellan kvinnorna skulle avslutas. Jag 
uppmanade dem då var och en att berätta vad de tog med sig från sam-
talet. När det blev Cassandras tur uttryckte hon glädje över det samtal 
som hade varit.

Cassandra Det är spännande just det här faktiskt att sitta och reflek-
tera… och det är väl också det att man sitter i ett samman-
hang där man kan säga precis som det är, utan att du blir 
påhoppad… För att i många andra sammanhang där du 
kanske sitter med dina vänner… så kan ju den här preten-
tiösa delen hos mig då, bli lite, den blir så provokativ, så att 
du, alla andra måste hitta på ett skäl varför de inte, kan leva 
sådär.
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Emmy Mm.
Cornelia Ja, jaja.
Cassandra Och då blir ju, alltså jag blir den här som, jaja men du gör 

allt rätt
Cornelia Mm.
Clara Mm.
Cassandra och så, men det är du det.
Cornelia Mm.
Cassandra Och så hittar man alla skälen. Men här blir det på något vis 

av att, då kan man lägga upp det här, så kan man bara säga 
att jamen det där kan jag ju titta på

[någon ler]
Cassandra alltså så… och då blir det mycket mer… oladdad diskussion.
Cornelia Ja.
Cassandra Och det känner jag är oerhört häftigt, att sitta i, där man 

faktiskt lyssnar in, hur gör du och vad är det som får dig att 
göra annorlunda?

Samtidigt som Cassandra framställde det här samtalet som ett spännande, 
icke-polariserat och öppet samtal så beskrev hon andra samtal om mil-
jöfrågor som besvärliga. Hon framställde sin miljövänliga livsstil som ett 
problem i mötet med andra. Hon var inte ensam om att göra en sådan 
positionering. Männen i Fokusgrupp L med föreningsaktiva män talade 
också om relationerna med andra människor som komplicerade när deras 
åsikter och engagemang för miljön kom på tal. Leo beskrev det svåra i att 
inte känna sig fri att berätta om sin livsstil.

Leo Jag upplever det som ett socialt handikapp att inte flyga det 
är sant, för jag kan inte prata om de sakerna… Men också 
det som du sa, just det att har man råd så har man rätt att 
göra en sak, eller har man råd så gör man saker slentrian-
mässigt, kanske mer eller mindre. Har jag 20 000 kr över 
det är klart jag tar en resa.

Leif Mm.
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Leo Det är ju sådan kutym att göra det, fortfarande, politiskt 
korrekt så att säga…

Emmy Men hur tänker du socialt?
Leo Det gäller allt…
Emmy Sa du socialt handikapp?
Leo Ja dels så… Det är inte gångbart att säga till någon precis 

som du säger, det du gör tycker jag är fel, och jag gör på ett 
annat sätt för jag tycker att jag är bättre och fattar något 
som du inte fattar.

Emmy Nej.
Leo Det går… inte och, okej varför flög du inte till Thailand utan 

tog tåget till [medelhavsland] som var tre gånger så dyrt 
och rätt åbäkigt…

Emmy Mm.
Leo Det blir lite minerat egentligen och gå in i det där.

Leo aktualiserade, på ett liknande sätt som Cassandra, en föreställning 
om att den miljöengagerade personen riskerade att hamna i en diskussion 
om ”rätt” och ”fel”. I Leos framställning resulterade det i ett ännu större 
kommunikationsproblem än i Cassandras. Han positionerade sig som 
oförmögen att ens berätta om sitt engagemang. Hans framställning av 
omgivningen var även mer konfrontativ: han ville förändra sin omgivning 
eftersom han ansåg att de gjorde ”fel”. Därigenom skapades en avgörande 
skillnad mellan Cassandras och Leos beskrivningar av den individualise-
rade miljödiskursens ställning. Cassandra positionerade sig själv som den 
som ansågs göra ”rätt”, även om hon gjordes pretentiös av omgivningen. 
Hennes beteende föreställdes ingå i en förespråkad norm som fick omgiv-
ningen att känna ett behov av att förklara sig. I Leos framställning däre-
mot var det omgivningens synsätt på utlandsresande som ingick i normen.

När dessa samtalsdeltagare talade om sig själva i sociala sammanhang 
utanför fokusgruppen så förhöll de sig alltså annorlunda till subjektspo-
sitionen som ansvarstagande för miljön än vad de gjorde annars. Ansvars-
tagandet gjordes inte på samma sätt till en tillgång. I relation till om-
givningens ögon gjordes subjektspositionen som ansvarstagande individ 
istället problematisk. De stödjande diskurser som fick den individuella 
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miljövänliga livsstilen att framstå som meningsfull och fördelaktig vid 
andra tillfällen i fokusgruppsamtalen, var frånvarande när omgivningens 
reaktioner beskrevs.

Även i samtalet mellan de cykelintresserade männen i Fokusgrupp K 
beskrevs mötet med omgivningen som en möjlig konfliktsituation. Här 
var det vardagsresorna och männens val att leva utan bil som utlöste kon-
flikten. Det fick förklara varför deras vardagliga resvanor uppmärksam-
mades av omgivningen.

Kenneth Och framförallt så kan jag uppleva socialt… att man kan 
vara… utgöra ett hot nästan av att jag… indirekt ifrågasätter 
någon annans…

Kjell Just det.
Kenneth leverne i och med att jag avstår från att, köra bil till exempel.
[…]
Kenneth Det blir det blir väldigt sällan en riktig dialog kring, utan 

det blir väldigt ofta en försvarsställning istället.
Emmy Att det är känsligt på något sätt?
Kenneth Det är känsligt på något vis absolut så upplever jag det.
Kjell Jag tror att många är ju medvetna om, eller åtminstone bilen 

har ju framställts i media… i klimatdebatten som en stor… 
bov i sammanhanget.

Emmy Mm.
Kenneth Så även om den kanske inte representerar riktigt, person-

transporter är inte sådan jättestor andel.
Kaj Nej.
Kenneth … Så många har fått lite, man ska ha lite dåligt samvete för 

att man åker bil…
[någon småskrattar]
[…]
Kaj Mm, man kan väl likna det, vi har ju, precis som ni säger, 

man har ju aktivt valt att inte åka bil och det är klart att det 
sticker

Kjell Mm.
Kaj i ögonen på folk, när vi har gjort ett, ja aktivt val att inte
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Kjell Mm.
Kaj åka bil… man kan väl jämföra med folk som slutar äta kött, 

det sticker ju folk
Kjell Mm.
Kaj i ögonen med, (inte äta) kött på samma sätt 

Kenneth, Kjell och Kaj tillskrev sig positioner som avvikare i samspelet 
med omgivningen och framställde sin synlighet som orsakad av att de 
uppfattades leva miljövänligt.54 De menade att omgivningen hade svårt 
att hantera personer som inte körde bil. Förklaringen var att de skapade 
dåligt samvete. Den problematiska subjektsposition som de tilldelade sig 
själva i mötet med omgivningen förklarades alltså med att de utmanade 
dåliga vanor. Med anledning av sitt bilfria liv beskrev männen i Fokus-
grupp K därför sig själva som ofrivilliga kritiker av andras livsstil. De 
förknippade sin livsstil med konkurrens och rivalitet i relationerna med 
andra människor.

I Fokusgrupp C med beresta kvinnor, Fokusgrupp L med förenings-
aktiva män och Fokusgrupp K med cykelintresserade män gjordes alltså 
subjektspositionen som ansvarstagande individ problematisk i omgiv-
ningens ögon. Den livsstil som vid andra tillfällen i dessa fokusgrup-
per omtalades som något positivt, moraliskt korrekt eller intellektuellt 
insatt blev nu besvärande. Talet om omgivningens perspektiv innebar att 
bedömningen av den annars oproblematiska ansvarstagande subjektspo-
sitionen omförhandlades. Personer som tog individuellt miljöansvar, eller 
utmärkte sig genom en miljövänlig livsstil, tillskrevs begränsad möjlighet 
till bred social respekt eller beundran. Moraliskt ansvarstagande, själv-
ständigt miljöengagemang och självrannsakan när det gällde koldioxid-
utsläpp förknippades inte alls med social uppskattning. Ansvarstagande 
individer kunde göras till avvikare som inte kunde tala fritt och/eller som 
uppfattades som besvärliga, pretentiösa eller ohanterligt kritiska av sin 
omgivning. Samtidigt förekom en motreaktion när några samtalsdeltagare 
framhöll att de pekade på ett problem hos omgivningen som ledde till 

54. Männen hävdade själva att miljön inte var orsaken till deras resvanor. Jag analy-
serar deras positioneringar mer ingående i kapitel sju.
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skuldkänslor. Den ansvarstagande individen kunde med hjälp av sådana 
resonemang återigen framstå som en oproblematisk föregångare, om än 
en socialt obekväm sådan.

Talet om den socialt obekväma individen som tog ansvar för sin miljö-
påverkan förekom även bland andra samtalsdeltagare, som inte själva intog 
en sådan subjektsposition. Då gjordes frågan om hur individuellt miljö-
ansvar borde uttryckas central. Även då förhandlade samtalsdeltagare hur 
subjektspositionen som ansvarstagande individ skulle bedömas. Beata och 
Birgitta i Fokusgrupp B med kvinnliga turismstudenter sa så här:

Emmy Berättar ni hur ni tänker för andra?
Beata Mm.
Birgitta Ja, det gör jag. Det tycker jag nog.
Beata Eller vadå tänker du?
Emmy Berättar ni hur ni tänker… Pratar ni om miljöfrågor?
Birgitta Alltså, jag tänker så här… Nu skulle min [familjemedlem] 

åka till Thailand.
Emmy Mm.
Birgitta Då säger ju jag till [familjemedlemmen] att, varför ska du 

åka till Thailand för?
Emmy Ja.
Birgitta Eller då försöker jag ju hitta så här och se Jennie Diele-

mansboken.
[skratt]
Beatrice *Den är bra alltså.*
Beata Men vad ger dig rätten att bli moraltant tänker jag då?
Birgitta Ja, nej men då blir jag ju lite förbannad på mig själv också 

för jag vet att det blev en jättehätsk diskussion och
Emmy Ja.
Birgitta [familjemedlemmen] bara, nej men jag tycker så här att 

det är min rätt att jag ska åka. Men vad fan varför ser du det 
som din rätt, det är inte så att någon stackars thailändska, 
har kämpat hela sitt liv ser det som sin rätt att hon ska åka 
till, eller hon har inte ens dem
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Birgitta berättade att hon hade ifrågasatt en familjemedlems semester-
planer med hänvisning till att en semesterresa inte var en självklar rät-
tighet. När hon gjorde det använde hon sig av en stödjande turismkritisk 
diskurs som användes flera gånger under det här samtalet. Den diskursen 
anlade ett maktperspektiv på utlandsresande och synliggjorde därigenom 
att olika människor har olika möjligheter att vara turister (se t.ex. Dahl-
stedt, 2011). Resandets miljöbelastning beskrevs som ett av flera allvarliga 
problem med turismen. Inom ramen för denna diskurs kunde Birgitta 
framställa sitt ifrågasättande av familjemedlemmens planer som en form 
av meningsfullt individuellt ansvarstagande.55 Men istället för att bemötas 
som modig eller ansvarstagande av de andra kvinnorna i gruppen så lik-
nades Birgitta vid en moraltant. Jämförelsen med en moraltant tolkar jag 
som ett sätt på vilket hennes subjektsposition som ansvarstagande gjordes 
problematisk. Hon förknippades med hög ålder och brist på respekt för 
andras integritet och självständighet. Jämförelsen fick därmed Birgittas 
agerande att framstå som klandervärt.

Den form av socialt ansvarstagande som Birgitta personifierade i sin 
berättelse bemöttes alltså inte som ett berömvärt sätt att visa engagemang 
på. Som jag förstår den här sekvensen var det inte Birgittas åsikt i sig som 
gjordes problematisk av Beata. Det var istället det faktum att Birgitta ut-
vidgade sitt ansvarstagande till att inkludera någon annans agerande som 
fick konsekvenser. Att hon trott sig veta bättre än någon annan var också 
avgörande för den kritik som förmedlades genom liknelsen vid en moral-
tant. Skillnaden mellan att tala om sina egna handlingar inom ramen för 
diskursen om ett individuellt miljöansvar och att påtala andras brister 
genom att konfrontera dem blev plötsligt mycket viktig.

I ett annat fokusgruppsamtal användes en besläktad jämförelse som 
hade beröringspunkter med den moraltant som Birgitta jämfördes med. 
Ingemar i Fokusgrupp I med nyblivna storstadspappor menade att det 
var viktigt att inte uttala sig om andras resor om man inte först hade 
rannsakat sig själv.

55. Tidigare i samtalet mellan de kvinnliga turismstudenterna hade resor till Thailand 
nämnts som exempel på problematisk turism, framförallt på grund av sexturism.
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Ingemar Ursäkta uttrycket men det finns ju en massa sådana här 
militanta trädkramare som springer omkring… med…

Isak Ja.
Ingemar pekpinnar… Och så länge alla individer… som ska peka på 

någon annan är pålästa…
Isak Ja.
Ingemar då är väl det okej… sen kan de få pedagogiska problem om 

de själva inte är rent så där superortodoxa och faktiskt…

Ingemar positionerade vissa individer som tog miljöansvar som problema-
tiska. Närmare bestämt var det de som anklagade sin omgivning men inte 
hade rannsakat sig själva som gjordes klandervärda. Det problematiska låg 
både i inkonsekvensen och i det att de talade om för andra hur de borde 
leva. Avsaknaden av kunskap om miljöproblemen hos ansvarstagande in-
divider kunde också göras problematiskt.

Ingemar Men det blir ju otroligt dumt, när man sitter och pratar, 
det här har hänt mig jag pratade med… någon som, var 
miljöansvarig i en stor organisation… som inte har begripit 
det här med att man eldar upp trä, alltså, grillar eller något 
sådant där att det faktiskt har en

Isak Mm.
Ingemar Man gör om kol från någonting som är bundet i fast form 

till
Ivan Mm.
Ingemar gasform det kan ju… även om det är jättelite, så, det kan ju 

inte vara bra, de har ju inte begripit det här.
Emmy Ja.
Ingemar Och då att hon ska sitta och tala om för mig hur jag ska… 

resa eller det blir
Isak Ja.
Ingemar [suck] okej… och det var det jag menade inledningsvis att 

då är det inte baserat på kunskap eller… hon har inte
Emmy Mm.
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Ingemar förstått så, återkommer till det där att jag tycker det är 
skitsvårt att vara, alltså renlärig och

Isak Mm.
Emmy Mm.
Ingemar konsekvent och
Ivan Mm
Ingemar så där vet inte.
Emmy Men någonstans så finns… faktabaserat ska ändå gå före 

det, andra mer, känslobaserade val eller?
Ingemar Ja för mig är det ju så.

Kvinnan i Ingemars berättelse tillskrevs ett känslobaserat förhållnings-
sätt till miljöfrågorna. Detta ställdes i kontrast till ett kunskapsbaserat 
förhållningssätt och framställdes som en sämre form av ansvarstagande. 
När Ingemar hänvisade till skillnaden mellan kunskap och känslor mo-
tiverade han den med hänvisning till en hierarki som har förekommit 
i många andra sammanhang. Den har ofta gjorts genuspräglad genom 
att män har förknippats med förnuft och rationalitet medan kvinnor har 
förknippats med känslor och irrationalitet (se t.ex. Gemzöe, 2002:33f ). 
Ingemar aktualiserade därför indirekt en genuspräglad hierarki när han 
gjorde känslostyrda ansvarstagande individer problematiska medan kun-
skapsstyrda individer gjordes oproblematiska.

När männen i Fokusgrupp L med föreningsaktiva män talade om hur 
de ansåg att individer skulle uttrycka sitt ansvarstagande så talade de om 
risken med att bli för enkelspårig i sitt engagemang. Lennart berättade 
om en intervju han hade läst:

Lennart Där sa han just det, jag förstör inte en middag på kvällen 
med att argumentera om miljöfrågor med dem som inte vill.

Leo Mm.
Leif Mm, och det kanske är som en bra så här, tänka, ja, det 

kommer sådana situationer där faktiskt, sociala, man kan 
inte vara runt och var miljökrigare tjugofyra timmar om 
dygnet så, även om man skulle vilja.
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Den ständiga miljökrigaren var någon som var alltför stridbar och oflexi-
bel i sitt miljöengagemang för att kunna fungera socialt. I förhandlingen 
om hur miljöengagemang skulle uttryckas i samspel med andra människor 
gavs alltså flera exempel på hur individer inte skulle uppträda om de ville 
tala om sitt ansvarstagande med omgivningen. De skulle inte tro sig veta 
bättre än andra. Det var viktigt att respektera andras rätt att själva ta ställ-
ning samt att ha förstått miljöfrågan på rätt sätt.

berömvärda miljöförebilder
Jag har nu visat hur subjektspositionen som ansvarstagande individ pro-
blematiserades på flera olika sätt när miljöansvaret beskrevs i relation till 
sociala sammanhang. Men motsatsen inträffade också. I samband med 
förhandlingen av hur individuellt miljöansvar skulle uttryckas i sociala 
sammanhang framställdes vissa sätt att agera som berömvärda. Nu ska 
jag belysa de förhållningssätt som knöts till oproblematiska ansvarstagande 
subjektspositioner. Därigenom ska jag ge en bild av vad som krävdes av 
individer som ville ta ansvar för sin miljöpåverkan för att de skulle kunna 
begripliggöras som miljöförebilder för andra.

Efter dialogen mellan de kvinnliga turismstudenterna i Fokusgrupp 
B när Birgitta jämfördes med en moraltant följde en ordväxling där kvin-
norna förhandlade vilka som var de lämpliga tillvägagångssätten för in-
divider som ville påverka sin omgivning.

Emmy Får man ifrågasätta andra…?
Beata Men det är lite det jag blir så här 
Birgitta Fast 
Beata Vad ger mig rätten att säga att jag är så mycket bättre än 

någon annan och säga att du gör fel, du ska tänka som jag 
gör…

Birgitta Jo, alltså jag tycker att man kan få ifrågasätta någon annan 
för att de kanske inte vet.

Flera Mm, precis.
[…]
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Britta Jag tror det kan vara nyttigt för människor som inte vet att 
berätta. Och sen att de kanske, man behöver inte säga… jag 
har rätt, du har fel.

Beatrice Nej verkligen.
Britta Man kan ju sätta lite tankar i huvudet och kanske de börjar 

tänka själva.
[…]
Britta Men man kan ju säga 
(Beatrice) Nej.
Britta men hur tänker du här, du kanske, vet du om det här eller?
Beata Ja precis.
Barbara Jag tror på det här att informera… att man berättar lite.
[…]
Barbara Jag vet min [familjemedlem] första gången [de] skulle 

resa ihop då åkte de med charter… Då hade jag inte börjat 
läsa här och jag var inte så medveten på det sättet… Men 
sen i efterhand har vi diskuterat hur, jag har försökt förklara 
lite baksidor, och de bara oj nej men då ska vi inte åka dit… 
De har ju snarare sett det som positivt att fått en klocka… 
som ringer.

Frågan om hur individer kan rättfärdiga att deras åsikt är mer riktig än 
någon annans gjordes central. Samtidigt som Birgittas agerande hade 
framställts som att gå för långt, gjordes inte social påverkan på andra 
genomgående till ett omoraliskt beteende. Istället diskuterade kvinnorna 
frågan om hur sådan påverkan på andra skulle kunna utformas. Det gjor-
des viktigt att inte vara konfrontativ eller påstå sig ha mer rätt än andra. 
Men om dessa andra saknade kunskap, kunde mer direkt påverkan vara 
försvarbar. Med hjälp av strategier som föreställdes göra andra människor 
mer upplysta och kritiska kunde kvinnorna identifiera försvarbara sätt 
att ta individuellt ansvar för miljöfrågor eller social rättvisa i samspel 
med omgivningen. Samtidigt stod de fast vid att personer som var med-
vetna om de miljöbelastande aspekterna av sitt beteende men ändå valde 
att fortsätta agera så skulle respekteras. Vid ett annat tillfälle i samtalet 
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 mellan kvinnorna i Fokusgrupp B med turismstudenter berättade Bea-
trice om en person som hon menade hade hittat ett bra sätt att diskutera 
frågorna på.

Beatrice Men jag kände mig inte som dålig människa efter att ha 
lyssnat på hennes föreläsning.

Beata Nej precis. Nej.
Emmy Utan mer som?
Beatrice Mer som, jamen tack för att du har gjort den här undersök-

ningen och gett mig den här informationen för nu kan jag 
resa bättre i framtiden.

Att lyckas förmedla en positiv upplevelse hos omgivningen gjordes före-
dömligt jämfört med att skuldbelägga andra för bristande ansvarstagande. 
I Fokusgrupp F med föräldralediga kvinnor resonerade samtalsdeltagarna 
på liknande sätt om hur personer som var engagerade i miljöfrågor skulle 
formulera sina råd till andra människor. Felicia beskrev precis som Bea-
trice ovan en föreläsare som hon framställde som en miljöförebild.

Felicia En tjej som frågade honom, jamen vad ska vi göra?
Emmy Mm.
Felicia … Och han sa det, hans filosofi är ju det att man ska, man 

ska göra så gott man kan. Han sa, har man sparat pengar och 
det enda man tänker på… drömt om är att köpa en sportbil 
och köra med denna bil, jamen gör det då men försök att 
tänka på något annat… att hålla igen på kanske att man inte 
reser så mycket… med flyg eller sådana här saker… Att man 
försöker tänka på ett annat sätt…

[…]
Felicia Det är lite olika vad man har för syn på. En del är så här, 

sluta med allting.

Felicia förknippade miljöförebilden med rådet att det fanns en möjlig-
het att balansera individers miljövänliga beteendemönster med de mil-
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jöpåfrestande. Den oproblematiska ansvarstagande subjektspositionen 
kopplades då ihop med förmågan att undvika skuldbeläggande av andra. 
Individer som beskrevs som positiva och inspirerande samt förespråkade 
måttlighet istället för en radikalt striktare hållning gjordes berömvärda. 
Rådet att undvika att tala om umbäranden gavs också av Beatrice i Fo-
kusgrupp B med kvinnliga turismstudenter:

Beatrice Men jag tror också så här, eller över huvud taget när det har 
med påverkansfrågor så är det lätt att man får det att låta 
som att man ska avstå från någonting.

Flera Mm.
Beatrice Istället för att som jag tänker så kan det ju ge någonting 

ytterligare.
Flera Mm.
Beatrice Jag menar om du vet att du har varit på en plats och så har 

du betett dig schysst mot dem som bor där, ja men då kan 
du åka hem som en gladare människa.

Britta Mm.
Beatrice Att på något sätt så måste, hela… miljörörelsen… på något 

sätt lyfta fram fördelarna
Någon Mm.
Beatrice och inte… få det att låta som att du ska skala bort och leva 

lite lättare och enklare.
Flera Mm.

När Beatrice formulerade en berömvärd miljöförebild så var det positiva 
centralt. Det gjordes viktigt att människor kunde uppfatta det som att de 
vann något på att ta individuellt miljöansvar. Kvinnorna i Fokusgrupp B 
och Fokusgrupp F gjorde alltså subjektspositionen som ansvarstagande 
indi vid oproblematisk på vissa villkor när de talade om individer som 
 kunde agera förebilder för andra. Det ideal som de då artikulerade hade 
flera gemensamma inslag med hur de samtalsdeltagare som positionera-
de sig som ansvarstagande individer beskrev och motiverade sitt förhåll-
ningssätt. Medan vissa samtalsdeltagare identifierade en önskvärd miljö-
förebild positionerade sig andra samtalsdeltagare som individer som 
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per  soni  fierade dessa förebilder. Nedan ska jag ge några exempel på denna 
samstämmighet.

göra sig till en miljöförebild
Leo i Fokusgrupp L med föreningsaktiva män beskrev sitt miljöengage-
mang som ett utmanande och utvecklande projekt. När han gjorde det 
artikulerade han det som Beatrice talade om som viktigt för miljörörelsen, 
nämligen att visa att miljöengagemanget tillförde något. Cassandra i Fo-
kusgrupp C med beresta kvinnor visade upp självdistans när hon talade 
om sitt samspel med andra. Den positioneringen kan förstås som ett sätt 
att hantera risken att göras besvärlig av omgivningen. En person som upp-
visar självdistans är svårare att förknippa med karikatyrer som moraltanten 
eller med den som har åsikter om hur andra bör leva men som har glömt 
bort att granska sig själv. Varken Cassandra eller Leo talade däremot om 
värdet i att avstå eller välja bort något. Istället framhöll de vinster med 
miljövänliga beteendemönster.

Isak i Fokusgrupp I med nyblivna storstadspappor positionerade sig 
på liknande sätt. Han talade exempelvis om hur han brukade ge tips till 
sina kollegor på hur de kunde göra miljövänliga val samtidigt som han 
betonade vikten av att berätta vad han själv gjorde snarare än att poängtera 
andras brister. Han undvek därmed att skuldbelägga omgivningen och 
framställde sitt ansvarstagande som något som kunde inspirera andra. Ett 
annat exempel var Leif i Fokusgrupp L med föreningsaktiva män. Leif 
sa vid ett tillfälle:

Leif Men samtidigt så vill jag inte lägga någonting att se ner på 
människor som flyger och så utan jag ser det hela som en 
process som var och en måste ta ställning själv vad man vill 
göra och det är en kombination vad man har råd att göra 
och sen så en medvetenhet kring…

Leif tillskrev sig själv tålmodighet och överseende i synen på andras an-
svarstagande för miljön. Han förhöll sig då både till den måttlighet som 
Felicia efterfrågade och till problemet med skuldbeläggning som Beatrice 
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framhöll. När Leif beskrev sig själv som ödmjuk inför andras ”bristande” 
miljöansvar menar jag därför att han, precis som Leo, Cassandra och Isak, 
förhöll sig till att subjektspositionen som ansvarstagande individ kunde 
göras problematisk och att den problematiken handlade om inställningen 
till den mindre ansvarstagande omgivningen.

DeT prOblemATiSKA engAgemAngeT
I det här kapitlet har jag visat hur samtalsdeltagare förhandlade innebör-
den och värderingen av en subjektsposition som knöts till individer som 
tog ansvar för sin miljöpåverkan. Först visade jag hur samtalsdeltagare 
genom olika former av ansvarsorienterade positioneringar begripliggjorde 
sitt eget men också andras miljöansvar. Dessa olika sätt att positionera 
sig i relation till förekomsten av ett individuellt miljöansvar kallade jag 
för moralorienterade, lösningsorienterade och kunskapsorienterade positione-
ringar. I samband med de moralorienterade positioneringarna underströk 
samtalsdeltagare att individers miljöansvar var moraliskt. De lade då ton-
vikt vid förekomsten av ojämlika relationer globalt och tilldelade sig en 
privilegierad position. De framhöll också vikten av att värna framtida 
gene rationers behov. De lösningsorienterade positioneringarna innebar 
 istället att samtalsdeltagare lade tonvikt vid det positiva med individuellt 
ansvarstagande för miljön. De betonade på så vis vad individer själva hade 
att vinna på att ta individuellt ansvar för sin miljöpåverkan. Genom dessa 
positioneringar kunde samtalsdeltagare således föreslå lämpliga strategier 
och förhållningssätt för individer som behövde hantera sitt individuella 
miljöansvar. De kunskapsorienterade positioneringarna betonade vikten av 
att vara intellektuell och kunnig om de många samhällsfunktioner men 
också naturvetenskapliga frågor som var involverade i miljöproblemati-
ken. Genom dessa positioneringar kunde samtalsdeltagare illustrera vilka 
individer som var lämpade att leda den förändringsprocess som det indi-
vidualiserade miljöansvaret pekade på. De positionerade sig som individer 
som kunde fungera som föregångare för andra och formulera de nya och 
miljöanpassade livsstilsvisionerna.

Dessa tre former av ansvarsorienterade positioneringar förstärktes av 
att samtalsdeltagare använde sig av olika stödjande diskurser. De stödjande 
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diskurserna förmedlade verklighetsbeskrivningar som pekade på behovet 
och värdet av en miljöanpassad livsstil. Exempel på dessa var en diskurs 
om nutidsmänniskans liv som stressat, snabbt och flyktigt, en diskurs som ifrå-
gasätter charterresans värde och en turismkritisk diskurs. Kapitlet har också 
belyst hur de samtalsdeltagare som anslöt sig till subjektspositionen som 
ansvarstagande individ framställde sig som självständiga, självstyrande 
och oberoende. Den ansvarstagande individen gjordes på så sätt resurs-
stark och oproblematisk. Överlag tillskrevs individer ett avsevärt ekologiskt 
handlingsutrymme.

Andra delen av kapitlet belyste hur subjektspositionen som ansvars-
tagande individ gjordes oproblematisk också genom att distanseras ifrån 
olika oansvariga ”andra”. Dessa andra förknippades med bristande moral, 
bristande kreativitet och självständighet, egoism och kulturellt ointresse. 
Att tala om sitt individuella ansvarstagande för miljön i sociala samman-
hang framställdes dock som mer besvärligt. I relation till omgivningen 
kunde subjektspositionen som ansvarstagande individ således göras pro-
blematisk. Hur någon uttryckte sitt ansvarstagande i samspelet med andra 
blev avgörande för bedömningen av dessa individer.

Med hjälp av begreppen problematiska och oproblematiska sub-
jektspositioner har jag visat hur de samtalsdeltagare som införlivade och 
återskapade den individualiserade miljödiskursen navigerade mellan be-
römvärda och mindre berömvärda sätt att framställa sig själva som an-
svarstagande individer. Resultatet väcker frågan om varför relationerna 
med olika ”andra” beskrevs som så konfliktfyllda. En möjlig förklaring 
som framträdde i själva samtalen var otydligheten om hur det individu-
ella miljöansvaret skulle uttryckas. Den otydligheten handlade delvis om 
vems angelägenhet som det individuella miljöansvaret var. Samtalsdel-
tagare identifierade många risker när gränsdragningen mellan eget och 
andras miljöansvar hanterades i samtalen. Det individuella miljöansvaret 
förknippades snarare med konkurrens, distans och kritik människor emel-
lan än med samarbete. 

Vissa samtalsdeltagare formulerade komplexa råd som skulle hantera 
riskerna. Men gränserna för var en individs miljöansvar slutade och var 
någon annans började blev inte tydligare. Frågan huruvida individens an-
svarstagande bara angick den enskilda individen, eller om allmänheten 
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hade ett gemensamt ansvar att se till att alla individer gjorde sin del, 
kvarstod därmed.

I det här kapitlet har jag som sagt visat hur olika stödjande diskurser 
fick det individualiserade miljöansvaret att framstå som fördelaktigt. I 
nästa kapitel fokuserar jag istället på de konkurrerande diskurserna, som 
fyllde en helt annan funktion. Därmed kommer jag in på hur samtals-
deltagare resonerade när de i viss mån utmanade den individualiserade 
miljödiskursen.
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6
ett liv utan plats för miljön

Ett av mina övergripande intryck från fokusgruppsamtalen var att många 
miljörelaterade handlingar omtalades som besvärliga. Framförallt i vissa 
samtal beskrev samtalsdeltagarna en miljövänlig livsstil som krånglig eller 
orealistisk. Det gällde ungefär hälften av fokusgrupperna och både grup-
per med män och med kvinnor. I de här fallen beskrevs olika miljövänliga 
handlingar som svåra att genomföra. Idealet om att förändra sin livsstil 
omtalades som verklighetsfrämmande. Den livsstilsförändring som jag i 
föregående kapitel visade att några samtalsdeltagare beskrev som positiv 
och enkel, gavs alltså en helt annan innebörd i de här fokusgrupperna. Det 
pekar på något viktigt, nämligen att beskrivningarna av vad en miljövänlig 
livsstil innebar skiljde sig radikalt mellan de olika fokusgrupperna.

Nu är det dags att se närmare på de kritiska resonemang som knöts till 
det individuella miljöansvaret. I detta och nästa kapitel fokuserar jag på 
de tillfällen när samtalsdeltagare förhandlade diskursen om individuellt 
miljöansvar på ett sätt som ifrågasatte den. Jag undersöker hur diskursen 
bemöttes med invändningar och hur samtalsdeltagarna gjorde motstånd 
mot den.

När jag analyserar samtalsdeltagares motstånd delar jag in motstånds-
positioneringarna i två kategorier. Den första kategorin inkluderar det 
motstånd som de uttryckte genom att använda sig av konkurrerande 
diskurser till den individualiserade miljödiskursen. Den andra kategorin 
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inkluderar det motstånd som de uttryckte genom att använda sig av mot-
diskurser till densamma. Skillnaden mellan dessa olika sätt att ifrågasätta 
diskursen belyser jag genom att kalla den förstnämnda kategorin för pas-
sivt motstånd och den sistnämnda för aktivt motstånd.56

I det här kapitlet presenterar jag flera olika konkurrerade diskurser 
som samtalsdeltagare använde sig av när de gjorde passivt motstånd mot 
diskursen. Kapitlet handlar alltså om hur samtalsdeltagare formulerade 
olika former av indirekt kritik mot diskursen om individuellt miljöansvar 
och vad den kritiken handlade om.

Inledningsvis beskriver jag hur vissa samtalsdeltagare talade om olika 
omständigheter i sina liv som ett hinder för att kunna ta ansvar för mil-
jön. Jag introducerar en fjärde form av ansvarsorienterad positionering, så 
kallad situerad resvalspositionering. Men till skillnad från de ansvarsorien-
terade positioneringar som jag beskrev i kapitel fem fick den positione-
ringen stöd av konkurrerande diskurser istället för stödjande diskurser. Jag 
pekar på att dessa samtalsdeltagare särskilt använde två diskurser, som var 
och en konkurrerade med diskursen om individuellt miljöanvar, som stöd 
för de situerade resvalspositioneringarna. I nästföljande avsnitt belyser jag 
hur en diskurs som beskrev barnfamiljers livssituation användes på ett sätt 
som begränsade individers miljöanvar och samtidigt gjorde den bilburna 
småbarnsföräldern till en oproblematisk subjektsposition. Sedan visar jag hur 
några samtalsdeltagare skiljde på olika gruppers miljöansvar eller på olika 
miljörelaterade handlingar. Därefter följer en analys av hur samtalsdelta-
gare menade att viktiga värden stod på spel om det individuella miljöan-
svaret skulle införlivas. Avslutningsvis för jag en diskussion om hur man 
ska förstå dessa samtalsdeltagares förhandlingar av den individualiserade 
miljödiskursen och det passiva motstånd de gjorde mot den.

OmSTänDigheTernA SOm STYr reSVAleT
Ett genomgående sätt att tala om svårigheterna med att leva upp till idea-
let om en miljövänlig livsstil var att hänvisa till olika förutsättningar och 
villkor som styrde vardagen. Dessa villkor omtalades som inflytelserika när 

56. Se också kapitel två.
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det handlade om individers resval. Vardagens olika förutsättningar kunde 
även förstås som ett villkor som andra miljörelaterade handlingar än re-
sor behövde anpassas till. Gemensamt var att vardagens omständigheter 
beskrevs som strukturerande och begränsande för individers möjlighe-
ter att prioritera miljön framför andra behov eller förpliktelser (Phillips, 
2000:185–191).

Det här sättet att problematisera idealet om att miljöanpassa sitt liv 
kan illustreras av två sätt att resonera. Det första bestod i att vissa av 
samtalsdeltagarna jämförde en resa inom kollektivtrafiken med en bilresa 
på samma sträcka. Det andra sättet att resonera handlade om livet med 
barn. Det återkommer jag till nedan. Följande ordväxling utspelade sig i 
samtalet mellan de kvinnliga turismstudenterna i Fokusgrupp B. Deras 
resonemang är ett exempel på hur jämförelsen mellan kollektivtrafiken 
och bilen förhandlades i många fokusgruppsamtal:

Britta Vi har bott i staden men vi har cyklat överallt.
[…]
Britta Det har funkat perfekt med cykel i, en lite mindre stad. Men 

det har funkat utan bil.
Beata Men just det här, man kan packa med sig hur mycket som 

helst. Det blir inte problematiskt att åka och storhandla för 
man kan, ta hur många kassar som helst och 

Britta Precis.
Beata det är ju så bekvämt med bil, jag tror att det, det är proble-

met…
Barbara Det lustiga för mig det är att… det är… [antal] mil häri-

från hem till där jag bor… Och det är billigare att åka själv 
i en bil, fram och tillbaka, än vad det är

Beata Mm.
Barbara att åka tåg eller buss.
Beata Mm.
Barbara Och det går sjukt mycket snabbare.
Britta Mm precis, det är samma sak när vi ska åka… till min mam-

ma. Men min pojkvän han har bil så vi brukar ta hans bil 
upp och… han har räknat ut att det är mycket billigare
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Barbara Mm.
Britta att åka upp, två stycken, i en bil, upp till [stad].
Flera Mm.
Beatrice Men jag håller med dig, min gräns går också till [annan 

stad] typ tre byten, en hel förmiddag, det tar, det är sjukt 
krångligt, svindyrt. [småskrattar]

Barbara Och då kommer man inte ens hela vägen fram.

På liknande sätt berättade även andra samtalsdeltagare om de omstän-
digheter som de förknippade med kollektivtrafiken och de omständig-
heter som de förknippade med bilresan. De typiska faktorer som sam-
talsdeltagare använde i sådana jämförelser var tidsskillnad, skillnad i pris 
och skillnad i upplevelse eller bekvämlighet. Jämförelsen mellan de båda 
färdsätten var ofta närvarande utan att göras explicit. När Beata exem-
pelvis sa att det var bekvämt med bil för att man kunde storhandla, så 
aktualiserade hon samtidigt en föreställning om att kollektivtrafiken inte 
var lika bekväm eller passande för storhandling. När Beatrice sa att det 
var krångligt med många byten så menar jag att hon indirekt hänvisade 
till en föreställning om bilresan som smidig och okomplicerad (se t.ex. 
Böhm m.fl., 2006). Jämförelsen mellan bilen och kollektivtrafiken blev 
på så sätt något som strukturerade resonemangen om vad olika färdsätt 
innebar för individen. Diskurser om bilen och kollektivtrafiken användes 
flitigt i dessa jämförelser, vilket jag återkommer till nedan. Ett exempel 
var när Harry i Fokusgrupp H med manliga bilister hänvisade till tid 
och förutsägbarhet som en sätt att förklara sitt val av bilen framför kol-
lektivtrafiken.

Harry Det är framförallt det här med tiden, för även om man 
skulle säga att man bara tog sig till eller från jobbet.

Holger Mm.
Harry Bara det här att passa tiderna och det här att man inte kan 

handla på vägen därför att
Holger Nej.
Harry det funkar inte om man ska åka
Holger Mm.
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Harry buss och sådant där, det tycker jag är… ett tungt skäl för att 
jag, använder bilen.

Även Harry tillskrev bilresan vissa egenskaper, trots att han rent kon-
kret talade om att åka buss. Indirekt beskrevs bilresan som flexibel, lätt 
att kombinera med olika behov i staden och som mer pålitlig tidsmäs-
sigt än bussresan. Utfallet av den här jämförelsen var i regel detsamma. 
Det förklarade bilisters agerande. Men resonemanget kan också betraktas 
som en förhandling av diskursen om individuellt miljöansvar. Genom att 
nämna de skäl som kan få bilister att ta bilen kunde dessa samtalsdelta-
gare begränsa relevansen av bilens miljöbelastning, helt enkelt genom att 
framställa alternativet till bilen som orealistiskt. Därigenom förhandlade 
de samtidigt den individualiserade miljödiskursens relevans.

I den här typen av förhandling involverades många aspekter. Vissa 
samtalsdeltagare hänvisade exempelvis till infrastrukturens utformning 
och till prisnivån på olika färdsätt. Men de talade också om resenärsupp-
levelser. Beatrice hänvisade till en sådan upplevelse när hon menade att 
tre tågbyten var krångligt. Det gjorde även Desirée i Fokusgrupp D med 
kvinnliga kollegor och pendlare när hon menade att det var viktigt för 
henne att inte vara bunden av tidtabeller. Ofta nämndes flera olika rese-
omständigheter vars betydelse förhandlades i kombination med varandra. 
Harry i exemplet ovan framhöll kombinationen av tidsåtgång, att passa en 
tidtabell och att vilja göra ärenden på väg hem från jobbet.

Genom att jämföra kollektivtrafiken och bilen gjorde samtalsdeltagare 
sin syn på olika färdsätt till en viktig aspekt som präglade deras resval. 
Andra faktorer som vägdes in i valet mellan kollektivtrafik och bil var 
till exempel avstånd till arbetet i relation till utbudet i kollektivtrafiken, 
omsorgsansvar för andra i familjen och förekomsten av köer eller stadspla-
neringens utformning. Vilken av alla dessa parametrar som presenterades 
som mest avgörande för samtalsdeltagarnas val kunde variera. Gemen-
samt var att många samtalsdeltagare lade stor vikt vid det som ansågs 
begränsa och försämra deras vardagliga förflyttningar. Det sammanhang 
som resan gjordes i och de villkor, problem och känslor som resan till-
skrevs, framställdes som avgörande för att de (ofta) sa sig välja bilen.
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SiTUerADe reSVAlSpOSiTiOneringAr
I början av kapitel fem beskrev jag hur kvinnorna i Fokusgrupp A med 
kvinnliga truckförare förklarade huruvida de samåkte eller inte till arbets-
platsen. Jag kallade deras förklaringar för ansvarsorienterade positione-
ringar. De ansvarsorienterade positioneringarna var ett uttryck för att 
diskursen om individuellt miljöansvar blev dominerande i fokusgrupp-
samtalen. Det blev helt enkelt svårt att bortse från idealet om att indi-
vider borde leva miljövänligt. Det innebar att resor och beteenden som 
beskrevs som miljöbelastande inom ramen för diskursen om individuellt 
miljöansvar behövde förklaras. Det var just det som de ansvarsoriente-
rade po sitioneringarna gjorde. De förklarade samtalsdeltagarnas resvanor 
i relation till diskursen om individuellt miljöansvar. Positioneringarna 
hanterade på så sätt den förväntan som diskursens dominans skapade 
om att individer ska förhålla sig till att ha ett individuellt ansvar för sin 
miljöpåverkan.

I kapitel fem visade jag hur samtalsdeltagarna använde sig av tre olika 
former av ansvarsorienterade positioneringar som i sin tur fick stöd av 
olika stödjande diskurser. Nu ska jag utveckla det här begreppet ytterligare 
genom att beskriva ännu en form av ansvarsorienterad positionering. Jag 
kallar denna form av positionering för situerad resvalspositionering. Istället 
för att förekomma i samband med olika stödjande diskurser fick den här 
positioneringen stöd av olika konkurrerande diskurser. De situerade res-
valspositioneringarna förekom således när samtalsdeltagare beskrev sina 
resvanor med hjälp av konkurrerande diskurser.

De situerade resvalspositioneringarna blev situerade för att de lade 
stor vikt vid en specifik resa eller ett specifikt resbehov, såsom framgick 
i de exempel på resonemang som jag gav ovan. Den specifika resesitua-
tio  nen och dess förutsättningar fick sedan förklara varför den ”miljö be-
las  tande” resan (oftast bilresan) var mest fördelaktig och den ”miljöan-
pas  sa de”  (oftast kollektiva) resan var mindre rimlig, trots vikten av 
mil jö  anpassning.

Dessa positioneringar hade ofta en behovsinriktad aspekt. Behoven 
kunde exempelvis gälla att det var viktigt att komma fram enligt beräknad 
tidtabell, vilket svarade emot ett resenärsbehov av tidseffektivitet eller 
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förutsägbarhet. De kunde även gälla bekvämlighet eller ekonomisk spar-
samhet. Resenärens föreställda behov ställdes alltså i centrum. Samtidigt 
underordnades miljöfrågan när den beskrevs som svår att förena med re-
senärsbehovet. En konsekvens av den situering som resvalspositionering-
arna innebar var dock att den vanligt förekommande jämförelsen mellan 
bilen och kollektivtrafiken bara rörde specifika resor. Positioneringarna 
gjorde anspråk på att förklara motiven och prioriteringen bakom ett visst 
resval, inte alla resval.

Sammantaget visade de situerade resvalspositioneringarna på indivi-
ders begränsade möjligheter att resa miljövänligt, vilket i praktiken oftast 
innebar deras begränsade möjligheter att inte ta bilen. Begränsningarna 
förklarades genom det situerade sammanhanget där samtalsdeltagares 
olika behov, förpliktelser och önskemål inte framställdes som förenliga 
med det miljövänligare alternativet. De situerade resvalspositioneringarna 
fungerade därför på ett sätt som riktade uppmärksamheten mot samtals-
deltagares begränsade möjligheter att miljöanpassa sin livsstil snarare än 
mot deras eventuella ansvar att göra det.

Jag tolkar de här positioneringarna som ett sätt för samtalsdeltagare 
att både återskapa och i viss mån ifrågasätta diskursen om individuellt 
miljöansvar. När de hänvisade till en brist på handlingsmöjligheter så 
återskapade de diskursens inriktning mot individuella aktörer. De pekade 
inte ut andra möjliga ansvariga aktörer. De synliggjorde inte heller den 
materiella eller ekonomiska struktur som gjorde att det verkade så svårt att 
leva upp till idealet om miljöanpassning. De talade inte om politiker, om 
alternativa transportsystem, alternativ samhällsplanering eller om andra 
strukturella skäl till att deras resbehov verkade svåra att förena med mil-
jöanpassning. Istället togs svårigheterna för givet och användes på ett sätt 
som motiverade individers bilanvändning. Samtalsdeltagarna accepterade 
därmed den verklighetsbeskrivning där det var olika individers val som 
påverkade miljön.

Det de däremot gjorde var att peka på lokala sammanhang där undan-
tag från diskursens verklighetsbeskrivning måste göras. De förklarade var-
för idealet inte gick att införliva i deras liv, med deras livsomständigheter. 
Genom att hänvisa till sina situerade förutsättningar omförhandlade de 
således diskursen. Deras resonemang bidrog till en uppfattning om att det 
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individuella miljöansvaret verkade gälla om vissa förutsättningar gällde, 
om idealet gick att leva upp till.

Även om de situerade resvalspositioneringarna var mångfacetterade 
på grund av spännvidden i alla de omständigheter och behov som kunde 
vägas in, så var de samtidigt påfallande lika. Deras karaktär var också all-
mängiltig snarare än personlig. Ett tecken på det var de omständigheter 
och prioriteringar som både presenterades och bemöttes som om de var 
igenkännbara för andra. Det som framförallt skapade den här igenkänn-
barheten mellan olika specifika och situerade resvalspositioneringar var 
de diskurser som positioneringarna använde sig av.

Två diskurser blev särskilt framträdande i de situerade resvalsposi-
tioneringarna. Mot bakgrund av dessa gjordes jämförelsen mellan kol-
lektivtrafiken och bilen. Diskurserna beskrev bilens respektive kollektiv-
trafikens egenskaper på ett värderande och hierarkiskt sätt. Jag kallar dem 
för diskursen om kollektivtrafiken som bristfällig och diskursen om bilen som 
överlägsen alternativen.

När samtalsdeltagare gjorde jämförelsen mellan kollektivtrafiken och 
bilen använde de sig alltså av diskurser som beskrev båda dessa färdsätt 
och tillsammans upprättade en relation mellan dem. Kombinationen av en 
bristfällig kollektivtrafik och en bil som var överlägsen alternativen ledde 
föga förvånande till förståelse för bilisters val. Diskurserna möjliggjorde 
därmed för samtalsdeltagare att förhandla den individualiserade miljö-
diskursens relevans. Närmare bestämt kunde samtalsdeltagare utmana 
dess rimlighet.

DiSKUrSer Om VAD SOm STYr reSVAl
Som jag beskrev i kapitel två så har människor möjlighet att ansluta sig till 
en mängd olika diskurser när de samtalar med varandra. Olika diskurser 
konkurrerar om att få beskriva världen eller olika delar av världen. När 
samtalsdeltagare gjorde situerade resvalspositioneringar så använde de sig 
av diskurser som konkurrerade med diskursen om individuellt miljöansvar. 
Konkurrensen skapades i och med att dessa diskurser framhöll en mängd 
andra omständigheter än miljöpåverkan som styrande för människors res-
val. Medan diskursen om individuellt miljöansvar beskrev vikten av att 
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välja kollektivtrafiken på grund av dess positiva miljöaspekter så kunde 
de konkurrerande diskurserna användas för att förhandla och ifrågasätta 
det påståendet.

Som jag nämnde ovan blev två specifika diskurser särskilt framträ-
dande i samband med dessa positioneringar. Det var diskursen om kol-
lektivtrafikens brister och diskursen om bilen som överlägsen alternativen. 
De diskurserna bidrog till att värdet av den miljövänliga, kollektiva resan 
kunde tonas ned. Med tanke på att bilen framställdes som mycket ända-
målsenlig samtidigt som kollektivtrafiken beskrevs som bristfällig verkade 
det mindre rimligt att resa kollektivt. Jag ska nu gå in närmare på de här 
två diskurserna och visa hur de gränsar till några forskningsresultat inom 
andra transportrelaterade studier.

Diskursen som framställde kollektivtrafiken som bristfällig beskrev 
bland annat den kollektiva resan med buss eller med tåg som mer kostsam 
och tidskrävande men mindre förutsägbar och flexibel än bilresan. Det 
här sättet att konstruera kollektivtrafikresan och bilresan som varandras 
motsatser påminner om vad J. W. Guiver (2007) visade i en brittisk fo-
kusgruppstudie om synen på olika färdsätt. Medan samtalsdeltagarna i 
studien beskrev bilresan som trygg och säker ställdes bussresan i relation 
till värsta-tänkbara-scenarier. Att frukta för sin säkerhet på bussen var en 
komponent i flera av dessa scenarier. Medan bussresan framställdes som 
opålitlig och oförutsägbar beskrevs bilisten ha kontroll över sin resa och 
dess tidsåtgång.

I den här studien förekom några värsta-tänkbara-scenarier när sam-
talsdeltagare berättade om tågförseningar som de hade varit med om. Ett 
exempel var en samtalsdeltagare som berättade om hur lång försening 
en ovanligt stark storm hade orsakat. Men kollektivtrafiken omtalades 
också som sämre än bilen på ett vardagligt sätt, det vill säga i relation till 
ordinarie tidtabeller, till prissättningen och till rutterna.

Diskursen om bilens överlägsenhet vilade något paradoxalt på ut-
gångspunkten att bilen var ett miljöpåfrestande fordon. Det var i relation 
till den utgångspunkten som motiveringarna och beskrivningarna av bi-
lens överlägsenhet behövde göras. Miljöbelastningen skapade ett behov 
av goda motiv. Diskursen om bilens överlägsenhet stod på så sätt i tydlig 
konkurrens med diskursen om individuellt miljöansvar.
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Bilen har fått stort utrymme i forskningen om individers resvanor 
och dess miljöaspekter (Waldo, 1999; Krantz Lindgren, 2001; Maxwell, 
2001; Polk, 2003). Även i dagstidningar och miljöinriktade kampanjer har 
minskat bilåkande figurerat som exempel på hur individer kan ta ansvar 
för klimatet (Berglez m.fl., 2009). Mycket tyder på att bilresande har 
tilldelats en framträdande plats inom diskursen om individuellt miljöan-
svar. Därför är det inte förvånande att många samtalsdeltagare direkt eller 
indirekt förhöll sig till beskrivningen av bilen som miljöbelastande när de 
talade om sina resval.

Simon Maxwell menar att positiva och negativa föreställningar om 
bilen samexisterar hos bilanvändare. Maxwell förklarar det med att män-
niskors meningsskapande kring bilanvändning i hög utsträckning har fär-
gats av behovet att hantera skulden över att bidra till bilismen och dess 
samhällsproblem (Maxwell, 2001; se även Krantz Lindgren, 2001). Kom-
binationen av positiva och negativa föreställningar var i fokusgrupperna i 
denna studie aktuella i samband med diskursen om bilen som överlägsen 
alternativen. Harry i Fokusgrupp H med manliga bilister resonerade på 
ett sätt som illustrerar detta särskilt tydligt när han sa: ”Det är klart man 
fattar att det, blåser ut avgaser och så men… är ju praktiskt”.

Olle Hagman fann i en studie av svenska bilister att framställningen av 
fördelarna och nackdelarna med bilanvändningen skiljde sig åt. Bilens för-
delar förklarades med hänvisning till personliga erfarenheter, som i Harrys 
fall ovan, medan nackdelar som miljöproblem eller olyckor skapades med 
hjälp av allmänna resonemang och offentliga diskurser. Hagman menar att 
det här innebar att fördelarna framstod som absoluta för bilisterna efter-
som de kunde upplevas direkt, medan nackdelarna blev förhandlingsbara 
(Hagman, 2003).

Vissa samtalsdeltagare använde alltså diskursen om bilen som överläg-
sen alternativen på ett sätt som förhandlade och minskade deras och an-
dra individers ansvar att resa miljövänligt. Eftersom diskursen om bilens 
överlägsenhet beskrev de miljöanpassade resorna som sämre än bilresorna 
verkade det mindre rimligt att individer skulle avstå från bilresande.

Det här sättet att tala om bilen är inte unikt för den här studien. Krantz 
Lindgren (2001) fann liknande resonemang om att bilen var bättre än 
alternativen när hon i sin avhandling studerade hur bilister motiverade 
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sin bilanvändning i relation till dess miljöaspekter. Hennes informanter 
utgick från antagandet att resan inte skulle gå att genomföra på samma 
tillfredsställande sätt utan bilen.

Diskursen om bilen som överlägsen alternativen kan också betraktas 
mot bakgrund av bilismens position i samhällsplaneringen. När Gunnar 
Falkemark (2006) beskriver bilismens framväxt så framträder en sam-
hällsplanering som i mångt och mycket har vilat på en idé om att de flesta 
hushåll har en egen bil. Eftersom den materialisering som samhälls- och 
trafikplanering innebär ofta kvarstår i decennier är det inte förvånande 
att en diskurs såom den om bilen som överlägsen alternativen förekom i 
fokusgruppsamtalen. Samtidigt kvarstår naturligtvis möjligheten för in-
divider att använda andra diskurser för att beskriva eller ifrågasätta bilens 
värde (se t.ex. Böhm m.fl., 2006).

Vissa samtalsdeltagare anslöt sig till diskurser som på andra sätt gjorde 
anspråk på att beskriva både vad som styr människors resval och hur 
individers liv och ekologiska handlingsutrymme ser ut. De poängterade 
att det var viktigt att kunna resa tidseffektivt, bekvämt, förutsägbart och 
kostnadseffektivt. Inom ramen för dessa diskurser var det däremot inte 
lika viktigt att kunna resa miljövänligt. I de fokusgrupper där sådana re-
sonemang fördes var det till exempel okontroversiellt att hävda att rese-
närer i regel väljer det mest tideffektiva färdsättet när de reser. När dessa 
konkurrerande diskurser användes i samtalen kunde samtalsdeltagarna 
begränsa det individuella miljöansvarets relevans. Även dessa diskurser 
konkurrerade alltså med den individualiserade miljödiskursen. De fick 
miljöansvaret att verka mycket svårt att införliva. En miljövänlig resa 
framställdes ofta som oförenlig med de värden som gjordes centrala för 
människors resval, såsom kostnadseffektivitet, bekvämlighet, tidseffekti-
vitet och förutsägbarhet.

Diskursen om bilen som överlägsen andra fordon kan dock ses som 
mer övergripande än de specifika diskurserna om människors resval. Bilen 
hävdades nämligen leva upp till alla dessa resenärsbehov. Den framställdes 
som tidseffektiv, bekväm, kostnadseffektiv och förutsägbar. Alla de ovan-
stående diskurserna som konkurrerade med det individuella miljöansvaret 
samexisterade alltså utan att utmana eller ifrågasätta varandra.
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bristen på resurser
Miljöforskarna Per Gyberg och Carl-Johan Rundgren (2013) har analy-
serat individers förklaringar till varför de inte agerar miljövänligt. I be-
skrivningarna av dessa förklaringar nämner de hänvisningen till bristen 
på ”resurser”. Brist på tid, pengar eller kunskap var vanligast att nämna 
(Gyberg & Rundgren, 2013:39f ). Genom att kalla sådana förklaringar för 
en brist på resurser satte Gyberg och Rundgren fingret på något som också 
gällde vissa samtalsdeltagare. De samtalsdeltagare som beskrevs ovan po-
sitionerade sig som individer som saknade nödvändiga resurser för att 
kunna ta individuellt miljöansvar. De resurser som de saknade var tid, 
ekonomiskt utrymme samt handlingskraft eller energi. I det här avseen-
det bidrar resursbegreppet med att synliggöra att de pekade på bristande 
möjligheter att förändra sin livsstil.

Det finns aspekter i den nutida svenska samhällskontexten som kan 
göra en sådan hänvisning till brist på resurser begriplig. ”Resursbristen” 
kan exempelvis bli begriplig i ett samhälle som förutsätter att människor 
är rörliga och kan resa obehindrat. Därtill blir den begriplig i en samhälls-
kontext där det kostar mer pengar eller kräver mer tid att resa eller konsu-
mera miljövänligt. Med det vill jag poängtera att dessa samtalsdeltagares 
påpekande av resursbrist tyder på att de begripliggjorde sitt ekologiska 
handlingsutrymme i relation till andra diskurser som beskrev exempelvis 
rörlighet som viktigt. Sådana diskurser kan vara dominerande inom den 
samhällskontext och olika lokala kontexter som samtalsdeltagarna levde 
i (jfr Skill, 2008). Å andra sidan är föreställningen om bristen på resur-
ser beroende av hur ett miljövänligt liv definieras. Bradley har framhållit 
att resurseffektiva livsstilar, som orsakas av brist på pengar, tenderar att 
exkluderas från förståelsen av en miljövänlig livsstil (Bradley, 2009). Så 
skedde även här. När samtalsdeltagare hänvisade till bristen på olika re-
surser, såsom tid eller pengar, så förutsatte de exempelvis att en resa måste 
genomföras. Det mest resurseffektiva ekonomiskt sett hade givetvis varit 
att låta bli att resa. Det leder till att hänvisningen till bristen på resurser 
kan tolkas som att personerna saknade resurser för att inom ramen för sina 
existerande livsstilar miljöanpassa sina handlingar.



Om miljöproblemen hänger på mig © Emmy Dahl & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

eTT liV UTAn plATS För miljön  ·  191

liVeT meD bArn
Jag visade inledningsvis hur de omständigheter som knöts till människors 
resande användes som en förklaring till varför människor inte kunde leva 
upp till idealet om en miljöanpassad livsstil. Ett annat sätt att beskriva 
ett sådant ideal som verklighetsfrämmande var att tala om de villkor som 
förknippades med livet med barn. Barnfamiljers livssituation stod i cen-
trum för en annan diskurs som kom att konkurrera med diskursen om 
individuellt miljöansvar. Att leva med mindre barn eller barn i skolåldern 
förknippades med ett behov av att ha bil. Bilen framställdes som det mest 
fördelaktiga och ibland som det enda sättet att kunna förflytta barnen när 
de skulle till vänner, aktiviteter eller följa med vid hushållsärenden. Några 
av samtalsdeltagarna talade om livssituationen med barn som om den väl 
illustrerade att en miljövänlig livsstil inte gick att införliva. Ett exempel 
på hur barnfamiljers vardag tog plats i samtalen och hur denna vardag 
beskrevs var när Elin i Fokusgrupp E med bilintresserade kvinnor talade 
om sig själv och sin umgängeskrets. Jag hade precis frågat henne om hon 
talade om miljöfrågor med personer i sin umgängeskrets.

Elin Det är klart alla gör ju det här, energilampor och sopsorterar 
och så där men.

Emmy Okej så det är lite 
Elin Jo men det tycker jag nog ändå att det håller de flesta på 

med liksom jag själv.
Emmy Okej.
Elin Men just när det gäller… vissa grejer måste man bara ha 

gjort, man är i behov av ett gäng blöjor och toapapper
Emmy Ja visst
Elin och det här ICA Maxi är ju faktiskt ganska schysst att åka 

till och köpa allt det där.
Elvira Mm mm.
Emmy Ja.
Elin Och det är inte så lätt att ta sig kollektivt med alla dessa 

påsar och, så att då är bilen ett suveränt verktyg för det.
Elvira Mm mm.
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Elin Helt klart.
Emmy Ja.
Elin … Nej så där tror jag inte miljön kommer först utan här 

gäller det att få ihop sitt pussel.
[eleonora småskrattar]
Elin Och *på så lite tid som möjligt i skarvarna.*
Elvira Jo men det, det förstår man ju va.

Den här samtalssekvensen belyser flera av de poänger som jag hittills har 
gjort i kapitlet. Innan jag går in på den diskurs om barnfamiljer som jag 
menar också användes ovan, ska jag kort sammanfatta dessa poänger.

Elin gjorde vid det här tillfället en situerad resvalspositionering. Hon 
talade om en specifik resesituation som utgick från behovet av vissa varor 
och av att kunna köpa dem vid samma tillfälle. Hon jämförde kollek-
tivtrafiken med bilen och använde sig både av diskursen om bilen som 
överlägsen alternativen och diskursen om kollektivtrafiken som bristfäl-
lig. Med hjälp av de båda diskurserna kunde hon förklara varför bilen 
var det bästa sättet att förverkliga hennes resbehov. Elviras stöd för Elins 
positionering illustrerar hur de situerade resvalspositioneringarna gjordes 
allmängiltiga till sin karaktär. De bekräftades som igenkännbara av andra 
samtalsdeltagare.

Elviras stöd visar också hur just barnfamiljers bilbehov kunde bemötas 
med särskilt stor förståelse. När barnfamiljer, och särskilt småbarnsfamil-
jer, vävdes in i samtalen inkluderades vissa faktorer som beskrevs som 
ofrånkomliga. Några av samtalsdeltagarna nämnde då exempelvis resor till 
förskola/skola eller till barnens aktiviteter utanför hemmet. Möjligheten 
att avstå från sådana resor eller att kunna genomföra dem utan bil beskrevs 
som mycket litet. Tillgången till tid för småbarnsföräldrar framställdes 
därtill som högst begränsad. När Elin talade om sitt ”pussel” menar jag 
att hon hänvisade till en kombination av tidsbrist, behov av förflyttningar 
och samspelet mellan familjeliv och arbetsliv.

Begreppet livspussel 57 liknar barnfamiljers vardagsliv vid ett svårlagt 

57. Begreppet introducerades av fackförbundens centralorganisation TCO i valet 
2002 och har därefter använts av många politiska partier samt blivit ett etablerat 
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pussel och framhåller att det innebär utmaningar för individen att kombi-
nera arbetsliv med familjeliv (Gottzén, 2009). Begreppet belyser samtidigt 
att kombinationen av arbetslivets krav och barnens behov måste hanteras 
av individer (Roman & Peterson, 2011:118ff ). När livspusselbegreppet sat-
tes i relation till miljöfrågorna så hjälpte det därför till med att framställa 
föräldrars liv som belamrat av tillräckligt många uppgifter och måsten. En 
inkludering av miljöansvar i barnfamiljers vardagsliv framstod då som ett 
krav för mycket att leva upp till.

I samband med resonemangen om barnfamiljers stressade vardag an-
vände samtalsdeltagare en diskurs om barnfamiljers pressade livssituation. 
Med hjälp av den kunde livet med barn beskrivas som en försvårande 
faktor för individer som ville ta individuellt miljöansvar. Diskursen om 
barnfamiljers pressade livssituation konkurrerade därför med diskursen 
om individuellt miljöansvar. Inom ramen för diskursen kunde samtals-
deltagare framhålla att barnfamiljer varken hade tid eller ork att väga 
in miljökonsekvenserna av sina handlingar. Orsaken var att deras vardag 
redan präglades av alltför många omständigheter och behov att ta hänsyn 
till. Dessa omständigheter och behov kunde inte prioriteras ned på grund 
av miljöfrågornas allvar. Diskursen om barnfamiljers pressade livssituation 
fungerade därför på ett liknande sätt som de andra konkurrerande dis-
kurserna. Den gjorde det möjligt för vissa samtalsdeltagare att ifrågasätta 
att individer hade möjlighet, tid och energi att väga in miljöaspekterna av 
sitt handlande och förändra sina vanor.

Småbarnsföräldrars bilberoende
Som jag redan antytt var diskursen om bilen som överlägsen alternativen 
högst närvarande även i talet om barnfamiljers livssituation. Förekomsten 
av barn förknippades med behovet av bil. Ibland tog samtalsdeltagare 
barnfamiljers bilberoende helt för givet. Kopplingen mellan barn och bil-
beroende gjordes till exempel i Fokusgrupp A med kvinnliga truckförare. 
Kvinnorna poängterade att de inte längre hade små barn och att det på-

begrepp i offentliga samtal (se t.ex. Svenska Dagbladet, 2002-10-29; Gottzén, 2009; 
Dagens Nyheter, 2011-01-16).
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verkade deras användning av bilen. Barn förknippades med behovet av 
att kunna skjutsa till olika platser. Agneta sa: ”Vi har inga små barn, vi 
kör inte dem”. Samtidigt som Agneta distanserade sig själv och de andra 
från barnfamiljens bilberoende med hänvisning till att vara i en annan 
fas i livet, så återskapade hon sambandet mellan barn och behovet av bil. 
Kvinnorna beskrev det sambandet så här:

Annie De som har småbarn, de vill kanske skjutsa dem till hockey 
och skolan och…

Astrid Ja herregud det har jag ägnat hela, halva mitt liv åt.
Alicia Ja precis, det är samma här, det hade inte funkat annars
[…]
Astrid Ja precis storhandla utan bil, hallå? Det går inte. Och dess-

utom kanske du måste, som jag då som har behövt ha dem 
med mig faktiskt sen de var små. Och handla också.

I den här sekvensen hävdade kvinnorna att det hade varit orimligt att 
de skulle ha klarat sig utan bil när de hade små barn. De framställde då 
barnfamiljer som bilberoende. Barnfamiljens liv föreställdes inte kunna 
fungera utan bilen.

Vid det här tillfället blev det också tydligt hur en viss determinism 
kunde förekomma i beskrivningarna av barnfamiljens ekologiska hand-
lingsutrymme. Jag syftar på att handlingsutrymmet framställdes som obe-
fintligt. Att ta med sig ett barn på bussen verkade nästan ohanterligt. Det 
som däremot inte lyftes fram när barnfamiljer omtalades som bilberoende 
var hur det kom sig att livet med barn blev så pressat. Dessa samtalsdelta-
gare talade inte om föräldrars arbetstid eller om köpcentrumens placering. 
Däremot förhöll sig kvinnorna i allra högsta grad till diskursen om indi-
viduellt miljöansvar. Det var den som grundlade behovet av att så tydligt 
markera vikten av en bil i vissa skeden av livet. Men de gjorde inte aktivt 
motstånd mot diskursen, trots talet om nödvändigheten av bilen. Istället 
skapade de ett undantag för just barnfamiljer. Diskursen omförhandlades 
i relation till barnfamiljers pressade livssituation och beroende av bilen.

Ett tecken på att diskursen om barnfamiljers pressade livssituation 
emellanåt framstod som dominerande var att även Glenn i Fokusgrupp 
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G med manliga medlemmar i bilpool anslöt sig till den. Det anmärk-
ningsvärda med det är att Glenn i övrigt positionerade sig som kritisk till 
bilägande. Men när det gällde frågan om hur det valet hade påverkat hans 
barn beskrev han frånvaron av bil som en nackdel för barnen:

Glenn Man har ju som allt kommer varje vecka, så det är mycket 
fritidsintressen… Barnen är också på… en sådan skola där 
det kommer från hela staden… en friskola, så många kom-
pisar bor rätt långt borta.

Någon Mm.
Glenn Så… Nej, du kan nog inte leka med dem för att vi har 

inte någon bil… Och så vill man… inte hela tiden besvära 
den andra, kompisens föräldrar att komma och hämta, el-
ler köra… Det är alltid vi som… är krångliga kring det här, 
så det… Just det här med barnen, tycker jag är det största 
problemet med att inte ha bil.

Trots att bilkritiska diskurser dominerade i samtalet mellan männen i Fo-
kusgrupp G så intog Glenn alltså en motsatt position när det gällde hans 
barns behov av bil för sina sociala relationer och fritidsintressen. Betraktat 
ur barnens synvinkel verkade det svårare för honom att beskriva frånvaron 
av egen bil som något positivt.58

När barnfamiljers bilberoende togs för givet inträffade även en annan 
sak. Andra samtalsdeltagare gav intryck av att identifiera sig med barn-
familjerna och den livssituation som de förknippades med. Det gällde 

58. Jag vill inte ge intryck av att barnfamiljer beskrevs på ett enda sätt i alla fokus-
gruppsamtal. Det fanns motstånd även mot den här beskrivningen. Sådant mot-
stånd artikulerades exempelvis i samtalet mellan kvinnorna i Fokusgrupp B med 
kvinnliga studenter där ingen av samtalsdeltagare hade barn och flera saknade bil. 
I det samtalet utmanades länken mellan barn och bilen. Även Cassandra i Fokus-
grupp C med beresta kvinnor utmanade föreställningen att livet med barn kräver 
bil. Hon hade inte haft bil under barnens uppväxt och hennes barn beskrevs som 
säkra cyklister. Men även om länken mellan barnfamiljen och behovet av bilen 
kunde ifrågasättas så var sambandet starkt när den individualiserade miljödiskur-
sen utsattes för passivt motstånd.



Om miljöproblemen hänger på mig © Emmy Dahl & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

196  ·  KApiTel 6

även samtalsdeltagare som inte själva levde med barn för tillfället men 
som hade gjort det tidigare. Den här samstämmigheten förstår jag som 
en tendens att identifiera sig med småbarnsfamiljer och deras livssitua-
tion, så som den föreställdes inom ramen för den här diskursen. Denna 
tendens till identifiering tydliggör att den bilburna småbarnsföräldern 
gjordes till en oproblematisk subjektsposition i dessa fokusgruppsamtal. Det 
var en position väl skyddad ifrån anklagelser om bristande miljöansvar. I 
likhet med Henrikssons (2014) analys av planerarnas föreställningar om 
hållbara resenärer blev barnfamiljen en plats där miljöbelastande beteende 
kunde ”ursäktas” i ännu högre utsträckning än annars eftersom livet med 
barn i sig framställdes som krävande.

Samtidigt omtalades inte andra livssituationer eller faser i livet på 
motsatt sätt. Skeden i livet som kunde vara mer lämpliga för miljöan-
svar nämndes inte. Skillnaden mellan olika barnfamiljers livssituation 
beroende på exempelvis boendeform eller den lokala kollektivtrafikens 
utformning lyftes inte heller fram. Istället tonades olikheter mellan olika 
barnfamiljer ned och tillvaron som småbarnsförälder fick en allmängil-
tig karaktär. Den gjordes till en kollektiv erfarenhet som alla föreställdes 
kunna känna igen sig i, eller i varje fall känna sympati med.

minDre AnSVArig än AnDrA …
Jag har hittills argumenterat för att individers livsomständigheter gjordes 
allmängiltiga snarare än individuella när samtalsdeltagare gjorde situerade 
resvalspositioneringar eller talade om barnfamiljers pressade livssituation 
och bilberoende. Det fanns dock tillfällen när skillnader mellan olika indi-
viders benägenhet att ta miljöansvar framhölls. Då använde några samtals-
deltagare sig av diskurser som konkurrerade med det individuella miljö-
ansvaret på andra punkter än tidigare. Det var diskurser som beskrev vissa 
grupper som mer miljöbelastande än andra grupper och på så sätt även 
framställde vissa individer som mer ansvariga än andra. Med hjälp av dessa 
konkurrerande diskurser kunde samtalsdeltagare rikta uppmärksamheten 
bort ifrån sig själva och samtidigt begränsa sitt eget miljöansvar. Ett ex-
empel var när Ingemar i Fokusgrupp I med nyblivna storstadspappor ta-
lade om ”amerikaner” som en grupp med mycket miljöpåfrestande livsstil.
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Ingemar Där finns det
[isak småskrattar]
Ingemar trehundra miljoner människor [syftar på amerikaner] 

som inte ens skulle förstå, de skulle inte ens kunna sitta i 
den här, ja det finns väl kanske (en handfull) Al Gore och 
några kompisar som

[isak småskrattar]
Ingemar skulle kunna vara med och… föra den här
Isak Ja.
Ingemar diskussionen, nej men det är… de är ju femtio år efter.

Ingemars sätt att jämföra förutsättningarna för det samtal vi just då förde 
och ”amerikanernas” förutsättningar att göra detsamma anspelade på en 
stor skillnad i miljömedvetenhet mellan ”oss” och ”dem”. Amerikanerna 
förutsattes ha större anledning att ifrågasätta sin livsstil än svenskarna. 
Den stora skillnaden som tillskrevs dessa grupper ifrågasatte den indivi-
dualiserade miljödiskursens antagande om ett generellt och individuellt 
miljöansvar som var lika för alla. En diskurs om amerikaners livsstil som 
miljöbelastande konkurrerade därför med diskursen om individuellt mil-
jöansvar.

Liknande resonemang, som innebar att olika grupper ställdes emot 
varandra, förekom även i några andra fokusgrupper. I Fokusgrupp A 
med kvinnliga truckförare beskrevs vid ett tillfälle affärsresenärer som en 
grupp som borde kunna förändra sina resvanor. Affärsresenärers resande 
kontrasterades emot det privata resandet. Privata resor beskrevs som mer 
värdefulla men också svårare att ersätta med exempelvis videokonferenser. 
Ingen av kvinnorna i Fokusgrupp A ingick i gruppen affärsresenärer.

I Fokusgrupp B med kvinnliga turismstudenter skapades en liknande 
distinktion mellan en grupp som kvinnorna själva uttryckte samhörighet 
med och en grupp som tillskrevs miljöpåfrestning.

Beatrice Och sen tänker jag, det med ansvar som du frågade om 
förut.

Emmy Mm mm.
Beatrice Jag tänker att, det är väl kanske lite krasst, alltså som student 
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är det inte så himla svårt, vi gör inte av med så himla mycket.
Flera Nej.
Beatrice Egentligen. Vi bor trångt, vi cyklar överallt, men rent krasst 

så är det ofta en ekonomisk fråga.
Flera Mm.
Beatrice Jag menar, om du har pengar, om du tjänar, det är då som jag 

tänker att, jamen den gruppen människor. Den medelklas-
sen som finns i Sverige, det är de som behöver, ta ett större 
ansvar om det ska bli någon

Beatrice använde en diskurs om inkomst som avgörande för individers miljö-
belastning. Med hjälp av den kunde hon beskriva medelklassen i Sve-
rige som mer miljöbelastande än svenska studenter. Även den diskursen 
konkurrerade med den individualiserade miljödiskursens generella be-
skrivning av individer som ansvariga. Med utgångspunkt i diskursen om 
inkomst som avgörande för individers miljöbelastning kunde Beatrice ar-
gumentera för ett kontextualiserat miljöansvar där vissa individer kunde ta 
större ansvar medan andra redan tog tillräckligt. Eftersom alla kvinnorna 
själva var studenter vid tillfället så innebar Beatrices diskursanvändning 
att kvinnorna i fokusgruppen kunde uppfatta sig som individer som redan 
levde upp till idealet om en miljövänlig livsstil.59

Det gemensamma för de här positioneringarna var att dessa samtals-
deltagare invände mot att de själva skulle hamna i fokus. Istället tillskrev 
de olika ”andra” mer miljöansvar än de tillskrev sig själva. En gemensam 
nämnare var alltså att samtalsdeltagarna framställde den egna gruppens 
miljöbelastning, miljömedvetenhet eller resvanor, som mindre allvarliga 
i jämförelse med en annan grupps beteende. Det sättet att resonera kan 
enligt Kerstin Boreus (2005) ses som en form av diskursiv diskriminering, 
eftersom det skapade en hierarkisk distinktion mellan ”oss” och ”dem”. Re-
sonemangen upprättar en positiv själv-presentation och en negativ annan-
presentation. Den egna gruppens beteende gjordes oproblematiskt genom 
att en annan grupps beteende problematiserades (se även Dijk, 1993).

59. Samtidigt kan givetvis deras närstående ha uppfattats som tillhörande den medel-
klass som Beatrice beskrev.
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De konkurrerande diskurser som användes i de här exemplen skiljer 
sig från de konkurrerande diskurser som jag hittills har beskrivit i kapit-
let. Talet om resornas tvingande förutsättningar eller barnfamiljers livs-
situation var allmängiltiga och tycktes tala för alla, även om de berörde 
specifika omständigheter eller livssituationer. Dessa diskurser däremot 
urskiljde vissa grupper som mer miljöbelastande än andra grupper. Med 
hänvisning till denna miljöbelastning tilldelades dessa grupper mer mil-
jöansvar än den egna gruppen. Medan diskurserna om kollektivtrafikens 
brister och bilens överlägsenhet hade svårt att finna lämpliga ansvarsta-
gare, så kunde dessa samtalsdeltagare förlägga miljöansvar på olika ”an-
dra”. De frånvarande grupper som förknippades med miljöpåfrestande 
livsstilar tilldelades då subjektspositioner som gjordes problematiska. De 
beskrevs som ansvariga men levde inte upp till sitt miljöansvar. Samtidigt 
positionerade sig samtalsdeltagarna själva med hjälp av jämförelsen som 
oproblematiska och mindre ansvariga. Den här sortens generalisering och 
hierarkisering mellan olika miljöbelastande grupper mottogs neutralt eller 
rent av positivt av de andra samtalsdeltagarna i fokusgrupperna.

Ett helt annat sätt att skilja mellan olika gruppers förutsättningar och 
tendens att ta miljöansvar förekom i Fokusgrupp F med föräldralediga 
kvinnor. Kvinnorna talade om människor som olika benägna att göra vissa 
miljöbelastande resval och anslöt sig till en diskurs om individers varierande 
miljöpåfrestning som något förståeligt. Det som skiljde den här diskursen 
från diskurserna ovan var att skillnaderna mellan olika individer inte ledde 
till att någon tillskrevs miljöansvar. Istället gjordes skillnader mellan in-
divider begripliga.

Filippa Vi har kompisar som sticker till Egypten, som åker till Thai-
land med sin lilla och så där och, ja, det är semester för dem.

Emmy Ja.
Filippa Och det prioriterar de.
Emmy Ja.
Filippa Medan vi känner då nej men vi sticker iväg en helg till [ort 

i sverige] då känner vi att vi kan tanka lite nytt då.
Emmy Ja.
Filippa Och så där.
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Florence Ta en dag i taget, ta det som det kommer.
Emmy Men tycker ni att det finns något problem med att män-

niskor reser olika mycket… att, vissa flyger väldigt mycket?
Florence En del är ju tvingade till att flyga, jag menar de kanske job-

bar i Stockholm och har sitt andra jobb då kanske i USA 
eller något liknande. Då kan man ju inte tvinga dem till att 
nej du får tyvärr inte åka hit över för det skadar miljön.

Filippa Nej det är ju deras val på något sätt, man kan ju inte påverka, 
jag känner ju lite att jag kan… påverka i min yrkesroll, med 
barnen.

Emmy Ja.
Filippa Och prata med dem och kanske prata med rektorerna och 

försöka få in något ämne eller något sådant där, att man 
försöker påverka på det

Genom att visa förståelse för individer som kände behov av eller var 
tvungna att resa långt utmanade kvinnorna det individualiserade miljö-
ansvarets generella anspråk. Med hjälp av diskursen som beskrev indivi-
ders varierande miljöpåfrestning som något förståeligt poängterade de att 
allas liv inte kunde inordnas under samma regler eller att dessa regler inte 
rimligtvis kunde vara tvingande. Positioneringarna innebar att valfrihet 
betonades i relation till individers ansvar för miljön. Däremot ifrågasattes 
inte förekomsten av ansvar på en mer grundläggande nivå.

… åTminSTOne inTe mer OAnSVArig
Även inom ramen för en annan diskurs som konkurrerade med diskursen 
om individuellt miljöansvar figurerade beskrivningar av olika gruppers 
miljöbelastning. Men i de här fallen beskrevs den egna livsstilen som en 
del av en etablerad kollektiv livsstil. Inom ramen för olika diskurser om kol-
lektivets miljöbelastning kunde det individuella miljöpåfrestande beteendet 
framställas som begripligt och förväntat. Det utgjorde trots allt en liten del 
av en större grupps etablerade beteende. Ett exempel på hur denna diskurs 
kunde användas för att förhandla innebörden av det egna individuella 
miljöansvaret var när Gabriel i Fokusgrupp G med manliga medlemmar 
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i bilpool talade om sina resvanor. Gabriel positionerade sig vid det här 
tillfället som medlem av en ung generation som han menade betraktade 
utlandsresande som en del av sin identitet och livsstil.60

Gabriel Mina… kollegor som är unga då och vänner de *där är bi-
len* inte status till exempel. Det är snarare resor… jag har 
för (vana) att åka ut till New York varje år…

Glenn Mm.
Gabriel Och det är egentligen mer miljö-, jag vet inte, jag har inte 

koll på de siffrorna men jag tänker mig att flyga till New 
York en gång i månaden, eller tre gånger per år är mer mil-
jöförstörande än att åka bil till Ica tre gånger i veckan.

Emmy Ja.
Gunnar Mm.
Gabriel Så där har de också problem i miljörörelsen att vi ungdomar 

vi reser mycket för att vi… ser världen som arbetsplats och 
som, det är min lekplats det… att åka till Asien ibland.

Någon Mm.
Glenn Mm.
Gabriel Hongkong är skitballt.
[…]
Emmy Men det, behöver man inte ta hänsyn till miljödiskussionen 

när man pratar om det utan det är bara status… eller?
Gabriel Ja alltså, man, jag vet ju att… det är dåligt att flyga men ändå 

gör jag det.
Emmy Mm.
Gabriel Jag väljer mina semesterresor utifrån mål jag tycker själv är 

intressanta och så är det med mina vänner också… där är 
det mycket status.

60. Han var vid fokusgruppens genomförande omkring trettio år och yngst i Fokus-
grupp G. Det innebär att ålderspositioneringen även särskiljde honom från de 
andra männen i gruppen.
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Genom att positionera sig som del av ett kollektiv där utlandsresor togs för 
givet kunde Gabriel beskriva sitt eget agerande som förutsägbart och för-
klarligt (jfr Elsrud, 2004:24f; Frändberg, 2009). Han uppträdde ju precis 
som andra i hans situation. Genom en diskurs om kollektivets miljöbelast-
ning, som i Gabriels fall beskrev ungas resvanor, uppstod ett sammanhang 
där hans livsstil blev begriplig. Samtidigt framstod den inte heller som 
ovanligt miljöbelastande. Snarare var den precis så miljöbelastande som 
man kunde förvänta sig. På så sätt konkurrerade alltså diskurserna om 
kollektivets miljöbelastning med diskursen om individuellt miljöansvar.

I samtalet mellan kvinnorna i Fokusgrupp E med bilintresserade kvin-
nor aktualiserades en annan diskurs om kollektivets miljöbelastning. El-
vira beskrev Sverige som ett rikt välfärdsland och framhöll sig själv som 
ett exempel på att svenskar konsumerade mer än de verkligen behövde. 
Det svenska kollektivet blev alltså en kontext som gjorde hennes egen 
miljöbelastande livsstil begriplig. Agerandet hos individerna som ingick i 
kollektivet framstod som förståeligt och förväntat. Den enskilda individen 
gjordes inte särskilt betydelsefull.

Det som kännetecknade de konkurrerande diskurserna om kollektivets 
miljöbelastande livsstil var att de förhöll sig till påståendet om att indivi-
der både belastar miljön och kan ta ansvar för sin miljöpåverkan. De låg 
därför relativt nära diskursen om individuellt miljöansvar. Samtidigt rik-
tade de uppmärksamheten mot det kollektiva oansvaret. Genom hänvis-
ningen till kollektivets miljöbelastande livsstil framstod det som oväntat 
och ovanligt att någon i deras situation skulle bryta mot förväntningarna 
och ta mer ansvar för miljön.

SKiljA på OliKA FOrmer AV miljöAnSVAr
Tidigare visade jag hur talet om olika gruppers miljöbelastning utmanade 
det individualiserade miljöansvaret genom att ifrågasätta antagandet om 
att alla individer har ett generellt miljöansvar. I några samtal förekom ett 
annat sätt att utmana det generella ansvarstagandet. Det gjordes genom 
att olika miljörelaterade handlingar omtalades på väldigt olika sätt. Ett 
exempel var när källsortering skiljdes från miljövänligt resande. Filippa i 
Fokusgrupp F med föräldralediga kvinnor framhöll att källsortering var 
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en aktivitet som hon tyckte var viktig att ägna sig åt. Däremot påpekade 
hon att hon betraktade resor på ett helt annat sätt. Hon sa:

Filippa Vi har aldrig funderat på det här med bilen att, jamen vi 
skippar att åka till [stad] nu till helgen för att vi tänker på 
miljön. Så har jag… 

Fanny Nej.
Filippa aldrig tänkt utan… Jag källsorterar hemma och alltså att 

man drar sitt strå till stacken på det sättet.

Filippas resonemang när hon framställde källsorteringen som tillräcklig 
påminner om hur Skill menar att det inte behövdes mer än ett område 
där hennes informanter sa sig ”ta ansvar” för att de skulle kunna beskriva 
sig som miljömedvetna (Skill, 2008:271). I Fokusgrupp D med kvinnliga 
kollegor och pendlare förekom ytterligare ett exempel på hur avgörande 
skillnaderna mellan just källsortering och resande kunde göras. Desirée 
berättade hur hon hade upptäckt att en bekant inte sorterade sina sopor 
trots att kommunen hade infört ett nytt sopsorteringssystem som hon 
själv menade var enkelt att använda.

Desirée Hemma hos oss är vi jättenoga med sopsorteringen.
[…]
Desirée Så det känns jättebra.
[…]
Desirée … Och sen tar vi våra [bekanta], som vi umgås mycket 

med och de bara ”Nä sådant där sket jag i, ska jag inte hålla 
på med”.

Emmy *Nej.*
[småskratt]
Desirée Då blir jag arg och ”Men tänk ni har ju barn, ska inte han 

leva på den här jorden också?”
Doris Ja.
Diana Precis.
Desirée Tänk ett snäpp till.
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Desirée framställde källsortering som en moraliskt avgörande handling. 
Den som helt negligerade att källsortera positionerade hon som oansvarig 
och kortsiktig. Hon gjorde därmed sådan oansvarighet problematisk. Det 
innebar också att hon återskapade diskursen om individuellt miljöansvar 
när hon talade om källsortering. Men när kvinnorna i Fokusgrupp D 
diskuterade semesterresor hände något helt annat.

Emmy Överväger ni sådant här när ni åker på semester?
Doris Nej, då är jag nog faktiskt lite sämre *måste jag säga*.
[…]
Desirée Nej då har jag nog inget miljötänk, nej.
Emmy Men hur kommer det sig att ni inte tänker så mycket just 

när det gäller semesterresor?
[småskratt]
Desirée *Den är så dyr ändå så*
[småskratt]
[…]
Desirée så att man, de där tusenlapparna extra jag menar (är man 

inte beredd) kanske att betala då men.
Emmy Nej.
Doris Och sen är det då, längtan att komma iväg också.
Desirée Ja.
Doris Till varmare…
Emmy Mm.
Doris Är det storstadssemester kanske man kan åka tåg… men då 

tar det längre tid…
Diana Mm.
Doris för den korta semestern man kanske har så då blir det flyget 

i alla fall.

När kvinnorna talade om semesterresor förhandlade de sitt miljöansvar 
med hjälp av olika konkurrerande diskurser. Dessa diskurser hjälpte dem 
att framhålla individers behov av ekonomisk sparsamhet, deras brist på 
tid och deras längtan efter värme som förklaringar till varför de inte kun-
de prioritera miljön under semestern. Den oansvariga individ som hade 
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gjorts problematisk i talet om källsortering gjordes oproblematisk i talet om 
flygresenären på semester.

På liknande sätt förordade Desirée olika strukturella strategier som 
lämpliga sätt att hantera dessa olikartade miljörelaterade handlingar. När 
det gällde källsortering ställde hon sig positiv till mer tvingande strukturer 
som gjorde det obligatoriskt att delta. Beträffande resor däremot så efter-
frågade hon bättre alternativ för resenären, såsom tillgång till miljövänligt 
bränsle. De som positionerades som oansvariga skulle tvingas att agera, 
medan de vars bristande ansvarstagande gjordes förståeligt skulle lockas 
att agera. Den här skillnaden visar hur olika bedömningarna av individers 
agerande kunde bli till följd av olika diskursers verklighetsbeskrivningar. 
Medan de som inte källsorterade gjordes problematiska, positionerades 
flygresenärer som oproblematiska.

Skill framhåller i sin avhandling att hennes informanter talade om 
miljö vänliga handlingar som utbytbara (Skill, 2008:271). I den här studien 
var det hos vissa samtalsdeltagare tydligt att det individuella miljöansva-
ret kunde beskrivas som långt mer berättigat vad gällde vissa handlingar 
än andra. Att utföra dessa handlingar kunde då ”kompensera” för andra 
miljöpåfrestande vanor.

Källsortering utmärkte sig som en miljörelaterad handling där diskur-
sen om individuellt miljöansvar återskapades i stor utsträckning. Resor, 
sär skilt långväga resor, utmärkte sig samtidigt som ett område där miljö-
ansvaret i högre utsträckning förhandlades och ifrågasattes.

Bradley visar att vikten av källsortering ingick i en dominerande och 
selektiv diskurs om ”svensk” miljömedvetenhet som hennes informanter 
använde sig av (Bradley, 2009). I de fokusgrupper som det här kapitlet 
har handlat om tilldelades också källsortering särskild vikt. Det kunde till 
exempel beskrivas som normaliserat. Bradley skriver: ”For many people it 
has simply become something you do (2009:108)”. Jag menar att det sätt 
som källsorteringen framställdes antyder att diskursen om individuellt 
miljöansvar har fått större genomslag i beskrivningen av källsortering som 
ett individuellt ansvarsområde än i beskrivningen av resor.

Ett annat sätt att förklara skillnaderna mellan talet om källsortering 
och talet om resande är att källsorteringen kan framstå som förenlig med 
andra dominerande diskurser om individers vardagsliv och behov. Käll-
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sortering kan inordnas i många individers existerande livsstilar, precis som 
miljövänlig konsumtion (Boström, 2001:177).61 I Bradleys studie medförde 
den dominerande miljödiskursen om svensk miljömedvetenhet en sådan 
acceptans för existerande livsstilar. Normaliseringen av källsortering eller 
miljövänlig livsmedelskonsumtion sammanföll då med osynliggörandet 
och normaliseringen av miljöbelastande vanor, som exempelvis att bo 
stort, ha sommarhus och resa utomlands.

Att källsortering inte utmanar existerande livsstilar är samtidigt inte 
givet. Källsortering skulle mycket väl kunna omtalas som ett tydligt tecken 
på att konsumtionen är alltför omfattande. Men i den här studien för-
knippades källsorteringen mycket sällan med en strävan efter minskad 
konsumtion. Den förknippades därmed inte heller med någon uppma-
ning att avstå från inslag i livet som beskrevs som värdefulla. Visserligen 
kunde källsortering omtalas som tidskrävande och lite besvärligt, men 
den kostade inte något extra och förhindrade inte viktiga upplevelser (jfr 
Berglez & Olausson, 2014).62

priOriTerA DeT SOm är VärDeFUllT
Jag beskrev ovan hur distinktionen mellan källsortering och resande ytt-
rade sig som ett slags selektivt miljöansvar. En liknande åtskillnad kunde 
göras mellan vardagsresor och semesterresor. Några av samtalsdeltagarna 
kunde säga att de cyklade eller åkte kollektivt till arbetet men körde bil 
eller flög vid längre resor. När de gjorde den sortens selektiva miljöansvar 

61. Catharina i Fokusgrupp C med beresta kvinnor talade om konsumtion av ekolo-
giska livsmedel på ett liknande sätt som kvinnorna i Fokusgrupp D och F talade 
om källsortering. Det vill säga, hon beskrev miljövänlig konsumtion som en hand-
ling som hon hade möjlighet och råd att utföra och som inte krävde av henne att 
hon behövde offra alltför mycket. Även i det fallet kan samma tolkning som ovan 
göras, det vill säga att för samtalsdeltagare som framhöll god ekonomi så kunde 
miljövänlig konsumtion beskrivas som ett oproblematiskt val och inte som något 
som ifrågasatte deras existerande livsstil (jfr Hobson, 2002).

62. Hur ”enkel” källsorteringen upplevdes vara varierade. Variationerna förknippades 
delvis med olika boendeformer och därmed avståndet till återvinningsstationer 
samt vilka kommunala system för sophantering som samtalsdeltagarna berördes av.
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begripligt använde de en konkurrerande diskurs som tillskrev semester-
resor ett särskilt värde. Diskursen om semesterresan som värdefull (se t.ex. 
Hares m.fl., 2010) konkurrerande därför med diskursen om individuellt 
miljöansvar. Med hjälp av den kunde vissa av samtalsdeltagarna förknippa 
den individualiserade miljödiskursen med ett krav på att avstå från något 
mycket värdefullt i livet.

När semester och utlandsresor kom på tal inträdde därför ett alldeles 
särskilt dilemma i många fokusgrupper. I Fokusgrupp A med kvinnliga 
truckförare gav kvinnorna uttryck av att vara överens om att behovet för 
att resa utomlands var större och starkare än ansvarskänslan för miljö-
problemen.

Astrid Jag känner väl lite grann, det finns så mycket i världen som 
man vill se.

Flera Ja.
Agneta Och att det är faktiskt nyfikenheten.
Agneta Ja.
Astrid Och det tar över
[…]
Astrid tar över själva
Annie Miljötänket.
[skratt]
Astrid Ja visst i mitt fall gör det det.
Flera Ja.
Astrid För att jag, hade jag bara haft pengar
Agneta Så hade jag rest mer.
Astrid så hade jag rest
Emmy Ja.
Astrid då hade jag åkt till, ja jag hade varit överallt.

I många fokusgruppsamtal omtalades semesterresorna på ett liknande sätt 
som de beskrevs av Astrid, Agneta och Annie. De framställdes som väldigt 
betydelsefulla. De gjordes till värdefulla ljusglimtar instuckna i en mindre 
fantastisk vardag. De erbjöd upplevelser att längta till, som kunde bryta 
av arbetet och vardagslivet hemma. Ett liv utan semesterresor utomlands 
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framställdes som berövat på sin lyster och det som gjorde livet speciellt. 
Diskursen berättigade på så sätt behovet av ett avbrott från vardagen. Det 
avbrottet kunde semestern fylla med avkoppling, ett varmare klimat och 
nya utvecklande upplevelser. Att semesterresan var det bästa sättet att 
uppnå avkoppling och utveckling togs för givet. Resan gjordes omöjlig att 
ersätta, eftersom den på det här sättet tilldelades en alldeles egen plats i 
tillvaron. Med hjälp av den här konkurrerande diskursen framstod därför 
individers val att resa utomlands som mycket begripligt och fullt berät-
tigat. I regel var det underförstått, när diskursen om semesterresan som 
värdefull användes, att resenären tog flyget till destinationen.

Jag tolkar således dessa samtalsdeltagares framställning av den värde-
fulla semesterresan som en form av passivt motstånd mot uppmaningen 
om att deras resvanor skulle miljöanpassas. Behovet av höjdpunkter i livet 
ställdes mot kravet på miljöanpassning. Att välja bort en utlandsresa eller 
att förändra sina semestervanor med hänvisning till miljön kom i dessa 
fokusgrupper att framstå som orimligt.

Semesterresorna utomlands blev alltså ett tema där konkurrerande dis-
kurser ifrågasatte diskursen om individuellt miljöansvar. Men det var inte 
bara i samband med semesterresor som en miljöanpassad livsstil kom att 
förknippas med en förlust av något värdefullt i vardagen. Det individuali-
serade miljöansvaret kunde också beskrivas som ett hot mot mer grund-
läggande behov, som att över huvud taget må bra. Glenn i fokusgrupp G 
med manliga medlemmar i bilpool beskrev vid ett tillfälle miljöfrågornas 
närvaro i livet på det här sättet:

Glenn Tycker man kan inte gräva ner sig kring, kring det med 
miljön… kan inte tänka på det för mycket, det är deprime-
rande.

Glenn förknippade miljöengagemang med risken att må dåligt. Han var 
inte ensam om att problematisera miljöansvar på det här sättet. Vid ett 
tillfälle i samtalet mellan kvinnorna i Fokusgrupp F med föräldralediga 
kvinnor förhandlades vikten av välmående i relation till vikten av miljö-
ansvar. Florence hade just berättat om en vän till henne som hon beskrev 
som mycket miljöengagerad. Vännen sades leva miljövänligt inom områ-
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den som kläd- och livsmedelskonsumtion, välja vegetarisk mat och resa 
miljöanpassat.

Felicia Men är det inte lite imponerande ändå?
Florence Jo det är jätteimponerande att han klarar av det.
[…]
Florence Men det är nästan för
Filippa Men man får inte glömma bort att leva samtidigt tror inte 

jag…
Florence Nej precis.
[…]
Fanny Ja, kan känna det också, det blir så.
Filippa Får inte bli för mycket man måste stoppa och då stoppar jag 

ju på mitt sätt genom att inte, alltså jag skärmar av… och 
tänker att jag läser inte det här utan

Emmy Ja.
Filippa på något sätt, men jag gör det här!
Emmy Ja.
Filippa Och då mår jag bra och då kan jag
(Någon) Mm.
Florence Jag tror det är lite för självkänslan också man måste kunna 

må bra själv och inte behöva [ohörbart]
Emmy Så om man tänker för mycket på sådant här då mår man 

inte bra?
Filippa Nej jag tycker det.
Florence Nej jag mår, skulle jag tänka på hur isarna smälter varje dag 

och hur mycket avgaser som spottar ur sig, hur många män-
niskor som blir skadade av, ja du vet allting sådant [ohör-
bart].

Fanny Då skulle jag bo i ett tält i skogen.
Florence Man skulle ju sitta sådan här någonstans i ett hörn och bara 

gunga. [visar med apatisk blick, verkar helt borta]
[skratt]
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Att samtalsdeltagare hänvisade till en motsättning mellan miljöanpass-
ning och livskvalitet är inte unikt för den här studien. Föreställningar om 
miljöanpassade livsstilar som besvärliga, obekväma och framförallt min-
dre fördelaktiga än de miljöbelastande syntes exempelvis i en psykologisk 
studie av Susanne Stoll-Kleeman med flera (2001). Forskarna undersökte 
hur individer motiverade frånvaron av miljöanpassade handlingar i sina liv. 
Ibland förknippades miljöanpassning med uppoffringar. Förändring som 
minskade miljöbelastningen beskrevs som negativ för individer, trots att 
den var positiv för kollektivet.

Som jag visade i kapitel fem var det inte alla samtalsdeltagare som 
återskapade den här motsättningen. De som positionerade sig som in-
dividuella ansvarstagare för sin miljöpåverkan ifrågasatte den föreställda 
konflikten mellan välmående och en miljövänlig livsstil.

bilens erbjudande om livskvalitet
I vissa fokusgruppsamtal tillskrevs tillgången till bil andra värden än de 
rent praktiska fördelar som jag beskrev tidigare i kapitlet. Även bilen blev 
då ett exempel på den livskvalitet som vissa samtalsdeltagare lade stor vikt 
vid. Dessa samtalsdeltagare talade om bilens fördelar i form av ökad själv-
ständighet och frihet. Barbara i Fokusgrupp B med kvinnliga turismstu-
denter som emellanåt bodde på landsbygden berättade att det första hon 
gjorde när hon kom dit var att se till att hennes bil stod ytterst i garaget, så 
att hon skulle kunna åka därifrån. Jag ställde då följande fråga till henne:

Emmy För dig är det en väldig frihet att ha din egen bil då?
Barbara Ja det är det. Mm.
Emmy Vad… Varför det?
Barbara [med ett leende] Jag kan åka vart jag vill när jag vill, jag 

kan komma hem när… jag kan åka överallt… jag bor ju som 
sagt ute på landet och… jag åker ju bil överallt…

Beata Du är inte beroende av någon annan heller?
Barbara Nej men precis, jag är självständig och visst jag åkte, samåk-

te förut med min pojkvän då men… det var jobbigt nästan 
för att… kunde man inte åka när man ville.
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Att kunna åka vart man ville när man ville, som Barbara kunde när hon 
hade en egen bil på landet, var ett av de sätt på vilka bilen förknippades 
med frihet och självständighet. Ett annat resonemang som också var knu-
tet till frihet fördes av Desirée i Fokusgrupp D med kvinnliga kollegor 
och pendlare. Hon sa:

Desirée Sen tycker jag det är lite livskvalitet kanske att ha en bil.
[småskratt]
[…]
Desirée Ja det är att jag slipper passa tider.
[…]
Desirée Jag vill ha mer tid till annat känner jag nog.

I Fokusgrupp E med bilintresserade kvinnor framhöll både Elin och El-
vira att bilen möjliggjorde frihet för dem. Elin sa:

Elin Den är viktig för mig och för min mobilitet och för min
Emmy Ja.
Elin både frihet och få ihop mitt livspussel.

Bilen beskrevs som ett sätt att höja sin livskvalitet. Kollektivtrafiken där-
emot tillskrevs aldrig någon liknande effekt. Människor med bil framställ-
des som personer med fler möjligheter och större flexibilitet än personer 
utan bil. Ett exempel var det sätt på vilket Felicia i Fokusgrupp F med 
föräldralediga kvinnor resonerade när hon talade om sin flytt ut på landet.

Felicia Och så flyttade vi ut… och så sa vi det att, ja, men att vi bor 
så här långt utanför staden ska inte vara en begränsning, 
utan vi ska kunna göra det vi vill och ha det som vi haft det 
tidigare.

Ambitionen som Felicia beskrev, om att fortsätta leva som att de fort-
farande bodde i staden, gick inte att införliva utan bil. Bilen bedömdes 
därtill kunna hantera dåligt väder, vara användbar när man gjorde ärenden 
i samband med resor och vara viktig i nödsituationer. Det här sättet att 
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tala om bilen som en nödvändighet för att kunna leva ett bra liv och att 
utforma sitt liv så som man ville ha det, trots geografiska avstånd, ser jag 
som en form av passivt motstånd mot diskursen om individuellt miljöan-
svar. Beskrivningarna av bilen fick nämligen livet utan bil att framstå som 
mindre rikt på livskvalitet. Med hänvisning till att bilen även var överläg-
sen sett till livskvalitet, kunde samtalsdeltagarna ifrågasätta rimligheten i 
att ta individuellt ansvar för just bilkörningens miljöpåverkan. Samtidigt 
innebar det här att diskursen om bilen som överlägsen alternativen fick 
ytterligare en dimension.

Det var alltså inte bara rent praktiskt som bilen beskrevs som överläg-
sen andra fordon. Den tillskrevs också förmågan att bidra med känslo-
mässigt värdefulla element som livskvalitet och frihet. Sociologen Mimi 
Sheller (2004) menar i artikeln ”Automotive emotions – Feeling the car” 
att forskningen om bilen pekar på just detta. Fordonet förknippas med 
starka känslor som självbestämmande och makt. Sheller menar att det är 
dessa starka känslor som måste hanteras om människors bilanvändning 
ska kunna minskas (Sheller, 2004).

Att bilen förknippades med frihet är alltså inte förvånande i relation 
till resultat från tidigare forskning om bilen (se t.ex. Maxwell, 2001; Hag-
man, 2003; Böhm m.fl., 2006). Mer intresseväckande är hur de samtalsdel-
tagare som hade bil kombinerade föreställningar om bilisters frihet med 
föreställningar om individers ofrihet. Nödvändigheten av bilen innebar att 
dess frihetsaspekter blev väldigt specifika. Felicia som jag citerade ovan 
kunde till exempel beskriva sig som fri att köra bil in till staden utan att 
passa någon tidtabell, men inte fri att låta bli att köra bil. Hon var inte 
heller fri att välja cykeln sedan hon hade flyttat, vilket hon framställde som 
beklagligt. När vissa samtalsdeltagare hänvisade till bilens överlägsenhet 
menar jag därför att de både tillskrev sig själva frihet och ofrihet. Dessa 
samtalsdeltagare använde sig alltså av en kombination av frihetsrelaterade 
förklaringar och förklaringar som hänvisade till nödvändighet och tvång 
för att förklara sin bilanvändning. På så sätt framstod bilisten som både 
bunden vid och befriad av bilen.
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eTT iDeAl SOm inTe går ATT leVA Upp Till
Det här kapitlet har handlat om hur samtalsdeltagare i ungefär hälften av 
fokusgruppsamtalen förhandlande det individuella miljöansvarets inne-
börd och relevans. Jag har visat hur de med stöd i en rad olika diskurser 
som konkurrerade med den individualiserade miljödiskursen satte upp 
gränser för individers ansvar för miljön. Konsekvensen var att dessa sam-
talsdeltagare kunde framställa människors ekologiska handlingsutrymme 
som begränsat.

Kapitlet har belyst hur flera konkurrerande diskurser korsade det indi-
viduella miljöansvarets väg. Det gällde exempelvis diskursen om bilen som 
överlägsen alternativen, diskursen om kollektivtrafiken som bristfällig och dis-
kursen om semesterresan som värdefull. Gemensamt för dessa konkurrerande 
diskurser var att de möjliggjorde för samtalsdeltagare att påpeka att det 
individuella miljöansvaret stod i konflikt med deras livsomständigheter, 
med till exempel materiella eller ekonomiska förutsättningar som styrde 
deras resval och med andra former av behov som de hade.

Andra konkurrerande diskurser utmanade på olika sätt det individuella 
miljöansvarets generella och allmängiltiga anspråk. Det gällde exempelvis 
diskursen om inkomst som avgörande för individers miljöbelastning, diskurser 
om kollektivets miljöbelastning samt diskursen om individers varierande mil-
jöpåfrestning som något förståeligt. Inom ramen för dessa diskurser kunde 
samtalsdeltagare ifrågasätta föreställningen om alla individer som lika 
ansvariga för sin miljöbelastning. Antingen tillskrevs miljöansvar främst 
vissa frånvarande ”andra”. Då pekades vissa individer eller vissa grupper ut. 
Eller så poängterades individens frihet att välja eller välja bort miljöansvar.

Till skillnad från hur jag i kapitel fem visade att samtalsdeltagare som 
införlivade diskursen om individuellt miljöansvar ibland gjorde det ge-
nom att tala om olika oansvariga ”andra”, framgick i det här kapitlet att 
samtalsdeltagare som förhandlade och ifrågasatte diskursen kunde göra 
det genom att tala om mer ansvariga ”andra”. Båda dessa sätt att positio-
nera frånvarande ”andra” ledde till att samtalsdeltagare kunde få sitt eget 
förhållningssätt att framstå som oproblematiskt.

Miljöansvarets generella anspråk utmanades också genom kontextua-
lisering, det vill säga att olika miljörelaterade sysslor bedömdes olika. Sär-
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skilt framträdande var en tendens att skilja på ansvaret att källsortera och 
ansvaret att miljöanpassa sina resor. Det förstnämnda betonades medan 
det andra ifrågasattes. När samtalsdeltagare uppgav att de av olika anled-
ningar inte kunde genomföra miljörelaterade handlingar talade de oftast 
om resor. I regel framställde de och bemötte varandras invändningar som 
förståeliga. De gjorde dessa subjektspositioner oproblematiska.

Även om samtalsdeltagare utmanade den individualiserade miljödis-
kursen på olika punkter, återskapade de också diskursens dominans. Det 
gjorde de genom att förhålla sig till diskursen istället för att ignorera den, 
det vill säga genom att göra anvarsorienterade positioneringar. Jag lyfte 
särskilt fram en form av ansvarsorienterad positionering, den situerade res-
valspositioneringen. När samtalsdeltagarna gjorde sådana positioneringar 
framhöll de hur de inte kunde ta individuellt miljöansvar i en specifik 
resesituation. De olika konkurrerande diskurserna gav stöd åt denna po-
sitionering.

Alla de konkurrerande diskurserna fungerade på liknande sätt: de er-
bjöd olika förhållningssätt till den individualiserade miljödiskursen. De 
möjliggjorde för dessa samtalsdeltagare att göra passivt motstånd mot dis-
kursen. Motståndet skapades genom att de på olika sätt argumenterade 
för att idealet om en miljövänlig livsstil inte gick att leva upp till eller för 
att dess generella anspråk var orimliga. De utmanade således diskursens 
relevans. På så sätt karakteriserades det passiva motståndet av att en kon-
kurrerande diskurs tillfälligt gavs tolkningsföreträde i relation till frågan 
om individens ansvar för miljön. Samtidigt innebar det inte att dessa 
samtalsdeltagare på en övergripande nivå ifrågasatte förekomsten av ett 
individuellt miljöansvar.

Det passiva motståndet karakteriserades därtill i mångt och mycket 
av att samtalsdeltagarna upprättade undantag. De positionerade sig i stil 
med påståenden som: om inte mitt liv, min boendeform eller min resväg 
såg ut så här så skulle jag ta ansvar för miljön. Det kunde också låta unge-
fär: om jag tillhörde den grupp som lever mest miljöbelastande eller om 
utlandsresande inte vore så värdefullt för mig, skulle jag ta mer ansvar. 
Dessa undantag innebar att det individualiserade miljöansvaret återskapa-
des samtidigt som dessa samtalsdeltagare förklarade sig som undantagna 
från ett sådant ansvar.
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Samtidigt som samtalsdeltagare begränsade sitt individuella miljöan-
svar på det här sättet så kunde de trots allt – med hjälp av de konkurre-
rande diskurserna – framställa sig som ansvarstagande individer. De kunde 
beskriva sig som ansvarsfulla i relation till andra ideal som gjordes viktiga. 
Det var ideal om ekonomisk medvetenhet, ansvarstagande föräldraskap 
eller om att livskvaliteten skulle vara god. Dessa ansvarsområden kontras-
terades emot ansvaret för miljön när samtalsdeltagarna talade om att det 
tog tid, energi och känslor i anspråk att leva miljövänligt.

Flera av de konkurrerande diskurserna innebar också att samtalsdel-
tagare gjorde miljöfrågornas vikt förhandlingsbar, medan värdet av livs-
kvalitet, bekvämlighet och tidseffektivitet framställdes som svårt att kom-
promissa med. Det kan förefalla paradoxalt att miljöfrågornas vikt gjordes 
så pass förhandlingsbar, särskilt när miljöproblemen också beskrevs som 
ett hot mot människors välmående och positiva syn på livet. En sådan 
beskrivning förutsatte att problemen framställdes som högst allvarliga. 
Ändå ledde allvaret inte till att det individuella miljöansvaret betonades. 
Tvärtom förknippades det med en slags motreaktion i och med att miljö-
frågorna beskrevs som alltför hotande för att alls tänka på.

Min uppfattning är att den här ”motreaktionen” säger något viktigt 
om av vad diskursen om individuellt miljöansvar kan innebära för indi-
vider. Den pekar på det faktum att individer både kan beskriva miljöpro-
blemen som allvarliga och framställa det individualiserade miljöansvaret 
som meningslöst eller övermäktigt. Den riktar uppmärksamheten mot 
att diskursens verklighetsbeskrivning och trovärdighet när det gäller att 
komma tillrätta med miljöproblemen inte alltid räcker till (jfr Bickerstaff 
m.fl., 2008; Hobson, 2002).

Det finns flera studier som på liknande sätt visar på individers sätt att 
problematisera sitt ansvar genom att hänvisa till vardagslivets begräns-
ningar eller till sin obetydlighet som just individer (Phillips, 2000; Bicker-
staff m.fl., 2008). Dessa studier undersöker bland annat hur det går till när 
personer tonar ned, förhandlar eller förflyttar sitt individuella miljöansvar 
(Bickerstaff & Walker, 2002). Jag har velat förstå dessa positioneringar 
genom att undersöka vilka diskurser som samtalsdeltagare använde i an-
slutning till dem. På så sätt har jag velat åskådliggöra vad ansvaret innebär 
för individer.



Om miljöproblemen hänger på mig © Emmy Dahl & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

216  ·  KApiTel 6

Det här kapitlet har visat på flera konflikter mellan idealet om indivi-
duellt miljöansvar och andra ideal, målsättningar och behov som samtals-
deltagare beskrev som viktiga. Dessa konflikter kan inte enbart betraktas 
som uttryck för hur individer frånsäger sig ansvar för miljön. De måste 
också betraktas som ett uttryck för individers syn på sin möjlighet att ta 
individuellt miljöansvar. Ett tecken på att dessa samtalsdeltagare förhöll 
sig till en konflikt mellan sina förutsättningar och diskursens framställ-
ning av individers ansvar var tendensen att framställa det miljövänliga som 
”sämre” än alternativen (Hares m.fl., 2010). Det är möjligt att tolka den 
tendensen som en konsekvens av att ofta befinna sig i sammanhang där 
individers ansvarstagande för miljön inte underlättats, sammanhang som 
inte har planerats för miljöansvariga individer (se t.ex. Emanuel, 2012).

Kapitlet har således visat på ett dilemma som är förknippat med re-
lationen mellan diskursen om individuellt miljöansvar och de andra dis-
kurser som individer förhåller sig till. Dilemmat utgörs av att människor 
lägger stor vikt vid och formar sina liv i relation till diskurser som beskri-
ver exempelvis heltidsarbete, flexibla förflyttningar i staden, internationell 
mobilitet, en konsumtionsinriktad och mobil fritid samt semester på av-
lägsen ort som något både förväntat och värdefullt. Individers dilemma 
kan då tolkas som en konsekvens av att dessa konkurrerande diskurser på 
olika sätt har blivit och görs dominerande, exempelvis kulturellt, ekono-
miskt, materiellt och institutionellt (jfr Weedon, 1987:109; se t.ex. Falke-
mark, 2006; Bauman, 2008; Soneryd & Uggla, 2011:42ff; Emanuel, 2012). 
När dessa samtalsdeltagare förhöll sig till diskursen om individuellt mil-
jöansvar framträdde inte några tydliga och tillämpbara sätt för individer 
att göra upp med dessa diskursers verklighetsbeskrivningar. Konsekvensen 
blev att den individualiserade miljödiskursen förknippades med ett livs-
stilsideal som dessa samtalsdeltagare inte framställde som trovärdigt.

Tidigare forskning har påpekat att den individualiserade miljödiskur-
sen sammanfaller med en föreställning om att en miljöanpassning kan 
ske inom ramen för människors existerande livsstilar (Boström, 2001:177; 
Soneryd & Uggla, 2011:37). Miljövänlig konsumtion och vissa miljöanpas-
sade handlingar kan utföras utan att etablerade livsstilar utmanas. Det 
här kapitlet har visat på den föreställningens bräcklighet. Dessa samtals-
deltagare belyste istället en rad områden där deras nuvarande livsstil inte 
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alls föreföll förenlig med individuellt miljöansvar (jfr Phillips, 2000).
Det här visar också hur studiens inriktning mot individers ställnings-

taganden kan bidra till annan miljöpolitisk forskning. Vissa forskare har 
hävdat att det individualiserade miljöansvaret, och i synnerhet målet om 
miljövänlig konsumtion på en makropolitisk nivå, inte är något annat 
än ett alibi för reell samhällsförändring i miljövänlig riktning. Diskursen 
utmanar varken staters minskade förmåga att styra samhället, marknadens 
frihet eller synen på konsumtion som centralt för samhällsutvecklingen 
(Hobson, 2002:99ff ). Emellertid kan dessa samtalsdeltagares problema-
tisering av trovärdigheten i att på den vägen åstadkomma samhällsför-
ändring tolkas som att diskursen inte framträder på samma sätt för de 
individer som åläggs att utföra förändringen. Samtalsdeltagare synade 
istället diskursens verklighetsbeskrivning genom att ifrågasätta dess ge-
nomförbarhet.

Det dilemma som det här kapitlet har visat på tangerar samhällets 
individualiseringstendenser. I ljuset av individualiseringen kan dessa sam-
talsdeltagares positioneringar tolkas som en konsekvens av att diskursen 
om individuellt miljöansvar tillskriver individer ansvar för ett problem 
som i grunden är gemensamt och strukturellt (Beck & Beck-Gernsheim, 
2002) – ett problem som individer därför har begränsad möjlighet att för-
ändra. Ett exempel på det är att det svenska samhället har planerats utifrån 
ett förgivettagande om utbrett bilägande. Bilen har således prioriterats 
framför andra fordon (Falkemark, 2006; Emanuel, 2012:337ff; Lundin, 
2008). När individer inom ramen för diskursen om individuellt miljöan-
svar förväntas bortse från sådana materiellt dominerande diskurser som 
kontinuerligt tilldelar bilen en central position i staden och i människors 
livsstil, står de mitt i detta dilemma. 

Positioneringarna tangerade individualiseringsdiskurser på ytterligare 
ett sätt. När samtalsdeltagarna pekade på hur deras möjlighet att resa 
miljövänligt begränsades av materiella och ekonomiska omständigheter 
utmanade de föreställningen om oberoende och självstyrande individer. 

Kritiska resonemang om att tilldelas ett ansvar som egentligen är kol-
lektivt och inte individuellt återfanns dock inte hos de samtalsdeltagare 
som använde dessa konkurrerande diskurser. Deras förhandling av sitt 
individuella miljöansvar och sitt passiva motstånd mot det ansvaret kom 
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snarare till uttryck som en reaktion mot förekomsten av ett problem än 
som ett påpekande och synliggörande av det problemet. Det var en del i 
det passiva med deras motståndshandlingar. Mer aktiva former av mot-
stånd mot diskursen förekom dock i andra fokusgruppsamtal. I nästa ka-
pitel ska jag visa hur detta aktiva motstånd artikulerades inom ramen för 
tre olika motdiskurser.
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7
ett missriktat och meningslöst ansvar

I föregående kapitel visade jag hur vissa samtalsdeltagare hänvisade till 
flera olika diskurser som utifrån deras perspektiv och livssituation konkur-
rerade med uppmaningen om att de skulle ta ansvar för sin miljöpåverkan. 
Genom att hävda att miljöansvaret i praktiken inte gick att förverkliga 
riktade dessa samtalsdeltagare indirekt kritik mot den individualiserade 
miljödiskursen. I det här kapitlet ska jag visa att det även fanns samtals-
deltagare som riktade en annan form av kritik mot diskursen, en kritik 
som mer direkt ifrågasatte diskursens grundläggande antaganden. Kapit-
let handlar om hur några samtalsdeltagare gjorde aktivt motstånd mot den 
verklighetsbeskrivning som diskursen om individuellt miljö ansvar vilar på.

Kapitlet beskriver de olika sätt på vilka aktivt motstånd uppträdde 
genom att belysa olika motdiskurser. Samtalsdeltagare använde dessa mot-
diskurser på samma mångfacetterade sätt som de använde andra diskurser 
i samtalen. Det innebär att de förhandlade motdiskursernas betydelse i 
relation till andra diskursers betydelse. I det här kapitlet återfinns tillfäl-
len när de använde motdiskurserna på både tydliga och ambivalenta sätt.

I analysen har jag identifierat tre olika motdiskurser till den individu-
aliserade miljödiskursen som samtalsdeltagarna använde. I kapitlet går jag 
igenom dessa i tur och ordning genom att beskriva hur de användes och 
gjordes begripliga. Inom ramen för den första motdiskursen riktade sam-
talsdeltagare uppmärksamheten någon annanstans än mot individerna.
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SAmhälleTS OAnSVAr
De fokusgruppsamtal som analyserades i förra kapitlet kretsade kring svå-
righeterna med att leva upp till idealet om en miljövänlig livsstil. Dessa 
samtalsdeltagare förde resonemang om bekymren med att förändra sin 
livsstil med hänsyn till dess miljöpåverkan. Vid andra tillfällen fördes lik-
nande resonemang som också innehöll ytterligare en dimension. Samtals-
deltagarna formulerade då kritik mot synen på individen som ansvarig. 
De frågade sig vad politiker, samhällsplanerare och andra inflytelserika 
personer i samhället gjorde för att underlätta för individen att leva miljö-
vänligt. Genom att placera problemen på en strukturell nivå kunde de få 
syn på att situationen hade kunnat vara annorlunda. De kunde hävda att 
miljöproblemen inte behövde vara så svårlösta som de nu framstod. Inom 
ramen för en motdiskurs om samhällets miljöansvar pekade vissa samtalsdel-
tagare på att samhällsstrukturen var ordnad på ett sätt som inte tog hänsyn 
till miljöfrågorna och som definitivt inte prioriterade dem. Istället beskrev 
de samhället som organiserat utifrån helt andra prioriteringar, till exempel 
tillväxt. Med hjälp av den här motdiskursen kunde dessa samtalsdeltagare 
anlägga ett systemkritiskt perspektiv och problematisera en nivå i samhäl-
let som förblev oproblematiserad i många fokusgruppsamtal.

Det som gör de här resonemangen till en motdiskurs mot diskursen om 
individuellt miljöansvar är att den här verklighetsbeskrivningen möjlig-
gjorde för samtalsdeltagare att ifrågasätta fokuseringen på individer. Det 
riktade i sin tur kritik mot ett fundamentalt antagande inom diskursen: 
antagandet om att individer har möjlighet och skyldighet att göra något 
åt miljöproblemen genom att minska sin miljöpåverkan. Motdiskursen 
underlättade för dessa samtalsdeltagare att synliggöra system och aktörer 
som satte upp spelregler för individers valsituation. Samtidigt förflyttade 
de både möjligheterna och skyldigheterna att ta miljöansvar till dessa 
system och aktörer.

Det var framförallt i samtalen mellan männen i Fokusgrupp H med 
manliga bilister och Fokusgrupp J med fackligt och/eller politiskt aktiva 
män som den här motdiskursen användes. Därtill förekom den vid en-
staka tillfällen i ytterligare fyra fokusgrupper. I Fokusgrupp H och J lade 
samtalsdeltagarna relativt stor vikt vid samhällets gemensamma ansvar att 
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hantera miljöproblem och styra individers handlande. Dessa män fram-
ställde politiker, samhällsplanerare och företagare som mer inflytelserika 
över samhällets utveckling och miljöpåverkan än individer. De tillskrev 
dessa aktörer möjligheten att underlätta för individer att leva mer mil-
jövänligt. Till exempel menade männen att det saknades incitament för 
individer att resa eller konsumera miljövänligt. Det skulle politiker kunna 
ändra på. De framhöll också att de ekonomiska och tekniska systemen inte 
var konstruerade utifrån en utgångspunkt där miljökonsekvenserna prio-
riterades. Istället framställdes samhällsstrukturen och politikers styrning 
av samhället som en process där möjligheten för miljövänliga val hade för-
svårats snarare än underlättats. Fortfarande lades alltså viss uppmärksam-
het på de livsomständigheter som villkorade individers miljörelaterade 
handlande, men nu synliggjordes de tekniska och ekonomiska system och 
politiska aktörer som kunde förändra livsomständigheterna och hantera 
frågan innan individerna involverades. Sett ur det perspektivet var det inte 
bara beklagligt att miljöansvaret inte gick att ta, det var någons fel att det 
stod så illa till. Allra tydligast artikulerades den här motdiskursen av Jonas:

Jonas Det känns som att hela… ansvaret ligger på medborgarna.
Emmy Mm.
Jonas När det egentligen är staten som har påtryckningsmedlen, 

och när man väl (tar) något statligt påtryckningsmedel så 
där (då sätter man dit) medborgarna istället.

[småskratt]
Jonas Det riktas… mot folket…
(Någon) Ja, jaha.
Emmy Mm.
Jonas Istället för att hjälpa medborgarna så, nej ni får betala mer.

Det som i andra fokusgruppsamtal framställdes som svårhanterliga men 
individuella valsituationer blev inom ramen för den här motdiskursen ett 
uttryck för systematiska brister i styrningen och planeringen av samhäl-
let. Individerna ansågs hänvisade till konsekvenserna av att de ansvariga 
inte tog sitt ansvar. Ett annat exempel var när Jens i samma fokusgrupp 
hävdade att det var ”oerhört larvigt” att fokusera på att byta glödlampor 
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eller köra mindre bil när andra länder ”spyr ut så mycket skit överallt” 
och ”Vattenfall köper kolkraftverk”. Genom att jämföra individers enstaka 
handlingar med nationers och företags omfattande påverkan kunde Jens 
framställa individers miljöbelastning som högst marginell.

En av de fokusgrupper där samtalsdeltagare använde motdiskursen vid 
enstaka tillfällen var Fokusgrupp I med nyblivna storstadspappor. Så här 
sa Ingemar om den strategi som har använts inom EU för utfasningen av 
glödlampor (Energimyndigheten, 2011):

Ingemar Jag tycker att det här med glödlampor, även om jag har 
varit jävligt irriterad på det… så är det kanske så man måste 
göra… Nu finns det inga hundrawattslampor, det finns inga

Isak Nej.
Emmy Nej.
Ingemar matta sextiowattslampor, och så är det bara för det har vi 

bestämt.
Isak Mm.
Emmy En form av tvång.
Isak Ja.
Ingemar För jag tror att det blir problematiskt om vi nu ska försöka 

dela upp en resurs som samägs av sex miljarder människor.
[småskratt]
Ingemar Det… är lite knepigt att… fördela det här på något smart 

sätt.
Ivan Mm.
Ingemar Och då måste man ta till lite större grepp då.
Isak Mm.
Ingemar Och det kanske inte funkar för sex miljarder människor 

men om man kan bestämma för, trehundra miljoner åt 
gången…

Isak Mm.
Ingemar Tala om att nu blir det inga glödlampor och nu blir det 

inte…
Isak I den rika världen så gör vi så här.



Om miljöproblemen hänger på mig © Emmy Dahl & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

eTT miSSriKTAT OCh meningSlöST AnSVAr  ·  223

När Ingemar använde sig av motdiskursen ovan så riktade han inte lika 
stark kritik mot den rådande ordningen som Jonas och Jens gjorde. Men 
Ingemar positionerade sig ändå skeptiskt i relation till utgångspunkten 
att en stor samhällsomställning – eller egentligen världsomställning – 
skulle gå att genomföra utan att använda strukturella hjälpmedel. På så 
sätt positionerade han sig också tvivlande till antagandet om individers 
möjligheter att minska miljöproblemen genom att förändra sin livsstil. 
När den här motdiskursen blev som tydligast ifrågasattes den utgångs-
punkten så grundligt att individerna framställdes som maktlösa jämfört 
med politiker, samhällsplanerare och företagsledare. Motdiskursen var 
oförenlig med diskursen om individuellt miljöansvar. Individer tillskrevs 
ingen möjlighet att minska samhällets miljöbelastning.

Jag ska ge några fler exempel på resonemang där motdiskursens när-
varo blev tydlig i samtalen. Männen i Fokusgrupp H med manliga bilister 
talade om olika samhällssystem som hade kunnat underlätta för individer 
att leva miljöanpassat men som inte gjorde det i dagsläget. De positione-
rade sig som missnöjda med hur transportsystemet var ordnat. De motive-
rade sina uttalanden med hjälp av olika företeelser som de framställde som 
ologiska utifrån ett miljöperspektiv. Ett exempel var att bröd som man 
köpte i hemstaden i realiteten hade bakats i en annan stad, ganska många 
mil bort, och sen körts till försäljningsstället. De talade om hur misslyckad 
sådan organisering var. I relation till sådana system som inte prioriterade 
miljökonsekvenserna använde männen uttryck som ”det är helt sjukt”, 
”vansinnigt” och ”det är helt bedrövligt”. De positionerade sig därigenom 
som samhällskritiska och som bekymrade över sakernas tillstånd.

Ett annat exempel på hur de menade att systemen som skapade för-
utsättningarna för individers valsituation var konstruerade utifrån fel ut-
gångspunkt framträdde vid det här tillfället:

Hemming Men när man hör då, som igår hörde jag att salladen från 
Thailand det var, salmonella i.

Emmy Ja just det.
Holger Mm.
Hemming Då undrar man då (varför) ska man köra, flyga sallad från 

Thailand till Sverige för…
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Henrik Ja ja.
Hemming Det måste ju vara… ett bättre sätt… för det är ju utsläpp 

med menar jag.

På det här sättet positionerade sig Hemming och andra män i Fokusgrupp 
H som iakttagare av ett samhällssystem som hade konstruerats utifrån 
andra målsättningar än att minska samhällets miljöbelastning. Det sam-
hällssystem som de kritiserade var kapitalistiskt i den bemärkelsen att 
tillväxt i ekonomin prioriterades framför miljöfrågorna. När de ställde 
miljöfrågorna i centrum för sina betraktelser så framstod kapitalismen 
som bristfällig och som en väg till en ödesdiger framtid.

I anslutning till de här resonemangen argumenterade männen för att 
individer var olämpliga som ansvarstagare. De framställde individer som 
maktlösa jämfört med samhällssystemen. Därtill beskrevs individer som 
olämpliga ansvarstagare för miljön eftersom miljöfrågan var svår att ha 
full insyn i. Männen talade om situationer när det var svårt för individer 
att avgöra vad som var det mest miljövänliga konsumtionsvalet. Hur var 
det till exempel med bränslet till bilen och tomaterna i affären, vilken sort 
skulle man välja? Att individer skulle kunna överblicka den process som 
föregick produktens ankomst till affären framställdes som omöjligt. Inte 
heller sopsortering gjordes lika entydigt enkel och positiv som i många 
andra fokusgruppsamtal. Även här restes frågetecken. Kunde privatperso-
ner vara säkra på att sorteringen verkligen gynnade klimatet och att ingen 
brände allting i slutändan i alla fall?

I samtalet mellan männen i Fokusgrupp I med nyblivna storstads-
pappor pekade Isak på ett annat problem med individers roll som den 
föreföll inom ramen för diskursen om individuellt miljöansvar. Problemet 
var svårigheten för individer att uppfatta sin enskilda miljövänliga insats 
som betydelsefull. Det verkade lättare att se den som försumbar. Följande 
ordväxling ägde rum nästan direkt efter det tillfälle som citerades ovan 
och berörde utfasningen av glödlampor.

Isak Och då kommer man runt det problemet att man känner 
sig själv så… väldigt onödig att jag gör det här lilla för att 
det har ingen betydelse, men om då
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Emmy Mm.
Isak staten säger att nu måste du faktiskt göra det för annars så 

får du, straff… Du kan inte göra någonting annat för det 
här är det enda, som finns.

Emmy Mm.
Isak Då kommer man ju runt hela problemet att man inte kan 

göra något.

Inom ramen för motdiskursen som betonade samhällets miljöansvar kun-
de Isak framhålla att det var svårt för individer att känna att de gjorde 
skillnad. Han kunde också argumentera för att åtgärder på en strukturell 
nivå kringgick det dilemmat. Problemet med bristande motivation för-
svann eftersom valmöjligheten försvann.

När männen i Fokusgrupp H med manliga bilister talade om de fel-
konstruerade samhällssystemen så riktade de samtidigt kritik mot aktö-
rer som föreställdes ha inflytande över systemen. Vilka dessa ansvariga 
egentligen var specificerades inte alltid. Talet om de ansvariga verkade 
dock handla om politiker, samhällsplanerare, företag och företagsledare. 
Dessa föreställdes ha inflytande över till exempel samhällsplanering och 
företagsetablering som i sin tur påverkade människors konsumtion och 
resmönster i staden. Vid tillfället nedan gjordes antingen politiker, sam-
hällsplanerare eller båda grupperna ansvariga för miljöproblemen.

Henrik Det är ju ett vansinne egentligen… Bussarna ska gå på 
miljö-

Holger Ja.
Henrik Och sen bygger de massa parkeringshus inne i staden.
Holger Mm.
Henrik Så folk ska åka in…
Holger Mm.
Henrik med sina bilar, ut och in och
Holger Mm mm.
Henrik och så där, det är ju jädrigt *lustigt alltihop.* [småskrat-

tar]
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Henriks resonemang är illustrativt för hur några samtalsdeltagare talade 
om politiker och samhällsplanerare som mer rimliga ansvarstagare än in-
divider. Detta trots att det var individer som körde de bilar som Henrik 
talade om. Politiker anklagades för att inte agera tillräckligt kraftfullt el-
ler på rätt sätt i relation till miljöfrågorna. Några exempel på det var att 
de sades skjuta på planerade tågprojekt, att de flög mellan Bryssel och 
Strasbourg medan massor av lastbilar fraktade deras kontorsmaterial och 
att de inte gav intryck av att i praktiken ta miljöproblemen på allvar. Med 
utgångspunkt i sådana exempel positionerades politiker som oansvariga 
beträffande miljöfrågorna. De omtalades som en homogen kategori och 
tilldelades en problematisk subjektsposition.

I Fokusgrupp H ingick dock en man som själv var fritidspolitiker. 
Hans beskrivning av politikers handlingsutrymme och makt skiljde sig 
från de övrigas. Han talade inte om politiker på samma distanserade och 
uppgivna sätt som flera av de andra männen. Vid flera tillfällen gav han 
istället uttryck för att samhällets organisation skapade politisk maktlös-
het. Politiker gjordes maktlösa i relation till näringslivet eller i relation 
till den redan existerande lagstiftningen. Vid dessa tillfällen förhandlade 
han motdiskursens relevans genom att ifrågasätta de andra männens po-
sitionering av politiker.

Beskrivningar av politiker som inte tog tillräckligt stort ansvar fö-
rekom inte bara i Fokusgrupp H och J. I samtalet mellan de kvinnliga 
turismstudenterna i Fokusgrupp B pekade Britta ut politikerna som en 
grupp som behövde ta mer ansvar för miljön.

Emmy Hur ser ni på ansvar… i det här. Om ni skulle, ja vem, finns 
det någon som ni tycker bör ta, mer ansvar? Vad skulle ni 
önska?

Britta Jag skulle ju önska att, alltså politiker på nationell och in-
ternationell nivå börjar inse att, det går inte bara att gå efter 
ekonomi om man nog vill rädda miljön. Alltså för vi vet om 
att det är… det är inte så bra. Och då tycker jag att man bör 
inse det.

Emmy Mm.
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Britta Och kanske samarbeta mer… jag vet inte, men sluta tänka 
just på ekonomin för att, ekonomin finns inte om det inte 
finns en bra jord att leva på.

Det som var skillnaden mellan användningen av motdiskursen i Fokus-
grupp H och J respektive Fokusgrupp B var dock att när Britta hade pekat 
ut politiker som ansvariga och kritiserat dem för att inte leva upp till det 
ansvaret så förhandlades den utgångspunkten i högre utsträckning av de 
andra kvinnorna. Barbara menade att resebolagen borde göra mer men 
lade sedan till att de nog väntade in privatpersoners efterfrågan, varpå 
handlingsutrymmet hamnade på individer istället för på politiker. Birgitta 
framhöll ändå att resebolagen kunde fylla en funktion. Därefter motsatte 
sig Beata den kritik som Britta nyss hade riktat mot politikerna:

Beata Problemet för politiker är ju att de har ju så otroligt många 
målgruppers intressen att ta i beaktande. Plus att de ska ha 
ett fungerande samhälle.

Britta Mm.
Beata Infrastrukturen är ju det viktigaste vi har, utan den så kom-

mer hela samman-, samhället kollapsa.
Britta Mm.
Beata Så därför så kan man inte bara bortse från de ekonomiska 

värdena tycker jag.

Vid det här tillfället blev alltså kritiken mot politiker problematiserad 
samtidigt som andra ansvarstagare också nämndes. Motdiskursen utsat-
tes för en mer utmanande förhandling än vad som i regel var fallet i Fo-
kusgrupp H och J. Motdiskursen användes heller inte lika genomgående 
i samtalet mellan kvinnorna i Fokusgrupp B. Istället förhandlades den 
genom att de framställde samhällets, politikers och näringslivets ansvar 
som komplicerat och mångtydigt.

Ett annat exempel på hur motdiskursen förhandlades i samtalet mel-
lan kvinnorna i Fokusgrupp B var när Beatrice talade om sin syn på vilka 
strategier som kunde ha effekt på miljöproblemen:
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Beatrice Men jag kan också känna så att jag menar, jag tror inte att 
klimatet kommer lösas utan politiska beslut och så.

Någon Nej.
Beatrice Men för min egen del, så vill jag på något sätt… det har 

kanske mer med mitt eget samvete och min egen så här, 
[med tvekan:] heder, jag vet inte, att när jag vet så mycket 
om vad som händer så måste jag också agera för det.

Med utgångspunkt i motdiskursens kritik av det individuella miljöansva-
ret kunde Beatrice beskriva individuellt ansvarstagande för miljön som 
otillräckligt. Samtidigt använde hon inte motdiskursen för att framställa 
individuellt handlande som helt oviktigt. Motstridigheten i den positio-
neringen fick henne att framstå som både samvetsgrann och maktlös. Hon 
sa sig vara beredd att minska sin individuella miljöpåverkan men tvivlade 
på att det var verkningsfullt.

Ambivalenta positioneringar förekom även i Fokusgrupp J med fack-
ligt och/eller politiskt aktiva män. I det samtalet var det nämligen inte 
alltid uppenbart hur miljöproblemen värderades i relation till andra sam-
hällsproblem. Ett exempel var att Jonas vid några tillfällen positionerade 
sig som skeptisk till klimatförändringarnas existens. Han sa sig tvivla på 
uppgifterna om ett förändrat klimat med hänvisning till klimatets tidigare 
växlingar under historiens gång. Han talade också på ett kritiskt sätt om 
det fokus som lades på klimatförändringarna.

Jonas Jag får lite den… uppfattningen att, om man ska forska på 
kaniner på Irland ungefär så ska man forska på kaniners 
påverkan på koldioxidutsläppen i Europa.

Genom att till exempel framställa forskningsfinansiärers stöd för forsk-
ning om klimatförändringarna som en tvivelaktig trend ifrågasatte Jonas 
klimatförändringarnas existens och allvar. Eftersom klimatförändringarna 
gjorts till en central anledning att över huvud taget få individer att för-
ändra sin livsstil (Paterson & Stripple, 2010) betraktar jag den typen av 
ifrågasättande som ytterligare en motdiskurs till den individualiserade 
miljödiskursen. När Jonas använde sig av motdiskursen som betonade 
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samhällets miljöansvar så vävde han därmed även in andra motdiskurser. 
I det här fallet vävde han in en klimatskeptisk motdiskurs.63 Det visar hur 
värderingen av miljöproblemen kunde variera i samtalet mellan männen 
i Fokusgrupp J.

Både i Fokusgrupp J med fackligt och/eller politiskt aktiva män och i 
Fokusgrupp H med manliga bilister använde männen motdiskursen som 
betonade samhällets miljöansvar på ett sätt som gav uttryck för en pes-
simistisk syn på samhällsutvecklingen. De pekade ut vad de framställde 
som rimliga ansvarstagare och kritiserade dem för att inte ta sitt ansvar. 
Samtidigt förstod de samhällssystemen som ordnade på ett sätt som för-
svårade för individer att agera miljövänligt. Den motdiskurs som männen 
använde tillät dem därför att rikta starka tvivel mot det lämpliga i att över 
huvud taget lägga miljöansvar på individer.

Det här innebar att individer inte tilldelades något ekologiskt hand-
lingsutrymme alls. De tillskrevs ingen möjlighet att gå emot det rådande 
systemet. Männen gav därför uttryck för en i vissa fall deterministisk syn 
på individer och individers beteende. Allmänheten beskrevs som fång-
ar i samhällssystemet. Männen tilldelade sig själva och andra individer 
maktlösa subjektspositioner. Bilden av den fria och självstyrande individen 
kunde inte bli mer avlägsen (jfr Beck & Beck-Gernsheim, 2002). Möjlig-
heten till förändring tillskrevs däremot andra aktörer. Men tilltron till att 
de faktiskt skulle göra annorlunda än hittills framstod som högst måttlig.

Liknande studier har visat att kritiken av inflytelserika institutioner 
och personer tenderar att sammanfalla med att individer beskriver sig som 
maktlösa och uppgivna inför samhällsutvecklingen (Bickerstaff & Walker, 
2002; Ryghaug m.fl., 2011). Det mönstret fanns också här. Bickerstaff och 
Walker tolkade, precis som jag, sådana resonemang som en form av motstånd 
mot det individualiserade miljöansvaret. I deras studie uttrycktes motstån-
det när individer menade att regeringen med orätt hade lagt ansvaret för 
luftkvalitetsproblem på individerna. De ifrågasatte på så sätt själva behovet 
av individuella förhållningssätt inför frågan (Bickerstaff & Walker, 2002).

Bickerstaff med flera (2008) undersökte i en senare fokusgruppstudie i 

63. Jag ger inte den här motdiskursen så mycket analytiskt utrymme, mot bakgrund 
av att den var mycket mer marginell än de andra motdiskurserna.
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England hur individer förhandlar ansvarsfördelningen för olika miljörela-
terade och tekniska risker. Resultatet fick forskarna att ifrågasätta det än-
damålsenliga med diskurser som tillskriver individer ansvar för kollektiva 
miljöproblem. Författarna menar att sådana diskurser med låg sannolik-
het är framgångsrika eftersom de lika gärna kan få en motsatt effekt. De 
kan leda till en stärkt känsla av maktlöshet hos befolkningen och misstro 
gentemot de styrande institutionerna i samhället (Bickerstaff m.fl., 2008; 
se även Ryghaug m.fl., 2011). Resultatet påminner om vad som utspelade 
sig i de två fokusgrupper där samtalsdeltagare återkommande använde 
motdiskursen som betonade samhällets miljöansvar. De beskrivningar av 
samhället, dess olika aktörer och framtidsutsikterna som männen i Fokus-
grupp H och J gav uttryck för var mycket pessimistiska. Jag menar, i linje 
med Bickerstaff med flera (2008), att pessimismen hänger samman med 
diskursen om individuellt miljöansvar. Individer som uttrycker uppgiven-
het inför miljöproblemens allvar och samhällets passivitet är en av dess 
möjliga följdverkningar.

De priVilegierADeS FörTUr
En snarlik motdiskurs som användes i fokusgruppsamtalen var motdis-
kursen om människors olika ekonomiska förutsättningar att ta miljöansvar. 
När samtalsdeltagare positionerade sig inom ramen för den motdiskursen 
kunde de ifrågasätta beskrivningen av individer som en homogen grupp 
med lika stora möjligheter att ta ansvar för miljön. De kunde framhålla 
att det inte var rimligt för personer med begränsat ekonomiskt utrymme 
att prioritera miljöfrågan när de gjorde sina res- eller konsumtionsval. I 
samband med att några av samtalsdeltagarna använde denna motdiskurs 
positionerade de sig som språkrör för dem med begränsat ekonomiskt 
handlingsutrymme.

Den här motdiskursen innebar att samtalsdeltagare kunde utmana 
flera antaganden som kan göras inom ramen för diskursen om indivi-
duellt miljöansvar. De kunde ifrågasätta att individer är fria att agera på 
ett sätt som inte belastar miljön. De kunde också ifrågasätta diskursens 
inriktning mot ett generellt individuellt ansvar, där individer beskrevs som 
en homogen grupp.
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Även den här motdiskursen användes av männen i Fokusgrupp J med 
fackligt och/eller politiskt aktiva män. Dessa män betonade att förhopp-
ningen om att individer ska göra miljövänliga konsumtionsval förbiser 
människors olika konsumtionsmöjligheter. Jonas poängterade exempelvis 
att alla inte kan köpa en ny och mer miljövänlig bil än den gamla. Sam-
tidigt beskrev han miljövänlig konsumtion som en möjlighet reserverad 
för ekonomiskt privilegierade individer.

Uttalandet innebar också att Jonas riktade uppmärksamheten mot att 
innehavet av en äldre bil inte behöver innebära att föraren saknar viljan 
att köra miljövänligt. Det kunde istället handla om avsaknaden av ekono-
miskt handlingsutrymme. Inom ramen för den här motdiskursen kunde 
samtalsdeltagare därför ifrågasätta föreställningar om individer som fria 
att förändra sin livsstil, bara de ville. De utmanade då också tendensen att 
på ett generellt sätt positionera till exempel bilister som problematiska 
med hänvisning till bilens miljöpåverkan.

Den här motdiskursen möjliggjorde också för vissa samtalsdeltagare 
att ifrågasätta föreställningar om miljövänlig konsumtion. Ett exempel var 
när männen i Fokusgrupp J diskuterade höjd bensinskatt.

Jonas Höjer man bensinspriset så det enda man gör egentligen, 
det är att de som inte har råd att inte köra så mycket bil de 
kör mindre, men de som har råd kör ju.

[…]
Johan Ja nej det tror inte jag på heller att göra allt dyrare.
Jonas Nej.
Jens Nej, då blir det överklassen som kan hålla på med det.
Johan Ja.
Emmy Mm.
Jens Det bekommer inte dem ett dugg, de har ju sina bonusar 

och, fallskärmar och allting.
Johan Är någon av er insatta i det här med utsläppsrätter och
Jens Nej.
Johan det här man kan köpa sig gott samvete för att åka till Thai-

land.
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Jens Det verkar bara, ja
Johan Jag tycker det låter så jävla sjukt så det

Männen ställde sig kritiska till att miljöbelastande varor kunde göras dy-
rare, som exempelvis vid höjningar av bensinskatten. Istället för att för-
knippa höjningen med minskad miljöbelastning beskrev männen den som 
ett sätt att öka klasskillnaderna i samhället. De menade att bensinskatten i 
praktiken innebar att de privilegierades rörlighet prioriterades medan an-
dra mer ekonomiskt känsliga gruppers rörlighet begränsades. Möjligheten 
att klimatkompensera gjordes också till ett uttryck för de privilegierades 
förtur inom ramen för den individualiserade miljödiskursen. Männen dis-
tanserade sig ifrån vikten att av lätta Thailandsresenärernas dåliga samvete 
genom att ge dem möjlighet att betala lite extra.

Exemplet visar hur männen inom ramen för den här motdiskursen på 
olika sätt påpekade att miljöfrågan riskerade att leda till att människor 
med olika tillgångar i än högre grad tilldelades olika handlingsmöjligheter. 
Den ekonomiska styrningen som syftade till att öka individers ansvars-
tagande för miljön omtalades med skepsis. Den riskerade att förvärra 
situationen. Vad männen istället önskade sig av de politiker som trots allt 
gjordes till centrala aktörer var mer oklart. Johan sa exempelvis:

Johan Nej det måste komma en folklig lösning, på det där.
Jonas Mm.
Johan Så att alla har råd att konvertera eller gå över till…

Kanske ska ordväxlingen tolkas som att den folkliga lösning som efter-
frågades skulle vara både ekonomiskt tillgänglig och fördelaktig. Centralt 
var i vilket fall att den politiska styrningen mot miljövänligare livsstilar 
hos individer skulle ske på ett sätt som inte förstärkte skillnader mellan de 
ekonomiskt privilegierade och de ekonomiskt utsatta. Alla skulle kunna 
delta på samma villkor och med samma grad av tvång.

Motdiskursen som betonade människors olika ekonomiska förutsätt-
ningar att ta miljöansvar användes också, om än något mer sporadiskt, 
av kvinnorna i Fokusgrupp A med kvinnliga truckförare. Kvinnorna po-
sitionerade sig inte lika kritiskt som männen i Fokusgrupp J till det in-
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dividualiserade miljöansvaret i allmänhet. Däremot lade de stor vikt vid 
individers olika ekonomiska förutsättningar och synliggjorde hur ekono-
miska skillnader mellan människor formade deras ekologiska handlings-
utrymme. Vid följande tillfälle talade kvinnorna om hur prissättningen 
påverkade människors agerande.

Emmy Tycker ni att det borde vara ännu billigare att köra bil alltså?
Alicia Ja det är klart.
Emmy Att man borde sänka skatten?
Agneta Nej men man borde i alla fall sänka det som är bättre för 

miljön.
Emmy Okej, man skulle subventionera ännu mer?
Agneta Ja det tycker jag.
Annie Att alla skulle gå över till det bättre.
Agneta Det som är bättre för miljön.
Emmy Och att det blev billigt.
Alicia Men det hade nog folk gjort om det hade varit billigare.
Annie Ja.
Agneta Ja, pengarna avgör mycket.
Alicia Ja men pengarna… vi som är ensamma, jag har ju hus och 

allting, jag kan inte hålla på och tanka dyr bensin och jag 
kör ju ändå sju mil om dagen.

Kvinnorna beskrev ekonomiska motiv som viktigare för individer än mil-
jörelaterade motiv och ifrågasatte samtidigt varför dessa två skulle stå 
i konflikt med varandra. Medan männen i Fokusgrupp J talade om en 
”folklig lösning”, talade kvinnorna i Fokusgrupp A om det miljövänliga 
agerandet som en slags rättighet. Miljövänliga alternativ borde vara till-
gängliga och möjliga för alla att välja. De vände sig då även emot en 
ansvars fördelning som försökte kompensera ekonomiska skillnader och 
fördelade miljöansvar olika beroende på individers olika möjligheter.

Emmy Om man har mer pengar har man mer ansvar då? Om man 
har råd, du säger att det är dyrt att köpa miljövänligt, har 
man råd med det tycker ni att man, då har man ett ansvar 
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att göra det eller tycker ni att, det mer är politiker som ska?
Agneta Det ska ju vara tillgängligt för alla egentligen.
Emmy Ja.
Agneta Man ska kunna vara miljövänlig fast man inte har pengar, 

tycker ju jag.
Emmy Att det är viktigt?
Astrid Ja ja.
Agneta Ja det tycker jag faktiskt att man ska känna att man kan göra 

sitt bidrag.
Emmy Ja.
Agneta Det ska inte vara att bara vissa ska kunna göra bra, eller rätt 

för sig. Det är ungefär som med skatt.
Astrid Ja.
Agneta Vi ska betala skatt alla.
Astrid Mm.
Agneta Det tycker jag är lika viktigt, för min del i alla fall men
Astrid Ja, jo men det håller jag med om, absolut.

Agneta reagerade kritiskt mot en ansvarsfördelning där vissa skulle befrias 
från ansvar på grund av sina begränsade möjligheter att bidra. Jag tolkar 
hennes positionering som ett sätt att understryka att de utan ekonomiskt 
handlingsutrymme inte skulle behöva känna sig, eller utpekas som, miljö-
belastande personer. Att vissa individer tvingades negligera miljön gjordes 
till ett problem. Det ställningstagandet talade emot den individualise-
rade miljödiskursens optimistiska syn på individer som gör miljövänliga 
konsumtionsval på en marknad (Hobson, 2002:99ff; Anshelm, 2012:30ff ) 
– åtminstone så länge dessa val var dyrare än de miljöbelastande konsum-
tionsvalen.

Inom ramen för denna motdiskurs talade alltså samtalsdeltagare om 
individuellt miljöansvar som ett område där människor riskerade att sär-
skiljas med utgångspunkt i sina olika ekonomiska resurser. De med minst 
resurser föreställdes hamna i kläm på två sätt. För det första tillskrevs 
de begränsade möjligheter att förändra sin livsstil i miljövänlig riktning. 
De kunde inte, som de privilegierade, vara trygga och flexibla i relation 
till förändrade kostnader. De kunde inte göra konsumtionsval utifrån 
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andra parametrar än den ekonomiska, såsom diskursen om individuellt 
miljö ansvar förutsatte att människor skulle göra. För det andra kunde de 
icke-privilegierade individerna åsidosättas genom politiska strategier som 
höjde skatten på miljöpåfrestande beteenden. Det skulle kunna innebära 
att dessa beteenden reserverades för vissa redan privilegierade grupper. 
Kärnan i motdiskursen om människors olika ekonomiska förutsättningar 
att ta miljöansvar var att den individualiserade miljödiskursen pekades ut 
som en diskurs som utgick från och premierade de redan privilegierade 
(jfr Bradley, 2009).

Det visade sig att motdiskursen om samhällets miljöansvar och motdis-
kursen om människors olika ekonomiska förutsättningar att ta miljöansvar 
var fullt möjliga att kombinera. Kvinnorna i Fokusgrupp A använde sig 
av båda dessa motdiskurser när de resonerade om individers ekologiska 
handlingsutrymme och plånbokens betydelse.

Agneta Men jag tror även de som har pengar tänker också på att 
man, kommer man undan billigare så tar man ju det bil-
ligare alternativet.

Alicia Mm.
Emmy Ja.
Agneta Och… är man då dessutom miljömedveten, för det är ju 

ännu bättre om den hade varit billigare för då kanske alla
Emmy Ja.
Agneta hade… tänkt på det.
Emmy Mm.
Annie Mm.
Agneta Så jag tycker faktiskt de skulle haft lite, lite tänk.
Annie Ja just det, de säger så här att man ska köpa sådant som är 

gjort i närheten.
[…]
Annie Men då blir det så här att för att få bort allt det andra då 

borde ju de på något sätt få ett bidrag för att de ska kunna 
sänka sina priser.

Flera Ja.
Annie Så köper vi det och så försvinner det dåliga. [småskrattar]
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Alicia Ja.
Agneta Ja men det är så man tänker att någon högre ska vara an-

svarig inte bara vi konsumenter.
Emmy Nej just det.
Agneta Utan de som bestämmer reglerna för… Livsmedelsverket 

eller någonting… skulle ha mer att säga till om.
Emmy Mm.
Agneta När det gäller det, tillverkningen då.

Vid det här tillfället formade kvinnorna sitt resonemang med hjälp av 
båda de motdiskurser som jag hittills visat på. De framhöll att de olyckliga 
skillnaderna i förutsättningarna att ta miljöansvar skulle kunna hanteras 
på en annan samhällsnivå. Konflikten mellan det miljövänliga och den 
egna plånboken skulle till exempel kunna undvikas av politiker och in-
stitutioner med inflytande över prissättning eller över vilka varor som var 
tillgängliga i affärerna.

Ett resonemang som ingick i den här motdiskursen förekom i ungefär 
hälften av fokusgruppsamtalen och var alltså mer utbrett än motdiskursen 
i sig. Det var det resonemang där samtalsdeltagare gjorde motstånd mot 
att behöva ställas inför en konflikt mellan den egna ekonomin och sin 
miljöpåverkan. Konflikten beskrevs som fruktlös och negativ. Individer 
beskrevs samtidigt som i hög grad styrda av ekonomiska prioriteringar. 
Den föreställningen gällde oavsett om de tillskrev sig själva och andra 
ekonomiskt handlingsutrymme eller ej. Den individualiserade miljödis-
kursens implicita antagande om att individer skulle både kunna och vilja 
prio ritera miljön framför ekonomin framställdes därmed som verklighets-
främmande.

Det faktum att de människor som lever mest miljövänligt ofta är män-
niskor med begränsade ekonomiska resurser (jfr Bradley, 2009) hante-
rades inte av den här motdiskursen. Snarare förblev sådana skäl att leva 
miljövänligt osynliga. Den tystnaden överensstämmer med Bradleys be-
skrivning av den diskurs som dominerade den svenska delen av hennes 
studie. Inom ramen för den dominerande miljödiskursen förknippades 
inte miljömedvetenhet med minskat resande eller minskad konsumtion. 
Snarare förknippades det med närhet till naturen och källsortering. Brad-
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ley menar att diskursen ”ägdes” av välutbildade svenskar och var anpas-
sad till att beskriva deras livsstil som miljövänlig (Bradley, 2009:227ff ).

Trots att den här motdiskursen betonade människors olika ekonomis-
ka förutsättningar att ta miljöansvar och värnade om dem med begränsat 
ekonomiskt handlingsutrymme, fanns en liknande tendens här som den 
Bradley påvisar. Synen på ett miljövänligt beteende tenderade att utgå 
från privilegierade gruppers livsstilar. Det märktes genom att miljövänlig 
konsumtion fick stort utrymme medan minskad konsumtion och resurs-
snålhet i allmänhet inte omtalades som en miljövänlig livsstil eller gjordes 
föredömligt.

Ett exempel var när Jonas i Fokusgrupp J med fackligt och/eller po-
litiskt aktiva män talade om sin vana att köpa begagnade bilar istället för 
miljöbilar. Han framställde den vanan som ett uttryck för att alla inte 
hade råd att ta miljöansvar. Men miljövinsten med att undvika nypro-
duktion förblev okommenterad. Möjligheten att hushålla med resurser 
eller anpassa sitt liv på ett sätt som ledde till både lägre miljöpåverkan och 
lägre utgifter tilldelades alltså inget värde i sig och förknippades inte med 
miljöansvar (jfr Bradley, 2009).

OlöSTA prOblem
De två motdiskurserna som jag beskrev ovan var relativt samstämmiga. 
Med hjälp av den ena framhöll vissa samtalsdeltagare att individer var 
maktlösa och att andra aktörer inte tog det miljöansvar som de borde ta. 
Med hjälp av den andra påpekade de att diskursens generella beskrivning-
ar av individer inte stämde överens med verklighetens ojämlika villkor. 
Ingen av motdiskurserna utmanade dock den individualiserade miljödis-
kursens beskrivningar av miljövänlig konsumtion som något före dömligt 
(Boström, 2001:176ff; Hobson, 2002; Anshelm, 2012:30ff ).

Det gjorde däremot en annan motdiskurs. En konsumtionskritisk mot-
diskurs användes i två fokusgrupper med manliga samtalsdeltagare. Fram-
förallt kom den till uttryck i Fokusgrupp K med cykelintresserade män. 
Men den användes också delvis av männen i Fokusgrupp G med manliga 
med lemmar i bilpool. Därtill förekom den mer sporadiskt i tre andra fokus-
grupper. Gemensamt för de åtta männen i Fokusgrupp K och Fokus grupp 
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G var att de inte ägde någon bil. Männen i Fokusgrupp K förflyttade sig 
framförallt med cykel. Två av dessa män saknade körkort. Männen i Fo-
kusgrupp G hade ingen egen bil men hade tillgång till bil genom bilpoolar.

I båda dessa fokusgrupper kom erfarenheter av och perspektiv på att 
leva utan egen bil att få stort utrymme. Männen talade positivt om den 
effekt som frånvaron av bil hade på deras livsstil. Vid en första anblick 
verkade de därför positionera sig som berömvärda exempel på hur indivi-
der kunde leva upp till idealet om en miljövänlig livsstil.

Men så småningom framkom andra omständigheter som gör att jag 
tolkar deras positioneringar som hemmahörande inom en motdiskurs till 
den individualiserade miljödiskursen. En avgörande omständighet var att 
männen hävdade att deras engagemang för ett bilfritt vardagsliv inte hade 
sin grund i bilens miljöbelastning. Men det blev också tydligt att de ef-
terfrågade en samhällsförändring som inte rymdes inom ramen för den 
individualiserade miljödiskursen.

Med utgångspunkt i den konsumtionskritiska motdiskursen kunde 
männen ta avstånd från ett konsumtionsinriktat livsprojekt (Bauman, 
2008); de framhöll fördelarna med sin ”alternativa” livsstil och nackde-
larna med bilägande och bilism. Sammantaget innebar det att de positiva 
beskrivningarna av miljövänlig konsumtion inom den individualiserade 
miljödiskursen utmanades.

Jag ska nu gå in på de olika resonemang som den här motdiskursen 
möjliggjorde och förklara närmare hur några av samtalsdeltagarna an-
vände den för att ifrågasätta den individualiserade miljödiskursen. Jag 
gör det genom att först visa hur männen talade om bilägande som något 
irra tionellt. Jag argumenterar då för att den kritiken kan betraktas som 
kon sumtionskritik. Därefter går jag vidare till att beskriva männens kri-
tik mot bilismen som samhällssystem och visa hur de samtidigt indirekt 
utmanade den individualiserade miljödiskursen. Till sist belyser jag hur 
motdiskursen användes för att ifrågasätta det miljöbegrepp som den in-
dividualiserade miljödiskursen rymmer och föreslå ett annat.
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bilägande som bedräglig konsumtion
Att bilägande var ett uttryck för oförnuftig konsumtion, som dessutom 
bidrog negativt till individers hela livsstil, konstaterades på flera olika sätt 
i samtalet mellan männen i Fokusgrupp G med manliga medlemmar i bil-
pool. Männen lade stor vikt vid att poängtera det ekonomiskt irrationella i 
att äga, istället för att hyra, en bil. Samtidigt ifrågasatte de föreställningar 
om livet med bil som enkelt och bekvämt.

Gunnar resonerade exempelvis så här om sitt val av bilpool: ”Det är 
nog en bekvämlighetssak alltså. Det är jobbigt att sköta en bil.” Även 
Gösta använde ordet bekvämlighet på ett liknande sätt: ”Det är ju mer av 
bara bekvämlighet… att slippa ha en bil att släpa på”.

Med hjälp av den konsumtionskritiska motdiskursen kunde männen 
beskriva privatpersoners bilägande som irrationellt och opraktiskt. Bil-
ägande framställdes som besvärligt medan bilpoolmedlemskapet omta-
lades som enkelt och fördelaktigt. Därtill fanns det ytterligare en aspekt 
som begripliggjorde varför ägandet av bil inte var fördelaktigt. Det var 
hälsoaspekten. Den kom exempelvis till uttryck när Göte i Fokusgrupp 
G med manliga medlemmar i bilpool sa så här:

Göte Jag är ju också, lat av naturen och jag tror inte att jag är 
ensam, så att, ja, under de perioderna när jag har haft, egen 
bil så har jag ju också märkt det att jag, min tröskel där 
alltså även om jag har haft ambitionen att nej, ska inte… 
jag ska cykla lika mycket som… när jag inte har… egen bil 
[harkling] … Nämen… och det blåser lite, lite kallt och 
ruggigt idag va.

[glenn småskrattar]

Göte framhöll att bilägande gjorde människor lite för bekväma: de körde 
bil även när de inte var tvungna. Den obegränsade tillgången till bilen 
framställdes som förrädisk. Cyklingen däremot beskrevs som ett sätt att 
leva mer autentiskt och naturnära än vad bilen bäddade för.

I Fokusgrupp K med cykelintresserade män förekom liknande reso-
nemang. Föreställningen om en aktiv, välmående och hälsosam cyklist 
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kontrasterades mot en passiviserad, trött och irriterad bilist.64 Kenneth 
menade till exempel att cykeln möjliggjorde en bättre start på arbetsdagen 
än bilen:

Kenneth När man väl har kommit fram så är man ändå direkt redo 
att börja göra, man har massa tankar igång i huvudet och 
så där, medan man ser, de som kommer in med bilen som 
sätter sig som vrak… och måste dricka fyra koppar kaffe 
innan de ens kan… kan göra någonting

[skratt]
Kenneth vettigt jag vet inte.

Kenneths resonemang är ett exempel på hur männen i både Fokusgrupp 
K och Fokusgrupp G beskrev bilägande som negativt för livskvaliteten. 
Genom att på olika sätt ifrågasätta synen på bilen som ändamålsenlig och 
fördelaktig tillskrev sig männen en position som bilkritiska och bilfria. 
De talade om sitt avståndstagande från bilägande som ett rationellt och 
genomtänkt beslut. När de beskrev bilägande som irrationellt och valet att 
avstå från bil som mer förnuftigt så använde de samma typ av kritik mot 
bilkonsumtion som Bauman (2008) riktar mot hela konsumtionssamhäl-
let. Bauman skriver följande om ”konsumismen”, vilket han kallar den 
kultur som har blivit inflytelserik inom konsumtionssamhället:

Förutom att vara överskottets och slöseriets ekonomi är konsumismen 
därför en bedrägeriets ekonomi. Den satsar på konsumenternas irratio-
nalitet, inte på deras initierade och nyktra beräkningar; på att väcka 
konsumistiska känslor, inte på att odla förnuftet (Bauman, 2008:57f ).

I beskrivningarna av det liv som tillskrevs den bilburna befolkningen 
använde sig männen i Fokusgrupp K, och delvis männen i Fokusgrupp 
G,65 av några centrala poänger inom kritiken mot konsumtionssamhäl-

64. Intressant nog talade männen i Fokusgrupp K på samma sätt om bussresenärer 
som om bilister. Även bussresenärer beskrevs som stressade och trötta efter en 
stadsresa.

65. Skillnaden mellan dessa fokusgruppsamtal var att männen i Fokusgrupp G inte 
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let (Bauman, 2008). Den kritiken handlar om att konsumtionssamhället 
gör något med människors längtan och begär. Eftersom själva varandet i 
världen med hjälp av konsumismen framförallt blir förstått som ett tillfälle 
för konsumtion, menar Bauman att människors begär riktas mot objekt 
att tillägna sig eller att äga. Men istället för att tillfredsställa begäret så-
som utlovat, bygger samhällsekonomin på att konsumtionen resulterar i 
en icke-tillfredsställelse. Den icke-tillfredsställelsen motiverar i sin tur ny 
konsumtion (Bauman, 2008:37, 56). När dessa män talade om bilisterna 
positionerade de dem som både otillfredsställda och obenägna att inse var-
för de var otillfredsställda. Den konsumtionskritiska motdiskursen gjorde 
det möjligt för männen att framställa sin bilfria livsstil som mer rationell, 
hälsosam och autentisk än bilisternas.

När männen framhöll vikten av autenticitet, genom att tala om möj-
ligheten till ökad livskvalitet och närvaro i livet, ser jag det som en del av 
deras ifrågasättande av det konsumtionsinriktade livsprojektets falskhet. 
Med hjälp av motdiskursen kunde de lyfta fram autenticitet som vikti-
gare än snabba förflyttningar. De kunde ifrågasätta värdet av den livsstil 
där bilen ingick och framstod som nödvändig. De kunde begripliggöra 
bilberoende livsstilar som ett sätt för människor att fastna i en livsstil som 
inte möjliggjorde lycka. Den konsumtionskritiska motdiskursen hjälpte 
således männen att framställa sin livsstil som mer autentisk och mindre 
falsk än den bilburna livsstilen.

Samtidigt ifrågasatte männen ett centralt antagande inom diskursen 
om individuellt miljöansvar, nämligen att miljövänlig konsumtion var 
något eftersträvansvärt (jfr Boström, 2001; Hobson, 2002). Diskursen 
förkastade inte konsumtionssamhällets grunder och erbjöd inte någon 
förbättring av livskvaliteten. Det individuella miljöansvaret förmedlade 
ingen lösning på de problem som motdiskursen identifierade.

på samma sätt positionerade sig konsumtionskritiskt i någon bred samhällskritisk 
bemärkelse. De gjorde tydligt motstånd mot positiva antaganden om bilägande, 
och vid något enstaka tillfälle förekom även kritik mot andra uttryck för kon-
sumtionssamhället än bilägandets utbredning. Men de talade inte såsom männen 
i Fokusgrupp K om kapitalismen som ett problem.
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bilismens konsekvenser
Det fanns även tillfällen när kritiken mot bilismen kom att handla om mer 
än bilisters ekonomiska irrationalitet, bekvämlighet och ohälsa. Då vävdes 
bilens position i trafiksystemet och stadsplaneringen in i resonemangen.

Kenneth En aspekt som jag kan ta upp och som jag brukar ta upp… 
det är just bullret som en bil genererar.

Kjell Ja.
Emmy Mm.
Kenneth Att det faktiskt är någonting som stör omgivningen, jag 

tänker på det jag bor ganska nära en, bor precis vid en av 
[stadens]… stora gator så att säga och, det är ju ett väldigt, 
jag undrar om de människorna som kör bil faktiskt förstår 
att, när jag förflyttar mig från, punkt a till punkt b som tar 
fem minuter… så stör jag flera hundra människor.

[…]
Kjell Och om vi pratar om den miljön också, det vill säga stads-

miljön… omgivningsmiljön så, retar jag mig mycket på just 
den här… ska vi säga, märkliga maktordningen som har 
uppstått… mellan bilister som inte bor här… som passerar 
mitt ställe men som har nästan oändligt mycket mer rätt 
till min plats, än… jag som bor här… Det

Kenneth Mm.
Kjell skulle vi inte acceptera på många andra ställen… i många 

andra sammanhang.
[…]
Kjell Men som bilist, om jag går över, vi är två människor som 

kommer och jag går över gatan och så kommer en bil åkan-
de… så här då har, hela samhälls- … regelapparaten ligger 
på att den här människan ska ha rätt att köra i den här 
hastigheten, förbi här och släppa ut buller avgaser och… 
om jag blir

Kenneth Mm.
Kjell påkörd så skulle det vara en olycka, beklagligt så att säga… 
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men det skulle förmodligen vara… till stora delar skuldfritt 
för bilisten, trots

Kaj Mm.
Kjell att det här var någon uppenbart farlig aktivitet.
[någon skrattar]

Vid dessa tillfällen använde männen i Fokusgrupp K den konsumtions-
kritiska motdiskursen på ett sätt som riktade kritik emot de samhällsöver-
gripande beslut som hade legitimerat och prioriterat bilen framför till 
exempel livsmiljön och tryggheten i staden. Männen ifrågasatte bilismen 
som system och framställde den som ett resultat av olyckliga priorite-
ringar. Dessa prioriteringar hade åsidosatt människors välbefinnande i 
stadsmiljön till förmån för bilarnas framkomlighet (Böhm m.fl., 2006).

Motståndet mot bilismen kan verka skiljt från motståndet mot den 
individualiserade miljödiskursen. Jag menar dock att kritiken av bilismen, 
samt den konsumtionskritik som männen uttryckte, ifrågasatte grundläg-
gande antaganden inom den individualiserade miljödiskursen. Med hjälp 
av motdiskursen pekade dessa samtalsdeltagare ut andra samhällsproblem 
som viktigare att hantera än dem som den individualiserade miljödiskur-
sen beskrev. Utöver detta fanns även en annan grundläggande motsättning 
mellan den individualiserade miljödiskursen och den konsumtionskritiska 
motdiskursen, som kom till uttryck i talet om miljön. Den motsättningen 
ska jag beskriva nu.

livsmiljö framför koldioxidbegränsning
Samtalsdeltagarna i Fokusgrupp K med cykelintresserade män förordade 
ett helt annat miljöbegrepp än det som framträder inom diskursen om in-
dividuellt miljöansvar. Som jag nämnde tidigare så positionerade sig dessa 
män, liksom samtalsdeltagarna i Fokusgrupp G med manliga medlemmar 
i bilpool, ambivalent när de talade om miljöproblemens inverkan på deras 
val att avstå från bil. Framförallt förklarade de sitt engagemang för att 
inte äga bil med hänvisning till andra sakfrågor och drivkrafter än miljö-
problemen. De beskrev miljöaspekterna som en positiv men perifer orsak 
till sin livsstil. När mina frågor aktualiserade en möjlig subjektsposition 
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som miljövänlig resenär så distanserade sig männen i Fokusgrupp K från 
den. De motsatte sig att positioneras som individer som tog ansvar för sin 
miljöpåverkan. Deras sätt att framställa sin drivkraft passade således inte 
in i den individualiserade miljödiskursens sätt att beskriva minskat eller 
uteblivet bilresande som en form av ansvarstagande för miljön (se t.ex. 
Krantz Lindgren, 2001; Berglez m.fl., 2009). Att männen ändå lade vikt 
vid miljörelaterade frågor visade sig bland annat när de talade om hur de 
ville leva sina liv och beskrev staden de ville leva i. Vi såg ovan hur Kjell 
talade om stadsmiljön som försämrad på grund av bilarnas företräde. När 
männen menade att deras cykling faktiskt inte främst handlade om miljön 
resonerade de bland annat så här.

Kenneth Att det har mer att göra med… ja… bekvämlighet eller… 
identitet eller olika saker

Kjell [tvekande] Ja ja.
Kenneth snarare än
Kjell Fitness urbanism också, det vill säga att det är den här sta-

den… som har byggts… är inte uppenbart… till för någon, 
alltså jag vet inte vem den är till för… Det är väl mera en 
livsinställning, hållbarhetsfråga kanske är

Kaj Mm.
Kjell … sustainability inte bara i termer av… växthuseffekt utan 

just… vad vill vi ha för någon stad… ska det vara miljon-
program… ska det vara motorvägar… en dystopi

Kaj Mm.
Kjell Det är mycket mer livsstils-, livsbildsval kanske.
Kenneth Mm.
Emmy Mm.
Kjell … Hur skulle jag vilja att min omgivning såg ut och hur 

samhället såg ut över huvud taget?

Kjell framställde sin cykling som ett uttryck för ett kritiskt förhållnings-
sätt till planeringen av staden. Samtidigt blev det tydligt att han faktiskt 
positionerade sig som miljömedveten men använde sig av ett annat, kan-
ske bredare, miljöbegrepp än det som främst rör ekologiska aspekter eller 
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koldioxidutsläpp (se t.ex. Lövbrand & Stripple, 2011; Swyngedouw, 2011). 
Det miljöbegrepp som Kjell lyfte fram handlade om vikten av en god 
livsmiljö. Med hjälp av en sådan miljöinriktad positionering kunde han 
beskriva sin cykling som en alternativ livsstil. När Kenneth vid ett annat 
tillfälle beskrev sin syn på likheterna mellan cykling och tågresor fram-
trädde återigen en positionering i relation till miljöfrågorna:

Kenneth Det finns ju också en koppling om man tittar på tåg som 
färdmedel är det ju också en form av, precis som när man 
cyklar så är man ju väldigt medveten om sin omgivning när 
man förflyttar sig… Jämfört med om man sitter i en bil så 
ser jag ju massvis med människor, jag ser allt möjligt när jag 
cyklar precis som ett tåg så, ser jag ju, om jag sitter på ett 
flyg så ser jag massor moln och kanske, lite byggnader och 
monument när jag landar.

Kjell Mm.
Kenneth Men om jag åker tåg så ser jag mycket mer…
Emmy Mm.
Kenneth Det är ju också någon form av markering att jag är… Jag 

kan lägga min tid på själva resan för att det kan också ge 
mig nånting… Det är lite liknande för mig tycker jag ändå 
att tåget är också en väldigt enkel, enkelt transportsätt där 
man med enkla medel förflyttar sig längs marken. Man är… 
närvarande hela tiden istället för att man

Kjell Man kliver av intill staden…
Kenneth Precis… flyget är lite mer av någon slags, fusk… Teleporte-

ring på något vis att man är 
[småskratt]
Emmy *Lite fusk alltså.*
Kenneth Ja, på något sätt.
Kaj Och en aspekt av det i det lilla är ju att, jag har ju varit i var-

enda by i hela [landskapet] utan att överdriva, och jag trä-
ningscyklar ju också… cyklar säkert femton mil i veckan… 
jag känner… inga [personer som växt upp i landskapet] 
som har sett så många



Om miljöproblemen hänger på mig © Emmy Dahl & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

246  ·  KApiTel 7

[någon småskrattar]
Kaj byar
Emmy Mm.
Kaj i [landskapet] som jag har gjort och jag har ändå bott här 

så kort tid och det är ju en vinst också.

Kenneth och Kaj talade om sin strävan efter att uppleva omvärlden och 
vara närvarande i den. De vände sig emot sådana sätt att resa som priori-
terade tidseffektivitet framför närvaro. I deras framställning gjordes 
cyklingen samhällskritisk. De beskrev den som en möjlighet till en alter-
nativ livsstil. Cyklisten positionerades som en person som kom närmare 
sin omgivning och fick uppleva större samhörighet med andra människor 
i staden än bilisterna.

Trots sitt nekande till att cyklingen var ett miljöprojekt menar jag alltså 
att männen i Fokusgrupp K framhöll värdet av miljöfrågor när de förkla-
rade sina livsvisioner. Men dessa ”miljöfrågor” grundade sig på ett helt 
annat miljöbegrepp än det som beskrivs inom ramen för den individuali-
serade miljödiskursen. Med hjälp av motdiskursen kunde männen tala om 
ett miljöbegrepp som handlade om människors livsmiljö och samhällets 
formande av den (se t.ex. Stahre, 2004).66

Swyngedouw (2011) ger en bild av det miljöbegrepp som har premie-
rats inom ramen för den individualiserade miljödiskursen. Han beskriver 
hur synen på naturen har påverkats när klimatförändringarna har beskri-
vits som ett globalt och alarmerande hot. Innebörden av ”miljöproblemen” 
har blivit synonymt med storleken på koldioxidutsläppen i atmosfären (se 
även Lövbrand & Stripple, 2011). Det här gäller även det miljöbegrepp 
som den individualiserade miljödiskursen inbegriper. Det mest framträ-
dande motivet till att var och en av oss sägs behöva ta ansvar för miljön 
är nämligen hotet om klimatförändringarna (se t.ex. Paterson & Stripple, 
2010; Anshelm, 2012). Mot bakgrund av den utvecklingen tolkar jag posi-
tioneringarna i Fokusgrupp K som ett ifrågasättande av det miljöbegrepp 
som den individualiserade miljödiskursen prioriterar. Även om männen 

66. För ett annat exempel på hur olika miljöbegrepp kan stå i konflikt med varandra, 
se t.ex. Anshelm (2013:66f ).
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inte positionerade sig som skeptiska till klimatförändringarnas existens 
så framhöll de andra miljörelaterade problem som minst lika viktiga. De 
talade om vikten av autenticitet, närvaro och goda livsmiljöer och beskrev 
det som en kontrast till konsumtion, flyktighet och snabba förflyttningar.

Men så småningom framkom också att deras motstånd mot den indi-
vidualiserade miljödiskursen även bestod av en skepsis mot de strategier 
för att bromsa klimatförändringarna som rymdes inom ramen för den 
individualiserade miljödiskursen. Kaj kallade exempelvis rådet till män-
niskor om att äta mindre kött för att syssla med småproblem, i relation 
till det problem som han menade att det kapitalistiska samhällssystemet 
utgjorde:

Kaj Alla de här småproblemen… Man måste ju komma med 
någon slags civilisationskritik, eller det är ju

Kjell Mm.
Kenneth Mm.
Kaj ändå sättet vi organiserar samhället på, som har gett upp-

hov till att vi, lever som vi gör, så det krävs ju någon slags 
förändrad syn på hur vi ser på ekonomi, tillväxt

Kjell Mm.
Kaj hur vi ska leva våra liv, då måste man ju någonstans kritisera 

kapitalismen.

Vid det här tillfället stannade problembilden inte vid en brist på auten-
ticitet. Istället förknippade männen världsutvecklingen med en risk för 
framtida kollaps och ödeläggning. Klimatförändringarna beskrevs som 
ett högst allvarligt och akut problem. Men de lösningar som männen 
framhöll som rimliga stämde inte alls överens med den individualiserade 
miljödiskursens visioner. Istället blev motdiskursens konsumtionskritik 
allt tydligare:

Kenneth Jag brukar slås av, varje gång som man går… till återvin-
ningsstationen, att bara man gör det en gång i veckan så 
tittar man, har jag

Kjell Ja.



Om miljöproblemen hänger på mig © Emmy Dahl & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

248  ·  KApiTel 7

Kenneth … har jag producerat så här mycket rester
[…]
Kenneth som inte fyller någon funktion förutom att bara, frakta an-

dra saker.
Kaj Mm.
Kenneth Att man… har skapat…
Kjell Mm.
Kenneth man har en kultur där vi måste… för det första där vi måste 

skapa arbete genom, genom att skapa… efterfrågan egent-
ligen.

Kaj Mm.
Kjell Mm.
Kenneth Och så skapar vi efterfrågan efter någonting som inte be-

hövs för att skapa
Kjell Mm.
Kenneth arbete… hur ska man ha… någonting som är hållbart när 

vi bygger det på fantasi
Kaj Precis.
Kenneth fantasibehov? … Det är ju väldigt svårt att säga.
Kaj Och debatten just nu är ju snarare sådan här, hur löser vi 

nu att alla går och återvinner, vi måste istället fråga oss, hur 
löser vi, att folk inte behöver gå och återvinna

Kenneth Mm.
Kaj över huvud taget, och frågan har ju aldrig hamnat på det

Kritiken av det konsumtionsinriktade livsprojektet sammanfördes med 
en kritik av det kapitalistiska samhällets miljöignorans. Genom att förena 
dessa kunde männen ifrågasätta konsumtionssamhällets logik på ett sätt 
som inte enbart berörde genuina upplevelser och individuellt välmående. 
Det handlade också om levnadsklimatet på jorden och civilisationens 
fortlevnad. Perspektivet hade delvis skiftat men motdiskursen hade tyd-
liggjorts.67

67. Se t.ex. Anshelm (2012) för en liknande diskurs som kom till uttryck i, men inte 
dominerade, den svenska klimatdebatten mellan 2006 och 2009. Det rådande eko-
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OliKA FOrmer AV mOTSTånD
I det här kapitlet har jag visat hur några samtalsdeltagare gjorde aktivt 
motstånd mot diskursen om individuellt miljöansvar. Dessa samtalsdelta-
gare ifrågasatte på olika sätt antagandet om att individer är ansvariga för 
sin miljöpåverkan och skyldiga att motverka samhällets miljöproblem. 
Jag har analyserat deras motstånd genom att visa hur de använde och 
förhandlade innebörden av tre olika motdiskurser till diskursen om indi-
viduellt miljöansvar.

Samtalsdeltagare använde motdiskursen om samhällets miljöansvar när 
de ifrågasatte det faktum att den individualiserade miljödiskursen inte 
synliggör de system och strukturer som formar individers miljörelaterade 
handlingar. Med hjälp av motdiskursen ställde sig samtalsdeltagare kri-
tiska till de aktörer i samhället som har inflytande över dessa system och 
som de framställde som passiva. Vidare beskrev de det individualiserade 
miljöansvaret som orimligt eftersom individer inte gavs stöd i sitt ansvars-
tagande av samhällets ekonomiska eller materiella system. Dessa samtals-
deltagare ifrågasatte därmed antagandet om att individer ska kunna agera 
utan att påverkas av det sammanhang som de lever i och självständigt välja 
att sätta miljön främst (jfr Beck & Beck-Gernsheim, 2002b). Kritiken mot 
sådana förväntningar stärktes av att de som tillskrevs reellt miljöansvar, 
nämligen politiker, företag och samhällsplanerare, inte framställdes som 
att de levde upp till det ansvaret. Individer framstod alltså som orättvist 
utpekade medan de berättigade ansvarstagarna hade kommit undan.

En annan motdiskurs betonade människors olika ekonomiska förutsätt-
ningar att ta miljöansvar. Samtalsdeltagare använde den för att kritisera 
antagandet om att individer kan betraktas som en homogen grupp. De 
ifrågasatte därmed också utgångspunkten om ett individuellt miljöansvar 

nomiska systemet förstods som en väg mot en självförvållad undergång. Lösning-
arna som föreställdes kunna bromsa klimatförändringarna ansågs bara möjliga om 
det ekonomiska tillväxttänkandet övergavs. Samtidigt innebar den diskursen att 
målsättningen om individuella beteendeförändringar hamnade mer i skymundan 
eftersom det verkliga problemet identifierades inom ramen för det ekonomiska 
systemet (Anshelm, 2012:97–106).
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som inte gör skillnad på olika individer utan är lika för alla. De pekade på 
att förhoppningarna om miljövänlig konsumtion förutsätter att individer 
har samma möjligheter att göra miljövänliga konsumtionsval. Det innebär 
att de individer som inte har råd med den formen av ansvarstagande för 
miljön kan framstå som oansvariga, trots att de i själva verket vill bidra. 
Diskursen om individuellt miljöansvar ifrågasattes därmed mot bakgrund 
av att den riskerade att förstärka ekonomiskt baserade skillnader mellan 
människor och särskilt drabba de redan utsatta. Men samtalsdeltagarna 
gjorde också motstånd mot att diskursen motverkade vissa individers möj-
ligheter att bidra till ett miljövänligt samhälle.

Trots att motdiskursen om människors olika ekonomiska förutsätt-
ningar att ta miljöansvar utgick från subjektspositioner som förknippades 
med brist på pengar så likställdes ansvarstagande för miljön med tillgång 
till pengar. Det innebar att synen på ett miljövänligt beteende utgick från 
privilegierade gruppers livsstilar och förutsatte att dessa skulle kunna 
kombineras med miljöansvar. Miljövänlig konsumtion gavs således stort 
utrymme, medan minskad konsumtion och resurssnålhet i allmänhet inte 
omtalades som en miljövänlig livsstil. Möjligheten att sammanföra de 
subjektspositioner som förknippades med brist på pengar med ett redan 
existerande men möjligen ofrivilligt miljöansvar och resurseffektivitet togs 
inte tillvara (jfr Bradley, 2009).

När samtalsdeltagare använde den tredje konsumtionskritiska motdis-
kursen kombinerade de motstånd mot bilägande och bilism (Böhm m.fl., 
2006) med motstånd mot andra aspekter av konsumtionssamhället. De 
positionerade sig bilkritiskt och framställde människors bilbehov som 
falskt. Jag tolkar deras ifrågasättanden som en form av konsumtions-
kritik. Inom ramen för den tillskrivs konsumtionssamhället en tendens 
att skapa materiella begär som inte kan tillfredsställas (Bauman, 2008). 
Användningen av bilen förstods som ett sådant självbedrägligt begär. 
Själva menade dessa samtalsdeltagare att de praktiserade en livsstil som 
gav större välmående och som var både mer rationell och mer autentisk 
än bilägarnas. Samtidigt underströk de att deras ställningstaganden inte 
inbegrep något engagemang för miljön. De distanserade sig således ifrån 
en subjektsposition som miljövänliga resenärer. Däremot anammade de en 
subjektsposition som förknippades med alternativa samhällskritiska livs-
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stilar. På så sätt gjorde de både subjektspositionen som bilist och subjekts-
positionen som miljövänlig resenär problematiska. Subjektspositionerna 
som cyklist eller medlem i bilpool gjordes oproblematiska.

Med hjälp av den konsumtionskritiska motdiskursen kunde dessa 
samtalsdeltagare framhålla vikten av en positiv och bilfri livsmiljö men 
också framställa klimatförändringarna som ett akut samhällsproblem som 
konsumtionssamhället inte lyckades hantera. Diskursen om individuellt 
miljöansvar gjordes flerfaldigt problematisk. Den framstod både som 
ointressant på grund av oattraktiva livsstilsvisioner och otillräcklig i sin 
samhällskritik (jfr Marres, 2007; Hobson, 2002). Den inbegrep ett alltför 
snävt miljöbegrepp och hanterade varken de lokala samhällsproblem eller 
globala miljöproblem som männen identifierade (jfr Swyngedouw, 2011).

Kapitlet har visat att samtalsdeltagares motstånd mot den individuali-
serade miljödiskursen tog sig relativt olikartade uttryck. Det har också vi-
sat att de subjektspositioner som intogs när det aktiva motståndet formu-
lerades varierade. Inom ramen för den första motdiskursen aktualiserades 
subjektspositioner som relativt maktlösa medborgare. Samtalsdeltagarna 
utgick från att individer inte skulle kunna åstadkomma en livsstilsföränd-
ring utan samhällets stöd. Inom ramen för den andra motdiskursen intog 
samtalsdeltagarna subjektspositioner som förknippades med ekonomisk 
känslighet och med identifikation med sådana grupper. Även dessa sub-
jektspositioner kännetecknades således av en form av maktlöshet, men i 
en annan bemärkelse än ovan. Inom ramen för den tredje motdiskursen 
däremot anslöt sig samtalsdeltagare inte alls till några maktlösa subjekts-
positioner. Dessa subjektspositioner karakteriserades av en förmåga att 
självständigt genomdriva en alternativ livsstil.

I den bemärkelsen påminde deras positioneringar om hur andra sam-
talsdeltagare framställde den ansvarstagande individen som resursstark 
och oberoende, såsom jag visade i kapitel fem. Positioneringar inom ramen 
för den individualiserade miljödiskursen och inom den konsumtionskri-
tiska motdiskursen visade sig även ha en annan gemensam nämnare. I 
samband med båda dessa positioneringar beskrev samtalsdeltagare sam-
hället som alltför stressigt och flyktigt samt efterfrågade mer närvaro eller 
autenticitet i livet. En avgörande skillnad var dock att de samtalsdeltagare 
som gjorde motstånd mot den individualiserade miljödiskursen inte för-
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enade sin livsstilsvision med en strävan efter koldioxidbegränsning.
I nästa kapitel är det dags att besvara frågan om hur genusaspekter för-

handlades i fokusgruppsamtalen. Influerade genusdiskurser samtalsdelta-
garnas positioneringar i relation till det individualiserade miljöansvaret?
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8
Ett genusspecifikt ansvar

Genusdiskurser spelade en till synes nedtonad roll i fokusgruppsamtalen. 
Men betyder det att genus inte influerade samtalsdeltagarnas positione-
ringar? I det här kapitlet visar jag hur samtalsdeltagare trots allt förhand-
lade innebörden och relevansen av olika genusdiskurser i relation till dis-
kursen om individuellt miljöansvar. Jag undersöker förhandlingen genom 
att utforska hur olika subjektspositioner gjordes problematiska respektive 
oproblematiska när genusdiskurser mötte ett individualiserat miljöansvar. 
På så sätt belyser jag de villkor som män och kvinnor i fokusgrupperna 
tilldelade sig själva och förhöll sig till. Därmed kan jag också visa att den 
allmängiltiga individ som står i centrum för den individualiserade miljö-
diskursen omförhandlades med hjälp av genusdiskurser.

Inledningsvis handlar kapitlet om hur samtalsdeltagare använde olika 
diskurser om könsskillnad i samtalen på sätt som influerade deras ställ-
ningstaganden i relation till miljöansvar. Jag tar upp följande tre diskurser 
som framträdde i samtalen: diskursen om kvinnor som mer miljömedvetna 
än män, diskursen om att män och kvinnor i heterosexuella par tar miljöansvar 
på olika sätt samt diskursen om män som miljöbelastande individer. Därefter 
visar jag hur vissa samtalsdeltagare använde diskurser om manliga bilister 
när de intog subjektspositioner som bilfria och/eller miljömedvetna män. 
Sedan undersöker jag hur samtalsdeltagare fick subjektspositionen som 
oansvarig i relation till sin individuella miljöpåverkan att framstå som mer 
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tillgänglig och mindre problematisk för män än för kvinnor. Efter det gör 
jag några reflektioner utifrån hur samspelet mellan genus och klass kom 
till uttryck när individuellt miljöansvar förhandlades. Avslutningsvis dis-
kuterar jag vad dessa resultat innebär för förståelsen av relationen mellan 
genus och ett individualiserat miljöansvar.

KVinnA OCh miljömeDVeTen
Ett tillfälle när genus blev relevant i fokusgruppsamtalen var när mitt 
metodologiska val att använda könsuppdelade fokusgrupper kom på tal. 
Det inträffade vid avslutningen av samtalet med de kvinnliga turismstu-
denterna i Fokusgrupp B. Jag hade vid det tillfället stängt av bandspelaren. 
Det började med att någon av kvinnorna frågade mig varför jag inter-
vjuade män och kvinnor var för sig. Jag svarade att genusaspekterna av det 
här området var en del av mitt intresse och något jag ville undersöka. Jag 
berättade också, utifrån hur jag tänkte då, att samtalen inte hade visat på 
någon skillnad i mäns och kvinnors sätt att prata om miljöfrågor, resor och 
ansvar. ”Det var ju skönt”, sade någon. Någon annan tillade: ”För kvinnor 
är ju så miljövänliga”. Sedan skrattade vi tillsammans.68

Som framgår ovan föranleddes skrattet av att jag hade aktualiserat en 
diskurs om genusskillnad i relation till miljöfrågor och framhållit att den 
verkade sakna relevans i mitt material. Det som därefter hände förstår jag 
som att kvinnorna och jag tillsammans distanserade oss ifrån diskursen 
om kvinnor som mer miljömedvetna än män. Distansen upprättades genom 
skrattet, det vill säga, när föreställningen om att kvinnor skulle vara särskilt 
miljövänliga blev något som vi gemensamt skrattade åt. Den miljömed-
vetna kvinnan gjordes samtidigt till en subjektsposition som vi tog avstånd 
ifrån, vi gjorde den problematisk.

Diskursen om kvinnor som mer miljömedvetna än män har både åter-
skapats och ifrågasatts inom feministisk forskning. Utgångspunkten att 
kvinnor av olika skäl är mer benägna att ”bry sig om” miljön har använts  

68. Min återgivning av samtalet efter att bandspelaren stängts av bygger på anteck-
ningar nedtecknade efter fokusgruppintervjun. Citaten ska inte tolkas ordagrant.
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inom delar av den ekofeministiska tanketraditionen och ifrågasatts inom 
andra.69 Forskningsresultat som visar att kvinnor uttrycker större oro in-
för och medvetenhet om miljörelaterade problem eller som åskådliggör 
skillnader i miljörelaterat beteende, kan också betraktas som arenor där 
diskursen har gjorts aktuell (se t.ex. Polk, 2003; Räty & Carlsson-Kany-
ama, 2009).

Att kvinnorna i Fokusgrupp B distanserade sig ifrån subjektsposi-
tionen som miljömedvetna kvinnor kan verka förvånande med tanke på 
deras positioneringar i övrigt. Under större delen av samtalet hade de 
framställt sig som miljömedvetna, om än inte alltid som konsekventa i 
sitt miljörelaterade beteende. Men nu gjorde de alltså motstånd mot att 
betraktas som miljömedvetna i relation till sin position som kvinnor. Att 
positionera dem som miljömedvetna individer verkade däremot inte lika 
kontroversiellt. Jag tolkar deras reaktion som aktivt motstånd mot dis-
kursen som framställde kvinnor som mer miljömedvetna än män. Genom 
sin reaktion framställde de diskursen som oseriös. Samtidigt visade de att 
det sätt på vilket deras miljöengagemang begripliggjordes var avgörande. 
De kunde delvis positionera sig som miljömedvetna individer men inte 
som miljömedvetna kvinnor. Genusdiskursen fick således deras miljömed-
vetenhet att framstå som något helt annat än vad den individualiserade 
miljödiskursen framställde den som. Den tilldelade dem en genuspräglad 
position på ett ovälkommet sätt.

En nästan motsatt positionering ägde rum i Fokusgrupp D med 
kvinnliga kollegor och pendlare. Följande ordväxling inträffade en stund 
efter att jag hade frågat kvinnorna om de upplevde att män och kvinnor i 
deras närhet pratade om eller tänkte kring miljöfrågor på ungefär samma 
sätt eller om det fanns skillnader.

Emmy Hur tänker ni andra? Har ni några tankar om – ?
Diana Jag tror kvinnor tänker mer på det faktiskt.
Desirée Ja.

69. För översikter och diskussioner, se t.ex. Gupte (2002), Nightingale (2006) och 
Karen Warren (2000).
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Emmy Du tror det? Ja.
Diana Ja, det tror jag.
Emmy Hur kommer det sig?
Diana Jag vet inte om det är det här att vi tänker på barnen och på 

deras framtid.
Doris Mm.
Desirée Mm.
Diana Och det här, vi är lite mer omvårdande i oss.
Desirée Ja.
Diana På något sätt, jag tror faktiskt det spelar roll.
Någon Mm.
Diana Man är lite mer rädd om, miljön på det sättet.

Diana positionerade sig inom ramen för diskursen om kvinnor som mer 
miljömedvetna än män. Hon återskapade diskursen och talade med hjälp 
av den utifrån ett kvinnligt ”vi”. Hon förknippade kvinnor med omsorg, 
barn och omvårdnad och begripliggjorde på så sätt att kvinnor skulle ha en 
tendens att tänka på miljöfrågor. Omsorgen knöts till miljöengagemang 
genom talet om barnens framtid. Diana framställde således sin syn på 
miljön som influerad av det faktum att hon var kvinna. Kopplingen mellan 
femininiteter, omsorg och miljö är ett välkänt sätt att positionera kvinnor 
som mer miljömedvetna än män (Gupte, 2002; Wihlborg och Skill, 2004). 
Inom den ekofeministiska tanketraditionen har det här synsättet dock 
ofta varit sammanlänkat med positioneringen av kvinnor som patriarkalt 
förtryckta eller socialiserade till omsorg. Manjusha Gupte skriver:

Ecofeminists have long argued that due to biological differences 
between the sexes, women are inherently closer to nature than men. 
They also contend that women ”naturally” care for the environment 
as an extension of their caring roles, being socialized as mothers and 
caregivers (Gupte, 2002:47).

Diana återskapade inte helt detta ekofeministiska sätt att begripliggöra 
länken mellan kvinnor och naturen. När hon använde diskursen om kvin-
nor som mer miljömedvetna än män hade ”naturen” tonats ned till förmån 
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för ”barnen”.70 Skillnaden mellan Dianas positionering och det sätt som 
kvinnorna i Fokusgrupp B positionerade sig, innebar dock att de förhöll 
sig på motsatta sätt till subjektspositionen som miljömedveten kvinna 
inom ramen för diskursen om kvinnor som mer miljömedvetna än män. 
Diana gjorde subjektspositionen oproblematisk.

Jag menar att de skrattande turismstudenterna (tillsammans med mig) 
positionerade sig som fria från genusaspekter när det gällde deras syn på 
miljöfrågorna. Genom sitt motstånd aktualiserade de en annan subjekts-
position, en som visade på möjligheten att vara en ”genusbefriad kvinna”.71 
Den genusbefriade kvinnan gjordes oproblematisk medan den ”genus-
styrda” kvinnan blev problematisk. Diana däremot använde genusdiskur-
sen på ett sätt som fick henne att framstå som formad av sin position som 
kvinna. Hennes positionering innebar att hon åstadkom en förstärkning 
av sin miljömedvetenhet. Trots att hon i andra sammanhang ifrågasatte 
det individuella miljöansvarets rimlighet genom att tala om svårigheterna 
förknippade med att leva miljövänligt, innebar positioneringen inom ge-
nusdiskursen att hon framstod som ”automatiskt” miljömedveten för att 
hon var kvinna.

De här sätten att förhandla femininitetspositioner har diskuterats inom 
genusforskning på andra områden än miljöområdet. Turismstudenternas 
positionering påminner om vad Anna Sandell fann när hon i sin avhand-
ling studerade hur tjejer i nionde klass positionerade sig i relation till att 
vara ”typiska” tjejer. I stort sett alla de intervjuade distanserade sig från den 

70. Det här kan vara en konsekvens av klimatförändringarnas framträdande posi-
tion bland miljöproblemen (Swyngedouw, 2011) och inriktningen mot ”hållbar 
ut veck ling”, som bland annat har präglat FN:s framställning av miljöfrågorna. 
Att miljö problem bör bromsas för ”kommande generationers skull” har inneburit 
att en ”antropo centrisk” syn på miljöproblemen har fått stort genomslag (Anders-
son, 2011b:141). Det är med andra ord framtidens människor som ska värnas, inte 
naturen i sig. Dianas positionering kan därför ses som ett tecken på hur relationen 
mellan genusdiskurser och miljödiskurser omförhandlas i takt med att båda dessa 
områden förändras.

71. Samtidigt visade de sig medvetna om att skillnadsskapande mellan män och kvin-
nor har diskuterats och problematiserats på olika sätt inom till exempel genus-
forskning (se t.ex. Butler, 2007).
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bild de själva gav av hur en ”tjej” var (Sandell, 2007:117f, 175f; se även Am-
björnsson, 2004:66ff ). De kvinnliga turismstudenternas av stånds tagande 
från att positioneras som ”miljömedvetna kvinnor” uttrycker en liknande 
femininitetsförhandling. I båda fallen görs subjektsposi tionen som tjej/
kvinna problematisk. Själva problemet låg i det här fallet i kopplingen till 
miljön, det vill säga att kvinnor skulle ha en annan relation till miljön än 
män.72

De här två sekvenserna belyser hur motstridigt kvinnliga samtalsdelta-
gare kunde förhålla sig till diskursen om kvinnor som mer miljömedvetna 
än män. Det tyder på att denna diskurs är omtvistad. En förklaring till det 
kan vara att den inte är förenlig med vissa av de jämställdhetsdiskurser 
som har fått stort gehör i Sverige. Inom ramen för dessa diskurser kan 
föreställningen om kvinnor som annorlunda än män framstå som högst 
diskutabel (Mark, 2000:10ff; Nordberg, 2005:82f ). Att kvinnor skulle ha 
en annan syn på miljön än män, exempelvis på grund av omsorgsansvar för 
barn, blir inom ramen för sådana jämställdhetsdiskurser både missvisande 
och kontroversiellt.

heTerOSexUellA pAr OCh miljöAnSVAr
män som källsorterar men kör bil
När vissa samtalsdeltagare förklarade hur miljöansvar fördelades i deras 
hushåll använde de sig av en diskurs om att män och kvinnor i heterosexuella 
par tar miljöansvar på olika sätt. Den här diskursen var en kombination av 
genusdiskurser om könsskillnad mellan män och kvinnor i heterosexuella 
relationer (se t.ex. Magnusson, 2006:59f ) och den individualiserade mil-
jödiskursen. De förstnämnda förknippas ibland med en föreställning om 
komplementaritet. Det innebär att skillnaderna mellan män och kvinnor 
föreställs skapa en välfungerande helhet för livet tillsammans (jfr Butler, 
1993; Holmberg, 1993).

72. Att det var just i Fokusgrupp B som resonemanget uppkom kan i relation till 
Sandells studie (se även Ambjörnsson, 2004) tyda på att det är särskilt viktigt för 
unga kvinnor i Sverige idag att framstå som reflekterande och kritiska i relation 
till vissa genusdiskurser och femininitetspositioner.
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Sociologen Anna-Lisa Lindén har belyst det faktum att den ofta ge-
nuspräglade hushållsarbetsdelningen inom heterosexuella par kan inverka 
på hushållets miljörelaterade handlingar. Lindén menar att kvinnors ten-
dens att ha huvudansvar för hushållet och hemarbetet leder till att kvinnor 
i högre grad än män även utför miljörelaterade handlingar i vardagslivet 
(Lindén, 2001:115). Skill visade i sin avhandling att både män och kvinnor 
sa sig utföra miljörelaterat hushållsarbete, men vilka områden de ansva-
rade för influerades av olika förväntningar på män och kvinnor. Medan 
ansvaret för livsmedel och matlagning knöts till kvinnor framställdes 
ansvaret för hushållets energiförbrukning som förknippat med män av 
intervjupersonerna i hennes studie (Skill, 2008:168ff ).

När samtalsdeltagarna i Fokusgrupp D med kvinnliga kollegor och 
pendlare talade om fördelningen av miljöansvar hemma resonerade de 
på följande sätt.

Emmy Upplever ni att det spelar någon roll, om män och kvinnor 
i er närhet pratar om det här på ungefär samma sätt eller 
tänker på samma sätt? Du sa förut att man inte pratar så 
mycket om det men upplever ni att det finns det någon 
könsaspekt på den här frågan eller är det mer andra faktorer 
som spelar in på om man bryr sig om det här eller inte?

Doris Jag funderar alltså, min man han är väl hyfsat miljömedve-
ten, han driver ju det där med sopsortering och så där.

Någon Mm.
Doris När det kommer till att ta bilen korta sträckor… då tar han 

det mycket mer och jag kan vara på honom flera gånger.
Emmy Mm.
Doris Ibland kan han tycka, om vi ska åka och titta på [barnens] 

matcher på helgerna och det är… lite logistik så där att ja 
men vi tar båda bilarna, jag bara nä *vi tar inte båda bilarna!*

[desirée småskrattar]
Doris Det räcker med en bil. [småskrattar] Så där så att vi har 

nog lite, men om det sedan är för att vi, man och kvinna det 
vet jag inte men
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Doris förhöll sig till min fråga om miljörelaterade könsskillnader ge-
nom att lyfta fram familjens bilanvändning som ett ansvarsområde där 
skillnad visade sig. Hon tillskrev sig själv ansvar för att minska bilan-
vändningen medan hennes manliga partner tilldelades ansvar för sopsor-
teringen. Men det var ingen gemensam överenskommelse hon beskrev. 
Ansvarsfördelningen gjordes beroende av hennes och partnerns karak-
tärsdrag, känslor och förhållningssätt till miljön. Parets inbördes olikhet 
föreföll även vara komplementär. Hon påminde honom om vikten av att 
inte köra för mycket bil, han ansvarade för sopsorteringen. När det gällde 
könsskillnadernas relevans för parets fördelning av miljöansvar förhöll 
sig Doris avvaktande skeptisk. Det var inte givet att det var könsskillnad 
som bidrog till uppdelningen i hennes hushåll, enligt henne, även om hon 
tog upp denna arbetsfördelning som svar på min fråga. Relationen mellan 
könsskillnad inom heterosexuella par och ansvarsfördelningen för miljö-
ansvar förhandlades således och flera slutsatser gjordes tänkbara.

Doris resonemang om att det inte givet var könsskillnad som låg 
bakom fördelningen av miljöansvar i hennes relation påminner ändå om 
hur andra heterosexuella par har visats resonera när de talar om sin ar-
betsfördelning. Skillnader förklaras då med hänvisning till andra orsaker, 
såsom personlighet (Magnusson, 2006:219f ). Att just sopsorteringen togs 
om hand av den manliga partnern gjordes till en gemensam erfarenhet 
mellan Doris och Desirée. Desirée berättade att hennes man kunde flytta 
hennes skräp om hon hade slängt fel. Därefter berättade hon att hans 
bilanvändning stod i kontrast mot hans förhållningssätt till källsortering. 
Han bilpendlade i en större bil utan att samåka.

Desirée När jag köpte den här lilla miljöbilen, så, brukar jag säga 
till min man, sån här bil skulle du också ha, den är rolig att 
köra.

Emmy Mm.
Desirée Han bara ”nej aldrig i livet, jag ska ha en [bilmärke]”. Det 

är lite manligt också
Någon Ja.
Desirée att ha en stor
Doris Ja.
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Desirée inte stor bil, men åka i en sådan lite fjuttig [bilmärke].
[småskratt]
Desirée Det skulle ju vara jätteskämmigt för honom verkar det som.

Precis som Doris använde Desirée diskursen om att män och kvinnor i 
heterosexuella par tar miljöansvar på olika sätt genom att tillskriva sig 
själv ansvar för att miljöanpassa bilkörningen, medan partnern tillskrevs 
ansvar för källsorteringen. Inom ramen för den diskursen kunde Desirée 
begripliggöra sin mans bilkörning och syn på bilen som förknippat med 
hans position som man. Hennes position som kvinna fick indirekt förklara 
varför hon själv inte hade några problem med att köra en mindre bil. 
Även deras ansvarstagande för miljön framstod som ett komplementärt 
ansvarstagande.

Samtalet mellan kvinnorna i Fokusgrupp D med kollegor och pend-
lare var ett exempel på hur heteronormativitet återskapades men också 
förhandlades i relation till diskursen om individuellt miljöansvar.73 Det 
individualiserade miljöansvaret delades då upp i ett manligt ansvars-
område och ett kvinnligt ansvarsområde. Kvinnorna förknippade vissa 
miljörelaterade hushållssysslor med sig själva och andra sysslor med sina 
(då frånvarande) manliga partners. Dessa resonemang visade på en likhet 
mellan tal om heterosexuella pars arbetsdelning i hemmet (Magnusson, 
2006) och tal om miljöansvar. Specifikt knöts sopsortering till män och 
gjordes maskulint medan minskad bilkörning knöts till kvinnor och gjor-
des feminint (jfr Polk, 2003; Skill, 2008).

Könsskillnader inom ramen för samtalsdeltagares heterosexuella rela-
tioner och olikartat ansvarstagande för miljön gjordes inte lika kontrover-
siella som synen på kvinnor och miljömedvetenhet. Att som kvinna bry 
sig lite mer om vikten av minskad bilanvändning och leva med en man 
som brydde sig lite mer om vikten av sopsortering förknippades inte med 
några problematiska subjektspositioner.

73. Heteronormativitet återskapades genom att maskulint och feminint hölls isär och 
skillnaderna mellan dessa förstärktes (Butler, 2007).
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Kvinnor som reser kollektivt men tänder lampor
Diskursen om att män och kvinnor i heterosexuella par tar miljöansvar 
på olika sätt förekom inte bara i fokusgrupper med kvinnliga samtals-
deltagare. Den användes också i samtalet mellan männen i Fokusgrupp J 
med fackligt och/eller politiskt aktiva män. Även här förekom diskursen i 
samband med att jag aktualiserade genusdiskurser. När jag ställde frågan 
huruvida männen ansåg att det fanns könsskillnader i synen på miljöfrå-
gor, berättade Jens att han brukade klaga på kollektivtrafiken hemma men 
att hans fru hade en annan inställning.

Emmy Tror ni män och kvinnor resonerar på olika sätt eller tror ni 
det är ungefär, att det är andra saker som påverkar?

Jens [harklar sig] Jag tror man resonerar olika.
Emmy Tror du det?
Jens Ja.
Emmy Vilket sätt?
Jens Man går ju till sin egen, kärring då, hon är mer förstående 

för allting tycker jag.
[skratt]
[…]
Jens En annan blir mer förbannad…
Emmy Just det mm.
Jens ”Men det finns ju en anledning till att det är det och det 

*och det och det*.” Nej… Jag orkar inte med sånt där 
[skrattar].

Jonas Men åker hon mer [kollektivt fordon] än vad du gör?
Jens Ja o ja.
Jonas Ja.
Emmy Hon tycker att det funkar bra eller?
Jens Ja hon gnäller i alla fall inte som jag gör, och då åker hon 

mycket mer än mig också.

När Jens besvarade min fråga positionerade han sig inom ramen för dis-
kursen om att män och kvinnor i heterosexuella par tar miljöansvar på 
olika sätt. Diskursen hjälpte honom att förklara varför hans fru var mer 
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positiv än han själv till kollektivtrafiken. Den positionerade honom som 
maskulin och henne som feminin i relation till miljövänligt resande. Sam-
tidigt fanns en skillnad i Jens framställning av olikheten jämfört med 
kvinnorna i Fokusgrupp D. Jens tillskrev sig nämligen inget miljörelaterat 
ansvarsområde alls. På så vis var hans positionering förenlig med talet om 
kvinnor som mer miljömedvetna än män, men här placerat inom ramen 
för en heterosexuell relation. Det var dock inte en utgångspunkt som alla 
män i den här fokusgruppen stämde in i. Det framkom när Johan talade 
om sin fru som delvis oansvarig i relation till miljön.

Johan Nej min, hon, tänker inte på miljö.
Emmy Du tänker mer?
Jens Nej miljön tänker hon inte på direkt, det är ju
Emmy Nej? 
Johan det är bara komma hem och titta då, det ligger, en jacka i 

tvättmaskin, alla lampor lyser, torktumlaren står och går
Emmy Ja.
Johan diskmaskinen är på, kaffebryggaren är inte avstängd
[emmy och jens skrattar]
Johan och jag går och släcker och hon går och tänder.

I det här fokusgruppsamtalet återskapades inte den maskulina och den 
feminina positionen på ett lika samstämmigt sätt som i Fokusgrupp D. 
Visserligen bibehölls föreställningen om en skillnad i ansvarstagandet 
mellan män och kvinnor i heterosexuella par, men vem som knöts till mer 
respektive mindre ansvarstagande gjordes förhandlingsbart. Männen be-
skrev inte vissa miljörelaterade ansvarsområden i hushållet som maskulina 
eller feminina utan gjorde istället en uppdelning mellan en ansvarstagande 
och en oansvarig partner. Medan kvinnorna i Fokusgrupp B återskapade 
föreställningen om komplementaritet genom att tala om att ta ansvar för 
olika sysslor, så återskapade männen enbart könsskillnad i sig.

Forskning har visat att jämställdhetsdiskurser har etablerat sig som 
relevanta när heterosexuella par talar om sin arbetsfördelning i relation till 
hushåll och barn (Roman & Peterson, 2011:189ff ). Därför är det intressant 
att notera att dessa jämställdhetsdiskurser nästan var helt frånvarande när 
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dessa samtalsdeltagare talade om fördelningen av miljöansvar inom ramen 
för sina heterosexuella relationer. En möjlig förklaring är att hushållets 
miljörelaterade handlingar inte kom att begripliggöras som en form av ar-
bete. Att ta ansvar för att minska hushållets miljöpåverkan likställdes där-
med inte med andra ansvarsområden knutna till hushållet. Istället gjordes 
ansvarstagandet till en fråga om personliga egenskaper eller egenheter.74 
Mitt övergripande intryck är dock att innebörden av den olikhet som 
tillskrevs heterosexuella par var högst förhandlingsbar och kontextuell. 
Samtidigt upprepades och återskapades föreställningen om en skillnad.

Ett exempel på det är Filippa i Fokusgrupp F med föräldralediga kvin-
nor som förhöll sig på ett annat vis till diskursen om att män och kvin-
nor i heterosexuella par tar miljöansvar på olika sätt. Filippa menade att 
hon oroade sig för klimatet och sa sig vara ”nojjig” för miljön. Samtidigt 
beskrev hon sin manliga partner som kunnig och lugnande. Genom att 
kontrastera beskrivningen av sig själv med den av partnern vävde hon 
samman en diskurs om könsskillnad med synen på miljöproblemen. Men 
hon gjorde det på ett annat sätt än de övriga, hon talade om komplemen-
tariteten mellan den som kände oro och den som kände tillförsikt.

Subjektspositionerna som knöts till de män och kvinnor som tog 
miljö ansvar på olika sätt i sina relationer gjordes oftast inte problematiska. 
Snarare kom talet om att leva i en komplementär heterosexuell relation 
att framställas som en gemensam erfarenhet mellan samtalsdeltagare. Det 
fanns dock exempel på att subjektspositioner värderades mer tvetydigt. 
Det förekom i samband med att den andra partnern positionerades som 
alltför oansvarig i relation till sitt individuella miljöansvar.

mOTOrbUren, miljöbelASTAnDe mAn
Inledningsvis skrev jag om diskursen som beskrev kvinnor som mer mil-
jömedvetna än män. Jag visade då hur några kvinnliga samtalsdeltagare 
förhandlade värderingen av den subjektsposition som miljömedveten 
kvin na som diskursen möjliggjorde. Faktum är att andra samtalsdeltagare 

74. Exempelvis ifrågasattes ibland den andra partnerns ansvarstagande för miljön. 
Kvinnorna i Fokusgrupp F talade om sina manliga partners som lite för bekväma.
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an vände sig av en liknande diskurs knuten till män. De använde en dis-
kurs om män som miljöbelastande individer. Ett exempel var när Ingemar i 
Fokus grupp I med nyblivna storstadspappor använde den här diskursen 
för att begripliggöra och positionera sina äldre manliga kollegor.

Ingemar Men det här är en generationsfråga… jag jobbar på
Isak Ja.
Ingemar en… liten [företag]… som består utav väldigt många äldre 

gubbar, och för dem är det en rättighet att åka bil till
Isak Mm.
Ingemar jobbet fast det inte behövs. Den ska gärna vara stor.
Emmy Hm.
Isak Hm.
Ingemar För… det symboliserar någonting.
Ivan Mm.
Isak Mm.
Ingemar … Man flyger naturligtvis till möten, för det… du vet samla 

poäng… sitta i loungen hela det här.
Isak Mm just det.
Ivan Mm.
Ingemar … Grejerna runt omkring… Och när då, yngre människor 

kommer in, på firman och har en helt annan syn, och börja 
tycka så här, vi ska inte hålla på med pappersmuggar.

Isak Mm.
Ingemar Vi kör med… vi ska köra med keramik och så diskar vi dem 

istället det här är… det här är skit, ja då skrockar de bara 
litegrann och tycker att jaja…

[någon småskrattar]
Ingemar Så lilla gumman… det är bara larvigt.
Någon Mm.
Ingemar Och, jag tror att den äldre generationen då för nu pratar vi 

om, om gubbar som är kanske runt sextio
Isak Mm.
Ingemar … för dem är det här en ickefråga, de skiter i det här.



Om miljöproblemen hänger på mig © Emmy Dahl & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

266  ·  KApiTel 8

Ingemar beskrev kollegornas bristande förståelse för miljöansvar inom 
ramen för diskursen om män som miljöbelastande individer. Han tillskrev 
dessa män en viss ålder och distanserade sig från dem. Subjektspositionen 
som diskursen möjliggjorde gjordes problematisk. Män med bristande 
miljömedvetenhet och onödigt stor miljöbelastning gjordes klandervärda. 
Ingemars distansering innebar dels att han intog en motsatt subjektsposi-
tion, som en yngre och mer miljömedveten man, dels att han gjorde den 
subjektspositionen oproblematisk.75

Ingemars tal om sina äldre kollegor påminner om de föreställningar 
om äldre manliga bilister som uppträdde i en studie av hur transportplane-
rare talar om jämställdhet och kollektivtrafik. De äldre manliga bilisterna 
positionerades som oförmögna att förändras, trots bilens miljöbelastning. 
De beskrevs som fastlåsta i gamla och negativa vanor. Transportplanerarna 
uttryckte få förhoppningar om att dessa män självmant skulle minska sin 
bilanvändning (Dahl m.fl., 2012).76

Vid några tillfällen i fokusgruppsamtalen pekade samtalsdeltagare ut 
män på det här sättet och förknippade dem med bristande miljöansvar. 
Men i anslutning till diskursen om män som miljöbelastande individer 
så var det egentligen något annat som gjordes centralt, nämligen mäns 
relation till bilen. Det var ofta den relationen som konkretiserade det bris-
tande ansvarstagandet för miljön som männen tillskrevs. Det ledde till att 
subjektspositionen som manlig bilist på olika sätt gjordes problematisk. 
Flera olika diskurser möjliggjorde det. För det första var diskursen om 
individuellt miljöansvar en förutsättning för framställningen av mäns bil-
körning som ett problem. För det andra blev två eller flera genusdiskurser 

75. En liknande länk som den Ingemar aktualiserade mellan sina äldre manliga kol-
legor och miljöignorans har den feministiska teoretikern och litteraturvetaren 
Stacy Alaimo (2009) tillskrivit Bush-administrationen och dess hantering av 
miljöproblem. Äldre män knöts då till en specifik maskulinitetsposition varifrån 
miljöfrågor gavs mycket liten vikt.

76. I samma studie förekom en motsatt positionering av yngre män. De yngre före-
ställdes välja bilen för att de var teknikmedvetna eller för att bilen helt enkelt var 
bättre än kollektivtrafiken. Det fick som konsekvens att yngre mäns bilkörning 
legitimerades och ursäktades i samtalen på ett sätt som inte gällde äldre mäns 
bilkörning (Dahl m.fl., 2012).
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relevanta: dels diskursen om män som miljöbelastande individer och dels 
olika maskulinitetsdiskurser som beskrev manliga bilister på specifika sätt.

manliga problematiska bilister
Som jag beskrev i kapitel sju så fanns det manliga samtalsdeltagare som 
gjorde motstånd mot det bilanpassade samhället. De ifrågasatte antagan-
den som bilen som överlägsen alternativen och nödvändigheten av att äga 
en bil. När de formulerade det motståndet använde de sig bland annat av 
maskulinitetsdiskurser. Det var i dessa samtal, mellan männen i Fokus-
grupp G med manliga medlemmar i bilpool och männen i Fokusgrupp 
K med cykelintresserade män, som subjektspositionen som manlig bilist 
gjordes problematisk. Jag ska nu visa hur det problematiska med dessa 
subjektspositioner motiverades.

I både Fokusgrupp G och Fokusgrupp K talade männen om hur det 
var att vara annorlunda. Annorlundaskapet som de tillskrev sig tog sin 
utgångspunkt i det faktum att de inte ägde bil eller saknade både bil och 
körkort. De kom därmed att beskriva sin livsstil som annorlunda än ma-
joritetens. Männen i dessa fokusgrupper hade samtidigt något olika sätt 
att begripliggöra vad deras annorlundahet bestod i.

Gabriel i Fokusgrupp G med manliga medlemmar i bilpool positione-
rade sig som känslomässigt annorlunda i relation till bilen. Han sa att han 
till skillnad från många av sina vänner aldrig hade haft någon längtan efter 
bil. Gabriel aktualiserade på så sätt ett känslomässigt band mellan sina 
vänner och bilen. Det var ett band som han sa sig sakna och som bidrog 
till att förklara hans val att avstå från egen bil. När Gabriel positionerade 
sig som känslomässigt annorlunda i relation till bilen tolkar jag hans po-
sitionering inte enbart som ett avståndstagande från bilen eller diskurser 
om bilen. Jag menar att en del av hans positionering som annorlunda blir 
begriplig mot bakgrund av en diskurs om män som känslomässigt bundna 
till bilen (se t.ex. Mellström, 2001; Landström, 2006).77 Genom att dis-

77. Mellström har studerat mäns mångfacetterade sätt att skapa relationer med teknik 
och då bland annat beskrivit ett förhållningssätt som liknar det Gabriel tillskrev 
sina vänner (Mellström, 2001). Vetenskapsteoretikern Catharina Landström me-
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tansera sig ifrån sådana känslor beskrev sig Gabriel som mer rationell än 
vännerna.78

En annan man som använde sig av en maskulinitetsdiskurs när han 
talade om sin syn på bilen var Kenneth i Fokusgrupp K med cykelintres-
serade män. Han sade:

Kenneth Min bild av… bilåkning det är alltid att det finns… någon 
form av irriterad pappa som kör bil…

Kjell Mm mm.
Kenneth Alla pappor som jag har åkt bil med är alltid
Kjell *Ja.*
Kenneth irriterade när de kör bil då.
Emmy Mm.
Kenneth För att de kommer inte fram och alla är i vägen och… just 

den här frustrerade bilisten, är för mig
Kjell Mm.
Kenneth en form av karikatyr på…
Kaj Mm.
Kenneth det som man inte vill vara [skrattar till] på något sätt.
Emmy Hm.
Kjell Absolut, ja, mm.

När Kenneth positionerade sig som någon som inte ville bli en viss typ av 
bilist så gjorde han subjektspositionen som manlig bilist problematisk. I 
Kenneths fall knöts bilen precis som hos Gabriel till känslor, men istället 
för längtan förknippades den med frustration. Kenneth tog avstånd ifrån 

nar samtidigt att länken mellan män, maskulinitetsdiskurser och bilar är en diskurs 
som ständigt behöver återskapas (Landström, 2006).

78. Även om det inte framgick av sammanhanget ifall Gabriels vänner var män så 
ser jag det alltså som rimligt att förstå Gabriels positionering mot bakgrund av 
en maskulinitetsdiskurs om män som känslomässigt bundna till bilar. Det be-
ror dels på tidigare forskning (Mellström, 2001; Landström, 2006), dels på hur 
samtalsdeltagare överlag knöt män till bilen. Samtidigt är det möjligt att förstå 
Gabriel på andra sätt. Positioneringen kan tolkas som att han distanserade sig ifrån 
en bredare grupp människor i sin omgivning där även kvinnor ingick.
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sådan frustration i och med sitt avståndstagande från bilen. Cyklingen 
tillskrevs en möjlighet att göra honom annorlunda och subjektspositionen 
som cyklist gjordes oproblematisk. Samtidigt framställde han sig som en 
annan typ av man än den frustrerade bilistpappa som han hade distanserat 
sig ifrån.

De här exemplen visar hur bilkörning gjordes till ett tema där de man-
liga samtalsdeltagarna kunde förhandla innebörden av specifika masku-
linitetspositioner. I den bemärkelsen påminner det om hur annan ge-
nusforskning har påvisat att män omförhandlar maskulinitetsdiskurser i 
relation till andra teman. Maskulinitetsforskaren Marie Nordberg (2005) 
har exempelvis visat att män inom kvinnokodade yrken gjorde en dis-
tinktion mellan ”traditionella män” och ”jämställda män”. På ett liknande 
sätt fick Gabriel och Kenneth sin livsstil att framstå som berömvärd när 
de distanserade sig från ”bilburna män”. Det går alltså att förstå denna 
distinktion som besläktad med den Nordberg fann, fast den formulerades 
som en skillnad mellan ”bilburna män” och ”bilfria män”. När Gabriel 
och Kenneth förhandlade innebörden och relevansen av maskulinitets-
diskurser om män som känslomässigt bundna till bilen så bidrog det till 
att sub jekts positionen som ”bilfri man” gjordes oproblematisk.

En intresseväckande parallell mellan Nordbergs (2005) och min studie 
är därför att samtalsdeltagare i den här studien använde maskulinitetsdis-
kurser knutna till bilen på ett liknande sätt som Nordbergs informanter 
använde maskulinitetsdiskurser knutna till jämställdhet. Medan Nord-
bergs informanter tog avstånd ifrån ”ojämställda arbetarklassmän” tog 
Gabriel, Kenneth och delvis Ingemar avstånd ifrån manliga bilister. Jag 
ser det som ett tecken på att relationen till bilen är ett tema där män kan 
positionera sig som annorlunda än andra män. Bilen blir då ett område där 
män kan inta ”nya” och icke-traditionella maskulinitetspositioner.

Lukas Gottzén och Rickard Jonsson (2012) skriver om sådan för-
handling av maskulinitetsdiskurser i antologin Andra män. De beskriver 
hur maskulina normer formas genom avståndstagande från olika ”andra” 
men att dessa ”andra” kontinuerligt förändras (Gottzén & Jonsson, 2012). 
Gabriels, Kenneths och Ingemars positioneringar tyder på att bilburna 
och/eller miljöbelastande män i vissa sammanhang kan inkluderas i dessa 
maskulina ”andra” (jfr Dahl m.fl., 2012).
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bilfria män
Förhandlingen av olika subjektspositioner knutna till män och bilar var 
även en förhandling av status. Kunde en man utan bil tilldelas eller till-
skriva sig själv en statusfylld position? När Gunnar i Fokusgrupp G med 
manliga medlemmar i bilpool beskrev hur han trodde att han uppfat-
tades av sin omgivning förhöll han sig till en koppling mellan status och 
bilägande.

Gunnar Men med status kan vi komma in på något annat, hur ser 
då bekanta och omgivning på att man inte har en egen bil.

Emmy Mm.
Gunnar På jobbet, där är det… allmänt så där… Det är en stor ar-

betsplats där jag jobbar men, det är rätt många som vet att 
jag inte har bil, i min position

[glenn skrattar]
Gunnar dessutom
Glenn *Där är han som inte har bil.*
Gunnar Ja det… [skrattar] Han har den positionen, hur gör han… 

då?
Emmy Okej, ja.
[harkling]
Gunnar Sen bekanta, de har ju vant sig nu vid att… Man får planera 

på ett annat sätt och, men
[harkling]
Gunnar det är nog fortfarande lite så där. En del har nog fattat att 

man kanske ibland är föregångare också så att man inte
Göte Mm.
Gunnar Det har nog en del förstått.

Gunnar framhöll att kombinationen av att han var framgångsrik på ar-
betet och att han inte hade bil gjorde honom avvikande i kollegornas 
ögon. En diskurs om bilen som statusmarkör fick förklara varför hans val 
att leva utan bil var förbryllande (se t.ex. Böhm m.fl., 2006; Henriks-
son, 2014:206). Den diskursen användes också av samtalsdeltagare i andra 
fokusgruppsamtal. I enlighet med den hade bilen en förmåga att förhöja 
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omgivningens intryck av människor. En lyxig bil kunde betraktas som 
en belöning på framgångsrikt arbete och på så sätt signalera framgång 
till omgivningen. Men att Gunnar avstod från bil, trots framgång på ar-
betsmarknaden, blev svårt att begripliggöra med hjälp av den diskursen. 
Gunnars positionering i fokusgruppsamtalet utmanade därmed diskur-
sen och förgivettagandet av att framgångsrika människor var bilägande 
männi skor. Samtidigt förhandlade han bedömningen av sin subjektspo-
sition som bilfri. Förhandlingen var inte entydig. Istället fanns det flera 
motstridiga sätt att uppfatta honom på. Han laborerade således med både 
oproblematiska och problematiska subjektspositioner i relation till omgiv-
ningens uppfattningar av honom.

Gabriel i samma fokusgrupp var mer entydig i sin framställning av 
sig själv i relation till omgivningen. Han intog en subjektsposition som 
gjordes oproblematisk bland annat genom att han framhöll att han trivdes 
med att utmana omgivningen.

Gabriel För vi köper ekologiskt, när jag kommer hem och vi plockar 
upp så känns det bättre…

Gunnar Mm.
Gabriel Och det är ju som att man mår bra, det… vi försöker äta 

vegetariskt så mycket det bara går och det är också ett sätt, 
också ett statement jag har… som också kan provocera 
mina köttätande företagarkollegor… De äter väldigt mycket 
kött… och att då beställa in vegetariskt, för de kollar verk-
ligen, de tittar nästan ner på mig… Vill inte dricka alkohol 
heller just nu och så där, varför inte… har du ingen bil? 
Alltså det blir ju, för mig blir det nog mer som ett, jag mår, 
jag mår ganska bra av att vara lite provokativ i… Jag tror 
man måste på något sätt vara det nästan litegrann för man 
är lite som, har man inte teve sen är du lite knäpp.

Frånvaron av bil var bara ett av flera sätt som Gabriel sa sig utmana sin 
omgivning på. Genom att poängtera det fördelaktiga eller rationella med 
olika val framställde han sin avvikande position som oproblematisk. Mar-
garet Wetherell och Nigel Edley (1999) har studerat män som på liknande 
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sätt som Gunnar och Gabriel talade om sig själva som utmanare. Dessa 
män tilldelade sig en rebellisk subjektsposition genom att framställa sig 
som utmanare av förställningar om manlighet. De betonade sin okonven-
tionalitet och sa sig gå emot sociala förväntningar på hur män ska vara 
och bete sig. Samtidigt som männen på detta sätt omförhandlade mas-
kulinitetsdiskurser, betonar Wetherell och Edley det faktum att männen 
parallellt förhöll sig mer konventionellt till andra värden som fick dem att 
framstå som exempelvis modiga. Det var värden som självständighet och 
oberoende. Wetherells och Edleys studie riktar därför uppmärksamheten 
mot hur subjektspositioner som förefaller utmana maskulinitetsdiskurser 
samtidigt kan ta plats inom andra diskurser som får utmanarpositionerna 
att framstå som oproblematiska. Självständighet och oberoende var egen-
skaper som också ingick i Gabriels och Gunnars sätt att positionera sig 
som ”bilfria”. Mot bakgrund av Wetherells och Edleys analys tolkar jag 
därför deras positioneringar som exempel på hur självständiga och obero-
ende subjektspositioner kan vara ett sätt för individer att få sitt normbry-
tande att framstå som mer fördelaktigt. Jag menar samtidigt att Gunnars 
och Gabriels poängtering av rationalitet och självständighet var ett sätt 
att undvika att subjektspositionen som manliga icke-bilister framstod som 
problematisk.79

Dessa manliga samtalsdeltagare gjorde alltså på olika sätt subjekts-
positionen som icke-bilist oproblematisk. Både diskursen om individuellt 
miljöansvar och diskursen om män som miljöbelastande individer var en 
förutsättning för den positioneringen. Men den begripliggjordes särskilt 

79. Det avståndstagande från bilen som ägde rum i Fokusgrupp G och K kan ha 
underlättats av det faktum att det ägde rum i två fokusgrupper som var homogena 
i sitt avståndstagande från bilägande. Männen i Fokusgrupp G med manliga med-
lemmar i bilpool agerade samstämmigt som att deras positioneringar som icke-
bilister var meningsfulla, fördelaktiga och rationella. Detsamma gäller Fokusgrupp 
K med cykelintresserade män där ingen av männen ägde bil och alla ägnade sig åt 
cykling. Denna avgränsade men centrala homogenitet kan ha varit betydelsefull 
för männens möjlighet att under fokusgruppsamtalet positionera sig på ett sätt 
som både utmanade bilägande och omförhandlade maskulinitetsdiskurser knutna 
till bilen. En mer heterogen grupp med män skulle ha kunnat komplicera exem-
pelvis framträdandena som bilkritiska föregångare (jfr Smithson, 2000).
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med hjälp av diskursen om män som känslomässigt bundna till bilen. 
Männen förhandlade samtidigt relevansen och innebörden av alla dessa 
diskurser.

mOTOrbUren, jämSTällD KVinnA
Det visade sig i några fokusgruppsamtal att kvinnors bilkörning kunde be-
skrivas på helt andra sätt än mäns bilkörning. Medan manliga bilister gjordes 
problematiska kunde kvinnliga samtalsdeltagare framställa sin bilanvänd-
ning som något positivt och nästan som en rättighet. Skillnaden mellan hur 
manliga och kvinnliga bilister positionerades och bedömdes möjliggjordes 
av olika genus- och jämställdhetsdiskurser. Samtalsdeltagare förhand-
lade relationen mellan dessa och diskursen om individuellt miljöansvar.

Beata i Fokusgrupp B med kvinnliga turismstudenter använde ex-
empelvis en genusdiskurs när hon talade om bilen som en möjlighet att 
känna sig trygg utomhus.

Beata Det jag tänker är att, ett körkort och en bil det innebär en 
enorm frihet. Det är åtminstone så man känner när man får

Någon Mm.
Beata sitt körkort i handen. För att då kan du åka vart du vill, 

precis när du vill. Du behöver inte stå och vänta på bussen. 
Du behöver inte vara rädd att du ska bli påhoppad när du 
är ute och cyklar på natten.

Beatas sätt att beskriva skillnaden mellan bilister och ickebilister vilade 
bland annat på en genusdiskurs om det offentliga rummet som riskfyllt för 
kvinnor (jfr Listerborn, 2002; Andersson, 2005). Hon använde diskursen 
på ett sätt som fick kvinnors bilkörning att framstå som en möjlighet att 
inte behöva vara rädd eller utsätta sig för risker. Subjektspositionen som 
kvinnlig bilist gjordes oproblematisk.

Samtalsdeltagarna i Fokusgrupp E med bilintresserade kvinnor talade 
också om kvinnors bilkörning som annorlunda än mäns. Kvinnorna an-
vände en jämställdhetsdiskurs som tilldelade kvinnliga bilister specifika 
subjektspositioner. Vid tillfället nedan introducerade jag en diskurs om 
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bilen som ett maskuliniserat fordon (se t.ex. Mellström, 2004; Landström, 
2006; Rømer Christensen m.fl., 2007:55ff ) och frågade dem hur de såg 
på det påståendet.

Emmy Men om man säger så här, för om man, tittar på tidigare 
forskning inom det här området så finns det ändå vissa som 
menar… att bilen har en maskulin prägel, som symbol

Eleonora Det är den ju.
Emmy att det är förknippat med män, hur tänker ni kring det som 

ändå har en ganska? 
Elin Det tror jag kommer att förändras. Jag tror absolut att det 

har varit så, är lite så idag också, men med tiden med tanke 
på att vi nu stormar in i näringslivet, vi får högre och högre 
positioner.

Elvira Vi har råd.
Elin Vi har råd.
Elvira Ja.
Elin Och det är vi som behöver bilen…
Elvira Mm.
Elin Är det någon som ska ha bilen, om det finns en bil i ett 

hushåll så är det kvinnan som ska ha bilen och mannen ska 
sitta på bussen.

Eleonora Mm.
Elin För det är vi ofta som gör de kombinerade resorna, det är 

vi som hämtar och lämnar barn, det är vi som åker och 
storhandlar, nu generaliserar jag grovt alltså

Elvira Ja men
Elin men, och oftast är det inte så lätt att kollektivtrafiklägga en 

sådan rutt.
Elvira Nej.
Emmy Nej.
Elin Utan då är det lättare för mannen som ska ta sig till och från 

bostaden, till jobbet och tillbaka.
Emmy Ja.
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Elvira Mm.
Elin Sätt honom i kollektivtrafik och så låter du kvinnan ta bilen.

När Elin talade om vem som skulle använda bilen i en heterosexuell fa-
miljekonstellation så beskrev hon bilen som en möjlighet att jämna ut 
eller kompensera för genusarbetsdelningen i hemmet mellan män och 
kvinnor. Indirekt ifrågasatte hon samtidigt mäns bilanvändning, behövde 
de verkligen bilen? Hon framställde kvinnliga bilister som oproblematiska 
medan manliga gjordes problematiska.

Elins argumentation tog avstamp i en jämställdhetsdiskurs. Den dis-
kursen pekade ut skillnader i arbetsfördelning mellan män och kvinnor i 
heterosexuella parrelationer som ett jämställdhetsproblem (jfr Roman & 
Peterson, 2011). Elin sammanförde därtill arbetsfördelningen i hushållet 
med fördelningen av transportmöjligheter mellan heterosexuella par (jfr 
Dobbs, 2007). Kvinnorna i Fokusgrupp E med bilintresserade kvinnor 
gjorde fler kopplingar mellan mäns bilanvändning och jämställdhetsdis-
kurser. Även vid följande tillfälle uppmuntrades de av genusrelaterade 
frågor från mig.

Emmy Men har ni reflekterat över det här med män som, bilen som 
manlig?

[…]
Elvira Jo visst har det väl varit så, att man har ju suttit bredvid och 

åkt med.
Emmy Ja.
Elvira Det har man ju gjort va, men det har handlat mycket om 

ekonomi som du säger.
Elin Mm.
Elvira Hemmafruar var det ju på min mammas tid, då var man ju 

hemmafru, inga pengar, man fick tilldelat pengar av man-
nen då.

Eleonora *Gud vad hemskt.*
Elvira Hushållskassa.
Emmy Mm.
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Elvira Men det är ju för att vi har kommit fram och det här jäm-
ställdhetstänkandet och lika lön för lika arbete och studier, 
utbildning och att allting har gått framåt, vi får det ju bättre 
och bättre så här.

[…]
Elvira Ja, jag upplever det inte som att, idag tycker jag inte att det 

är någon manspryl.

Elvira ifrågasatte den diskurs om bilen som maskulin som jag använde 
mig av när jag ställde frågan. I likhet med Elin använde hon sig också av 
en jämställdhetsdiskurs. Med hjälp av den beskrev hon dåtiden som ojäm-
ställd och nutiden som jämställd. Inom ramen för den kunde hon positio-
nera dåtidens kvinnor som ekonomiskt begränsade och undanhållna från 
bilkörning. Kvinnors bilkörning i samtiden kunde däremot framställas 
som positiv. Den kvinnliga bilisten blev en symbol för ökad jämställdhet. 
Användningen av jämställdhetsdiskurser fick på så sätt kvinnors bilkör-
ning att handla om något annat än miljöbelastning och att särskiljas från 
mäns bilkörning.80

I Jessica Enevolds (2004) artikel ”Regendered Narratives of Mobi-
lity: ’A Vroom With a View’ ” presenterades en liknande syn på kvinnors 
bilanvändning genom analysen av en feministisk handbok. I handboken 
uppmanades kvinnor att ge sig ut på vägarna och njuta av den frihet som 
det innebar. Enevold tolkade uppmaningen som ett sätt för kvinnor att 
ifrågasätta diskurser om bilen som maskulin och samtidigt anamma nya 
feminina subjektspositioner. Dessa bilburna feminina subjektspositioner 
knöts till frihet, rörlighet och makt (Enevold, 2004).

Det faktum att kvinnliga samtalsdeltagare på ett genusspecifikt sätt 
kunde framställa kvinnliga bilister som oproblematiska visade sig också i 
hur vissa samtalsdeltagare bemötte varandra. Bemötandet av Eleonora i 

80. Precis som i fallet med Fokusgrupp G och K kan den relativt homogena fokus-
gruppsammansättningen ha möjliggjort användningen av den här jämställdhets-
diskursen i Fokusgrupp E. Eftersom inga män var närvarande kunde kvinnorna 
tala om och positionera manliga bilister utan att samtidigt behöva sammanföra 
några av de andra samtalsdeltagarna med problematiska subjektspositioner.
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Fokusgrupp E med bilintresserade kvinnor var ett exempel på det. Eleo-
nora sa sig vara tekniskt intresserad av bilar. När hon berättade om sin 
erfarenhet av att själv renovera bilar reagerade Elvira och Elin på ett sätt 
som aktualiserade Eleonoras position som kvinna.

Elvira Va?
Elin Ojojoj.
[småskratt]
Eleonora Det är inte så avancerat.
Elvira En tjej.

Vid det här tillfället positionerades Eleonora som annorlunda samtidigt 
som hon bemöttes med förvåning och glädje. Som jag tolkar ordväxlingen 
så var det Eleonoras position som kvinna som gjorde att hennes tekniska 
kompetens och intresse för bilen framstod som både uppseendeväckande 
och positivt. Det som möjliggjorde den positioneringen, menar jag, var 
förhandlingar av både diskursen om bilen som maskulin och av den jäm-
ställdhetsdiskurs som jag visade att kvinnorna använda ovan. Med hjälp 
av dessa diskurser kunde kvinnorna bemöta Eleonoras bilintresse som 
ett uttryck för en omförhandling av makt mellan män och kvinnor. Det 
resulterade i att hon tillskrevs en subjektsposition som gjordes både opro-
blematisk och berömvärd.

Sammanfattningsvis visar dessa kvinnliga samtalsdeltagares tal om 
kvinnors (och mäns) bilkörning att diskursen om individuellt miljöan-
svar omförhandlades när genus- och jämställdhetsdiskurser åberopades. 
Kvinnors miljöbelastning kunde göras mindre allvarlig om den styrktes av 
en ”jämställdhetsvinst”. För män däremot uppstod ingen sådan möjlighet. 
Subjektspositionen som manlig bilist kunde tvärtom göras problematisk 
på grund av den genusspecifika positionen som man. Samtalsdeltagares 
användning av genus- och jämställdhetsdiskurser kunde alltså få som kon-
sekvens att kvinnors rättighet till bilen underströks och att kvinnliga bilis-
ter framstod som oproblematiska medan manliga gjordes problematiska.

Genusforskare inom transportforskningen har tidigare framhållit att 
relationen mellan kvinnors rätt till bilen och bilens miljöbelastning är 
konfliktfylld. Till exempel framhåller Dobbs (2005) att kvinnors tillgång 
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till bil är avgörande för deras möjligheter på arbetsmarknaden i Storbri-
tannien. Dobbs varnar för att en miljöanpassning av transportsystemet 
som inte ser kvinnors behov mycket väl kan få negativa konsekvenser 
för jämställdheten. Problemet kan således definieras som ett ödesval för 
jämställdhetsarbetet inom transportplaneringen: ska jämställdhet inom 
transportsektorn eftersträvas genom att kvinnor anpassar sig till mäns 
generellt mer bilorienterade och miljöpåfrestande transportmönster eller 
tvärtom (Rømer Christensen m.fl., 2007:69)?

AnSVArSTAgAnDe KVinnOr OCh OAnSVArigA män?
En genomgång av fokusgruppmaterialet väcker frågor om huruvida kvin-
norna och männen i studien i olika utsträckning ifrågasatte det individua-
liserade miljöansvaret. I läsningen av kapitel sex och sju kan den uppmärk-
samma läsaren ha drabbats av en känsla av genusobalans. Medan kvinnliga 
samtalsdeltagare i högre grad verkade använda sig av vad jag kallade pas-
sivt motstånd, där konkurrerande diskurser påvisade att individuellt mil-
jöansvar var svårt att införliva, så verkade männen i högre utsträckning 
använda sig av ett aktivt motstånd, där motdiskurser hjälpte dem att rikta 
kritik mot den individualiserade miljödiskursens utgångspunkter.81 Sam-
tidigt fanns det fokusgrupper som avvek från det mönstret.82

Nu ska jag undersöka den här skillnaden och pröva om den kan förkla-
ras med hjälp av genusdiskurser. Jag ska diskutera möjligheten att männen 
och kvinnorna förhöll sig till olika subjektspositioner och att dessa i sin 
tur skapade könsspecifika förutsättningar i förhandlingarna av det indivi-

81. I kapitel sex, som handlade om konkurrerande diskurser och där det indivi-
dualiserade miljöansvaret utsattes för passivt motstånd, förekom fler kvinnliga 
samtalsdeltagare än manliga. Närmare bestämt förekom samtalsdeltagare från 
fem fokusgrupper med kvinnor och tre fokusgrupper med män. I kapitel sju, som 
handlade om på vilka sätt det individualiserade miljöansvaret utsattes för aktivt 
motstånd, var situationen den omvända. Närmare bestämt förekom samtalsdelta-
gare från fem fokusgrupper med män respektive två fokusgrupper med kvinnor.

82. Den här studien är för liten för att dra långtgående slutsatser om förekomsten av 
fenomen i samtalen eftersom urvalet i sig har påverkat förekomsten i hög utsträck-
ning.
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dualiserade miljöansvaret. Begreppen problematiska och oproblematiska 
subjektspositioner hjälper mig att undersöka olika samtalsdeltagares möj-
ligheter att framställa sig själva som berömvärda individer.

män och oansvarighet
Jag börjar med att undersöka hur några av de manliga samtalsdeltagarna 
förhandlade bedömningen av subjektspositionen som oansvarig inom ramen 
för den individualiserade miljödiskursen. Tidigare beskrev jag hur några 
samtalsdeltagare förhöll sig till diskursen om män som miljöbelastande 
individer. Det var dock inga män i studien som positionerade sig som 
sådana miljöbelastande män. Däremot fanns det manliga samtalsdeltagare 
som utmärkte sig genom att inte göra subjektspositionen som oansvarig 
problematisk. Ett exempel var när Jens i Fokusgrupp J med fackligt och/
eller politiskt aktiva män menade att miljöfrågorna var ”uttjatade”. När 
han sa så framhöll han inte bara att han var kritisk till hur eller att miljö-
frågorna diskuterades. Han kunde också uppfattas som oansvarig av sin 
omgivning. Trots det sade han så. Jag tolkar det som att positionen som 
oansvarig därmed inte gjordes problematisk.

Jag ska visa på några fler tillfällen i samtalen mellan manliga samtals-
deltagare när jag menar att de förhöll sig på liknande sätt till subjektspo-
sitionen som oansvarig i relation till sin individuella miljöpåverkan. Min 
avsikt med det är att peka på att de vid dessa tillfällen förhöll sig på ett 
väsentligt annorlunda sätt till subjektspositionerna inom den individuali-
serade miljödiskursen än vad vissa kvinnliga samtalsdeltagare gjorde. Vid 
följande tillfälle berättade Jonas om hur han resonerade när han valde 
mellan cykel och bil till arbetet. Han sa:

Jonas Sen så är jag så, jag kör ju bil till och med till jobbet och det 
är två kilometer. Men jag vet ju det

Emmy Ja.
Jonas att det regnar…
Emmy Ja.
Jonas Jag vill inte bli blöt när jag kommer till jobbet, jag vill inte… 
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duscha när jag har cyklat dit och sådant där. Det är ju sådana 
grejer som spelar in, det är

Emmy Mm.
Jonas bekvämlighet och, sen tar det mer tid att cykla… Så är det 

ju.

Vid tillfället ovan positionerade sig Jonas på ett sätt som mycket väl kan 
uppfattas som att han prioriterade sin bekvämlighet framför miljön. Inom 
ramen för diskursen om individuellt miljöansvar skulle hans positionering 
kunna förknippas med subjektspositionen som oansvarig individ. Istället 
för att ta sitt individuella ansvar för miljön så lade han vikt vid att till 
exempel inte bli blöt.

Det här är ett uttryck för att diskursen om individuellt miljöansvar 
inte blev så dominerande i samtalet mellan männen i Fokusgrupp J. Men 
med det sagt så väcker positioneringen ändå vissa frågor. Vad krävdes för 
att samtalsdeltagare skulle kunna förhandla diskursen om individualiserat 
miljöansvar på ett sådant sätt som männen i Fokusgrupp J gjorde? För 
Jonas verkade det vid det här tillfället räcka med att påpeka att ansvars-
tagande i form av mindre bilkörning var lite mer besvärande än alter-
nativet. Mot bakgrund av det kunde han ifrågasätta diskursens relevans. 
I andra fokusgruppsamtal verkade det nödvändigt att framhålla att det 
var både dyrare och mer tidskrävande att välja det mer miljövänliga for-
donet.

Jag tolkar denna olika grad av förklaringar som ett sätt för dessa sam-
talsdeltagare att förhålla sig till subjektspositionen som oansvarig i relation 
till sin miljöbelastning. Skillnaden var dock att medan vissa samtalsdelta-
gare, däribland Jonas, inte distanserade sig från den subjektspositionen så 
gjorde andra samtalsdeltagare det genom att noggrant motivera varför de 
betedde sig som de gjorde. På så sätt underströk de sin distans till sub-
jektspositionen som oansvarig. Vid ett annat tillfälle använde Jonas ordet 
lat för att beskriva sig själv.

Jonas Jag är ju jag är lite lat också, jag skulle vilja ha, litegrann som 
du säger att man bara sätter sig och vilar när man åker till  
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 [stad] … Min så här optimala utopia, så, det är om alla bilar 
har något vagnsystem, så att när jag kör ut på motorvägen 
så istället kör jag upp på en… räls

Emmy Mm.
Jonas och sen går jag autopilot till [stad] och under tiden kan jag 

sova om jag vill.
[…]
Jens Och vid längre resor kan det ju vart – jag tycker det är roligt 

att köra bil också så att
Joakim Det gör jag med så
Jens Man bestämmer själv, får köra lite, kan gasa på…
Emmy Ja mm.
Johan Jag har inget emot att köra bil heller och jag tycker om att 

åka tåg det är två olika.
Jens Ja ja visst, så att det är inget som utesluter det andra.
[…]
Jonas Men sen är det det att åker man bil då slipper man alla 

andra.
Johan Människor.
Jonas En del, alla andra
Emmy Mm.
Jonas människor är inte jobbiga men det finns en del som är jäv-

ligt störiga rent ut sagt.
Emmy Ja.
Jonas Och säg så här (du så här x på tåget) och någon jävel sitter 

och skriker i telefonen… Och då faller ju hela det här, åka 
tåg och koppla av. 

Vid det här tillfället enades Jens och Joakim om att de tyckte om att köra 
bil. De framställde samtidigt personliga preferenser som viktiga när det 
gällde transportval. Att uppskatta bilkörning gjordes därmed till en rimlig 
orsak att välja bilen framför tåget. Det här skiljde männen från många 
andra samtalsdeltagare. Medan andra personer förklarade sitt val av bilen 
med utgångspunkt i transportsystemets utformning eller ekonomiska och 
tidsrelaterade motiv, så hänvisade männen i Fokusgrupp J med fackligt 
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och/eller politiskt aktiva män vid sidan av dessa motiv även till sina per-
sonliga preferenser.83

Personliga preferenser åberopades också i viss mån i samtalet mellan 
männen i Fokusgrupp H med manliga bilister.

Holger Det var det var det första jag gjorde när jag gick i pension. 
Vet du vad jag bestämde mig för då, nu ska jag bli mycket 
bättre på miljö, sortering.

[…]
Holger Det funkar nu.
Henrik Javisst.
Holger … Ja jag har kört det… jag tar ju inte varenda grej men 

mycket mycket bättre
Henrik Mm.
Holger än när jag jobbade.
Henrik Ja (xx)
Hemming Det är klart… man slänger ju inte ett batteri eller jag menar 

jag…
Holger Nej nej.
Henrik Nej.
Hemming från en ficklampa och något sådant där va
Holger Och nu ser jag att jag kan… ta hand om det på ett annat 

sätt, jag har tid med det va.
Hemming Men sen
Holger Prioriterar det.
Hemming det där, jag håller ju inte på och, samlar tetrapak och sådant 

där.
Emmy Mm.
Hemming Det gör jag inte.
Emmy Sköljer ur allt.

83. Johan invände vid det här tillfället mot de andra männens resonemang. Han accep-
terade inte att det fanns en motsättning mellan att välja tåget och att uppskatta 
bilkörning. Hans positionering låg i högre utsträckning inom ramen för diskursen 
om individuellt miljöansvar än vad Jens, Joakims och Jonas positioneringar gjorde.
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Holger Jo det gör (jag).
Hemming Ja *det har jag att göra om ett par år.* [syftar på sin pen-

sionering]
Holger Ja det kan du börja med.

Medan Holger positionerade sig som en ansvarstagande individ inom 
ramen för diskursen om individuellt miljöansvar så positionerade sig 
Hemming på ett annat sätt. Både Holger och Hemming förhöll sig till 
diskursen om individuellt miljöansvar när de diskuterade relevansen av 
källsortering, men Hemming, som framhöll att han inte källsorterade, 
förklarade inte sin positionering särskilt utförligt. Han poängterade dock 
att han inte slängde batterier var som helst. När han sa så tilldelade han 
personer som inte tog hand om uttjänta batterier en subjektsposition som 
oansvariga. Den positionen framställde han som problematisk. Men när 
det handlade om källsortering konstaterade han snarare sitt val (”det där 
gör jag inte”) än motiverade det. Att inte källsortera förknippades inte 
med den problematiska oansvariga subjektspositionen.

Dessa resonemang fördes mellan männen i de fokusgrupper där mot-
diskurser till den individualiserade miljödiskursen förekom. Genom de 
här exemplen vill jag peka på att det i vissa fokusgruppsamtal med män 
verkade finnas en möjlighet att positionera sig som icke-ansvarstagande 
utan att för den skull förhålla sig till att subjektspositionen som oansvarig 
i relation till sin miljöpåverkan kunde göras problematisk.

När dessa positioneringar sätts i relation till hela fokusgruppmate-
rialet blir det tydligt att sådana här uttalanden inte gjordes av kvinnliga 
samtalsdeltagare. Bland dem är det svårare att finna hänvisningar till per-
sonliga preferenser, till lathet eller att se en frånvaro av förklaringar när 
de positionerade sig i relation till den individualiserade miljödiskursens 
relevans. Det verkar därför som att möjligheten att positionera sig som 
icke-ansvarstagande utan att den subjektspositionen gjordes problematisk 
främst var förbehållen (vissa) män i studien. Frågan är om dessa mäns ”fri-
het” att positionera sig som icke-ansvarstagande i relation till diskursen 
om individuellt miljöansvar möjliggjordes av deras positioner som män.
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Kvinnor och oansvarighet
Vad finns det då som talar för att kvinnorna i materialet undvek subjekts-
positionen som oansvarig i relation till sin miljöpåverkan på grund av att 
den positionen gjordes mer problematisk för dem?

Jag nämnde tidigare att kvinnorna verkade använda sig av konkur-
rerande diskurser i högre utsträckning än männen. När de använde de 
konkurrerande diskurserna förhöll de sig samtidigt till risken att positio-
neras som oansvariga. Jag ska ge ett exempel på hur en sådan positionering 
gick till. När Elin i Fokusgrupp E med bilintresserade kvinnor, i en dialog 
som även citerats ovan, förklarade varför hon ibland körde bil använde 
hon sig av flera diskurser som konkurrerade med den individualiserade 
miljödiskursen.

Elin Men just när det gäller… vissa grejer måste man bara ha 
gjort, man är i behov av ett gäng blöjor och toapapper

Emmy Ja visst
Elin och det här ICA Maxi är ju faktiskt ganska schysst att åka 

till och köpa allt det där.
Elvira Mm mm.
Emmy Ja.
Elin Och det är inte så lätt att ta sig kollektivt med alla dessa 

påsar och, så att då är bilen ett suveränt verktyg för det.

Elin beskrev sina motiv att ta bilen på ett sätt som skiljde sig markant 
från hänvisningen till personliga preferenser eller frånvaron av förkla-
ringar över huvud taget. Istället begränsade hon relevansen hos diskursen 
om individuellt miljöansvar, i form av påbudet att minska sin bilkörning, 
genom att hänvisa till sitt liv som småbarnsförälder, till kollektivtrafikens 
utformning och till bilens praktiska fördelar. Elins positionering skiljer 
sig tydligt från Jonas positionering när han förklarade varför han tog bilen 
till jobbet två kilometer bort.

Jag menar att skillnaden mellan dessa positioneringar är betydelsefull 
när det gäller hur kvinnliga respektive manliga samtalsdeltagare förhöll 
sig till att positioneras som oansvariga i relation till sin miljöpåverkan. 
Både Jonas och Elin förklarade sina val av bilen med att det blev för 
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besvärligt för dem att välja andra, till exempel mer miljövänliga, trans-
portsätt. Men medan Jonas beskrev en kort cykeltur som för besvärlig 
för att den tog mer tid och för att han kunde bli svettig eller blöt av 
regn, så framställde Elin en resa med kollektivtrafiken efter storhand-
ling som för besvärlig. Elin hänvisade däremot inte till någon personlig 
preferens som förklarade hennes val av färdsätt. Istället placerade hon 
förklaringen till transportvalet utanför sig själv och hänvisade till trans-
portsystemets förutsättningar. Därtill framställde hon sitt behov av bilen 
som omsorgsrelaterat. Hon positionerade sig som mamma samtidigt som 
hon förhandlade och begränsade relevansen av diskursen om individuellt 
miljöansvar vid specifika tillfällen i hennes liv. Sammantaget gör dessa 
olika komponenter i Elins framställning av sin valsituation att det blir 
svårt att förstå Elin som lat. Hon ägnade sig trots allt åt hushållsarbete 
när hon tog bilen till affären. Däremot finns det inte lika mycket som 
motverkar positioneringen av Jonas som ”alltför bekväm” när han beskrev 
en kort cykeltur som besvärlig.

Min poäng här är inte att Jonas aldrig gjorde omsorgsrelaterade posi-
tioneringar som förklarade hans val av bilen, för det gjorde han. Poängen 
är snarare att Elin aldrig positionerade sig på det sätt som Jonas gjorde. 
Inte heller talade andra kvinnliga samtalsdeltagare om hur roligt det var 
att köra bil med andemeningen att det därför var mindre rimligt att välja 
ett mer miljövänligt transportsätt. Jag tolkar det som tecken på att kvinn-
liga samtalsdeltagare i högre utsträckning distanserade sig från subjekts-
positionen som oansvarig i relation till sin miljöpåverkan. Därmed menar 
jag att deras eventuella oansvarighet också gjordes problematisk.

Kvinnor och samvetsgrant ansvarstagande
Medan det fanns sätt att positionera sig som verkade förbehållna männen 
i studien, så fanns det andra sätt att positionera sig som verkade nästan 
lika förbehållna kvinnorna. Ett exempel figurerade när några kvinnliga 
samtalsdeltagare förhandlade förekomsten av dåligt samvete och skuld i 
relation till diskursen om individuellt miljöansvar. I samtalet mellan de 
kvinnliga turismstudenterna i Fokusgrupp B blev det här särskilt tydligt, 
vid ett tillfälle som jag även citerade i kapitel sju. Kvinnorna tillskrev sig 
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dåligt samvete på grund av sin miljöpåverkan och förhandlade tillsam-
mans allvaret i den känslan. Så här kom det till uttryck:

Beatrice Men jag kan också känna så att jag menar, jag tror inte att 
klimatet kommer lösas utan politiska beslut och så.

Någon Nej.
Beatrice Men för min egen del, så vill jag på något sätt… det har 

kanske mer med mitt eget samvete och min egen så här, 
[med tvekan:] heder, jag vet inte, att när jag vet så mycket 
om vad som händer så måste jag också agera för det.

Någon Just det.
Beatrice Det blir jättekonstigt i min hjärna annars.

Som jag framhöll i kapitel sju så innebar den här positioneringen att 
Beatrice använde sig av både den individualiserade miljödiskursen och 
motdiskursen som betonade samhällets miljöansvar. Det är inte i sig för-
vånande att någon använder sig av flera diskurser samtidigt och på det 
sättet gör en något motsägelsefull positionering. Men motstridigheten 
mellan de här två diskurserna kan ses som ett tecken på att det var pro-
blematiskt för Beatrice att enbart positionera sig inom ramen för mot-
diskursen. Att utmana den individualiserade miljödiskursen kan innebära 
en risk att uppfattas som oansvarig i relation till sin egen miljöpåverkan. 
När Beatrice poängterade att hon var kritisk till det meningsfulla med 
enskilda individers handlingar och samtidigt framhöll att hon ägnade sig 
åt individuellt ansvarstagande för miljön, kan det därför tolkas som ett 
uttryck för att hon förhöll sig till att subjektspositionen som oansvarig 
var problematisk.

Ett annat tillfälle när kvinnorna i Fokusgrupp B distanserade sig från 
en subjektsposition som oansvarig för sin miljöpåverkan och förhandlade 
den på ett sätt som gjorde den problematisk återges i följande utdrag:

Beata Min sambo har fått mig att källsortera, jag tycker att det är 
svinjobbigt.

[småskratt]
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Beata Varje gång vi måste gå iväg med grejerna till sophuset, jag 
bara, åååhh.

[småskratt]
Beata Och det, jag skäms för att jag tycker det men det blir verk-

ligen så här, ett extra moment i min vardag som inte är 
särskilt roligt… Och tyvärr så känner jag inte att

Beatrice Jätteroligt.
[småskratt]
Beatrice Skojar.
Beata jamen, nej men, tyvärr så känner jag inte att det ger mig 

någonting för jag har hört att de ändå sopar ihop allting i 
samma maskin här i [hemstaden].

Jag tolkar Beata som att hon här distanserade sig ifrån en subjektsposition 
som miljömedveten kvinna inom ramen för diskursen om kvinnor som 
mer miljömedvetna än män. Den distanseringen fick de andra kvinnorna 
att skratta. Därefter tillskrev hon sig skuldkänslor för positioneringen. 
En jämförelse mellan Beatas tal om källsortering och Hemmings tal om 
detsamma (som återgavs ovan) gör att vissa tydliga skillnader framträder. 
I Hemmings fall blev positioneringen som icke-sorterande inget han till-
skrev sig skuldkänslor inför. Den blev heller inte uppseendeväckande eller 
underhållande. Till skillnad från Hemming menar jag att Beata förhöll sig 
till risken att hennes positionering skulle göras problematisk på grund av 
hennes kritiska inställning till källsortering. Talet om skuldkänslor mins-
kade den risken. Hon gjorde samtidigt subjektspositionen som oansvarig i 
relation till sin miljöpåverkan problematisk. För Hemming däremot gjor-
des utrymmet för icke-ansvar större. Det gjordes inte lika problematiskt.

Vid ett annat tillfälle gjorde Barbara i samma fokusgrupp något som 
skulle kunna betraktas som en bekännelse av bristande miljöansvar.

Barbara Men jag önskar i alla fall att jag skulle kunna vara bättre 
på att påverka mina… medmänniskor till att, jamen tänka 
mer på miljön. Jag önskar att jag kunde göra det bättre på 
ett sätt… Att jag kanske inte skulle åka så mycket bil när 
jag är hemma…
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Beata Nej jag skäms lite för mig själv när jag sitter där.
Barbara Ja men precis, man skäms lite för vad man sitter och säger 

här, jag tycker synd om min familj att jag har framställt dem 
som

[skratt]
Barbara *Nämen* det här att jag önskar verkligen att jag kunde, bli 

bättre på att… vara, schysst mot
Någon Mm.
Britta Alltså jag tror det handlar om att bara man, även om man 

själv kanske inte riktigt är så miljövänlig som man vill vara, 
eller ens nära och kära inte är det, men jag tror ändå det att 
om man väl börjar tänka på det så tror jag… att man, det 
kanske ändrar sig i framtiden eller… så länge man har det 
i huvudet att det går runt och man tänker på det så kanske, 
det blir en förändring lite senare och man kanske kommer 
på saker och ting.

Vid det här tillfället förhandlade kvinnorna i Fokusgrupp B relevansen av 
känslor som dåligt samvete och skuld i relation till subjektspositionerna 
som en oansvarig respektive ansvarstagande individ. De intog självmed-
vetna och samvetsgranna subjektspositioner där de lyfte fram sina egna 
tillkortakommanden, reflekterade över dem och distanserade sig ifrån 
dem. De tog på sig ansvar för sina brister som miljöbelastande individer. 
Det här sättet att positionera sig verkar förbehållet kvinnliga samtalsdel-
tagare i studien (jfr Elvin-Nowak, 1999), även om det förekom att också 
män förhöll sig till närvaron av ett dåligt samvete.

Genusspecifika förutsättningar för ansvar
För att försöka förstå den till synes genusrelaterade skillnaden mellan 
vilka samtalsdeltagare som gjorde vilka positioneringar så har jag använt 
begreppen problematiska och oproblematiska subjektspositioner. Bakom 
min användning av dem finns ett antagande om att vissa subjektspositio-
ner kan framstå som mer klandervärda för vissa individer än för andra. 
Det här hänger samman med att individer positioneras på olika sätt av 
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diskurser. Genusdiskurser kan till exempel positionera män och kvinnor 
på olika sätt och på så vis tilldela dem olika förhandlingsutrymme i rela-
tion till diskurserna (Weedon, 1987:25f ). Det är också relevant att fråga sig 
vilka dessa diskurser var. Vilka verklighetsbeskrivningar kan göra kvinnligt 
ansvarstagande för sin miljöpåverkan mer nödvändigt eller angeläget än 
manligt ansvarstagande?

Eftersom mönstret i materialet pekar på en skillnad mellan samtals-
deltagare som kan förknippas med deras positioner som män och kvinnor, 
blir genusdiskurser relevanta platser att söka efter förklaringar på. Frågan 
blir då om genusdiskurser kan ha inneburit att subjektspositioner knutna 
till det individualiserade miljöansvaret gjordes problematiska och opro-
blematiska i olika utsträckning för kvinnor respektive män.

De diskurser som jag hänvisade till tidigare i kapitlet, om kvinnor som 
mer miljömedvetna och män som miljöbelastande individer, har på olika 
sätt framträtt inom forskning om genus och miljö. Samtidigt ser jag inte 
dem som tillräckliga förklaringar till att ansvarstagande för miljön fram-
stod som mer viktigt för kvinnor än för män. Som jag har visat ifrågasat-
tes båda dessa diskurser av vissa av samtalsdeltagarna själva. De gjordes 
inte heller dominerande på ett sådant sätt att de verkade nödvändiga att 
förhålla sig till.

För att finna andra relevanta diskurser kan dock genusforskning från 
andra empiriska fält än miljöområdet vara relevant. Jag syftar då på forsk-
ning som har berört synen på ansvarstagande, oansvarighet och ansvars-
fördelning mellan män och kvinnor. Ett område inom genusforskningen 
där femininitetsdiskurser har visats knutna till ansvarstagande är studier 
av ansvaret för hushållarbete (Carlstedt & Forssén, 1999). Ett exempel är 
Magnusson som har visat att acceptans för en persons viljestyrka kan för-
behållas män, medan ansvarstagande och skuldkänslor i relation till barn, 
arbete och hushållsarbete kan förbehållas kvinnor i heterosexuella pars 
förhandlingar av sina relationer och sin arbetsfördelning (Magnusson, 
2006:115–121). Ylva Elvin-Nowak (1999; 2001) har vidare poängterat att 
kvinnors ansvarstagande och skuldkänslor förknippade med yrkesarbete 
och barn är högst genusspecifika. Närmare bestämt var det positionen 
som mödrar som aktualiserade både ansvar och skuld hos kvinnorna som 
Elvin-Nowak intervjuade. Kvinnorna gav uttryck för en vardaglig känsla 
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av skuld som uppstod i relation till deras barn (Elvin-Nowak, 2001).
Ett annat forskningsfält som i hög grad har problematiserat ansvars-

tagande femininitetspositioner och oansvariga maskulinitetspositioner är 
genusforskning om förskolan. Christian Eidevald visade i sin avhandling 
att de studerade förskolelärarna bemötte barnen på ett sätt som återska-
pade föreställningar om flickor som ansvarsfulla och pojkar som mindre 
ansvarsfulla. Eidevald menar att förskolelärarna på så sätt upprätthöll 
dominerande diskurser om flickor och pojkar som ansvarsfulla i olika 
utsträckning (Eidevald, 2009:134–144). Att begripliggörandet av ansvars-
fördelning, ansvarstagande och oansvar i samtalsdeltagares förhandlingar 
av miljöansvar kan ha formats av genusdiskurser verkar alltså inte otänk-
bart, sett till hur ansvarstagande har analyserats inom genusforskningen.

För att synliggöra den här genuspräglade skillnaden menar jag därför 
att det är rimligt att tala om problematiska femininitetspositioner och opro-
blematiska maskulinitetspositioner knutna till individuell oansvarighet för 
miljön. Då syftar jag på hur subjektspositionen som oansvarig i relation till 
sin individuella miljöpåverkan gjordes mer klandervärd och problematisk 
för kvinnor än för män. Det ledde till att kvinnorna hade mer att riskera 
om de inte distanserade sig från miljörelaterad oansvarighet. Jag menar 
att vissa samtalsdeltagare hanterade den risken genom att tillskriva sig 
dåligt samvete och ett samvetsgrant förhållningssätt. Men de kunde också 
hantera den genom att peka på att det individualiserade miljöansvaret var 
svårt att införliva i deras livssituation, även om de ville göra det. Samti-
digt kunde vissa män distansera sig ifrån ansvarstagande för miljön med 
hänvisning till att det inte passade deras personliga preferenser. De kunde 
positionera sig som icke-ansvariga utan att den subjektspositionen gjordes 
problematisk. Maskulinitetspositioner knutna till individuell oansvarighet 
för miljön möjliggjorde detta.

Samtidigt som materialet tyder på att genusdiskurser fick subjektspo-
sitionen som oansvarig i relation till sin miljöpåverkan att bli mer pro-
blematisk för kvinnor än män, förefaller även dessa bedömningar ha varit 
förhandlingsbara. Det fanns exempel på män som positionerade sig som 
ansvarstagande och kvinnor som inte gjorde det. De problematiska fe-
mininitetspositionerna och de oproblematiska maskulinitetspositionerna 
knutna till individuell oansvarighet för miljön ska därför förstås som en 
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av många omständigheter som formade samtalsdeltagares ställningsta-
ganden och positioneringar.

En annan omständighet som formade samtalsdeltagares positione-
ringar kan ha varit klassdiskurser, eventuellt i samspel med genusdiskurser. 
Jag syftar då på hur några av samtalsdeltagarna positionerade sig själva 
och varandra med hjälp av diskurser om klasstillhörigheter och klass-
skillnader. Tecken på att klassdiskurser kan ha inverkat på förhandling-
arna om innebörden av oansvarighet finns till exempel i hur de kvinnliga 
turismstudenterna i Fokusgrupp B positionerade sig. Deras samtal kan 
tolkas utifrån ett samspel mellan diskurser knutna till genus och till klass.

Som jag visade ovan så kunde dessa kvinnor i ena stunden berätta om 
ett beteende eller en känsla som de hade och i andra stunden be om ursäkt 
för det beteendet eller säga sig ha dåligt samvete för det. Genusforskaren 
Fanny Ambjörnsson beskriver ett besläktat förhållningssätt hos tjejerna i 
hennes studie som gick på samhällsvetarprogrammet. De pendlade mel-
lan att agera ut föreställningar om hur tjejer ”är” och att förhålla sig dis-
tanserat och reflekterande till dem. Ambjörnsson tolkar det beteendet 
som ett historiskt etablerat sätt för den västerländska medelklassen att 
positionera sig som intelligent och samtidigt distansera sig ifrån arbetar-
klass- och överklasspositioner. Hon framhåller hur genus och klass kunde 
vävas samman genom positioneringar som reflexiv, empatisk och respekta-
bel (Ambjörnsson, 2004:75ff ). Med det i åtanke kan ordväxlingen mellan 
kvinnorna i Fokusgrupp B framstå som ett sätt att visa samhörighet med 
både ansvarsfulla femininitetspositioner och reflexiva medelklasspositioner. 
Kvinnornas positioner som studenter är visserligen svåra att förstå som 
välbärgade. Samtidigt var de i och med detta ”kunskapsarbetare”. Det var 
också något som framkom i deras sätt att samtala. De visade mig och var-
andra att de använde kunskap för att motivera sina ställningstaganden och 
reflektioner. Ambjörnssons resonemang om samspelet mellan femininite-
ter och klass kastar alltså nytt ljus över den självreflektion som kvinnorna 
i Fokusgrupp B med kvinnliga turismstudenter ägnade sig åt. Det talar 
för att deras distansering från den problematiska femininitetspositionen 
som oansvarig i relation till sin miljöpåverkan även formades i samspel 
med deras positioner som medelklasskvinnor.

Det fanns också andra fokusgrupper där klassrelaterade positione-
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ringar verkade samspela med förhandlingar av genusdiskurser. Men i de 
fallen innebar det att subjektspositionen som oansvarig i relation till sin 
miljöpåverkan framstod som mer möjlig att inta.

medelklassdistans och oansvarighet
Nedan ska jag undersöka två samtalssekvenser som jag menar synliggör 
förhandlingar av både genusdiskurser och klassdiskurser. I det första fal-
let handlar klassdiskurserna om en yrkesrelaterad position, i det andra 
fallet handlar de om en positionering knuten till pengar och ekonomiska 
tillgångar. Den första situationen utspelade sig mellan kvinnorna i Fokus-
grupp A med kvinnliga truckförare. Dessa kvinnor positionerade sig både 
mer kritiskt och mer distanserat till det individualiserade miljöansvaret 
än vad de andra kvinnliga samtalsdeltagarna gjorde. Vid följande tillfälle 
förhandlade kvinnorna innebörden av både ansvarstagande och oansva-
riga subjektspositioner med hjälp av humor.

Astrid Du har ju rest också nu nyligen [till alicia].
Alicia Ja.
Astrid Tänkte du på
Annie Hon ska resa hela tiden, tänk på
Astrid Tänkte du på hur mycket du spydde ut där samtidigt som 

du reste?
Alicia Ja, jag kände det var
Astrid Du kände det med en gång att
Alicia Ja visst.
[astrid skrattar]

Tanken på att Alicia skulle ha funderat över sin miljöpåverkan under 
flygresan till Thailand framställdes vid det här tillfället som en komisk 
och något absurd idé. Jag tolkar samtalssekvensen som att Astrid, Annie 
och Alicia ironiserade över den ansvarstagande individen. De distanserade 
sig från personer som reflekterade över något till synes absurt, nämligen 
individer som lade fokus på sina individuella koldioxidutsläpp när de reste 
på semester. Kvinnornas distansering kan tolkas som ett uttryck för att de 
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framställde det som absurt att den efterlängtade och välförtjänta semes-
tern skulle svärtas ned av tanken på koldioxidutsläpp. De talade vid andra 
tillfällen om hur viktig semestern var för dem, på ett sätt som stödjer den 
tolkningen. Agneta berättade exempelvis att hon jobbade över för att spara 
pengar till resan.

Jag menar att kvinnorna positionerade sig distanserat till det individu-
aliserade miljöansvaret och framställde den ansvarstagande individen som 
absurd eller komisk. Det innebär att deras positionering var väsensskild 
från samtalen i Fokusgrupp B med kvinnliga turismstudenter eller Fokus-
grupp C med beresta kvinnor. Skillnaden låg i att kvinnorna i Fokusgrupp 
A inte på samma sätt tog avstånd från subjektspositionen som oansvarig 
i relation till sin miljöpåverkan. Det som är intressant med ordväxlingen 
i Fokusgrupp A med kvinnliga truckförare är att deras positioner som 
kvinnor inte verkade försvåra deras humoristiska förhållningssätt till sub-
jektspositionen som oansvarig i relation till sin miljöpåverkan.84

Dessa kvinnor kunde i egenskap av att vara truckförare positioneras 
som arbetare, då yrkesarbete och utbildningsnivå är en dimension som 
historiskt har knutits till klass (Skeggs, 2000). Jag utgår dock från att klass 
är något som kontinuerligt konstrueras och förhandlas i samtal, precis 
som genus.

Huruvida kvinnorna i Fokusgrupp A med kvinnliga truckförare för-
höll sig till sin yrkesposition eller ej är inte uppenbart, varken vid det här 
tillfället eller i allmänhet under fokusgruppsamtalet. Trots det är deras yr-
kesposition en möjlig förklaring till hur det kom sig att den problematiska 
femininitetspositionen som oansvarig i relation till sin miljöpåverkan inte 
gjordes relevant. På samma sätt som jag har hävdat att de kvinnliga stu-
denterna i Fokusgrupp B förhandlade sin samhörighet med en klassrelate-
rad subjektsposition som beskrev dem som intelligenta och reflekterande 
kunskapsarbetare, vill jag alltså pröva tanken om kvinnorna i Fokusgrupp 
A förhöll sig till en annan klassrelaterad subjektsposition som arbetare 
som beskrev deras förhållningssätt till miljöansvar. Medan studenternas 

84. Jag hävdar inte att de förstod sig som oansvariga i relation till miljön. Min poäng 
är att de inte distanserade sig från vad som kunde positioneras som oansvarighet 
såsom andra, särskilt kvinnliga, samtalsdeltagare gjorde.
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positioneringar sammanföll med att individuell oansvarighet i relation 
till miljön gjordes problematisk, kunde en motsatt process skönjas hos 
truckförarna. De föreföll mer fria att ifrågasätta diskursen om individuellt 
miljöansvar och kunde inta en position som icke-ansvarstagande utan 
att framställa den som problematisk. De kunde formulera kritik mot det 
individualiserade miljöansvaret utan att försäkra sig om att inte framstå 
som oansvariga.

En tolkning av hur det kom sig att deras förhandlingsutrymme i rela-
tion till diskursen om individuellt miljöansvar kom att bli större är alltså 
att deras yrkesposition möjliggjorde andra femininitetsdiskurser än stu-
denternas ”yrkesposition” gjorde. Att kvinnorna i just den här fokusgrup-
pen använde sig av distans och humor när de talade om det individualise-
rade miljöansvaret kan i en sådan här studie samtidigt alltid vara en fråga 
om urval. Andra truckförare hade kunnat förhandla diskursen på ett annat 
sätt. Jag menar dock att möjligheten att distansera sig från ansvarsta-
gande i samtalet mellan kvinnorna i Fokusgrupp A är intresseväckande på 
samma sätt som frånvaron av sådan distans i så många andra fokusgrupper 
med kvinnor är det. Det är också intresseväckande att flertalet av samtals-
deltagarna i de tre fokusgrupper där motdiskurser användes, det vill säga 
Fokusgrupp A, H och J, positionerade sig som arbetarklassrepresentanter 
eller kan positioneras som arbetare utifrån sin yrkesposition.85

Den andra samtalssekvensen som väcker frågor om huruvida för-
handlingar av klassdiskurser samspelade med förhandlingarna av genus-
diskurser i relation till miljöansvar utspelade sig i Fokusgrupp E med 
bilintresserade kvinnor. Även Elvira i Fokusgrupp E gav uttryck för ett 
distanserat förhållningssätt till sitt ansvarstagande för miljön. En skill-
nad mot ovanstående ordväxling var dock att Elviras positionering vid 
det aktuella tillfället gjordes problematisk av de andra samtalsdeltagarna. 
Kvinnorna talade här om vad bilen betydde för dem:

85. Männen i Fokusgrupp J med fackligt och/eller politiskt aktiva män positionerade 
sig som representanter för arbetarklassen och ”folket”. Vid sidan av sitt fackliga 
engagemang hade de även nuvarande eller tidigare yrkespositioner som positio-
nerade dem som arbetare.
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Elvira För jag då
Elin Ja.
Elvira för mig är ju bilen viktig, just för att det är en frihet, men 

den talar också lite om vem jag är.
Elin Ja just det.
Eleonora Mm.
Elvira Jag har en relativt ny BMW, det känns rätt härligt att glida 

fram vid golfbanan för då ligger man på plus redan när man 
kommer va.

[skratt]
Elin Det är på minus du ska ligga på golfbanan.
[skratt]
Elvira Jo men alltså
Elin Eller hur.
Elvira istället för att komma i en gammal Toyota någonting va.
Elin Ja.
Elvira Alltså för mig är det… alltså det visar att 
Elin Mm.
Elvira ja… här kommer en tjej som ja, är ett bra parti alltså som 

[småskrattar]
Eleonora Spelar ingen roll hur man spelar (man är ändå som)
[skratt]
Elin Hon har bara en snygg bil.
Elvira Ja jag är ärlig när jag säger det.
Emmy *Ja men det är ju. [småskrattar] Det är bra.*
Elvira Jag tycker det är härligt.
Emmy Ja.
[elvira skrattar]
Emmy En positiv symbol.
Elvira Ja ja.
Elin Du vill bli förknippad med bilen… Eller…?
Elvira Nja eller det visar lite att
Elvira Mm, vem du är, mm.
Elvira jag har valt den bilen för jag tycker den är bäst.
Elin Mm.
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Elvira Och jag tycker den är ursnygg och jag har råd att köpa en 
sådan bil.

Elin Mm.
Elvira Kontant.
[…]
Elvira [småskrattar] Jag är unik kanske.
Eleonora Nej.
[skratt]
Elvira Nej men för, i det här sällskapet i alla fall.

Det bemötande som Elvira fick vid det här tillfället tolkar jag som att 
hennes positionering gjordes problematisk av de andra kvinnorna. Elin 
och Eleonora bemötte henne med humor som hon inte själv svarade an 
på. Tvärtom påpekade hon sin ärlighet. Därigenom menar jag att hennes 
ställningstagande ifrågasattes och gjordes problematiskt. 

I Elviras fall är det svårt att skilja förhandlingar av klassdiskurser från 
förhandlingar av genusdiskurser. Tre saker var så vitt jag kan se utmär-
kande med hennes positionering. För det första verkade hon vid tillfället 
ovan inte alls förhålla sig till den individualiserade miljödiskursen. För 
det andra talade hon om sin relation till bilen på ett sätt som ingen annan 
kvinna i studien gjorde (jfr Landström, 2006). För det tredje var hennes 
sätt att tala om sin tillgång till pengar unikt sett till alla fokusgruppsamtal. 
Jag menar alltså att Elvira vid det här tillfället inte förhöll sig till diskursen 
om individuellt miljöansvar. Det innebar också att hon inte förhöll sig ak-
tivt till subjektspositionen som oansvarig i relation till miljön. Det märks 
till exempel genom att bilens miljöpåverkan förblev okommenterad. Hon 
tillskrev sig inte något dåligt samvete och använde inte någon kompen-
sationsstrategi i samband med att hon sa sig känna starkt för sin bil. Det 
är samtidigt svårt att hävda med bestämdhet att det var med anledning 
av detta som hennes position gjordes problematisk.

Både Elviras sätt att tala om pengar och om sin syn på bilen var ut-
märkande. De var utmärkande på sätt som gränsade till både klass- och 
statusdiskurser samt genusdiskurser. När Elvira talade om pengar positio-
nerade hon sig som välbärgad och menade att det var fördelaktigt om det 
syntes att så var fallet. Hon förhöll sig alltså till sitt ekonomiska kapital 
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på ett specifikt sätt, som något hon var stolt över att visa för andra. När 
hon talade om sin bil tilldelade hon bilen en möjlighet att ge henne en 
statusfylld position i andra människors ögon (jfr Böhm m.fl., 2006; Hen-
riksson, 2014). Bilen differentierade henne från andra människor (med 
sämre bilar). Därtill var den relation till bilen som hon tillskrev sig intres-
seväckande i relation till hennes position som kvinna. Hon framställde 
sig som en kvinna vars identitet kom till uttryck på ett fördelaktigt sätt 
med hjälp av bilen. Hon tillskrev sig en emotionell relation till bilen (jfr 
Landström, 2006).

Elvira förhandlade och utmanade således flera olika diskurser samti-
digt. Hennes positionering aktualiserade och förhandlade diskurser som 
berörde ansvarstagande för miljön, femininitetspositioner knutna till bilen 
och förhållningssätt till pengar. Med det i åtanke blir det svårt att hävda att 
Elviras position gjordes problematisk främst på grund av hennes neglige-
ring av och frihet från diskursen om individuellt miljöansvar och hennes 
position som kvinna. Hon utmanade ju samtidigt femininitetsdiskurser 
genom att omförhandla kvinnors relation till bilar; kanske var det en orsak 
till att hon tilldelades en problematisk subjektsposition?

Men det kan också ha varit hennes framställning av sin ekonomiska 
ställning. När hon nämnde sin delaktighet i en traditionellt klasspräglad 
aktivitet som golf och samtidigt poängterade att hon köpt sin enligt henne 
ansedda bil kontant gjorde hon anspråk på en statusfylld och välbärgad 
subjektsposition. Hon framställde därtill den positionen som något hon 
eftersträvade. Genom att tala om sin ekonomiska ställning på detta ex-
plicita vis utmärkte hon sig.

Sammanfattningsvis finns det många möjliga tolkningar av vad som 
gjorde Elviras positionering i sammanhanget problematisk. Det blir svårt 
att skilja på femininitetsdiskurser och klassrelaterade diskurser. Istället blir 
det i den här ordväxlingen uppenbart att olika diskurser knutna till olika 
sociala kategorier inte används isolerade från varandra (Bradley, 2009; 
Lykke, 2009).
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miljöAnSVAreTS genUSSpeCiFiKA pOSiTiOner
I det här kapitlet har jag visat att samtalsdeltagare både använde, återska-
pade och ifrågasatte samband mellan genusdiskurser och individualiserat 
miljöansvar. När de gjorde det blev det uppenbart att individuellt miljö-
ansvar kunde involvera flera olika genusspecifika subjektspositioner. Sub-
jektspositionerna som miljömedvetna kvinnor, miljöbelastande män och 
manliga respektive kvinnliga bilister var de tydligaste exemplen på det. 
När dessa subjektspositioner blev aktuella medförde de olika möjligheter 
för manliga och kvinnliga samtalsdeltagare att förstå sig själva och sitt 
individuella agerande i relation till miljön.

Analysen visade också hur vissa genusdiskurser knutna till könsskill-
nad kunde få samtalsdeltagare att omförhandla sin positionering i rela-
tion till diskursen om individuellt miljöansvar. I fallet med de kvinnliga 
turismstudenterna i Fokusgrupp B innebar deras avståndstagande från 
subjektspositionen som miljömedveten kvinna att de distanserade sig från 
vissa orsaker till miljömedvetenhet. Den miljömedvetna kvinnan gjordes 
problematisk på ett annat sätt än den miljömedvetna och ansvarstagande 
individen. Diana i Fokusgrupp D med kvinnliga kollegor och pendlare 
förhöll sig på ett annat sätt. Hon intog subjektspositionen som miljömed-
veten kvinna och positionerade sig därmed som mer miljömedveten inom 
ramen för genusdiskursen än hon gjort med hjälp av den individualiserade 
miljödiskursen.

Det visade sig också att det individuella miljöansvaret kunde inrym-
mas och omformuleras i heterosexuella relationer där män och kvinnor 
förutsattes ta miljöansvar på olika sätt. Ibland återskapades ett komple-
mentärt ansvarstagande där olika sysslor knöts till män respektive kvinnor. 
Ibland återskapades könsskillnad i graden av ansvarstagande. De subjekts-
positioner som omväxlande tilldelades män och kvinnor i dessa relationer 
gjordes oftast oproblematiska. Att ansvarstagande för miljön skulle kunna 
sammanfalla med könsskillnad inom heterosexuella par blev således inte 
kontroversiellt men togs inte heller alltid för givet. Ibland kunde dock en 
partner som positionerades som oansvarig göras problematisk.

Diskursen om män som miljöbelastande individer gjordes inte lika 
kontroversiell som diskursen om kvinnor som mer miljömedvetna. Å an-
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dra sidan användes den som en möjlighet för män i studien att framställa 
sig själva som annorlunda eller ”nya” typer av män. Några manliga samtals-
deltagare distanserade sig från subjektspositionen som manlig miljöbov 
och manlig bilist och framställde sig själva som mer rationella och föränd-
ringsvilliga än de bilburna och/eller miljöignoranta män som diskursen 
beskrev. På så sätt omförhandlade de maskulinitetsdiskurser knutna till 
bilen. Bilägande och bilkörning gjordes således till ett tema där män kan 
förhandla maskulinitetsdiskurser i relation till miljöfrågor.

Vid andra tillfällen blev det tydligt att jämställdhetsdiskurser kunde an-
vändas på ett sätt som omförhandlade subjektspositioner inom den indivi-
dualiserade miljödiskursen. Subjektspositionen som miljöbelastande bilist 
delades upp i de genusspecifika subjektspositionerna manliga och kvinn-
liga bilister. Jämställdhetsdiskursen positionerade därtill dessa bilister på 
olika sätt. Män beskrevs som dem som borde ”avstå” medan kvinnor be-
skrevs som dem som borde ”ta för sig”. På så sätt gjordes kvinnliga bilister 
oproblematiska och manliga problematiska. Medan mäns miljöbelastande 
bilkörning gjordes klandervärd framstod kvinnors bilkörning som en sent 
vunnen rättighet. När den individualiserade miljödiskursen positionerade 
bilister som miljöbelastande individer kunde kvinnliga samtalsdeltagare 
således dra fördel av sin position inom jämställdhetsdiskurserna.

Subjektspositionen som oansvarig i relation till sin miljöpåverkan visade 
sig också kunna bli genusspecifik. Här drog de kvinnliga samtalsdelta-
garna däremot ingen uppenbar fördel av sin position inom jämställdhets-
diskurserna. Kvinnliga samtalsdeltagare förhöll sig i högre utsträckning 
till att oansvarighet i relation till miljön var problematisk än manliga 
samtalsdeltagare. Tillgången till en oproblematisk subjektsposition som 
oansvarig i relation till sin miljöpåverkan förbehölls därför främst män i 
studien. Några kvinnliga samtalsdeltagare anslöt sig dock till subjektspo-
sitionen som oansvarig med hjälp av humor. Möjligheten till gemensam 
förhandling av känslor som dåligt samvete och skuld knutet till individuell 
miljöbelastning förbehölls å andra sidan kvinnor i studien. De genusspe-
cifika förutsättningarna som därmed visade sig tyder på att femininitets- 
och maskulinitetsdiskurser knutna till ansvarstagande (Elvin-Nowak, 2001; 
Magnusson, 2006; Eidevald, 2009) influerade positioneringarna i relation 
till den individualiserade miljödiskursen. Genom att ansvarstagande inom 
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olika områden har gjorts feminint snarare än maskulint kan även ansvars-
tagande i relation till miljön göras genusspecifikt.

En konsekvens av det här resultatet är att kvinnor och män kan möta 
olika krav på anpassning till den individualiserade miljödiskursen i sociala 
sammanhang. Kvinnor kan alltså förväntas visa större ansvarstagande än 
män. Det motsatta gäller möjligheterna att positionera sig kritiskt till 
diskursen. Sådan kritik kan medföra olika konsekvenser och olika risker 
för män och kvinnor. Olika möjligheter att ifrågasätta den individualise-
rade miljödiskursen kan i förlängningen leda till att kvinnor på grund av 
sådana genusspecifika förväntningar rent praktiskt tar större ansvar för sin 
miljöpåverkan än män.86 Det kan också leda till att systemkritiska och op-
positionella positioner framstår som maskulina och som en arena där män 
hörs, medan anpassning och samvetsgrant ansvarstagande, samvetskval 
och sociala uttryck för skuld framstår som feminint och som en arena där 
kvinnor hörs. Därtill kan en genusdifferentiering som denna tilldela män 
och kvinnor olika livsutrymme, i den bemärkelsen att kvinnor i högre grad 
förväntas anpassa sig till ett allmängiltigt krav på ansvarstagande som män 
kan manövrera undan. Att förknippa sig själv med skuld och dåligt sam-
vete respektive att förknippa sig själv med en kritisk oppositionell röst är 
i grunden två mycket olika subjektspositioner. När sådana positioner görs 
genuspräglade kan det leda till att män och kvinnor tilldelas och tilldelar 
sig själva olika grad av handlingsutrymme och tillerkänner sina behov 
olika vikt. Kort sagt, om den individualiserade miljödiskursen samspelar 
med genusdiskurser på det här sättet kan det leda till flera olika dimen-
sioner av ojämlikhet mellan män och kvinnor, förutsatt att de förhåller sig 
till dessa femininitets- och maskulinitetsdiskurser.

I samtalen fanns också tecken på att diskurser knutna till klass kunde 
tilldela individer olika möjligheter att distansera sig från den individu-
aliserade miljödiskursen. Positionen som arbetare kan ha minskat bety-
delsen av den problematiska femininitetspositionen knuten till individuell 
oansvarighet för miljön. Vissa kvinnor som inte intog medelklasspositioner 

86. Delvis finns redan tecken på en sådan fördelning av miljöansvar, även om det är 
svårt att fastställa vad genusskillnader i attityder och beteenden beror på (Polk, 
2003; Naturvårdsverket, 2009b; Räty & Carlsson-Kanyama, 2009).
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verkade förhålla sig mer obrytt till miljörelaterad oansvarighet. Det väcker 
frågan om även männen i studien förhöll sig till ett sådant samspel mellan 
klassdiskurser och genusdiskurser när de positionerade sig i relation till 
den individualiserade miljödiskursen.

Bland de män som gjorde aktivt motstånd mot den individualiserade 
miljödiskursen var yrkespositioner inom arbetaryrken eller fackligt enga-
gemang knutet till arbetaryrken relativt vanligt. Det gällde dock bara vissa 
sätt att göra aktivt motstånd på. Motdiskursen om samhällets miljöansvar 
verkade väl förenlig med positioneringar knutna till arbetaryrken eller 
fackligt engagemang för arbetaryrken. Bland de män som använde den 
konsumtionskritiska motdiskursen däremot var arbetarrelaterade posi-
tioneringar inte alls framträdande. Mer framträdande var att männen i 
Fokusgrupp K med cykelintresserade män positionerade sig som själv-
reflekterande och kunniga på ett sätt som påminde om de kvinnliga tu-
rismstudenternas medelklasspositioneringar (jfr Ambjörnsson, 2004:75ff ). 
Mitt intryck från dessa mönster är att individers förhandlingar av klass-
diskurser och den individualiserade miljödiskursen troligtvis samspelar, 
precis som jag genomgående i kapitlet har visat hur genus och miljöansvar 
samspelade på olika sätt. Detta samspel inrymmer säkerligen både mot-
sägelsefulla och mångfacetterade positioneringar. Att redogöra för dessa 
på ett mer uttömmande sätt är viktigt men har inte varit möjligt inom 
ramen för den här studien.

Nästa kapitel är avhandlingens avslutande diskussion. I det samman-
fattar jag avhandlingens utgångspunkter och dess resultat. Därtill går jag 
igenom hur jag ser på vad analysen av fokusgruppsamtalen har visat.
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9
Avslutande diskussion:  
när du och jag görs ansvariga för miljön

Kaj Men jag är helt övertygad om att fortsätter vi så här så 
Kjell Mm.
Kaj är det helt kört.

Under fokusgruppsamtalen hände det att vissa samtalsdeltagare gav ut-
tryck för pessimism inför framtiden. De utgick från att ingen skulle kunna 
vända miljöproblemens utveckling, varken individer, politiker eller företag. 
De talade om överskuggande globala problem och framställde bristen på 
lösningar som oroande. Tanken att individer skulle kunna förändra sina liv 
på grund av miljön framställdes som orealistisk. Människor antogs först 
och främst se till sina egna behov. Det troligaste framtidsscenariot blev 
därför att allt skulle fortsätta som tidigare. Det bådade inte gott.

Dessa samtalsdeltagares sätt att bedöma framtidsutsikterna för världen 
sätter fingret på ett av flera dilemman som avhandlingen har pekat på. 
Det är dilemman som rör det individualiserade miljöansvarets inverkan 
på individers liv, på deras tilltro till samhällets hantering av miljöproblem 
och på deras syn på andra individer. I det här kapitlet diskuterar jag det här 
som problem förknippade med den individualiserade miljödiskursen. Jag 
går också igenom vem som passar för ett individualiserat miljöansvar och 
hur samtalsdeltagare hanterade sin position som relativt privilegierade ur 
ett globalt perspektiv. Men dessförinnan sammanfattar jag avhandlingens 
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teoretiska utgångspunkter, de empiriska kapitlens slutsatser och min syn 
på studiens bidrag.

DeT inDiViDUAliSerADe miljöAnSVAreTS innebörD 
OCh releVAnS
Syftet med avhandlingen har varit att utforska hur individer begripliggör 
och förhandlar diskursen om individuellt miljöansvar i gruppsamtal. Bak-
om den ambitionen fanns en strävan efter att få veta mer om vad diskursen 
innebär för individer och hur individer ställer sig till den. Med det i åtanke 
inriktade jag analysen mot hur individer tog ställning gentemot diskursen 
när de förhandlade den i samtalen. För att kunna tala om förhandling var 
det först nödvändigt att betrakta individer som aktiva förhandlare av olika 
diskurser. Deras ställningstaganden till olika diskurser synliggjordes med 
hjälp av positioneringsbegreppet (Davies & Harré, 1990). Detta pekade på 
hur deras kontinuerliga positioneringar i gruppsamtalen faktiskt inbegrep 
och förhandlade olika diskurser (Weedon, 1987; Baxter, 2003). Närmare 
bestämt valde jag att inrikta mig mot hur individerna i studien förhand-
lade den individualiserade miljödiskursens innebörd och relevans.

Förhandlingarna av diskursens innebörd har jag försökt få syn på ge-
nom att undersöka hur samtalsdeltagare gjorde diskursen begriplig i rela-
tion till sig själva. Det betyder att jag undersökte hur de kontinuerligt kon-
kretiserade diskursen när de talade om miljöaspekterna av sina livsstilar 
och formulerade vad de ansåg var ett rimligt ansvarstagande. Diskursens 
innebörd blev också tydlig utifrån vilka beteenden som verkade behöva 
förklaras respektive inte förklaras.

Förhandlingarna av diskursens relevans synliggjordes när jag försökte 
förstå hur samtalsdeltagare kunde ifrågasätta och utmana den individua-
liserade miljödiskursen i gruppsamtalen. Det visade sig att diskursens 
relevans förhandlades med hjälp av andra diskurser. Genom att utforska 
hur andra diskurser dök upp i samtalen och hur dessa kom att stödja, 
konkurrera med eller göra motstånd mot den individualiserade miljö-
diskursen, blev skillnader mellan olika former av motståndshandlingar 
tydliga. Samtidigt framträdde samtalsdeltagares gränssättningar i relation 
till diskursen. Det blev också uppenbart vilka prioriteringar, behov, livs-
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omständigheter eller samhällsperspektiv som de menade stod i konflikt 
med möjligheten att ta ansvar för sin miljöpåverkan. Detta förde återigen 
in analysen på diskursens innebörd.

För att få ytterligare insikt i vad diskursen om individuellt miljöansvar 
innebar för samtalsdeltagares förståelse av sig själva och av andra individer 
använde jag mig av begreppet subjektsposition. Med hjälp av det kunde jag 
ställa frågor om vilka egenskaper som samtalsdeltagare framställde som 
användbara för den ansvarstagande individen. Jag var nyfiken på vad som 
krävdes för att framstå som en person som levde upp till en sådan diskurs. 
Motsatsen var lika intressant: vilka egenskaper menade samtalsdeltagare 
skulle bli besvärliga eller helt enkelt svårförenliga med ambitionen om 
att miljöanpassa sin livsstil? Jag tog hjälp av begreppsparet problematiska 
respektive oproblematiska subjektspositioner för att undersöka hur samtals-
deltagare kontinuerligt fick vissa subjektspositioner att verka meningsfulla 
och förväntade medan andra blev svårbegripliga eller klandervärda. Med 
hjälp av dessa begrepp försökte jag alltså fånga några särskilt intressanta 
dimensioner av den förhandlingsprocess där individer begripliggör och 
tar ställning till diskursen om individuellt miljöansvar.

Från början hade jag en ambition om att undersöka variationer i indi-
viders ställningstaganden. Fokusgrupperna sattes samman för att under-
söka de resonemang som kunde knytas till olika, och i viss mån särskilt 
intressanta, erfarenheter och livssituationer. Samtalen kom också att bli 
mycket olika. Ett exempel på det var att det redan tidigt i forskningspro-
cessen stod klart att samtalsdeltagares beskrivningar av en miljöanpassad 
livsstil sammantaget var högst motsägelsefulla. De framställde en sådan 
livsstil som allt från enkel och kreativitetsskapande till besvärlig och depri-
merande. Variationen i materialet var viktig att förmedla. Den belyste hur 
förhandlingen av diskursen präglades av betydelsebärande motsägelser.

I de tre första av avhandlingens totalt fyra empiriska kapitel försökte 
jag synliggöra vad som möjliggjorde dessa väsensskilda sätt att förhålla sig 
till ett individualiserat miljöansvar. Kapitel fem, sex och sju utgår därför 
från en översiktlig indelning av tre olika sätt på vilka samtalsdeltagare 
positionerade sig i relation till den individualiserade miljödiskursen. Ka-
pitel fem belyser hur vissa samtalsdeltagare införlivade diskursen. Kapitel 
sex handlar om hur huvudsakligen andra samtalsdeltagare förhandlade 
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diskursen genom att göra passivt motstånd mot den. Kapitel sju belyser hur 
åter huvudsakligen andra samtalsdeltagare ifrågasatte diskursen genom 
aktivt motstånd. På så vis kom spännvidden i materialet att bli tydlig.

I kapitel fem, Ett viktigt och fördelaktigt miljöansvar, visade jag att 
samtalsdeltagare som införlivade diskursen om individuellt miljöansvar 
framställde en miljövänlig livsstil som något positivt, moraliskt viktigt 
och fördelaktigt. Jag visade hur de gjorde olika typer av ansvarsorienterade 
positioneringar. Jag kallade dessa moralorienterade, lösningsorienterade och 
kunskapsorienterade positioneringar. Positioneringarna motiverades med 
hjälp av stödjande diskurser. Exempel på dessa var en diskurs om nutidsmän-
niskans liv som stressat, snabbt och flyktigt, en diskurs om det nutida samhället 
som ett samhälle där relationer mellan människor har urholkats och en diskurs 
som ifrågasätter charterresans värde. Genom att peka på brister i det nutida 
samhället och framställa en miljövänlig livsstil som ett sätt att hantera 
dessa brister förstärkte de stödjande diskurserna den individualiserade 
miljödiskursens relevans. Med stöd i dessa diskurser kunde samtalsdelta-
gare framställa sin livsstil som fördelaktig för individer. Samtidigt posi-
tionerade sig dessa samtalsdeltagare som självständiga, självstyrande och 
oberoende. De beskrev sig inte bara som moraliskt ansvarsfulla utan också 
som potentiella föregångare i och ledare för den förändringsprocess som 
de efterfrågade. Det gjorde de genom att deras individuella agerande gavs 
betydelse – både symboliskt, för att visa andra vägen, och rent konkret, 
genom minskade koldioxidutsläpp. De lade däremot ingen större vikt vid 
att deras individuella handlingar kunde förefalla obetydliga i och med att 
människor generellt beskrevs som mer passiva. De lade inte heller någon 
vikt vid individers olika förutsättningar att förändra sin livsstil eller att 
individers liv formas i relation till samhällets sociotekniska och ekono-
miska strukturer. Visserligen talade de om samhällssystemet som bristfäl-
ligt ur miljösynpunkt, men dessa ”brister” gjordes inte till något hinder. 
De beskrevs som möjliga att manövrera undan med hjälp av beslutsamhet, 
kreativitet och en känsla för det moraliskt riktiga. Individer tilldelades 
alltså ett betydande ekologiskt handlingsutrymme (jfr Skill, 2008). Samtidigt 
framstod de som fria, resursstarka och självstyrande. På detta sätt kunde 
subjektspositionen som ansvarstagande individ göras både meningsfull, 
berömvärd och oproblematisk.
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De samtalsdeltagare som fick det individuella miljöansvaret att framstå 
som ett meningsfullt och viktigt ansvar återskapade en föreställning om 
individer som ingår i individualiseringen, såsom den har beskrivits av Beck 
och Beck-Gernsheim (2002). Individen antas då vara fri att forma sitt liv 
utan att begränsas av vare sig traditioner eller samhällsstrukturer. Bilden 
av den oberoende och självstyrande individen komplicerades dock av att 
ansvarstagandet för miljön sades ha ett pris. Subjektspositionen som an-
svarstagande individ gjordes problematisk i beskrivningarna av olika sociala 
situationer. Det här blev tydligt i många fokusgruppsamtal. Både samtals-
deltagare som positionerade sig som individer som tog ansvar för sin mil-
jöpåverkan och samtalsdeltagare som positionerade sig på andra sätt fram-
ställde den ansvarstagande individen som i viss mån socialt problematisk. 
De samtalsdeltagare som intog den ansvarstagande subjektspositionen 
förhöll sig till risken att uppfattas som besvärliga av omgivningen. An-
dra samtalsdeltagare förhandlade bedömningarna av den ansvarstagande 
individen genom att framställa vissa förhållningssätt som mer lämpliga 
än andra för den som ville påverka sin omgivning. Gemensamt var att 
den ansvarstagande individens inställning till och syn på omgivningen 
gjordes avgörande för om relationerna skulle fungera. En ödmjuk och 
självdistanserad ansvarstagande individ kunde göras oproblematisk, medan 
en person som ställde krav på andras ansvarstagande gjordes problematisk. 
Jag tolkade det här som ett tecken på att det var en diffus gräns mellan det 
egna individuella miljöansvaret och andras. Ansvaret förknippades med en 
konkurrens där individer som både tog ”för mycket” och ”för lite” ansvar 
riskerade att göras problematiska (jfr Skill, 2008:273).

Om kapitel fem belyste hur ansvarstagande för miljön kunde göras 
både personligt fördelaktigt och socialt problematiskt, så framkom helt 
andra synsätt i kapitel sex: Ett liv utan plats för miljön. I kapitlet analyse-
rade jag positioneringar hos samtalsdeltagare som uttryckte en helt annan 
syn på vad som var fördelaktigt respektive problematiskt i enskilda indi-
viders liv. Kapitlet handlade om hur dessa samtalsdeltagare förhandlade 
den individualiserade miljödiskursen med hjälp av konkurrerande diskurser. 
Det illustrerade hur de på en rad olika sätt beskrev en mer miljövänlig 
livsstil som svår att införliva i praktiken. Dessa samtalsdeltagare gav större 
utrymme åt olika strukturerande omständigheter som formar individers 
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handlingsutrymme. De framställde individers resval som styrda av trans-
portsystemets utformning och dess materiella, tidsrelaterade och ekono-
miska förutsättningar.

I samband med det förekom en annan form av ansvarsorienterad po-
sitionering än i kapitel fem. Jag kallade dessa för situerade resvalspositione-
ringar. Inom ramen för dessa positioneringar kunde samtalsdeltagare 
framställa individers miljöbelastande resor som förklarliga. De situerade 
resvalspositioneringarna gjordes med hjälp av diskurser som konkurrerade 
med den individualiserade miljödiskursen. Särskilt två sådana diskurser 
blev framträdande i samtalen. För det första användes en diskurs om kol-
lektivtrafiken som bristfällig (jfr Guiver, 2007). För det andra användes en 
diskurs om bilen som överlägsen alternativen (jfr Böhm m.fl., 2006). Mot 
bakgrund av dessa diskursers verklighetsbeskrivningar gjorde samtalsdel-
tagarna jämförelser mellan en resa med bil och en resa med kollektivtra-
fiken. Eftersom kollektivtrafiken samtidigt beskrevs som bristfällig och 
bilen som överlägsen var utfallet i regel givet. Samtidigt ledde jämförelsen 
till att resvalet inte framstod som ett ”val” utan som en konsekvens av 
förutsättningarna för resandet. Individers ekologiska handlingsutrymme 
framställdes på så sätt som begränsat. Till detta bidrog också andra diskur-
ser som framhöll att människors resval styrs av vikten av tidseffektivitet, 
bekvämlighet, förutsägbarhet och kostnadseffektivitet. När samtalsdelta-
gare använde dessa konkurrerande diskurser kom miljöhänsyn att framstå 
som sekundärt.

En annan diskurs som konkurrerade med den individualiserade mil-
jödiskursen var diskursen om barnfamiljers pressade livssituation. Livet med 
barn beskrevs på ett sätt som motiverade att det individualiserade miljö-
ansvaret var svårt att införliva i praktiken. Barnfamiljers bilberoende togs 
för givet (jfr Henriksson, 2014), samtidigt som föräldrarnas livssituation 
framställdes som mycket kravfylld. Parallellt med det kom livet med barn 
att verka allmängiltigt. Att ha vardagligt ansvar för mindre barn omtalades 
som en kollektiv erfarenhet som särskilt tydligt ifrågasatte rimligheten i 
en bredare livsstilsförändring hos allmänheten. Min tolkning av hur den 
konkurrerande diskursen om barnfamiljers pressade livssituation använ-
des är därför att den förhandlade diskursen om individuellt miljöansvar på 
en generell nivå snarare än i relation till en specifik livssituation. Samtidigt 



Om miljöproblemen hänger på mig © Emmy Dahl & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

AVSlUTAnDe DiSKUSSiOn  ·  309

osynliggjordes andra tänkbara orsaker till den stressade livssituation som 
tillskrevs dessa människor. Strukturella förändringar vad gäller transport-
system, ekonomisk styrning eller arbetstidsförkortningar som hade kun-
nat underlätta för individer lyftes inte fram.

Genom inriktningen mot konkurrerande diskurser visade kapitlet på 
flera dilemman som vissa samtalsdeltagare förknippade med en miljö-
vänlig livsstil. Dessa dilemman bidrog till att ifrågasätta den individua-
liserade miljödiskursens relevans genom att samtalsdeltagarna uttryckte 
tvivel inför livsstilsförändringens rimlighet. De beskrev hur olika behov 
och förutsättningar i individers liv gjorde ansvarstagande svårt. De talade 
också om miljöanpassning som en uppoffring. Miljöansvar kontrasterades 
mot möjligheten till livskvalitet.

Men även om diskursen om individuellt miljöansvar gjordes proble-
matisk när den förhandlades av dessa samtalsdeltagare, riktade de ingen 
direkt kritik mot antagandet om att de skulle miljöanpassa sin livsstil. 
Snarare talade de om sig själva som undantag. De framstod som mer el-
ler mindre tillfälligt utlämnade åt livssituationer där ansvarstagande var 
svårgenomförbart. De ifrågasatte inte ifall detta ansvar verkligen var deras. 
Jag kallade därför deras motstånd mot diskursen för passivt motstånd. 
Med hjälp av konkurrerande diskurser riktade de uppmärksamheten mot 
andra värden eller måsten i livet, som utifrån deras livssituationer beskrevs 
som mer tvingande eller viktigare än miljöansvaret. Deras reaktion kan 
bli begriplig om dessa samtalsdeltagare förstås som individer som har 
tillskrivits ansvar för ett problem som de har svårt att påverka utifrån sin 
position som privatpersoner. Det passiva motståndet kan då tolkas som 
en reaktion på en samhällskontext där det individualiserade miljöansva-
ret försvåras av olika strukturerande system och materialiteter, såsom en 
samhällsplanering som har prioriterat framkomlighet för bilister snarare 
än minskad miljöbelastning (Falkemark, 2006:337ff; Emanuel, 2012). I en 
sådan kontext kan individuellt miljöansvar förefalla orealistiskt. Det inne-
bär också att den syn på individer som fria från begränsande strukturer och 
relationer, som individualiseringen bygger på (Beck & Beck-Gernsheim, 
2002), förhandlades och ifrågasattes av de samtalsdeltagare som använde 
sig av konkurrerande diskurser.

Medan kapitel sex beskrev några samtalsdeltagares passiva motstånd 
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handlade kapitel sju, Ett missriktat och meningslöst ansvar, om huvudsakli-
gen andra samtalsdeltagares aktiva motstånd. Kapitlet visade hur samtals-
deltagare använde tre olika motdiskurser som hjälpte dem att ifrågasätta 
den individualiserade miljödiskursens grundläggande antaganden. Den 
första var en motdiskurs som betonade samhällets miljöansvar till skillnad 
från individens. De samtalsdeltagare som använde denna diskurs ifråga-
satte den individualiserade miljödiskursens antagande om vad som är en 
lämplig ansvarsfördelning mellan staten och individen. De synliggjorde 
andra möjliga ansvarstagare än allmänheten och kritiserade dessa ansvars-
tagare för att inte leva upp till sitt ansvar. Därmed ifrågasatte de diskursens 
verklighetsbeskrivning där individers ansvarstagande görs centralt.

Inom ramen för den här motdiskursen talade dessa samtalsdeltagare 
om individers ekologiska handlingsutrymme på ett nästintill determinis-
tiskt sätt. Individers beteende beskrevs som i hög grad styrt av det sam-
hällssystem som individerna levde i. Det ekologiska handlingsutrymmet 
framställdes som så gott som obefintligt. Dessa samtalsdeltagare positio-
nerade sig och andra individer som maktlösa jämfört med samhällssyste-
men och dess inverkan på miljöproblemen. Samtidigt beskrevs individers 
inverkan på miljöproblemen genom förändrade livsstilar som försumbar 
jämfört med andra aktörers inverkan.

Ur det perspektivet verkade miljöproblemen inte längre hopplöst svår-
lösta utan bara hopplöst hanterade av politiker, företagsledare och sam-
hällsplanerare. Individers miljörelaterade handlingar framstod inte längre 
som individuella. Istället beskrevs de som ett resultat av utebliven styrning 
som prioriterat miljöfrågorna. Samhällets organisering försvårade alltså 
individers möjlighet att ta ansvar för miljön.

Den frihet och självstyrning som subjektspositionen som ansvarsta-
gande individ hade tilldelats av andra samtalsdeltagare, fick här sin ab-
soluta motsats. Med hjälp av motdiskursen positionerades individer som 
handfallna inför utvecklingen. Det sammanföll med att samtalsdeltagare 
gav uttryck för uppgivenhet. Den negativa samtidsbeskrivningen, där det 
individualiserade miljöansvaret beskrevs peka ut individer som ansvariga 
för något som de inte ansågs ha möjlighet att påverka, samtidigt som de 
illavarslande miljöproblemen föreföll olösta, var inte särskilt hoppingi-
vande.
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Den andra motdiskursen betonade människors olika ekonomiska för-
utsättningar att ta miljöansvar. Samtalsdeltagare som använde denna 
motdiskurs riktade kritik mot andra antaganden inom den individualise-
rade miljödiskursen än dem som nämndes ovan. Dessa samtalsdeltagare 
ifrågasatte istället det individualiserade miljöansvarets generella anspråk 
och tilltro till ett allmänt individuellt ansvar. De motiverade sin kritik 
genom att rikta uppmärksamheten mot olika individers varierande för-
utsättningar att ta ansvar för sin miljöpåverkan. Främst talade de om 
skillnader i ekonomiskt handlingsutrymme. Ekonomiska förutsättningar 
gjordes avgörande för möjligheten att delta i ansvarstagandet. En annan 
kritik handlade om de ekonomiska styrmedel som kunde användas för att 
försöka minska individers miljöbelastning. Samtalsdeltagarna lade tonvikt 
vid risken att begränsa ekonomiskt känsliga individers rörlighet samtidigt 
som mer välbärgade individer skulle kunna fortsätta resa som vanligt. 
Det innebar att diskursen på olika sätt förknippades med privilegierade 
individers fortsatta privilegium. Icke-privilegierade grupper i samhället 
gjordes viktiga att värna. Samtalsdeltagarna påvisade att diskursen innebar 
att dessa grupper kunde positioneras som oansvariga, trots att de inte nöd-
vändigtvis saknade vilja att bidra, men däremot ekonomiska möjligheter 
att göra det.

Den tredje och konsumtionskritiska motdiskursen skiljde sig från de 
ovanstående genom att ifrågasätta den individualiserade miljödiskursens 
miljöbegrepp och livsstilsvisioner. Med hjälp av den kunde några av sam-
talsdeltagarna distansera sig ifrån ett konsumtionsinriktat livsprojekt. 
De kunde kritisera prioritering av bilismen inom stadsplaneringen och 
ställa sig frågande till varför det marknadsliberala samhällssystemet inte 
ifrågasattes trots klimatförändringarnas allvar. På så sätt kunde de också 
göra anspråk på ett annat miljöbegrepp än det som den individualiserade 
miljödiskursen har förknippats med (Swyngedouw, 2011). Dessa samtals-
deltagare lade vikt vid möjligheten att leva mer ”autentiskt” och vara när-
varande istället för stressad under förflyttningar. De gjorde cykeln till en 
symbol för ett mer autentiskt och hälsosamt liv. En fördelaktig livsstil för-
knippades således med helt andra värden än konsumtion och bilberoende.

Samtidigt motsatte sig dessa samtalsdeltagare att positioneras som 
individer som tog ansvar för sin miljöpåverkan, trots att de skulle kunna 
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betecknas som miljövänliga resenärer. Med hjälp av motdiskursen distan-
serade de sig från den typ av miljömedvetenhet som kännetecknas av kol-
dioxidberäkning, källsortering eller miljövänlig konsumtion (jfr Hobson, 
2002; Lövbrand & Stripple, 2011; Anshelm, 2012) och som förts fram i 
samband med den individualiserade miljödiskursen. Istället utmanade de 
föreställningen om att meningsfull miljöhänsyn skulle kunna uppnås utan 
att människors existerande livsstilar ifrågasattes (Boström, 2001:176ff; 189f ).

Sammantaget visade alltså både kapitel sex och sju hur vissa samtals-
deltagare gjorde motstånd mot diskursen om individuellt miljöansvar. Bil-
den av den fördelaktiga och enkla livsförändringen som beskrevs i kapitel 
fem kompletterades således av helt andra perspektiv. Skillnaden mellan 
det passiva och det aktiva motståndet bestod i graden och tydligheten i 
dess kritik emot den individualiserade miljödiskursen. Medan det pas-
siva motståndet upprättade undantag från diskursen, utmanade det aktiva 
motståndet i högre utsträckning diskursen som helhet genom att ifråga-
sätta antaganden inom den. Sammantaget innebär det att avhandlingen 
har visat på såväl möjligheter som dilemman och konflikter i individers 
förhållningssätt till individuellt miljöansvar.

I kapitel åtta, Ett genusspecifikt ansvar, visade jag att samtalsdeltagare 
även förhandlade innebörden av den individualiserade miljödiskursen 
med hjälp av olika genusdiskurser. Sammantaget visade kapitlet att vissa 
samtalsdeltagare både använde, återskapade och ifrågasatte samband mel-
lan genusdiskurser och diskursen om individuellt miljöansvar. Diskur-
serna som förhandlades var bland annat diskursen om kvinnor som mer 
miljömedvetna än män, diskursen om att män och kvinnor i heterosexuella 
par tar miljöansvar på olika sätt, samt diskursen om män som miljöbelas-
tande individer. När dessa förhandlades i relation till det individualiserade 
miljöansvaret gjorde samtalsdeltagarna vissa subjektspositioner proble-
matiska medan andra blev oproblematiska. Kvinnor och män tilldelades 
genusspecifika utgångspunkter i dessa diskursförhandlingar. Det märktes 
särskilt på subjektspositionerna som miljömedvetna kvinnor, miljöbelas-
tande män och manliga respektive kvinnliga bilister. I anslutning till dessa 
subjektspositioner uppstod olika möjligheter för manliga och kvinnliga 
samtalsdeltagare att positionera sig i relation till den individualiserade 
miljödiskursen.
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Samtalen visade också på stor spännvidd i hanteringen av genusdiskur-
ser. Att positioneras som miljömedveten kvinna kunde göras både opro-
blematiskt och mer problematiskt än att positioneras som miljömedveten 
individ. Närvaron eller frånvaron av jämställdhetsdiskurser fick samtals-
deltagare att göra helt motsatta positioneringar.

När några av samtalsdeltagarna beskrev hur de fördelade miljöansvaret 
inom ramen för sina parrelationer använde de sig av en diskurs om att män 
och kvinnor i heterosexuella par tar miljöansvar på olika sätt. Antagandet om 
det heterosexuella parets olikheter kunde då omförhandlas till att även 
gälla synen på miljön. Ibland gjordes parens ansvarstagande komplemen-
tärt: medan några samtalsdeltagare framställde ansvar för minskad bilkör-
ning som kvinnors ansvarsområde, gjorde de även ansvar för källsortering 
till mäns ansvarsområde. I andra fall var karaktären av den könsskillnad 
som tillskrevs mäns och kvinnors ansvarstagande för miljön i sina parre-
lationer inte given. Innebörden av skillnaden förhandlades och varierade. 
Att utgå från en skillnad inom heterosexuella par i ansvarstagandet på 
miljön gjordes dock okontroversiellt.

I anslutning till diskursen om män som miljöbelastande individer gjordes 
mäns relation till bilen särskilt viktig. Manliga samtalsdeltagare som inte 
ägde bil förhöll sig till den här diskursen. Med hjälp av den kunde de 
distansera sig från vissa maskulinitetspositioner och visa samhörighet med 
andra ”nya” maskulinitetspositioner. Närvaron av jämställdhetsdiskurser 
fick som konsekvens att manliga och kvinnliga bilister positionerades på 
olika sätt. Medan kvinnor hade en möjlighet att tala om sin bilanvänd-
ning som positiv ur ett jämställdhetsperspektiv, fanns en jämförbar risk för 
män att deras bilanvändning skulle framstå som stereotyp och förkastlig. 
Manliga bilisters miljöbelastning gjordes på så sätt mer klandervärd än 
kvinnliga bilisters miljöbelastning.

Kapitlet visade också att genusdiskurser knutna till ansvarstagande 
kunde leda till att kvinnliga och manliga samtalsdeltagare förhöll sig till 
olika förutsättningar när de positionerade sig i relation till den individu-
aliserade miljödiskursen. Subjektspositionen som oansvarig i relation till sin 
miljöbelastning gjordes mer problematisk för kvinnliga samtalsdeltagare 
än för manliga. Det kan ha medfört en större frihet för vissa av männen 
att kritisera och ifrågasätta den individualiserade miljödiskursen. För vissa 
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kvinnor kan det ha inneburit förhandlingar om att känna dåligt samvete. 
Sammanfattningsvis visade därför kapitlet att den individualiserade mil-
jödiskursen kunde komma att positionera män och kvinnor på olika och 
genusspecifika sätt (jfr Baxter, 2003). Det synliggör hur genusdiskurser 
kan leda till att olika villkor för män och kvinnor återskapas även inom 
områden där genus på vissa sätt kan förefalla perifert. Analysen visade 
också tecken på att vissa klassrelaterade positioneringar kunde bidra till 
specifika sätt för samtalsdeltagarna att hantera både genusdiskurser och 
diskursen om individuellt miljöansvar.

Studiens sammanlagda bidrag är först och främst empiriskt. Det är 
ett resultat av ämnets karaktär och vikten av att individers reaktioner 
gentemot den individualiserade miljödiskursen blir belysta och proble-
matiserade. Avhandlingen har således bidragit empiriskt till forskning 
om miljöfrågor, miljöpolitik, individualisering och ansvarsfördelning. Mot 
bakgrund av hur andra forskare har pekat på en samhällsutveckling där 
den individualiserade miljödiskursen har vunnit gehör inom olika områ-
den (Hobson, 2002; Lidskog & Sundqvist, 2011; Soneryd & Uggla, 2011; 
Anshelm, 2012) har jag applicerat dessa tankegångar i en för dem väsentlig 
kontext. Jag har undersökt hur individer kan tala om, införliva och ifråga-
sätta det ansvar som diskursen tilldelar dem. Analysen har bidragit till att 
vidareutveckla förståelsen av vad ett individualiserat miljöansvar innebär 
för olika individer. Jag har anslutit mig till ett forskningsfält där individers 
syn på miljöansvar undersöks (se t.ex. Phillips, 2000; Bickerstaff m.fl., 
2008; Hobson, 2002). Samtidigt har jag tydliggjort den individualiserade 
miljödiskursen genom att göra den till studieobjekt.

Analysen innebär också, i två olika bemärkelser, teoretiska bidrag. 
För det första visar den på det fruktbara med att sammanföra miljöpoli-
tisk forskning med teorier om hur individer förstår sig själva och andra 
med hjälp av diskurser om genus, klass, ålder, etnicitet och sexualitet (jfr 
Bradley, 2009). Den kombinationen har jag använt för att undersöka hur 
individer begripliggör betydelsen av miljöpolitik i sina liv och varierande 
livssituationer. Med den utgångspunkten har jag kunnat visa hur sam-
talsdeltagarna vävde samman det individualiserade miljöansvaret med 
både livsstilsfrågor, genus- och jämlikhetsfrågor. För det andra har jag 
vidareutvecklat begrepp på ett sätt som har varit analytiskt produktivt. 
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Genom att lägga tonvikt vid att synliggöra och nyansera den förhandling 
av diskurser som individer ägnar sig åt i samtal har jag kunnat visa på 
skillnaden mellan aktiva och passiva motståndshandlingar både teoretiskt 
och empiriskt. Det gjorde jag genom att precisera hur olika diskurser 
förhåller sig till varandras verklighetsbeskrivningar. Jag har på det sättet 
vidareutvecklat begreppen konkurrerande diskurser och motdiskurser som 
exempelvis används inom den feministiska poststrukturalistiska diskurs-
analytiska teoribildningen (Weedon, 1987; Baxter, 2003). Jag har också 
föreslagit och använt begreppet stödjande diskurser för att tydliggöra en 
aspekt av hur en dominerande diskurs kan upprätthålla och motivera sin 
dominans genom att stödjas av andra diskursers verklighetsbeskrivningar. 
Sammantaget möjliggjorde detta nyanserade analyser av hur individers 
förhandlingar av diskurser i samtal går till.

eTT AnSVAr För Vem?
Jag beskrev ovan hur varierande olika samtalsdeltagares beskrivningar av 
en miljövänlig livsstil var. Det visade sig att den här variationen samman-
föll med olika sätt att beskriva sitt eget och andra individers ekologiska 
handlingsutrymme (jfr Skill, 2008) samt med framställningen av sam-
hällsstrukturers inflytande över individer. De samtalsdeltagare som posi-
tionerade sig som ansvarstagande i relation till sin miljöpåverkan tillskrev 
sig också ett betydande handlingsutrymme. Det motsatta gällde de sam-
talsdeltagare som begränsade eller ifrågasatte sitt individuella miljöansvar. 
Synen på individers frihet respektive ofrihet fick därmed en central roll 
när samtalsdeltagare förhöll sig till diskursen. Det väcker frågan om vilka 
individer som egentligen ”passar för” diskursen om individualiserat miljö-
ansvar. Vem är den ansvarstagande individen? Och vem har möjlighet och 
förutsättningar att ”bli” en sådan individ?

Något som möjliggjorde antagandet om ett stort ekologiskt hand-
lingsutrymme var att samtidigt beskriva sig själv som en resursstark87 in-

87. Jag använder ordet resurser i bred bemärkelse. Förutom självständighet och frihet 
var resurser som gynnade ansvarstagandet tid, pengar (särskilt möjligheten att 
bortse från dem) och möjligheten att ha energi eller viljekraft att prioritera just 
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divid. Subjektspositionen som ansvarstagande individ sammanfördes med 
resursstarka subjektspositioner. Genom föreställningar om olika ”andra” 
som inte tog miljöansvar framträdde de resursstarka individerna i än mer 
positiv dager.

Men andra samtalsdeltagare framställde sig inte alls som lika resurs-
starka. Tvärtom positionerade de sig som fastlåsta i livsfaser, transport-
system eller egna värderingar som gjorde miljöansvar svårt. Jag pekade då 
på att deras sätt att begränsa sitt individuella miljöansvar kan ses som en 
reaktion mot att de förhöll sig till en förväntan om att överbrygga glappet 
mellan motstridiga ideal. Det var å ena sidan de ideal som präglar dis-
kursen om individuellt miljöansvar, å andra sidan de ideal som präglar ett 
konsumtionsinriktat, bilbundet, heltidsarbetande och rörlighetsfokuserat 
samhälle (Böhm m.fl., 2006; Falkemark, 2006; Bauman, 2008; Emanuel, 
2012:337ff ). Konsekvensen av ett sådant glapp är att den individualiserade 
miljödiskursen kan anses förvänta sig det orimliga av individer, det som 
samhällssystemet och dess strukturer inte förmår åtgärda (Beck & Beck-
Gernsheim, 2002). Individer förväntas då agera i motsatt riktning mot 
materiella omständigheter, ekonomiska styrmedel och krav från olika håll.

Mot bakgrund av att den individualiserade miljödiskursen kan betrak-
tas och hanteras som en sådan – för vissa orealistisk eller orimlig – förvän-
tan, framstår positioneringarna som resursstarka individer som passande. 
Om någon ska klara av en sådan ”utmaning” så är det fria, självständiga 
och självstyrande individer. Att en sådan uppgift å andra sidan varken 
passar eller är möjlig för alla är inte förvånande. Frågan är vad detta får 
för konsekvenser för individers syn på sig själva. Bauman skriver i förordet 
till Beck och Beck-Gernsheims (2002) bok Individualization: Institutio-
nalized Individualism and its Social and Political Consequences att individen 
i samband med individualiseringen får svårt att skylla sina misslyckanden 
på någon annan än sig själv. När allt vilar på den enskilda aktören osynlig-
görs andra dimensioner:

miljöfrågor. Resurserna kunde också utgöras av kunskap.
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Risks and contradictions go on being socially produced; it is just the 
duty and the necessity to cope with them that is being individualized 
(Bauman, 2002b:xvi).

I fokusgruppsamtalen hamnade nödvändigheten av att hantera motstri-
diga ideal ofta på individen medan andra aktörer förblev osynliga. Den 
individualiserade miljödiskursen verkar således premiera, och ibland för-
utsätta, individer som är resursstarka snarare än beroende och samman-
hangsstyrda. De som inte förstår sig själva som fria och självständiga kan 
få problem med att tilldela sig berömvärda subjektspositioner i de sam-
manhang där diskursen tillåts dominera.

Engin Isin (2004) menar att subjektspositionen som ansvarstagande, 
självtillräcklig och rationell individ har gjorts central i det neoliberala 
samhället där staten har dragit sig tillbaka till förmån för individers ”fri-
het”. Problemet är bara att det rationella subjektet följs åt av ett annat 
subjekt: det neurotiska subjektet.

As subjects settled into various ways of being environmental citizens by 
reusing, recycling, and reducing their consumption, the environmental 
discourse increasingly constituted them as neurotic citizens charged 
with saving the environment by these everyday habits (Isin, 2004:229).

Det neurotiska subjektet styrs av oro. Men de handlingar som tillgrips för 
att mota bort oron står inte i proportion till hotets dignitet. Problemet 
ligger i det löfte som har givits till individer i det neoliberala samhället. 
Löftet gör gällande att det räcker med rationalitet, ansvar och självstyr-
ning för att hantera bland annat miljöproblemen (Isin, 2004).

Det var inte bara resursstarka subjektspositioner som visade sig passa 
för diskursen om individuellt miljöansvar. Det visade sig också att posi-
tioneringar inom vissa femininitetsdiskurser som beskrev kvinnor som 
samvetsgranna och ansvarsmedvetna kunde göra diskursen relevant. Ett 
samband mellan femininitetsdiskurser och ansvarstagande innebar alltså 
att kvinnliga samtalsdeltagare verkade få svårare att aktivt motsätta sig och 
ifrågasätta denna diskurs. Detta innebär i sin tur att kvinnor (och män) 
som betraktar världen inom ramen för dessa femininitetsdiskurser lättare 
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”fångas in i” den individualiserade miljödiskursen än andra. Följden av 
detta kan bli att kvinnor förväntas ta ansvar för det gemensamma medan 
män i större utsträckning undslipper sådana förväntningar (jfr Polk, 2003; 
Rømer Christensen m.fl., 2007:69).

Sammantaget visar analysen hur den individualiserade miljödiskursen 
kan ge upphov till hierarkier och skillnadsskapande mellan individer på 
minst två olika sätt. För det första riskerar diskursen att premiera indi-
vider som betraktar sig som resursstarka, eftersom ansvaret då kan göras 
meningsfullt. För det andra riskerar diskursen att lägga större ansvar på 
individer som ser sig som samvetsgranna, vilket i sin tur kan sammanfalla 
med genusspecifika skillnader.

Men är det egentligen ett problem att individer i Sverige förutsätts 
vara resursstarka, sett till svenskarnas privilegierade position globalt? Ned-
an ska jag redogöra för hur samtalsdeltagare förhöll sig till det faktum att 
de levde i en del av världen där internationell rörlighet, konsumtion och 
hög energiförbrukning trots allt är möjligt (Naturvårdsverket, 2010:21).

VArA glObAlT priVilegierAD
Bradley (2009) visade i sin avhandling att miljöproblemens globala ka-
raktär inte behöver innebära att svenskar framställer sin position som 
västerlänningar som något problematiskt när de förhåller sig till miljö-
frågor. Tvärtom beskrevs svenskarna leva miljövänligt, trots stort boende, 
oförändrad konsumtion och relativt mycket utlandsresor (jfr Frändberg, 
2009). I den här studien kringgärdades subjektspositionen som västerlän-
ningar mestadels av tystnad. Sällan talade samtalsdeltagare om sig själva, 
eller svenskarna i allmänhet, som privilegierade i jämförelse med männi-
skor i andra delar av världen. Den misstanke som jag hade inledningsvis, 
om att individer i Sverige behöver förhålla sig till att framstå som särskilt 
ansvariga i ett globalt perspektiv på grund av ett relativt stort ekologiskt 
fotavtryck (Naturvårdsverket, 2010), överensstämmer inte med hur sam-
talsdeltagarna positionerade sig i de flesta av samtalen.

Att det som ingår i privilegierade positioner tas för givet samtidigt som 
privilegiet osynliggörs är i och för sig inte förvånande. Katarina Mattsson 
framhåller att det svenska samhället innehåller inkluderingsprocesser och 
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gemenskaper knutna till vithet som lätt förbises (Mattsson, 2010). Det ger 
viss förståelse för tystnaden kring de möjligheter, till exempelvis både resor 
och konsumtion, som många samtalsdeltagare utgick från att de hade.

Samtidigt kan det verka förvånande att vissa samtalsdeltagare till och 
med positionerade sig som maktlösa. Min tolkning av hur den makt-
lösheten kunde göras begriplig var att samtalsdeltagare i de fallen en-
bart förhöll sig till en svensk kontext. Frågans globala dimensioner och 
samtalsdeltagares förmodade privilegier jämfört med människor i andra 
delar av världen gjordes inte relevanta. Subjektspositionen som relativt rik 
västerlänning förblev oanvänd. Det tyder i sin tur på att den inte gjordes 
obligatorisk. Samtalsdeltagarna kunde således tala om sina möjligheter 
att ta miljöansvar utan att behöva förhålla sig till skillnaden mellan deras 
livsstil och livsstilar hos människor i andra delar av världen.

Jag tolkar detta som ett tecken på att den individualiserade miljödis-
kursen inte alltid tycktes inkludera ett västerländskt privilegium i sin verk-
lighetsbeskrivning. Diskursen positionerade inte nödvändigtvis svenskar, 
eller andra västerlänningar, som särskilt ansvariga. Bradley (2009) pekade 
på att den dominerande miljödiskursen inte utmanade den svenska med-
elklassens livsstilar. Det ”miljövänliga livet” sammanföll med relativt stor 
miljöbelastning. I den här studien aktualiseras en annan dimension av 
många svenskars privilegierade position. Närmare bestämt visar analysen 
att begripliggörandet av individers miljöansvar formulerades på ett sätt 
som inte nödvändigtvis sammanföll med kritik mot den miljöbelastande 
position som många svenskar befinner sig i globalt sett.

Det fanns dock tillfällen när motsatsen inträffade. Vissa samtalsdelta-
gare positionerade sig i relation till en global kontext. Några exempel var 
när Leo talade om att inte förbruka mer resurser än vad som var globalt 
hållbart eller när Elvira och Ingemar talade distanserat om sin vana att 
konsumera kläder som en vana som inte riktigt hade med behov att göra. 
Bilden av det svenska samhället som en privilegierad kontext dök således 
upp ibland. När den gjorde det influerade den dessa samtalsdeltagares po-
sitioneringar. Utifrån en globalt privilegierad position föreföll det svårare 
att framställa det egna individuella miljöansvaret som orealistiskt eller ir-
relevant. Den kontext som det individualiserade miljöansvaret placerades 
inom kom alltså att bli mycket betydelsefull. Det innebar också att talet 



Om miljöproblemen hänger på mig © Emmy Dahl & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

320  ·  KApiTel 9

om svenskarna i en global kontext fungerade på ett sätt som stärkte den 
individualiserade miljödiskursens relevans.

en OSYnlig men DOminerAnDe DiSKUrS
Ett viktigt resultat av analysen är att diskursen om individuellt miljöansvar 
dominerade fokusgruppsamtalen. Dominansen märktes på hur samtals-
deltagare beskrev sin syn på miljöproblem. Frågan om hur de som indivi-
der förhöll sig till sin individuella miljöpåverkan var ständigt närvarande. 
Att de sedan visade upp en rad olika förhållningssätt till detta visar hur 
de förhandlade diskursens relevans och innebörd. Själva behovet av att ha 
ett förhållningssätt betraktar jag däremot som ett tecken på diskursens 
dominans.

Den här studien är inriktad mot ett högst begränsat antal individer 
och kan inte användas för att bedöma i vilken utsträckning som individer 
utanför studien resonerar på samma sätt. Jag ser det ändå som troligt 
att många av samtalsdeltagarnas sätt att göra miljöproblem begripliga i 
relation till sina egna liv påminner om andra individers sätt att göra det-
samma. Då tyder diskursens dominans i fokusgruppsamtalen på att den 
också har fått en betydande position i individers meningsskapande kring 
miljöproblem och ansvar, liksom i förståelsen av vilka politiska tillväga-
gångssätt som finns tillgängliga för att hantera problemen. Diskursens 
dominans i fokusgruppsamtalen talar alltså för att diskursen inte enbart 
har fått genomslag i svenska media (Berglez m.fl., 2009) eller i den svenska 
politiska debatten (Anshelm, 2012) eller myndighetsutövningen (Soneryd 
& Uggla, 2011:65ff ), såsom visats av andra forskare, utan även har influerat 
det sätt som privatpersoner talar om frågorna tillsammans med andra.

För att belysa diskursens dominans har jag använt begreppet ansvars-
orienterade positioneringar. Detta begrepp belyser hur samtalsdeltagare i 
hög utsträckning förhöll sig till diskursens sätt att positionera individer 
som ansvariga och hur de på olika sätt förhandlade den subjektsposi-
tion som de då tilldelats. Ansvarsorienterade positioneringar förekom i 
alla fokusgruppsamtal. Jag har sammantaget visat på fyra olika typer av 
ansvarsorienterade positioneringar. Dessa är moralorienterade, lösnings-
orienterade och kunskapsorienterade positioneringar samt situerade resvals-
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positioneringar. Gemensamt för dessa var att de hanterade det faktum att 
vissa av individers vardagliga handlingar, såsom resor, konsumtion och 
sophantering, har gjorts till beteenden som uttrycker ansvarstagande eller 
brist på ansvarstagande för miljön.

Diskursens dominans märktes också på ett annat sätt än genom fö-
rekomsten av ansvarsorienterade positioneringar. Den förblev nämligen 
nästan alltid osynlig. Samtidigt som antagandet om att individer kan anses 
ha ansvar för sin miljöpåverkan genomsyrade samtalsdeltagarnas förhåll-
ningssätt, synliggjorde de mycket sällan diskursen som sådan. De reage-
rade på den, förhöll sig till den och ifrågasatte den. Men det innebär inte 
särskilt ofta att de pekade ut den som en specifik verklighetsbeskrivning 
som kunde ersättas av andra verklighetsbeskrivningar. För att åstadkomma 
en sådan reflektionsnivå hade samtalsdeltagarna behövt distansera sig än 
mer från tematiken än vad de gjorde.

Ytterligare ett uttryck för diskursens dominans är det sätt på vilket 
ifrågasättandet av det individuella miljöansvaret kom att framstå. När 
samtalsdeltagare utmanade diskursen fanns ständigt en risk att deras mot-
stånd framstod som något annat än just motstånd mot en politisk miljö-
diskurs. Det kunde också göras begripligt som passivitet eller bekvämlig-
het.88 Personer som nekar till att deras privata handlingar har betydelse 
för miljöproblemen löper alltså en risk att positioneras som personer som 
helst vill slippa delta i ansvarstagandet. De kan positioneras som egocen-
triska eller bekväma, i det att de verkar argumentera för att livet ska få 
fortsätta som vanligt trots miljöproblemens allvar. När samtalsdeltagare 
talade om passiva politiker eller oansvariga företag riskerade de alltså att 
själva framstå som individer som ”skyllde ifrån sig” och riktade bort upp-
märksamheten från sig själva (jfr Bickerstaff & Walker, 2002). Det här 
är ett uttryck för diskursens närvaro och dominans. Betraktat inom ra-

88. Det här märktes i mitt eget sätt att spontant uppfatta vissa samtalsdeltagare. Män-
nen i Fokusgrupp J med fackligt och/eller politiskt aktiva män uppfattade jag 
exempelvis till en början som kritiska till vikten av att motverka miljöproblem. 
Alltmedan jag själv distanserade mig mer från den individualiserade miljödiskur-
sen ändrade jag min syn på deras positioneringar. Jag kom att betrakta dem som en 
form av motstånd. Jag återkommer till min egen förändringsprocess i avslutningen 
av det här kapitlet.
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men för den individualiserade miljödiskursen kunde kritik mot diskursen 
komma att framstå som oansvarighet och därmed även som klandervärt.

Att ett dominerande synsätt är svårt att peka ut och ifrågasätta är inte 
överraskande. Det är helt enkelt ett uttryck för dess dominans och givna 
position i beskrivningen av verkligheten. Det som tas för givet är svårt att 
distansera sig ifrån (jfr Foucault, 2002; Mattsson, 2010). Bristen på distans 
och svårigheten att synliggöra diskursen som sådan fick dock konsekven-
ser. Bland annat förblev den politiska frågan om vilka samhällsaktörer 
eller sociotekniska system som bör ha miljöansvar i hög grad outredd. Att 
individer har ansvar för sin miljöpåverkan föreföll i den bemärkelsen vara 
okontroversiellt (jfr Hedrén, 2002:326f; Mouffe, 2008).

Det här resultatet väcker flera frågor. En sådan fråga är varför det var 
så svårt för många av samtalsdeltagarna att tala om en samhällsomvand-
ling som inte byggde på individers livsstilsförändringar. Finns det fler 
anledningar till det än att det dominerande tenderar att förbli osynligt? 
En annan fråga är hur diskursens dominans ska betraktas: utgör den ett 
problem, och i så fall för vem?

I den resterande delen av kapitlet ska jag diskutera dessa frågor. Först 
tar jag mig an frågan huruvida den individualiserade miljödiskursens do-
minans är ett problem, med fokus på var diskursen får individer att rikta 
sin uppmärksamhet. Därefter beskriver jag hur fokusgruppsamtalen visar 
att det individualiserade miljöansvaret har blivit en fråga om moral och 
diskuterar det som en särskild sorts problematik. Sedan pekar jag på hur 
samtalsdeltagares förhandlingar av diskursens innebörd visar att en aspekt 
av det individualiserade miljöansvaret har hamnat i skymundan. Därefter 
sammanfattar jag mina intryck av innebörden av avhandlingens empiriska 
resultat. Avslutningsvis gör jag några metodologiska reflektioner som ut-
går från frågan på vilket sätt jag själv påverkade samtalsdeltagarnas dis-
kursanvändning och hur det influerade deras positioneringar.

i CenTrUm För UppmärKSAmheTen

[…] no discourse tells us ”how it is”, or is a neutral, free-floating entity 
that encompasses and defines all individuals’ concerns and needs […] 
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Prevailing discourses of sustainability have become ”privileged narrati-
ves” […] that tell one story about the causes and solutions to environ-
mental problems (Hobson, 2002:96f ).

Som Hobson framhåller är diskurser aldrig neutrala. Inte heller den indi-
vidualiserade miljödiskursen som beskriver individers enskilda handlingar 
som centrala för att motverka miljöproblemen är neutral. Den pekar ut 
specifika aktörer och specifika tillvägagångssätt för att hantera ett sam-
hällsproblem med globala dimensioner. Men är den problematisk för att 
den lägger ansvar och fokus på individer?

En av dem som pekar på problematiska aspekter med diskursens do-
minans är Norrtje Marres (2007). Hon framhåller att när fokus hamnar på 
en särskild politisk arena, kan andra arenors betydelse blekna i jämförelse. 
Hon utgår från det stora intresse som har riktats mot individer som invol-
verar sig i olika projekt för att till exempel minska sin energiförbrukning 
i hemmet. Mot bakgrund av att hemmet har synliggjorts som den arena 
där individer kan engagera sig för att bromsa klimatförändringarna, menar 
Marres att andra arenor där individer utövar medborgarskap och politiskt 
deltagande kan verka mindre relevanta. Problemet är alltså att samtidigt 
som enskilda miljörelaterade handlingar framstår som ett medborgar-
engagemang för miljön, så görs andra former av medborgarskap mindre 
tänkbara (Marres, 2007:376).

As civic energies are invested in concrete domestic efforts, practices 
of building pressure on powerful actors who can intervene in energy 
economics with rather more ”substantial” means may suffer. Indeed, my 
appreciation of technological practices of personal energy use may make 
matters worse (Marres, 2007:382).

Ett tänkbart problem med den individualiserade miljödiskursens domi-
nans är alltså att den döljer både andra ansvarstagare än individer och an-
dra arenor för miljöpåverkan än individers vardagsliv. Det var ett mönster 
som blev tydligt i kapitel sex. Kapitlet belyste hur vissa samtalsdeltagare 
gav uttryck för svårigheterna att leva miljövänligt. Samtidigt identifierade 
de inte några andra aktörer än individer som inblandade i problematiken. 
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De beskrev inte de strukturer eller system som influerar individers livs-
situationer som möjliga att förändra.

Marres menar vidare att betoningen av engagemang i hemmet inne-
bär en omförhandling av vad politiskt deltagande innebär. Istället för att 
medborgardeltagande förknippas med individer som ger uttryck för sina 
värderingar, förs tankarna till ett fysiskt eller tekniskt medborgardeltagan-
de. Den konsekvens av diskursens dominans som Marres då pekar på var 
framträdande i fokusgruppsamtalen. Det var det som hände när minskad 
bilkörning framstod som ett engagemang för miljön. Att däremot försöka 
få politiker att prioritera miljöfrågor, försöka påverka opinionen, rösta med 
tanke på miljöfrågorna eller engagera sig i miljöföreningar vävdes inte in i 
samtalen på samma sätt. Individers miljörelaterade handlingar begriplig-
gjordes således främst som livsstilsförändringar. Ibland framhölls värdet 
av att inspirera andra individer i sin omgivning, men att engagera sig på 
andra sätt för att försöka påverka samhällets hantering av miljöproblemen 
hamnade i skymundan. Marres menar att en sådan utveckling kan leda 
till att den individualiserade miljödiskursen faktiskt stjälper det syfte den 
säger sig ha (Marres, 2007). Den här studiens resultat ifrågasätter inte den 
risken. Men i och med det motstånd som vissa samtalsdeltagare uttryckte, 
visar den ändå att det finns individer som inte följer diskursens verklig-
hetsbeskrivning på ett så lydigt sätt som Marres befarar.

ATT KännA Sig SOm en gOD inDiViD
Isak i Fokusgrupp I med nyblivna storstadspappor sade vid ett tillfälle att 
den som ville känna sig som en god individ borde handla utifrån den kun-
skap om miljöproblemen som personen hade. Genom sitt ordval satte han 
fingret på ytterligare en konsekvens av den individualiserade miljödiskur-
sens verklighetsbeskrivning. Diskursen innebär att individers miljörelate-
rade handlingar har gjorts till moraliska handlingar. Subjektspositionerna 
som moraliskt ansvarstagande respektive moraliskt oansvarig i relation 
till sin individuella miljöpåverkan har blivit referenspunkter, gentemot 
vilka individer kan positionera sig. Risken att skuldbeläggas på grund av 
sin individuella miljöbelastning är samtidigt påtaglig. Därför kunde vissa 
samtalsdeltagare säga sig ha dåligt samvete för den miljöbelastning de 
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orsakade, medan andra kunde tala om att de mådde bra när de minskade 
sin miljöbelastning. Detta är en följd av hur den individualiserade miljö-
diskursen positionerar individer som moraliskt ansvariga för sin miljöpå-
verkan (Hobson, 2002:101f ).

När sociologen Anthony Giddens (2009) skrev en bok om klimatpo-
litik anslöt han sig i inledningskapitlet till en liknande moralisk beskriv-
ning av vad klimatförändringarna innebär för individer i västvärlden. Han 
beskrev den som en gnagande moralisk fråga som ”vi” dagligen skjuter 
ifrån oss, trots att ”vi” vet att den i längden är oundviklig. Bilister som kör 
bränsleslukande stadsjeepar fick bli en metafor för detta moraliska ansvar:

[…] why does anyone, anyone at all, even for a single day longer, con-
tinue to drive a SUV? For their drivers have to be aware that they 
are contributing to a crisis of epic proportions concerning the world’s 
climate. On the face of things, what could be more disturbing than the 
possibility that they are helping to undermine the very basis of human 
civilization? (Giddens, 2009:1)

När miljöansvar blir en individuell moralisk fråga framstår den som något 
som individer bör känna ansvar för. Ansvarskänslan förväntas sedan leda 
till att de agerar. I ovanstående exempel handlade det rent konkret om att 
byta bil. Samtidigt blir oansvarighet svårbegripligt; hur kan någon leva 
med tanken på att de underminerar civilisationen?

Det faktum att individers ansvarstagande för miljön har gjorts mora-
liskt väcker frågor om hur samvete och skuld fungerar som sätt att hantera 
samhällsproblem. Är ansvarskänsla och skuld produktiva för att skapa in-
divider som förändrar sin livsstil? Mouffe (2008) har varnat för tendensen 
att betrakta det politiska som något moraliskt:

Vad som för närvarande händer är att det politiska utspelar sig i mo-
ralens register. Med andra ord utgörs det politiska fortfarande av dis-
tinktionen mellan vi och de, men istället för att definieras som politiska 
kategorier etableras denna åtskillnad nu i moraliska termer. Istället för 
en kamp mellan ”höger och vänster” ställs vi inför en kamp mellan ”rätt 
och fel” (Mouffe, 2008:12).
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Det är lätt att se att strävan mot att motverka miljöproblemen genom att 
vädja till individers samvete kan framstå som en fråga om kampen mel-
lan rätt och fel. Det kan göras till en fråga där individer i västvärlden bör 
uppträda som goda individer som förändrar sina livsstilar för att det i det 
långa loppet leder till något gott. Fokusgruppanalysen visar också att när 
individerna ställs inför diskursens allmänna tilltal om att individer bör 
bidra till samhällets väl genom att minska sina koldioxidutsläpp, kan det 
mycket väl tolkas som att det är ett moraliskt ansvar som åberopas. Det 
illustreras i fallet med Isak ovan. Vädjan till individer som förändrar sin 
livsstil blir en vädjan till individers vilja att vara ”goda individer” istället 
för miljöbelastande individer.

Men betoningen av moral har konsekvenser. När politiska frågor görs 
moraliska blir de svårare att distansera sig ifrån och ifrågasätta. Det verkar 
som att alla är överens. Ingen kan väl invända emot vikten av att göra 
”rätt”? Det leder alltså till en form av konsensuspolitik som i praktiken 
innebär en avpolitisering av miljöfrågorna (se även Mouffe, 2008; Swyng-
edouw, 2010; Swyngedouw, 2011).

Det här blev tydligt i kapitel sex. De fokusgruppsamtal som ana-
lyserades där var fulla av invändningar mot individers möjligheter att 
förändra sina livsstilar. Samtalsdeltagarna formulerade dock inte dessa 
invändningar som politiska ståndpunkter. Istället formulerades de som 
situerade undantag, ursäkter eller försvar. Att ta ansvar förblev trots allt 
rätt och riktigt, det var bara svårt i praktiken. Kapitlet visade därför hur 
dessa samtalsdeltagare på olika sätt pekade på sin begränsade individuella 
möjlighet att bli en sådan god individ utan att för den skull ifrågasätta själ-
va grundtanken. Det här sättet att begränsa sitt individuella miljöansvar 
visar också hur föreställningen om konsensus, precis som Mouffe (2008) 
hävdar, är illusorisk. Alla är inte överens och alla har inte förutsättningar 
att bli ”ansvarstagande individer”, men överenskommelsen om att sådana 
individer är föredömliga kan ändå bestå.

Mouffe (2008) poängterar att föreställningen om att det råder kon-
sensus i politiken är en villfarelse med farliga konsekvenser. När männis-
kor erbjuds ett så begränsat spektrum av politiska identiteter och livfulla 
politiska samhällsvisioner skapar det nämligen en grogrund för missnöje. 
Som en följd av bristen på livfulla politiska visioner och synliga alternativ 
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menar hon att de högerpopulistiska partiernas ökade inflytande i Europa 
inte är förvånande.

Det är hög tid att inse att de högerpopulistiska partiernas framsteg 
i stor utsträckning beror på att de formulerar, om än på ett mycket 
problematiskt sätt, högst reella demokratiska krav som de traditionella 
partierna inte tar hänsyn till. De lyckas också ingjuta ett visst mått av 
hopp i människor genom att övertyga dem om att saker och ting skulle 
kunna vara annorlunda (Mouffe, 2008:73).

Den brist på hopp som Mouffe beskriver säger något viktigt om mil-
jöansvarets individualisering. När vissa samtalsdeltagare ifrågasatte rim-
ligheten i att de skulle förändra sin livsstil men inte samtidigt identifie-
rade alternativa möjligheter att ta miljöansvar och hantera miljöproblem, 
inträdde en viss form av hopplöshet. Den orsakades av att tilltron till 
poten tialen i individers enskilda ansvarstagande var låg samtidigt som 
andra miljöpolitiska visioner saknades. Det fick vissa samtalsdeltagare att 
tala om det individuella miljöansvaret som ett ideal som inte gick att leva 
upp till. När de begripliggjorde miljöansvaret på det sättet undanröjde det 
till fälligt möjligheten att tala om det som en politisk vision som kunde 
behöva kompletteras av eller kontrasteras emot andra visioner. Med det 
i åtanke kan även diskursen som individuellt miljöansvar betraktas som 
illa varslande. Diskursen kan tas emot som en vision utan livsduglighet, 
som en form av miljöpolitik som ingen egentligen fäster något hopp vid.

räTTen ATT AVSTå Från miljöAnSVAr
Det skenbara i föreställningen om att alla är överens visade sig på flera sätt 
i fokusgruppsamtalen. Till exempel visade sig skillnaderna mellan olika 
individers perspektiv i det faktum att olika samtalsdeltagare gjorde helt 
motstridiga beskrivningar av vad en miljövänlig livsstil innebär i form av 
till exempel livskvalitet. De relationer mellan människor som förknip-
pades med den individualiserade miljödiskursen beskrevs inte heller som 
kännetecknade av samförstånd. Tvärtom beskrevs de som konfliktfyllda 
till exempel på grund av att någon tog mer ansvar än någon annan. I ka-
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pi tel fem tolkade jag det här som ett uttryck för den individualiserade 
miljö diskursens ibland diffusa gränsdragning mellan det egna individu-
ella miljöansvaret och andra individers miljöansvar. Jag pekade på att när 
individen har gjorts ansvarig så kvarstår frågan om det även är individens 
ansvar att vännerna, kollegorna, släktingarna och grannarna tar sitt indi-
viduella miljöansvar. För om de inte gör det, blir det inte väldigt orättvist?

Nu vill jag framhålla att talet om det socialt besvärliga miljöansvaret 
även kan förklaras på ett annat sätt. Det pekar på ett antagande inom 
ramen för den individualiserade miljödiskursens verklighetsbeskrivning 
som har hamnat lite i skymundan. Det är antagandet om individers rätt 
att välja bort miljöansvar. I förhoppningen om individer som ska styra sig 
själva mot ökad miljövänlighet finns nämligen ett bevarande av valfrihet. 
Möjligheten att fortsätta köra stadsjeep (för att använda Giddens exem-
pel) bibehålls. Visserligen åläggs individer ett ansvar som de förväntas ta 
och bör ta, om inte annat för att kunna känna sig som goda individer, men 
de kommer inte att tvingas ta det. Deras rätt att fortsätta leva på samma 
sätt, fast med dåligt samvete och en gnagande känsla av att världen är på 
väg emot en dyster framtid som ingen gör något åt, den rätten finns kvar.

Rätten att avstå från miljöansvar blev tydlig när vissa samtalsdeltagare 
talade om problemen med socialt samspel. Den märktes när de framhöll 
att det var lämpligt att bemöta även människor som inte agerade miljö-
vänligt med respekt. De oansvarigas uppvaknande och ansvarstagande 
beskrevs som en process som skulle få ta sin tid. Den som inte respekterade 
varje enskild individs rätt att fortsätta belasta miljön riskerade också att 
misskrediteras genom olika problematiska subjektspositioner. Det verkade 
helt enkelt svårt att påverka personer i sin omgivning till ökat miljöansvar 
utan att ifrågasätta deras grundläggande valfrihet. Den svårnavigerade 
balansgång som några samtalsdeltagare ägnade sig åt när de formulerade 
lämpliga sätt att tala om miljöansvar tillsammans med andra, återspeglar 
därför diskursens motsägelsefullhet på den här punkten. Rätten att avstå 
från ansvar jämkades samman med det moraliska påbudet att ta ansvar. 
Britta i Fokusgrupp B med kvinnliga turismstudenter sa: ”Man behöver 
inte säga… jag har rätt, du har fel. […] Man kan ju sätta lite tankar i 
huvudet och kanske de börjar tänka själva.” Rätten att inte vilja eller inte 
kunna ta individuellt miljöansvar gjordes alltjämt viktig att respektera.
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en DYSTOpiSK SiTUATiOn?
Men finns det inte även fördelar med diskursen om individuellt miljöan-
svar? Är det inte positivt för miljön om det individualiserade miljöansvaret 
åstadkommer en känsla hos allmänheten av att de kan bidra? Inom ramen 
för diskursen kan ju även små enskilda insatser framstå som meningsfulla 
(jfr Soneryd & Uggla, 2011:66), och många bäckar små…? Därtill kan 
diskursen medverka till att miljöfrågan blir en angelägenhet för en stor 
grupp individer (jfr Boström, 2001:176ff ). Kan inte det individualiserade 
miljöansvaret vara ett sätt för individer att gå samman och göra skillnad 
genom att förändra sina beteenden?

Analysen av hur samtalsdeltagare begripliggjorde och förhandlade 
den individualiserade miljödiskursen i fokusgruppsamtalen ger visserli-
gen stöd för tanken om att diskursen kan göra varje enskild miljörelaterad 
handling betydelsefull. Den har visat att vissa samtalsdeltagare kunde be-
gripliggöra den individualiserade miljödiskursen som en uppmaning att 
vara aktiva ansvarstagare för världens framtid. De kunde därtill beskriva 
ett omfattande miljöansvar som något positivt i deras liv. Men analysen 
visar likafullt på negativa reaktioner mot ett sådant allmängiltigt mil-
jöansvar. Den positiva känslan av ansvarstagande som vissa talade om, 
begripliggjorde andra samtalsdeltagare som en känsla av dåligt samvete, 
skuld eller uppgivenhet inför samhällsutvecklingen. Den enskilda insatsen 
som vissa framställde som meningsfull och enkel, kunde andra omtala som 
marginell eller övermäktig. Ansvaret kunde beskrivas som både genom-
förbart och orimligt mot bakgrund av de varierande livsomständigheter 
som olika samtalsdeltagare förhöll sig till samt hur dessa framställdes. 
Därtill kunde ansvaret omtalas som både moraliskt berättigat och som en 
orättvis börda som lagts på allmänheten. Lika väl som att åstadkomma 
framtidstro och hoppfullhet genom att peka på konkreta handlingar som 
människor kan delta i, kunde diskursen begripliggöras som en källa till 
hopplöshet, maktlöshet och misstro mot aktörer som har andra former 
av inflytande över samhället än individerna (jfr Bickerstaff m.fl., 2008; 
Soneryd & Uggla, 2011).

Analysen pekar inte heller på att samtalsdeltagare förknippade det 
individualiserade miljöansvaret med någon gemenskap mellan individer. 
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Även om det fanns samtalsdeltagare som framställde tanken på sitt in-
dividuella bidrag som en del av en större helhet så fanns det likafullt de 
som talade om konkurrens. Den som gör ”mer” än andra kan komma att 
betrakta andra som oansvariga och moraliskt klandervärda. Den som gör 
”mindre” kan komma att betrakta andra som verklighetsfrånvända elitister.

Den här studien har således visat att vissa samtalsdeltagare kunde be-
gripliggöra och införliva den individualiserade miljödiskursen på ett sätt 
som för dem innebar mening och hopp för framtiden, men att det långt 
ifrån gällde alla. Analysen har även pekat på att de samtalsdeltagare som 
gjorde diskursen meningsfull i sina liv vävde samman den med positione-
ringar som resursstarka och oberoende individer, vilket premierade vissa 
självförståelser och livsvillkor. Inblicken i individers förhandlingar av den 
individualiserade miljödiskursen har därför inte stillat misstanken om att 
inriktningen mot livsstilsförändringar både kan vara olycklig, otillräcklig 
och förleda uppmärksamheten från de arenor, aktörer och handlingsalter-
nativ som i själva verket behöver synliggöras i högre utsträckning (Marres, 
2007; Mouffe, 2008; Hobson, 2002).

Vart leder dessa slutsatser? Hur kan diskursens dominans utmanas 
och miljöansvar fördelas annorlunda? När Bickerstaff med flera (2008) 
undersökte hur individer förhöll sig till ansvar inom olika riskbetonade 
områden, däribland ansvar för klimatförändringarna, sammanfattade de 
sina slutsatser så här:

Our research points to the conclusion that individuals may more readily 
engage with risk issues as ”active citizens” if institutions themselves 
can demonstrate a capacity to operate responsibly (Bickerstaff m.fl., 
2008:1328).

För att undvika en situation där individer känner uppgivenhet eller misstro 
gentemot både samhällets och individernas förmåga att hantera miljöpro-
blem, menar Bickerstaff med flera att en annan modell för ansvarstagande 
bör prövas. Istället för ett individualiserat miljöansvar föreslår de ett delat 
ansvarstagande mellan stat och individ. De menar att om politiker och 
institutioner visar för allmänheten att de tar ansvar för kollektiva risker i 
högre utsträckning, så skulle det kunna inspirera, istället för att hämma, 
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individer till att också ta ansvar (Bickerstaff m.fl., 2008). Hobson är inne 
på liknande tankar när hon skriver så här om vad individer behöver:

Individuals […] do not want revolution or anarchy. Rather, they are 
echoing age-old concerns about equity, privilege and justice. Their 
pathways towards sustainable societies have little to do with rationalizing 
consumption practices or with exercising their alleged citizen-consumer 
power. Rather it is about creating ”spaces of hope” (to paraphrase Harvey 
(2000)) for a fairer future, spaces that governing institutions have the 
potential to help create and foster (Hobson, 2002:115).

Avhandlingen har visat att det individualiserade miljöansvaret bara i be-
gränsad utsträckning lyckades bidra med hopp till de individer som ingick 
i studien. Men vilka alternativen är, var dessa möjligheter till hopp finns, 
är en fråga som politiker, organisationer, forskare, företag och individer 
har att ta sig an.

meTODOlOgiSKA reFleKTiOner Kring DiSKUrSenS 
DOminAnS
Till sist återstår en fråga att reda ut. Det är frågan om vad analysen egent-
ligen visar, med tanke på hur den kom till. I kapitel fem skrev jag om hur 
jag själv aktualiserade den individualiserade miljödiskursen, bland annat 
genom min första fråga till samtalsdeltagarna. Samtidigt hävdar jag att 
en viktig del av avhandlingens resultat är att diskursen dominerade fo-
kusgruppsamtalen. Men är det så förvånande om jag själv bidrog till att 
göra den aktuell?

När jag förberedde fokusgruppsamtalen och så småningom mötte 
samtalsdeltagare hade jag en annan syn på den individualiserade miljö-
diskursen än jag har idag. Eller rättare sagt: som diskurs var den osynlig 
för mig. Jag utgick också ifrån att dess verklighetsbeskrivning var relativt 
välgrundad. Det ställningstagandet grundade sig i att jag kände oro inför 
miljöproblemens allvar. Jag tyckte också att jag själv faktiskt kunde anpas-
sa min livsstil. Inför fokusgruppsamtalen såg jag det som intressant att ta 
reda på hur andra individer förhöll sig till den här frågan, särskilt eftersom 
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den hade väckt så mycket känslor hos mig själv. Det här fick till följd att 
vissa av de frågor som jag ställde till samtalsdeltagarna låg relativt nära den 
individualiserade miljödiskursens beskrivningar av individers valsituation 
och handlingsmöjligheter. Några exempel på det är intervjufrågorna:

•	 Vad tänker ni om hur era resor påverkar klimatet?
•	 Tycker ni att man ska ta hänsyn till klimataspekter när man åker på 

semester? Hur gör ni?
•	 Tycker ni att ni reser tillräckligt klimatvänligt eller borde ni anstränga 

er mer?
•	 Tycker ni att man har ansvar för att ta hänsyn till klimatförändringar 

som enskild person eller är det snarare viktigt att alla är fria att resa 
som de vill?

Det här innebär att analysens resultat, som bland annat pekar på den in-
dividualiserade miljödiskursens tydliga närvaro och dominans, kan verka 
mindre förvånansvärt. Att diskursen dominerade samtalen kan tvärtom 
förefalla förutsägbart och intetsägande eftersom jag själv aktualiserade 
den. Det är alltid viktigt att fråga sig varför forskning når vissa resultat. 
I den här studien är frågan som infinner sig: hur påverkade min egen 
omedvetna position studiens resultat?

Min positionering, som delvis låg inom ramen för den individuali-
serade miljödiskursen, kan mycket väl ha påverkat samtalsdeltagarnas 
positioneringar. Som jag ser det, innebär det däremot inte att studiens 
resultat blir mindre betydelsefullt eller innehållsrikt. Orsaken till det är 
att jag inte ensam hade kunnat göra diskursen dominerande. Även om 
det var jag som initialt gjorde diskursen relevant för samtalen, så tyder 
samtalsdeltagarnas svar och förhållningssätt till mig och mina frågor på 
att de redan var bekanta med dess verklighetsbeskrivning och själva bidrog 
till att återskapa (och ibland utmana) dess dominans. De gjorde diskursen 
begriplig i relation till sina olika erfarenheter och livssituationer.

Om diskursen istället hade varit mer marginaliserad i de sammanhang 
där samtalsdeltagare tidigare hade mött den, eller om den till och med 
hade varit okänd för dem, menar jag att deras svar troligtvis hade sett 
annorlunda ut. Då hade de förmodligen gett uttryck för större variation i 
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sätten att positionera sig. De hade exempelvis kunnat förbise diskursens 
verklighetsbeskrivning i högre utsträckning och förhålla sig till andra as-
pekter i mina frågor än dem som aktualiserade individers miljöansvar. När 
jag frågade ”Vad tänker ni om hur era resor påverkar klimatet?” hade de 
kunnat svara att de inte tänkte på det, utan att samtidigt agera som om de 
befann sig i en försvarsposition. De hade kunnat framhålla att just deras 
resor inte påverkade klimatet i någon hög utsträckning, så varför skulle de 
tänka på det? De hade också kunnat tala om resors miljöpåverkan utan att 
förhålla sig till det som ett moraliskt ansvarsområde för individer där de 
riskerade att bli bedömda mot bakgrund av sin individuella miljöbelast-
ning. Om risken att bli bedömd utifrån sin individuella miljöpåverkan inte 
hade varit så påtaglig, borde samtalsdeltagarna alltså i större utsträckning 
ha kunnat tala om ”sin” miljöbelastning utan att förklara, försvara eller 
”ursäkta” den (jfr Krantz Lindgren, 2001). De borde ha kunnat uppbåda 
mer främlingskap inför och distans till diskursens verklighetsbeskrivning. 
Mitt intryck är således att även om det var jag som först aktualiserade 
diskursen i fokusgruppsamtalen, så var samtalsdeltagarna delaktiga i att 
återskapa dess dominans.

Samtidigt hade min positionering inom ramen för diskursen och mitt 
sätt att ställa frågor förmodligen viss inverkan på fokusgruppsamtalen. 
Det sätt på vilket jag inledningsvis positionerade samtalsdeltagarna som 
personer med eventuellt ansvar för sin miljöpåverkan, kan både ha upp-
muntrat och tydliggjort förhandlingarna av den individualiserade miljö-
diskursen.

Det är relevant att fråga sig vilken annan forskarposition som skulle ha 
varit mer lämplig. Att ta sin utgångspunkt inom ramen för en motdiskurs 
hade medfört samma problem fast utifrån ett annat perspektiv. Jag skulle 
då ha uppmuntrat samtalsdeltagarna att göra motstånd mot diskursen 
i högre utsträckning än jag nu gjorde. Att tala utanför diskurser över 
huvud taget är inte möjligt. Däremot hade det möjligen varit att föredra 
att ha fler motstridigheter inbyggda i frågorna, åtminstone utifrån etiska 
perspektiv. Det etiskt problematiska med normativa forskarpositioner är 
bland annat att deltagare i forskningsprojekt kan falla in i en tendens att 
vilja göra forskaren ”nöjd” och därmed presentera de svar som forskaren 
verkar förvänta sig (Speer, 2002). Det här skulle kunna innebära att jag 
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omedvetet fick samtalsdeltagare att positionera sig som miljöansvariga 
och ansvarstagande individer. Kanske kan en sådan tendens också ha fö-
rekommit. Det som ändå talar för det gångbara med min forskarposition 
är att studien ledde till kunskap om både konkurrerande diskurser och 
motdiskurser till den individualiserade miljödiskursen. Mitt sätt att ställa 
frågor inom ramen för diskursen hindrade därmed inte samtalsdeltagarna 
från att uttrycka olika former av kritik mot den. Det är till och med möj-
ligt att dessa ställningstaganden inte hade framträtt lika tydligt om jag 
inte hade positionerat samtalsdeltagarna som individer med potentiellt 
ansvar för sin miljöpåverkan. Först i relation till diskursen blir det me-
ningsfullt att förhandla och göra motstånd mot den. Ytterligare ett skäl 
till att jag i efterhand betraktar den individualiserade miljödiskursen som 
en relevant utgångspunkt för fokusgruppsamtalen är att andra studier har 
visat att diskursen hade fått en etablerad position i samtalsdeltagarnas 
samtid (Berglez m.fl., 2009; Soneryd & Uggla, 2011; Anshelm, 2012). I 
samspel med studiens syfte, att undersöka hur individer begripliggör och 
förhandlar den individualiserade miljödiskursen, blev min utgångspunkt 
empiriskt produktiv. Analysen av dessa samtal visade både hur samtals-
deltagarna gjorde sin roll begriplig i relation till diskursen om individuellt 
miljöansvar och hur de förhandlade och kritiskt ifrågasatte den position 
de hade tilldelats.

*
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bilAgA 1: inTerVjUgUiDe 2009

Introduktion
Jag är intresserad av hur olika människor tänker kring miljöaspekter av var-
dagliga resor. Intresserad av att träffa människor som har olika perspektiv och 
erfarenheter, även sådant som inte brukar komma fram i offentliga diskussioner, 
tidningar.

Olika sorters resor: vardagliga resor, arbetsresor, semesterresor. Resa själv 
eller kollektivt. Gå, cykla, åka buss, tåg, flyg, båt, (tunnelbana, spårvagn).

Det viktigaste är att ni berättar hur ni ser på det, det spelar ingen roll om jag 
hinner ställa alla frågor. Prata gärna med och ställ frågor till varandra.

Jag spelar in samtalet.
Konfidentialitet – inga namn, ni ska inte kunna bli igenkända.
Presentation inom gruppen om det behövs.
Skriv namn, ålder, e-post, telefon, adress – skickar biobiljett och bra att ha 

om jag behöver kolla upp något, oklar inspelning t.ex.

Inledande frågor
•	 Hur reser ni i dagsläget? (Vilka fordon? Hur ofta? Semesterresor? Flyg-

resor?)
•	 Hur upplever ni resorna? Spelar fordonet någon roll? (tåg, buss, bil, cykel, 

flyg)
•	 Vad påverkar hur ni reser idag?
•	 Vad betyder resandet i relation till miljön? (Förknippar ni resande med 

miljöfrågor eller gör ni inte det? Hur kommer det sig?)
•	 (Ev. senare) Vad betyder miljöfrågor för er? (Tänker ni ofta på miljön 

eller inte?)
•	 Hur ser ni på det sätt ni reser på idag?
•	 Hur ser ni på att förändra ert resande? (Har ni förändrat ert resande? Vad 

skulle få er att göra det?)
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Frihet, inkomst, rörlighet, ansvar…
•	 Har ni möjlighet att resa så mycket eller långt som ni vill resa?
•	 Reser ni mer eller mindre än ni vill?
•	 Är det viktigt eller oviktigt att kunna bestämma över på vilka sätt man 

ska resa?
•	 Har någon ansvar för miljöproblem orsakade av resor?
•	 Finns det någon som är fri från ansvar?

Prata om miljö – andra
•	 Pratar ni om miljöfrågor med andra (vänner, familj, kollegor)? Hur?
•	 Hur ser ni på andra människors resande? T.ex. människor som flyger 

mycket eller aldrig?
•	 Tycker ni att människor omkring visar mycket eller lite engagemang för 

miljöfrågor i relation till resande? Hur ser ni på det?

Män & kvinnor
•	 Hur ser ni på att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors resor?
•	 Pratar kvinnor och män i er närhet om miljöproblem (ev. av resande)? 

Pratar ni med dem?
•	 Hur tror ni att ni reser jämfört med kvinnor/män i genomsnitt?
•	 (Är det ett problem att det finns skillnader? Isf. hur tycker ni att det 

borde vara?)

Avslutning
•	 Är det någon som vill tillägga någonting?
•	 Finns det aspekter på hur ni ser på resande och miljöproblem som vi inte 

har pratat om?
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bilAgA 2: STimUlUSmATeriAl 2010

Fokusgrupp datum, stad

Namn:
Födelseår:
Telefon:
E-post:
Adress:

Vilka associationer får du av resor och resande? Ringa in ett eller flera alter-
nativ. Skriv gärna egna på den streckade linjen nedan.

 Besvärligt Drömresmål Äventyr Frihet

 Begränsning Middag Pendling Charter

 Andra delar av världen Semester Sverige Förseningar

 Härligt Transportsträcka Tid att tänka Sommar

Egna alternativ:

………….………….………….………….………….………….………….
………….………….………….………….………….………….………….
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Vilka associationer får du av klimatfrågor? Ringa in ett eller flera alternativ. 
Skriv gärna egna på den streckade linjen nedan.

 Andra delar av världen Vardag Politik Känsla

 Tabu Uttjatat Kunskap Ansvar

 Privatliv Rättigheter Katastrof Hemma

 Helg Bekväm Värmebölja Obehag 

 Förhoppning Media Rädsla Vänner

 Östersjön Översvämning Engagemang

Egna alternativ:

………….………….………….………….………….………….………….
………….………….………….………….………….………….………….
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bilAgA 3: inTerVjUgUiDe 2010

Introduktion
Jag är intresserad av hur olika människor tänker kring klimataspekter av sina 
resor. Intresserad av olika perspektiv och erfarenheter, även sådant som inte 
brukar komma fram i offentliga diskussioner.

Olika sorters resor: vardagliga resor, arbetsresor, semesterresor. Resa själv 
eller kollektivt. Gå, cykla, åka buss, tåg, flyg, båt, (tunnelbana, spårvagn).

Fokusgruppsamtalet – inte riktigt som en intervju. Det viktigaste är att vi 
får igång ett samtal som ni också tycker är intressant, då blir det som bäst, när 
ni formar det till vad ni är intresserade av. Fråga gärna varandra saker.

Jag är ingen samtalsledare, jag kan ställa frågor om jag känner att jag vill 
veta något särskilt. Annars gör det inget om ni glömmer bort mig. Prata mer 
med varandra än svara på frågor från mig.

Jag spelar in samtalet.
Konfidentialitet – inga namn, ni ska inte kunna bli igenkända. Ni behöver 

inte tänka på det, jag tar bort det från transkriptionen.
Skriv namn, ålder, e-post, telefon, adress – jag skickar en biobiljett och 

behöver kunna nå er om jag vill kolla upp något, t.ex. oklar inspelning.
Presentationsrunda.

Inledningsfråga
•	 Vad tänker ni om hur era resor påverkar klimatet? Tänker ni alls på det?

Hur folk tänker
•	 Hur tror ni människor i allmänhet resonerar kring klimataspekter av 

resor? Tänker de på det över huvud taget? Vad tror ni påverkar hur män-
niskor ser på frågan? Vad gör att vissa engagerar sig mycket och andra 
lite? Vilka gör det?
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Socialt
•	 Pratar man om klimatfrågor? Tar ni upp det? Tror ni att det är skillnad 

på hur man tycker/säger och vad man sedan gör? Är det skillnad för er? 
Finns det något man undviker att säga (något som är olämpligt? käns-
ligt?) om klimatfrågor och resor? Pratar både kvinnor och män i er närhet 
om klimatfrågor (ev. av resande)? Tror ni att det spelar någon roll om man 
är man eller kvinna för hur man tänker kring klimat och resor?

Självbild
•	 Skulle ni säga att ni är sådana som reser mycket eller lite?
•	 Tycker ni att ni reser tillräckligt klimatvänligt eller borde ni anstränga er 

mer?

I familjen
•	 Hur gör ni hemma hos er (om sambo finns)? Någon som är mer/mindre 

engagerad?

(I pappagruppen)
•	 Har det förändrats på något sätt sen ni blev föräldrar? Har föräldraskapet 

på något sätt förändrat hur ni ser på resor och klimat i allmänhet? Har 
några miljöfrågor känts viktigare/oviktigare? Hur ser ni på framtiden?

Semester
•	 Tycker ni att man ska ta hänsyn till klimataspekter när man åker på se-

mester? Hur gör ni?

Ansvar och frihet
•	 Tycker ni att man har ansvar för att ta hänsyn till klimatförändringar som 

enskild person eller är det snarare viktigt att alla är fria att resa som de 
vill? (Vilket ansvar tycker ni att man har som enskild person?) Har olika 
personer olika stort ansvar? Vad är det som avgör? Tror ni att man kan 
påverka som enskild person?

Skillnader
•	 Hur ser ni på att vissa människor reser mer än andra?
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bilAgA 4: inTerVjUgUiDe 2012

Introduktion
Jag är intresserad av hur olika människor tänker kring klimataspekter av sina 
resor. Intresserad av olika perspektiv och erfarenheter, även sådant som inte 
brukar komma fram i offentliga diskussioner.

Olika sorters resor: vardagliga resor, arbetsresor, semesterresor. Resa själv 
eller kollektivt. Gå, cykla, åka buss, tåg, flyg, båt, (tunnelbana, spårvagn).

Fokusgruppsamtalet – inte riktigt som en intervju. Det viktigaste är att vi 
får igång ett samtal som ni också tycker är intressant, då blir det som bäst, när 
ni formar det till vad ni är intresserade av. Fråga gärna varandra saker.

Jag behöver inte leda samtalet, jag kan ställa frågor om jag känner att jag 
vill veta något särskilt. Annars gör det inget om ni glömmer bort mig. Prata 
mer med varandra än svara på frågor från mig.

Jag spelar in samtalet.
Konfidentialitet – inga namn, ni ska inte kunna bli igenkända.
Skriv namn, ålder, e-post, telefon, adress – jag behöver kunna nå er om jag 

vill kolla upp något, t.ex. oklar inspelning.
Presentationsrunda.

Inledningsfråga
•	 Tänker ni på miljön eller klimatet när ni reser?
•	 Vad tror ni har påverkat er att tänka/inte tänka?

Självbild
•	 Skulle ni säga att ni är sådana som reser mycket eller lite?
•	 Tycker ni att ni lever tillräckligt klimatvänligt eller borde ni anstränga er 

mer?
•	 (Vad tycker ni om människor omkring er?)
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Olika resor
•	 Tycker ni att man ska ta hänsyn till klimataspekter när man åker på se-

mester?
•	 Hur gör ni?
•	 Tycker ni att man ska ta hänsyn till klimataspekter när man åker till job-

bet?
•	 Hur gör ni?

Människor omkring er
•	 Har ni lagt märke till om människor i er närhet resonerar kring klimat-

aspekter av sina resor? Tänker de på det över huvud taget?
•	 När pratade ni senast om det med någon?
•	 Vad tror ni påverkar hur människor ser på frågan?
•	 Vad gör att vissa engagerar sig mycket och andra lite? Vilka gör det?
•	 Tror ni att det är skillnad på hur man tycker/säger och vad man sedan 

gör?
•	 Är det skillnad för er?
•	 Finns det något som ni undviker att säga (något som är olämpligt? käns-

ligt?) om klimatfrågor och resor?
•	 Pratar både kvinnor och män i er närhet om klimatfrågor (ev. av resande)?
•	 Tror ni att det spelar någon roll om man är man eller kvinna för hur man 

tänker kring klimat och resor?

I familjen
•	 Hur gör ni hemma hos er (om sambo finns) – brukar ni väga in miljön 

när ni planerar att resa?
•	 Någon som är mer/mindre engagerad?
•	 Om hemmavarande barn, pratar ni om miljöfrågor med era barn?

Ansvar och frihet
•	 Vem har ansvar för klimatfrågor? Har någon ansvar?
•	 Har enskilda personer ansvar eller ligger ansvar på samhällsnivå?
•	 Tycker ni att man har ansvar för att ta hänsyn till klimatförändringar som 

enskild person eller är det snarare viktigt att alla är fria att resa som de 
vill?
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•	 Har olika personer olika stort ansvar? Vad är det som avgör?
•	 Tror ni att man kan påverka som enskild person?

Skillnader
•	 Hur ser ni på att vissa människor reser mer än andra?
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SUmmArY
if handling environmental problems  
is up to me: individuals negotiate their 
environmental responsibility

inDiViDUAlizeD enVirOnmenTAl reSpOnSibiliTieS
Individuals are increasingly framed as important actors in slowing climate 
change and preventing other environmental problems from worsening. Over 
the last decade, the behaviors and lifestyles of the Swedish public have been 
depicted as having important environmental effects by both politicians and 
the media in Sweden (Berglez, 2009; Anshelm, 2012). The individualization 
of environmental responsibilities is part of an ongoing tendency involving 
both political ways of governing individuals and individualization processes in 
general (Beck and Beck-Gernsheim, 2002; Paterson and Stripple, 2010; Lidskog 
& Sundqvist, 2011). The result is a tendency to conceptualize environmental 
issues as lifestyle issues rather than concerns of the state or major corporations 
(Boström, 2001; Soneryd & Uggla, 2011).

Critics have nevertheless pointed out several risks involved in an individual-
ized environmental responsibility. Kersty Hobson (2002) draws attention to 
the fact that framing individual environmental responsibility in terms of 
sustainable consumption does not challenge tenets of neoliberal society. De-
picting the public as consumers and the market as the primary political scene 
instead reinforces current societal dynamics. Other researchers emphasize that 
the focus on lifestyles distracts from the structural systems that enable and 
maintain these lifestyles (Shove, 2010; Soneryd & Uggla, 2011). In recent years, 
the environmental politics of climate change have been seen as yet another 
example of the post-political condition of European democracies, a condition 
that produces a false sense of agreement. When it seems as though politics 
deals mainly with moral issues about which everyone agrees deep down, rather 
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than being about conflicts of interest, democratic society becomes increasingly 
deprived of its vitality (Mouffe, 2008; Swyngedouw, 2011). There are, however, 
good reasons to regard the individualization of environmental responsibilities 
as political.

How individuals position themselves in relation to this shift in focus, and 
the associated responsibilities, is still an open question. I suggest that it is time 
to investigate how members of the public conceptualize the responsibilities 
they have been ascribed. The aim of this thesis is accordingly to explore how 
individ uals make sense of and negotiate the discourse of individual environmental 
respons ibility in group discussions.

TheOrY AnD meThOD
This study is grounded in poststructuralist feminist theory and discourse 
analysis. The concept of discourses refers to the fact that particular ways of talking 
make particular descriptions of the world possible and available. Discourses are 
both constitutive of the world and negotiable (Laclau & Mouffe, 1987; Hall, 
2001). The work of poststructuralist feminist theorists Chris Weedon (1987) 
and Judith Baxter (2003) has influenced me, prompting me to investigate how 
people engage with various discourses in conversations through a process of 
negotiation. “Engage with discourses” alludes to people’s use of discourses to 
make their lives intelligible, though people also use them to challenge and 
resist particular descriptions of how things are (Weedon, 1987; Baxter, 2003). By 
positioning themselves in relation to discourses and how they describe the world 
(Davies & Harré, 1990), individuals can jointly negotiate standpoints while 
simultaneously negotiating the relevance and meaning of various discourses. 
I also attempt to deepen our understanding of how individuals recreate, 
negotiate, and resist particular discourses by specifying the relationships 
between various types of discourses. The meanings of dominant, supporting, 
competing, and reverse discourses are elaborated on, inspired by Stuart Hall 
(1980). This enabled a detailed understanding of how individuals can challenge 
and resist certain discursive descriptions of the world. I have also striven to 
understand how discourses of gender position individuals in ways that affect 
or might be challenged in their positioning in relation to the discourse of 
individual environmental responsibility (Weedon, 1987; Baxter, 2003). Similar 
discourses of various kinds of social categorization are also analyzed in case 
they intersect with the discourse of individual environmental responsibility.

This study uses the concepts of subject positions (Mouffe, 1992) and troubled 
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and untroubled subject positions (Wetherell, 1998). The concept of subject 
positions illuminates the discursive possibilities and conditions for individuals 
to understand themselves as responsible or not responsible for the environment. 
Troubled and untroubled subject positions alludes to individuals’ ongoing 
negotiation of the meaning and valuation of such positions in conversations. 
This is manifested when people make some positions appear as meaningful 
and expected and others as blameworthy. Together, these concepts enabled me 
to investigate whether and how individuals made the discourse of individual 
environmental responsibility intelligible by associating it with certain ways 
of being or behaving for individuals, while other ways of being or behaving 
were cast as problematic. They also shed light on how individuals negotiated 
discourses in group discussions while positioning themselves and others in 
relation to these discourses. 

The study’s empirical material is focus groups, that is, group conversations in 
which people discuss their viewpoints of a certain topic (Myers, 1998; Litosseliti, 
2003). The focus group method made participants’ negotiation of various 
discourses and subject positions accessible. Furthermore, it rendered observable 
people’s interactions related to the discourse of individual environmental 
responsibility (Kitzinger, 1994). 

The study is based on twelve focus group conversations involving a total of 
49 participants. The focus group conversations were carried out in 2009, 2010, 
and 2012 in Swedish cities of varying size. Six focus groups comprised men 
and six comprised women. The participating men and women were recruited 
from various contexts. Participants in each group always had something in 
common, though, to provide both a comfortable atmosphere and to facilitate 
an analytically interesting conversation. Group members were selected using 
the principle of maximum variation sampling to obtain a better view of how 
individuals in various life contexts and circumstances engaged with the discourse 
of individual environmental responsibility. In addition, purposeful sampling was 
used to scrutinize particular sites and experiences that previous research has 
deemed particularly interesting (Lindlof & Taylor, 2002).

empiriCAl FinDingS
The empirical findings of this thesis are presented in four chapters. The first three 
of these chapters treat different ways of positioning in relation to the discourse 
of individual environmental responsibility. The fourth empirical chapter treats 
how the focus group participants negotiated the relationship between various 



Om miljöproblemen hänger på mig © Emmy Dahl & Makadam förlag 2014 · www.makadambok.se

SUmmArY  ·  347

gender discourses and the discourse of individual environmental responsibility.
Chapter five centers on how some focus group participants made their 

engagement in taking individual environmental responsibility appear meaning-
ful and positive. These participants talked about their “environmentally friend-
ly” lifestyles as simple, valuable, and morally significant. I illustrated how they 
adopted various positionings oriented towards taking individual respons-
ibility. These positionings entailed moral obligations, solutions, and knowledge 
as characteristic of and important for environmentally responsible individ uals. 
These positionings also coincided with the use of supporting dis courses. The 
supporting discourses mediated descriptions of the world that emphasized 
the need for and value of environmentally friendly lifestyles. For example, 
supporting discourses pointed to deficiencies in contemporary society; 
some focus group participants described lifestyles associated with taking 
individualized environmental responsibility as means of addressing and over-
coming these deficiencies.

While recreating the discourse of individual environmental responsibility 
as meaningful and important, these focus group participants adopted subject 
positions as independent, self-governing individuals (Rutland & Aylett, 2008; 
Paterson & Stripple, 2010; Lövbrand & Stripple, 2011). They described them-
selves as taking moral responsibility, acting as creative and knowledgeable 
leaders in the process of making both society and individual lifestyles more 
environ mentally friendly. Societal structures and obstacles to environmentally 
friendly living were portrayed as possible to surmount by applying individual 
determination, creativity, and a sense of what was morally right. They depicted 
themselves as individuals with plentiful resources of various kinds. In this way, 
the subject position of an environmentally responsible individual was made both 
meaningful and praiseworthy. At the same time, their positioning echoed the 
imagined subject in the individualized society in which individuals are depicted 
as free from both social structures and traditions (Beck & Beck-Gernsheim, 
2002). These focus group participants generally did not describe individual 
environ mental responsibility and societal environmental responsibility as con-
flicting.

Taking individual responsibility for the environment was, however, ascribed 
a social cost. The subject position of an environmentally responsible individual 
was made troubled in talk about various social situations, making attitudes and 
behavior in relation to non-engaged people crucial. A humble and reflective but 
engaged person could pass as untroubled, while a person who made demands on 
others to take environmental responsibility was made troubled by some focus 
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group participants. I interpreted this as indicating a diffuse boundary between 
one’s own environmental responsibility and that of others. Both individuals 
positioned as taking “too much” and “too little” environmental responsibility 
could be made troubled by various focus group participants (cf. Skill, 2008).

In chapter six, I illustrated how some focus group participants negotiated 
the relevance of the discourse of individual environmental responsibility using 
competing discourses. They portrayed environmentally friendly lifestyles as difficult 
to carry out. At the same time, these focus group participants emphasized 
the circumstances structuring individuals’ lives. Individuals’ travel choices, for 
example, were depicted as determined by the system of transportation and 
its material, time-related, and economic conditions. Some of the discourses 
competing with the discourse of individual environmental responsibility 
supported a particular positioning. This positioning described a specific travel 
choice situation in which individuals’ neglect of the environmental dimensions of 
their travelling was rendered understandable and made untroubled. In particular, 
two competing discourses made this possible: a discourse of public transport as 
deficient (cf. Guiver, 2007) and a discourse of cars as superior to the alternatives (cf. 
Böhm, 2006). When focus group participants used these competing discourses, 
the choice between public transport and cars was cast not as a free one but 
as a consequence of the unavoidable circumstances of travelling. In this way, 
individuals’ environmental responsibilities were presented as limited.

Another discourse competing with that of individual environmental 
responsibility characterized families with small children as living stressful 
lives. Some focus group participants took these families’ car dependency for 
granted. Life with children was described in a way that explained the diffi-
culties individuals may have in assuming environmental responsibilities in 
their everyday lives. At the same time, the structural causes and policies that 
reinforced the stressful lives of certain individuals were not problematized in the 
same way as were environmental responsibilities. Accordingly, these focus group 
participants used competing discourses in ways that revealed several dilemmas 
associated with the discourse of individual environmental responsibility. These 
dilemmas were framed in ways that questioned the relevance of the dis course 
and the reasonableness of individuals’ changing their lifestyles. An environ-
mentally friendly lifestyle was described as a sacrifice and contrasted with 
maintaining one’s quality of life.

Even though individuals’ environmental responsibilities were depicted by 
some as difficult to carry out, these focus group participants did not challenge 
the discourse itself; instead, they spoke of themselves as exceptions. They cast 
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themselves as more or less temporarily at the mercy of life situations in which 
environmental responsibilities were difficult to carry out. Using competing 
discourses, they directed attention to other values or obligations in life described 
as more immediately compelling or important than taking environmental 
responsibility. They did not question, however, whether environmental problems 
were really their responsibility. For that reason, I call their resistance to the 
discourse of individual environmental responsibility passive resistance. Their 
passive resistance negotiated the meaning and relevance of the discourse but did 
not fundamentally challenge its basic assumptions and description of the world.

Chapter seven, on the other hand, examines how some focus group parti-
cipants actively resisted the discourse of individual environmental responsibility. 
In this chapter, I illustrated how these focus group participants positioned 
themselves within three reverse discourses that enabled them to question 
various basic assumptions within the discourse of individual environmental 
responsibility. 

The first reverse discourse emphasized societal as opposed to individual 
environmental responsibility. Some focus group participants who used this 
reverse discourse questioned the distribution of responsibilities within the 
discourse of individual environmental responsibility. They did this by addressing 
other potential responsible actors, such as politicians, corporate leaders, and 
municipal planners, criticizing them for not taking their responsibilities 
seriously. Accordingly, in this reverse discourse, these focus group participants 
could question the vision of individual environmental responsibility relying on 
the expectation that individuals would voluntarily change their lifestyles. This 
transformation of lifestyles has furthermore been imagined as detached from 
societal structures and political interventions that could support individual 
actors. In opposition to that vision, the focus group participants who positioned 
themselves within this reverse discourse described individuals’ ability to act 
without such support as very limited. They also described the impact on the 
environment achievable by individual behavioral change as negligible. For some 
participants, subject positions characterized by resignation and lack of hope 
for the future were associated with positioning within this reverse discourse.

The second reverse discourse emphasized individuals’ varying economic 
abilities to take individual responsibility for the environment. Some focus group 
participants used this reverse discourse in ways that questioned the general 
claims of the discourse of individual environmental responsibility, referring 
mainly to differences in individual financial circumstances. In doing this, they 
associated the discourse with upholding the status of privileged individuals. 
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They drew attention to the risk that individuals who could not afford to buy 
a more environmentally friendly car or purchase environmentally friendly 
food, for example, would be positioned as environmentally irresponsible, when 
they in fact lacked the financial means to assume that responsibility. The fact 
that many activities besides consumption could be described as both environ-
mentally friendly and cost-effective was not paid any attention in this reverse 
dis course. This suggests that this reverse discourse, despite its purported support 
for un privileged groups, tended to depict an environmentally friendly lifestyle 
as part of privileged individuals’ existing lifestyles (cf. Bradley, 2009).

The third reverse discourse differed from the first two. Within this reverse 
discourse, some focus group participants questioned the descriptions of desir-
able lifestyles recreated within the discourse of individual environmental 
responsibility. Positioning themselves within this discourse, these focus group 
parti cipants could distance themselves from consumerist lifestyles. They crit-
icized the prioritization of cars in city planning and questioned why capit-
alism was not challenged more considering its role in the sinister develop-
ment of climate change. The participants claimed to live more authentic and 
healthy lifestyles than those of people in general, referring mainly to their 
freedom from cars. They did not position themselves as environmentally friend-
ly, however, despite their travel habits. On the contrary, they distanced them-
selves from the kind of environmental responsibility characterized by carbon 
calculations, recycling, and environmentally friendly consumption (cf. Hobson, 
2002; Lövbrand & Stripple, 2011) and challenged the discourse of individual 
environmental responsibility.

Chapter eight examines how some focus group participants negotiated 
the relationship between gender discourses and the discourse of individual 
environmental responsibility. The following gender discourses are examples of 
those that were negotiated: a discourse depicting women as more environmentally 
friendly than men, a discourse depicting men and women in heterosexual relationships 
as taking environmental responsibility in different ways, and a discourse depicting 
men as environmental rogues. Overall, focus group participants used, reproduced, 
and questioned links between gender discourses and the discourse of individual 
environmental responsibility. Women and men, however, were sometimes 
assigned gendered starting points in these negotiations and accordingly differ-
ent opportunities to understand their individual behavior in relation to the 
environ ment. 

The analysis also illustrated how certain gender discourses could induce 
some focus group participants to renegotiate their positioning in relation to 
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the discourse of individual environmental responsibility. This was evident in 
relation to the discourse presenting women as more environmentally friendly 
than men. The subject position of the environmentally friendly woman was 
made troubled by some participants who did not describe the environmentally 
friendly individual as a troubled position.

When some focus group participants described how they divided 
environmental responsibilities within their household, they used a discourse 
about men and women in heterosexual couples taking responsibility for the 
environ ment in different ways. An assumption of gendered differences in 
hetero sexual couples (Magnusson, 2006) could be renegotiated and used to 
de scribe environmental responsibilities as similarly gendered.

In relation to the discourse characterizing men as environmental rogues, 
men’s relationships with cars were emphasized. Some male focus group 
participants used this discourse to distance themselves from certain positions 
within discourses of masculinity and instead adopt “new” masculine car-free 
subject positions. Furthermore, gender equality discourses positioned male and 
female motorists in gender-specific ways. While women could describe their 
driving as a matter of empowerment in relation to gender equality, there was 
a complementary risk that male drivers could be positioned as illegitimate 
drivers. The environmental impacts of male motorists were thus cast as more 
blameworthy than those of female motorists.

In addition, the analysis indicated that discourses of gendered responsibility 
could give rise to gendered starting points for men’s and women’s positioning in 
relation to the discourse of individual environmental responsibility. The subject 
position of an irresponsible citizen in relation to one’s own environmental 
impact appeared to be more troubled for women in the study than for men. 
The analysis also indicated signs of class-related positions having the same 
effect, whereby distance from middle-class positions seemed to enable criticism 
of the discourse of individual environmental responsibility.

COnClUSiOnS
The analysis of the focus group conversations demonstrated that the discourse 
of individual environmental responsibility was accorded a dominant position 
when the focus group participants made their subject positions intelligible 
and meaningful. This means that most participants ascribed significance to 
the discourse when positioning themselves. They did this by articulating 
their own subject positions in relation to and in a way that addressed that 
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particular discursive description of the world, irrespective of whether they were 
simultaneously recreating or challenging the discourse. In short, it seemed 
difficult for them to ignore the discourse, which indicates its dominant position. 
This suggests that the discourse of individual environmental responsibility has 
not only affected the Swedish media (Berglez, 2009), Swedish political debate 
(Anshelm, 2012), and the exercise of authority (Soneryd & Uggla, 2011:65ff ), 
as demonstrated by other researchers; it suggests that the discourse has also 
influenced how individuals discuss environmental issues with other people.

I regard the dominance of this discourse as problematic in several ways. 
First, within the discourse of individual environmental responsibility, the 
obligation to engage with environmental issues becomes an individual moral 
obligation rather than a societal obligation. This may result in difficulties 
creating energetic political debate about possible environmental futures and 
alternatives for distributing responsibilities (Mouffe, 2008; Swyngedouw, 2010; 
Swyngedouw, 2011). Second, when individuals’ private actions are foregrounded, 
the opportunities to act as environmentally concerned citizens in other areas 
become less emphasized (Marres, 2007). Third, the discourse of individual 
environmental responsibility seems to accept and privilege certain individuals’ 
positions, casting others as blameworthy or difficult to understand. In many 
cases, these privileged subject positions did not correspond with how the focus 
group participants depicted themselves. On the contrary, the participants’ ways 
of engaging with the discourse made it obvious that several difficulties were 
involved in attributing environmental responsibility to individuals. One of 
these was the validity of the vision that individuals themselves can contribute 
to improving the environment (cf. Mouffe, 2008; Hobson, 2002).

At the end of the thesis I addressed a methodological question. This concerned 
the fact that the focus group participants were, from the start, already positioned 
as potentially responsible for their environmental impacts by the questions I 
asked them as focus group moderator. This could engender uncertainty as to 
whether the dominance of the discourse of individual environmental respons-
ibility in the conversations was in fact predictable and therefore less ana lytically 
interesting, since the focus group participants were only responding to positions 
assigned by me. However, I maintain that a moderator alone cannot cause 
a discourse to dominate a group conversation. Furthermore, I argue that no 
other moderator position was significantly preferable, since no one can escape 
talking within and in relation to discourses. The fact that other studies have 
demon strated that the discourse was present in other contexts at the time made 
my starting point reasonable for a focus group conversation. In addition, this 
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discourse later turned out to be a starting point that prompted con versations 
in which participants reproduced, negotiated, and resisted the discourse of 
individual environmental responsibility. In other words, it led to the collection 
of empirical material particularly useful for the aim of this study. 
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