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Föreläsningsupplägg 

• Del 1: Individen, strukturen och politiken 

– Individers förhållningssätt till en diskurs om 

individuellt miljöansvar 

 

• Del 2: Föreställningar om den miljö-

medvetna medborgaren 

– Miljömedvetna individer i relation till genus, 

klass och sociala normer 



 
Del 1: Individen, strukturen och politiken 

 
 

• Individualiserat miljöansvar – en ojämlik och hegemonisk 
diskurs? 

 

• ”Den industriella fatalismens diskurs” (Anshelm, 2012) 

 

 

”Do something now” 

”You can stop the catastrophe” 

“Do you know how to save the world” 
 

(Aftonbladet, citerat i Berglez, Höijer, Olausson, 2009) 



Hur förhåller sig samtalsdeltagarna i min studie till 
diskursen om individuellt miljöansvar? 

 

• Metod och material 

 

• Anamma individuellt ansvar förstå sig som ”en god individ” 
 

Fokusgrupp I med män ur en pappagrupp 

 

Isak För min del, jag tycker det är klart att kunskap föder ansvar. Vet man om någonting så ska man 
handla utifrån det man ((Emmy: Mhm)) 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 ja. Om man vill, 
känna sig som en god individ /…/ Och sen nu, /…/ men jag tycker det är ännu viktigare, med tanke 
på kommande individer, eller kommande generationer ((Emmy: Mm)) Och nu har man ju så tydligt 
sin egen, kommande generation framför sig. ((Emmy: Mm)) Så det går… inte att bortse från det… i 
sitt liv. 

 

 



 
Tre kritiska positioneringar 

 
• Ifrågasätta ett omfattande individuellt ansvar  

– med hänvisning till omständigheterna, möjligheterna att ta ansvar 

 

 

Fokusgrupp E med bilintresserade kvinnor: 

 

Elin Alltså jag tycker väl så här att, med två barn så är det, det här livspusslet som man ska försöka få att 
gå ihop, man vill ha tid med barnen och man vill vara ((Elvira: Mm)) på jobbet och ha tid där ((Elvira: 
Mm)) och så ska man ((Emmy: Ja)) på något vis försöka från plats A till B ((Elvira: Mm)) gå så fort 
som möjligt ((Elvira: Mm)) för du vill inte sitta, tre timmar i en bilkö, du vill heller inte sitta två 
timmar på ett pendeltåg som är, så att du vill ta dig från A till B så fort som möjligt, få så mycket tid 
som med sina barn 

 



 
Tre kritiska positioneringar 

 
• Ifrågasätta ett omfattande individuellt ansvar  

– med hänvisning till omständigheterna, möjligheterna att ta ansvar 
 

 

Fokusgrupp A med kvinnliga truckförare inom bilindustrin: 

 

Annie  Duscha och sånt där har vi inte pratat om att man använder mycket vatten 

Alicia  Men det gör ju inte jag, jag bor ju i hus du vet jag betalar för vattnet, så jag stänger ju av 
 hela tiden 

Annie  Men då är det en kostnadsgrej igen 

Agneta  Det är kostnad, om det kostar så tänker man mer på naturen SKRATTAR 

Alicia Ja 

Annie  Faktiskt  

Alicia  Jo men det är ju så 

Agneta  Det skulle vara då att man använder miljöbränsle som skulle vara billigare, då använder man 
 det  

Alicia  Mm, jo men det är klart 

 



 
Tre kritiska positioneringar 

 
• Ifrågasätta ett omfattande individuellt ansvar  

– genom att tillskriva andra större ansvar 
 
Fokusgrupp H med manliga bilister:  
 
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… ((Henrik: Ja ja)) det måste ju vara… ett bättre sätt alltså, för det är ju  
 utsläpp med menar jag 

 
 
Fokusgrupp H med manliga bilister:  
 
Henrik Det är ju ett vansinne egentligen… bussarna ska gå på miljö ((Holger: Ja)) och sen  bygger 

 de massa parkeringshus inne i stan ((Holger: Mm)) så folk ska åka in… ((Holger: Mm)) med 
 sina bilar, ut och in och ((Holger: Mm mm)) och så där, det är ju jädrigt *lustigt alltihop* 
 SMÅSKRATTAR 

 



Helt avfärda idén om individuellt ansvar 
 

 

Fokusgrupp J med fackligt och politiskt engagerade män: 

 

Joakim Det är besvärligt med… hålla på att åka tåg hela familjen 

(Johan) Ja det är det ju 

Emmy Tycker du det är besvärligt 

Joakim Ja det tror jag, det skulle vara 

Emmy Mm, vilken… eller varför 

Joakim Ja har ju tre ungar… ska jag släpa med mig tre ungar med på tåget… och så frun då, nej… då 
 är det nog lättare med bilen 

 



 

• Inflytelserik diskurs 

• Besvärligt ansvar 

• Oönskade valsituationer 

• Frånvaron av politisk kritik som synliggör 
diskursen 

 

 



 
Diskutera i mindre grupper, 2-3 personer: 

 

• Hur stor möjlighet har individer i olika sammanhang, 
livssituationer och faser i livet att ta miljöansvar i Sverige 
idag? 

• Skulle miljöansvar kunna fördelas mer jämlikt mellan 
individer och strukturer? Hur? 

 



Del 2: Föreställningar om den miljömedvetna 

individen 

• Genusdimensioner på olika nivåer 

 

• Statistik - könsskillnader 

• Diskurser används i sammanhang: 

– Kvinnor och miljöengagemang 

– Män och bilar 



Kvinnor och miljö: exempel på  olika 
diskursanvändning: 

Fokusgrupp B med kvinnliga studenter 
 

”Kvinnor är ju så miljövänliga” SKRATT 

 
Fokusgrupp D med kvinnliga pendlare och före detta pendlare 
Emmy Hur tänker ni andra? Har ni några tankar om? 

Diana Jag tror kvinnor tänker mer på det faktiskt.  

Desirée Ja 

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)) och det här, vi är lite mer omvårdande i oss ((Desirée: Ja)) på något sätt, jag 
 tror faktiskt det spelar roll. ((Någon: Mm)) Man är lite mer rädd om, miljön på det sättet. 

 



Män och bilar: 
exempel på  olika diskursanvändning 

Fokusgrupp G med män som var medlemmar i bilpool. 

 

Gabriel När jag var barn då cyklade vi till ICA och det gör jag nu också… Så att jag 
 tror att jag tänker inte på det aktivt att, att som ett statement att jag har inte 
 bil för att jag vill värna om miljön utan, när jag tänker på det nu så tror jag 
 att det är mer ekonomi, och mer så här att faktiskt provocera mina vänner 
 och mina företagskollegor att ja men jag har inte bil… vilken jävla dålig 
 investering, du kan ju det här med pengar, varför har du bil för… ((Emmy: 
 Mm)) Alltså mer en ((Emmy: Mm)) mer sådana grejer. Att det är mer status 
 med att inte ha bil än att ha en ferrari liksom. Inte för att jag skulle ha råd att 
 ha en ferrari men. 

Glenn Ännu. SKRATTAR 
 



 

Fokusgrupp K med cykelintresserade män utan bil. 

 

Kenneth Min bild av… bilåkning det är alltid att det finns, det är alltid en, någon form 
 av irriterad pappa som kör bil… (((Kjell): Mm mm)) alla pappor som jag har 
 åkt bil med är alltid (((Kjell): *Ja*)) irriterade när de kör bil då ((Emmy: Mm)) 
 för att de kommer inte fram och alla är i vägen och… att det finns liksom en… 
 just den här frustrerade bilisten, är för mig ((Kjell: Mm)) en form av karikatyr 
 på... ((Kaj: Mm)) det som man inte vill vara SKRATTAR TILL på något sätt  

Emmy Hm. 

Kjell Absolut, ja, mm. 

 



Klassdimensioner 

 

• Statistik över inkomst och beteende 

• Karin Bradley (2009) om svenskhet i 
miljödiskursen 

• Hur klass blir relevant i samtal om miljöfrågor 
och resor 

 



 
En legitim resa? 

 
 
Fokusgrupp L med manliga medlemmar i bil- och miljöorganisationer 
 
Lukas  Jo… men du pratar om paketresor jag menar åka härifrån [FLYGPLATS] eller 

 [FLYGPLATS] och så är det paket… 
Leif  Och du väljer på gröna eller röda drinkar 
/…/ 
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 
 och hur, då är det, då reser man för ett kulturellt utbyte på nånting, i alla fall i 
 min värld, det är svårt att se det som att alla ska se det på samma sätt, men i min 
 värld så är det… värt nånting och det kan motivera att göra en sån här 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 Och 
 äta hamburgertallrikar … Okej, det är ju och menyerna är på lite andra språk 
 och så men… ((Någon: Mm)) det är inte så mycket av kulturellt utan det är bara 
 komma bort… och det kanske du lika gärna får när du åker till Sandviken…  

 



Sociala normer 

 

• Vara miljövän eller vara normal? 
 
 
 

Fokusgrupp L med manliga medlemmar i bil- och miljöorganisationer 
 
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 slentrianmässigt, kanske mer 
 eller mindre. Har jag 20 000 kr över det är klart jag tar en resa ((Leif: Mm)) Det är ju 
 sådan kutym att göra det, fortfarande, politiskt korrekt så att säga, ja det blir så 

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)) 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)) Det 
 blir lite minerat egentligen och gå in i det där 

 



Sociala normer 

 

Cykelintresserade män utan bil: 

 

Kenneth Jag kan uppleva det socialt som att man är lite, SUCK att man kan se suspekt, 
 litegrann nästan suspekt på att man… att man inte har körkort att det ses 
 som lite märkligt så där att ((Kaj: Mm)) … hur ska man då, jag fick någon 
 kommentar, men hur gör du när du ska till IKEA och såna här saker ((Kjell): 
 Mm)) ((Emmy: Mm)) att man det bara, man ser det som en konsumtions 
 ((Kjell: Mm)) … hjälpmedel egentligen och att det är så viktigt, så att man 
 inte ens kan leva utan det 

 



En miljövänlig elit eller normativ 
miljöignorans? 

 

• En hegemonisk diskurs om individuellt 
miljöansvar 

 

• ”Ansvarstagande” individer som ser sig som 
missförstådda/socialt besvärliga 

 

• Hur går det ihop? 



Diskutera i mindre grupper, 2-3 personer, använd dina egna  

erfarenheter av miljödiskurser i olika sammanhang: 

 

– Kan den här motstridiga bilden förklaras? Var finns 
normen? Finns det en norm? 

– Har ni fått nya perspektiv på den första diskussions-
frågan? Vad vore ett jämlikt ansvarstagande för miljön? 

 



 

Tack för mig! 

 

 Kommentarer, synpunkter, frågor? 

 emmy.dahl@liu.se 


