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1. Inledning: en mänsklig natur 

Rolf Lidskog och Erik Löfmarck 
 
Den 18 mars 2022 nåddes alla i sociologiämnet vid Örebro universitet av 
ett mail från Ylva Uggla: Dear all, As you probably know I will soon re-
tire. I have started to clear out my office and a lot of things have had to 
go. However, there are still books on the shelfs that some of you might 
find interest in. Många av oss hörsammade det och besökte hennes kon-
torsrum. Vad vi möttes av var en välfylld bokhylla, men inte bara det. 
Som den omtänksamma person Ylva är hade hon kategoriserat alla sina 
böcker och med gula post-it lappar angett vad som fanns på varje hyll-
plan.  

Att kategorisera och klassificera fenomen är en grundläggande och uni-
versell mänsklig aktivitet. Vi skapar ordning och reda i såväl våra liv som i 
samhället i stort genom att benämna fenomen och placera dem i olika 
kategorier. Émile Durkheim betonar att kollektiva representationer – 
grundläggande och socialt sanktionerade föreställningar – styr vårt tän-
kande. Enskilda föremål och upplevelser kopplas till representationer och 
får därmed mening och skapar social ordning. Överfört till Ylvas bokhylla 
kan vi här se hur hon väljer att skapa ett fåtal ämnesområden som hon 
sedan använder så att varje enskild bok inordnas under en avgränsad ka-
tegori. Därmed skapas, trots de olika böckernas unicitet, en viss ordning. 

Vilka är då de grundläggande klassifikationerna som styr Ylvas katego-
risering av sina böcker som hon under sina nästan 25 år som forskare och 
lärare införskaffat? Jo, följande:  

 
• Environment... 
• Urban studies 
• Kunskap, expertise, ig-

norance... 
• Politik, demokrati 
• Postmodern., Posthum. 
• Risk.... 
• Nature... och lite djur 
• Utopia... 
• Professionssociologi 

(min första doktorand-
kurs) 

• Klassisk sociologi 
• Sociologi – diverse 
• Metod, vetenskapsteori, 

m.m. 
• Bildning 
• Humaniora & pedago-

gik, handledning m.m. 
• Postkolonialism 
• Diverse.... 



12 
  

 

En rimlig tolkning av denna klassificeringsaktivitet är att den inte endast 
slår fast vilka böcker som handlar om vad, men att den också speglar Ylvas 
grundläggande föreställningar om – och gränsdragningar i – en mångfacet-
terad och komplex värld. Här mejslar hon fram ett fåtal områden som 
varit viktiga för hennes verksamhet och hennes intresse, ja för hennes 
identitet som sociolog.  

När man reflekterar över de kategorier hon skapat kan man se att en 
del troligtvis handlar om vad hon tillgodogjort sig under sin grund- och 
forskarutbildning. En del av de böcker som sorterats under ”klassisk soci-
ologi” och ”Metod, vetenskapsteori m.m.” är böcker hon själv läst som 
student och doktorand. Värt att notera att här finns även en kategori – 
professionssociologi – som följs av en parentes. Till skillnad från de andra 
kategorierna finns här ett behov att tala om varför just dessa böcker finns 
i hennes bokhylla. Med antropologen Mary Douglas terminologi kan vi 
säga att här har vi något som egentligen borde klassas som ”orent” och 
som därför kräver legitimering för att inte sorteras bort. Har vi här en 
doktorandkurs som Ylvas handledare tvingade henne att läsa och som hon 
aldrig funnit meningsfull, vare sig för sin utbildning till sociolog eller sin 
verksamhet som lärare och forskare? 

Andra kategorier har att göra med hennes egen förkovran som sociolog 
eller med de kurser hon har undervisat på. Men merparten av kategorierna 
handlar om de områden som Ylva beforskat. Hon inledde sin forskarkar-
riär med att studera lokaliseringskonflikter, närmare bestämt den svenska 
politiken för att hantera kvicksilveravfall och radioaktivt avfall. I sin av-
handling anknöt hon till centrala sociologiska ämnesområden som risk, 
politik, modernitet, natur-kultur och utopi. Till stor del kan man återfinna 
dessa ämnesområden – men fördjupade, berikade med andra begrepp och 
tydligare relaterad till varandra – i Ylvas senare forskning. Men hon har 
även markant breddat sin forskning.  

Empiriskt har hon studerar klimatförändring, biologisk mångfald, na-
turvård, skyddet av Östersjön, skogspolitik, naturkampanjer, stadsplane-
ring och turistinformation. Metodmässigt har hon analyserat bilder, inter-
vjuer, texter och kampanjmaterial. Begreppsligt har hon studerat ansvars-
utkrävande, ambivalens, bildning, dilemma, expertis, individualisering, 
lärande, minimalism, politik, reflexivitet, representationer och risk. Teore-
tiskt har hon anknutit såväl till generell sociologisk teori (inte minst Ulrich 
Beck, Mary Douglas och Anthony Giddens) som till specialområden (som 
miljösociologi, risksociologi, regleringsteori och celebritetsstudier). 
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Dubbeltydigheten i den här bokens titel – En mänsklig natur. Risker, 
reglering och representationer – sammanfattar och speglar Ylvas forsk-
ningsintresse. Hennes forskning rör främst miljöområdet – men då inte 
som ett område skilt från människa, samhälle och kultur, utan som något 
skapat av och befolkat med människor. Olika människor med sina tankar, 
intressen och perspektiv och som kämpar för att sprida föreställningar om 
vad som är bra respektive dåligt för miljön. När man tar del av Ylvas 
forskningspublikationer möter man inte naturen utan människor – mini-
malister och celebriteter, skogsägare och stadsplanerare, forskare och 
tjänstemän – och där hon undersöker hur de förstår och agerar i olika 
sammanhang. Ylvas forskning bidrar på ett förtjänstfullt och fördjupande 
sätt till att göra naturen mer mänsklig.  

I denna festskrift och vänbok till Ylva medverkar tolv forskare som på 
olika sätt haft förmånen att möta och samarbeta med Ylva. Samtliga bi-
drag rör relationen människa – natur, men med olika infallsvinklar på det 
vis som också präglat Ylvas forskargärning: 

I kapitel 2 resonerar Ingmar Elander om hur forskarens nyfikenhet och 
djärvhet kan göra skillnad i det krispräglade tidevarv vi lever i. Utgångs-
punkten är hotbilder och motbilder kring några av vår tids verkliga ödes-
frågor: klimatförändringar, flyktingströmmar och pandemier.  

I kapitel 3 flyttas fokus till vardagslivets sociologi och det område där 
den mänskliga naturen fostras till samhällsmedborgare. Christine Roman 
undersöker här hur föräldrar tänker och agerar när de behöver råd i sitt 
föräldraskap, inte minst vilken roll som släktingar respektive experter har. 
Hon finner här att föreställningen om ett professionaliserat föräldraskap 
behöver nyanseras. 

Kapitel 4 tar sig an naturens riskabla karaktär liksom de risker vi utsät-
ter den för. Med hjälp av nyckelbegreppen risk, reglering och representat-
ion visar Rolf Lidskog hur moderna miljökatastrofer kan förstås ur ett 
sociologiskt perspektiv. 

I kapitel 5 ställer sig Göran Sundqvist frågan om vårt ansvar för miljön 
verkligen blivit så individualiserat som det ofta framställs? Som exempel 
använder han Sverige och regeringens klimatomställning av transportsy-
stemet, med fokus på persontrafiken. Där är konsumenten och hennes 
ansvar är mer eller mindre osynlig, vilket snarast pekar mot för låg grad 
av individualisering.      

 Kapitel 6 utgör en utmärkt relief till det föregående, här diskuterar 
Linda Soneryd fenomenet ambivalens i relation till miljöansvar, en känsla 
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som ofta gör sig påmind när vi vill ta individuellt ansvar samtidigt som 
andra motstridiga värden komplicerar eller begränsar vårt handlande.   

Kapitel 7 är en essä som tar sig an framtiden som hot och möjlighet. 
Magnus Boström resonerar här, bl.a. med hjälp av social accelerations-
teori och konsumtionssociologi, om utmaningen i att omforma samhället 
under stor osäkerhet om vilken framtid vi faktiskt går till mötes.  

Kapitel 8 belyser den komplexa frågan om vad vi menar med natur och 
det naturliga. Ulrika Olausson utgår i sitt bidrag från den tyranni som 
springer ur dualismen människa – natur. Bortom denna skymtar hon dock 
en ordlös sammankoppling med naturen som inger hopp för framtiden.  

Kapitel 9 vänder åter blicken mot familjelivet och undersöker vad det 
innebär att vara en minimalistisk familj. Med hjälp av bloggtexter avtäck-
er Helen Peterson och Jenny Alsarve hur de minimalistiska idealen (inte 
sällan sprungna ur miljömedvetenhet) stundtals utmanas av och skaver 
mot familjelivets praktiker och ritualer.  

Kapitel 10 utgör en disciplinär självreflektion under Karin M Gustafs-
sons ledning. Här problematiseras miljösociologins egen roll som represen-
tant för naturen, och vikten av mångfald inom denna representation beto-
nas – både för naturens och för miljösociologins framtids skull. 

I kapitel 11 tar sig an den tecknade satiren som redskap för att belysa 
och problematisera människans förhållande till naturen. David Redmalm 
utgår här från Sara Granérs samhällssatiriska serieteckningar i en essä som 
med hjälp av filosofer och miljösociologer undersöker spänningsfältet 
mellan natur och människa. Kapitlet innehåller även en intervju med Sara 
Granér.   

Kapitel 12 avslutar boken genom en epilog där två nydisputerade, unga 
och lovande miljösociologer för en spännande dialog om framtiden: bör 
man vara nedstämd eller hoppfull vad gäller miljöpolitikens möjligheter 
att skapa en bättre värld? Denna epilog baseras på ett föredrag som Ylva 
Uggla och hennes doktorandkollega Linda Soneryd höll våren 2003. Trots 
att texten är nästan tjugo år gammal har dess aktualitet inte minskat. Vil-
ken betydelse har vetenskap, demokratiskt deltagande och deliberation i 
arbetet med att skapa en hållbar samhällsutveckling? 

Denna epilog utgör även en lämplig avslutning på denna vänbok. Ylvas 
forskning har bidragit till en mänskligare natur, där människans föreställ-
ningar och agerande står i centrum. Och vad är då naturligare än att ta del 
av hennes egna tankar om miljöpolitikens förutsättningar och framtid? 
För den som vill botanisera mer i Ylvas tankar om detta finns en förteck-
ning över vad Ylva publicerat i referenslistan till kapitel 4.  
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Med denna bok vill vi tacka och hylla en mycket uppskattad kollega 
och vän, för det hon betytt för oss som fått förmånen att på olika sätt 
samarbeta och umgås med henne. Akademin har omänskliga sidor, bland 
annat i form av hård konkurrens, stress och nedärvda föreställningar om 
hur forskare bör vara och hur forskning ska bedrivas. Det är, som socio-
logen Stefan Svallfors påpekat, inte ovanligt att människan och det mänsk-
liga får stå tillbaka eller kommer i kläm i forskningspraktikens vardag. 
Desto viktigare blir de kollegor som månar om andra, som insisterar på ett 
liv utanför universitetet och som generöst bidrar med perspektiv inhäm-
tade från helt andra sfärer. Kollegor som kan se det lilla i det stora och 
tvärtom, som förstår att en solnedgång över sjön Sommen (se omslaget) 
kan bringa större klarhet kring sakernas tillstånd än en aldrig så välgjord 
forskningsöversikt. Och precis sådan är Ylva Uggla: en mycket mänsklig 
natur! 
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2. Vad göms i Carrie Hepple’s trädgård? Hot- 
och motbilder i den perfekta stormens tid.

Ingmar Elander 

Inledning
Midsommarafton. Några barn leker med en 
boll i gräset. Plötsligt råkar bollen segla över 
planket till Carrie Hepple’s trädgård. Det 
minsta av barnen hittar en lucka mellan några 
trasiga brädor och de smyger in: ’Carrie Hep-
ple has a glittering glare/and a whiskery 
hair/She’s been in her garden late at 
night/with a cake tin and milk/and shadowy 
light./Someone heard her saying, ’Come on, 
Old Sausage! It’s all right’. Efter denna 
inledning i Ruth Craft & Irene Haas bilder-
bok (Carrie Hepple’s Garden, 1979) riktas nu 
fokus mot några av de rädslor, hot- och motbilder som vi idag översköljs 
med i olika former av traditionell och nätbaserad kommunikation. 

I samhällsvetenskaplig forskning och allmänpolitisk debatt är en idag 
vanlig uppfattning att mänskligheten befinner sig i ett skede av flera över-
lappande kriser: global uppvärmning, utarmning av biologisk mångfald, 
omfattande flyktingmigration och oförutsägbar pandemi. En del bedömare 
menar rentav att vi nu befinner oss i en ’perfekt storm’ av kriser som ak-
tualiserar existentiella frågor om förutsättningarna för fortsatt liv på plan-
eten, om nuet och framtiden, säkerhet och osäkerhet, förnuft och känsla, 
rum och plats, makt, rättvisa och eget ansvar. Med utgångspunkt från 
några grundläggande begrepp i litteraturen om ’säkerhetisering’ ger jag 
exempel på och reflekterar kring föreställningar som vi dagligen möter i 
relation till vad som nu ofta beskrivs som svårbemästrade, existentiella 
’kriser’.  

Gränsen mellan vad som är vetenskapligt belagda sanningar och mindre 
väl underbyggda föreställningar är långt ifrån knivskarp och därför 
lämnas vägen öppen också för fantasifulla och utopiska tankar med poten-
tial att bli drivkrafter för motstånd, passivitet eller nya initiativ i politik 
och vardagsliv. Frågor om vems säkerhet/osäkerhet som står spel, med 



18 

vilka argument de underbyggs och vilka konsekvenser de får måste alltså 
skärskådas i en rad parallella och varandra korsande perspektiv rörande 
eviga frågor om makt, rättvisa och ansvar etc. Efter några illustrationer 
hämtade från klimat, migration och Covid-19 återvänder vi till slut till 
barnen i Carrie Hepple’s trädgård för att se vad som gömde sig därinne 
bakom planket.  

Sammanfallande kriser i en ’perfekt storm’
Vad som kännetecknar en ’kris’, vilka orsaker den har, hur den skall han-
teras och vilka konsekvenser denna hantering får är inte givet utan 
föremål för olika tolkningar. I anglosaxisk litteratur definieras ‘kritiskt 
skede’ (‘critical juncture’) som ‘a critical or disastrous situation created by 
a powerful concurrence of factors’ (Merriam Webster 2021). Begreppet 
’kris’ associerar alltså till föreställda hot mot grundläggande normer och 
värden. Lägger vi dessutom till bilden av sammanfallande kriser i en värld 
som präglas av skarpa politiska motsättningar, sviktande 
styrningsmekanismer och demokratiska underskott ligger även begreppet 
’perfekt storm’ (Cappocia 2016) nära till hands. Historiskt utvecklade, till 
synes givna, ‘stigberoende’ institutioner, ställs inför att under akut tid-
spress fatta beslut, planera och genomföra åtgärder för att om möjligt 
mildra krisers konsekvenser och återgå till ett gammalt ’normalläge’ eller 
genom att öppna möjligheter för en ny ’normalitet’.   

I litteraturen om hantering av hot, risker och kris används ibland be-
grepp som ‘säkerhetisering’, ‘motsäkerhetisering’, ‘osäkerhetisering’ och 
’avsäkerhetisering’ för att identifiera olika dimensioner och faser i 
skeendet. Hur dessa föreställningar och bilder av säkerhetisering ser ut 
bestäms av vilka aktörer som är involverade och den kunskap, de värden 
och intressen som står på spel. Det finns ingen enda, given lösning på en 
föreställd kris. Det är ytterst en fråga om hur offentliga institutioner, 
företag, organisationer och individer tolkar ’kris’ och hur den skall han-
teras. Vi kan här tala om krisers anatomi i termer av kunskap, tid, 
plats/rum, rättvisa och makt (Lidskog, Elander & Standring 2020). 

Hur en kris kan och skall hanteras är alltså något som noteras, tolkas 
och avgörs av olika aktörer i relation till vilken kunskap och vilka värden 
och intressen de anser står på spel. Det handlar här om att ge mening, 
föreslå och bestämma handlingsvägar för säkerhetisering, det vill säga att 
bemästra, avvärja och ’normalisera’ vad som definierats som en kris. Men 
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sådana beslut är inte på förhand givna utan föremål för ifrågasättande och 
kamp. Det finns sällan eller aldrig några givna lösningar. Förslag och krav 
på andra sätt att möta en föreställd kris förs fram från olika håll och leder 
till mer eller mindre skarpa motsättningar om vilka beslut som skall tas, 
exakt när och hur de skall omsättas i handling (’motsäkerhetisering’). 
Motsvarande avvägningar måste göras under resans gång och beslut fattas 
om när det är lämpligt att signalera faran över så att en ’avsäkerhetisering’ 
och återgång till en välkänd eller nyskapad ’normalitet’ kan ske. Är det till 
exempel möjligt att med säkerhet säga när en pandemi ebbat ut eller måste 
latent beredskap finnas tillgänglig för att snabbt kunna ta till nya, skarpa 
åtgärder som dittills förklarats obehövliga? Som en illustration till hur 
olika former av säkerhetisering kan se ut ges i följande tre avsnitt exempel 
på ett antal föreställningar om hur global uppvärmning, migration och 
pandemi kan och bör säkerhetiseras. Framställningen bygger i huvudsak 
på tre nyligen publicerade, vetenskapligt granskade artiklar och där do-
kumenterat källmaterial (Elander, Granberg & Montin 2021; Fridolfsson 
& Elander 2021; Lidskog, Elander & Standring 2020).    

 

Hot- och motbilder   
För drygt 50 år sedan hade Joe South 
stor framgång med sången ‘Games 
People Play’ som fortfarande finner 
lyssnare i nya generationer. I synner-
het den första av de två citerade ver-
serna känns högaktuell i en tid när 
medielandskapet tränger sig på med 
spektakulära slagord och entydiga, 
ofta illa underbyggda budskap. Den 
senare versen kan lätt associeras till 
den del av planetens befolkning –
Globala Nord - som äger resurser som 
i det längsta gör det möjligt att för-
flytta sig till och fördriva tiden (’wile 
away the hours’) i ännu beboeliga områden. Det är inte bara i vardagslivet 
vi använder oss av sådant ’prat’, det har också en plats i storpolitiken, 
något premiärminister Boris Johnson i Greta Thunbergs anda själv 
påminde om och varnade för i sitt öppningsanförande vid COP 26-mötet i 

 
The games people play now 
Every night and every day now 
Never meanin’ what they say now 
Never sayin’ what they mean 
 
While they wile away the hours 
In their ivory towers 
Till they're covered up with flowers 
In the back of a black limousine 
 
Joe South (1968/2002) 
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Glasgow i oktober 2021 (’bla-bla-bla’), samtidigt som brittisk press redo-
visade långt framskridna planer på att öppna en ny kolgruva i 
Whitehaven, England (News Magazine 2021).  

När jag i slutkapitlet av min avhandling (Elander 1978) reflekterade 
kring ordets makt i ljuset av svensk regionalpolitik var den amerikanske 
statsvetaren Murray Edelman till stor hjälp med boktitlar som ‘Political 
Language: Words that Succeed, Policies that Fail’ (Edelman 1977) och 
’The Symbolic Uses of Politics’ (Edelman 1964). Den underförstådda 
poängen med sådant politiskt ’prat’ är att mottagaren skall uppfatta bud-
skapet som: ’Det är ju uppenbart! Så är det! Just så är det!’. Flödet i Insta-
gram, Facebook, Youtube, e-mail etc. skapar lätt åsiktskorridorer med 
horder av följare som kan ge sådana budskap en övertalande, manipulativ 
kraft. Auktoritära regimer försöker visserligen strypa kanaler till alternati-
va budskap än de egna men inte ens de kan hindra kritiska röster att 
komma till tals i ord och bild. Idag är liknande perspektiv ’vardagsmat’ i 
forskningen och då ofta paketerad i termer av ’narrativ’ eller ’berättelser’. 
Utgångspunkten som forskare är ofta att man – oavsett egen ståndpunkt - 
ställer frågan ’vilket är det/de föreställda problemet/problemen?’ och 
därifrån spårar olika aktörers problembilder, lösningar, föreställda och 
verkliga konsekvenser, för att sedan gå vidare och se hur dessa stöts och 
blöts (’omförhandlas’) i politiskt spel och vardagsliv (se till exempel Bacchi 
& Goodwin 2016).  

Med andra ord handlar krispolitik inte bara om mer eller mindre hand-
fasta, ibland repressiva åtgärder. Det är också, i hög grad en fråga om att 
använda ord och bild som ett redskap för att utöva makt. I en värld ge-
nombruten av ständigt påslagna, korsande kommunikationskanaler utsätts 
vi för en kakafoni av mer eller mindre motstridiga budskap, där gränsen 
mellan ’alternativa sanningar och nyheter’ å ena sidan och väl underbygg-
da forskningsresultat å den andra inte alltid är tydlig. Jag ger nu några 
exempel på sådana strider om ord och bild i fråga om klimat, migration 
och Covid-19.    
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Global uppvärmning 
’Global uppvärmning och lokal politik’ är titeln 
på en 2009 publicerad antologi där jag var 
medredaktör till Ylva Uggla. I slutkapitlet drar 
vi bland annat denna slutsats: 

I den svenska klimatpolitiken finns 
utopiska inslag, där dess inramning i 
termer av hållbar utveckling och 
ekologisk modernisering starkt 
betonar de möjligheter som följer 
med en aktiv klimatpolitik. Det 
handlar bland annat om tilltron till 
att innovation och tekniska lösningar 
ska bidra till en ’grön tillväxt’, det 
vill säga en ekonomisk tillväxt som samtidigt bidrar 
till en bättre miljö, till exempel genom export av /… / 
’grön teknik’ (Uggla & Elander 2009, 135). 

I den ymniga och mångfacetterade klimatlitteraturen är begreppet ’ekomod-
ernisering’ en vanlig etikett på det synsätt som återges i citatet och associerar 
också till bilden av officiell svensk miljöpolitik (Lidskog & Elander 2012). Ett 
aktuellt exempel är det spektakulära paket av investeringsprojekt med etiket-
ten ’grön tillväxt’ som nu öppnats i övre Norrland när Skellefteå satsar på 
batteritillverkning och Gällivare, Kiruna, Luleå och Boden på koldioxidfri 
stålproduktion – vilket gör att behovet av arbetskraft, bostäder och sam-
hällsservice i vid mening är enormt. ’Hur ska hundratusentals personer lockas 
att flytta norrut?’ (Sveriges Radio, P1 Morgon, 26 juli 2021). 

Ändå var temat för den citerade boken och det mesta av annan littera-
tur kring klimatpolitik vid den tiden (bara tio år sedan!) fortfarande starkt 
fokuserat på anpassning (’adaptation’) till ett varmare klimat snarare än 
på åtgärder som innebär att radikalt minska utsläppen och mängden av 
koldioxid i atmosfären; åtgärder som i internationell forskning vanligen 
bär samlingsnamnet ’mitigation´. I takt med att konsekvenserna av den 
globala uppvärmningen blivit mer uppenbara har också den senare typen 
av politik och tekniska lösningar kommit mer i centrum för över-
läggningar och beslut med COP-mötet i Glasgow som ett aktuellt exempel. 
Vilka framtida lösningar som kan tänkas för att åtminstone minska takten 
i uppvärmningen är en oklar och omstridd fråga. Jag skall här peka på ett 
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par i forskning och samhällsdebatt olika föreställningar - hot eller mot-
bilder, beroende på vilken position man själv intar. Dessa föreställningar 
[’imaginaries’] innehåller vanligen sammanvävda element av vetenskap, 
science-fiction och politik (Benner et al. 2019).  

Uppfattningen att någon uppvärmning överhuvudtaget inte existerar bort-
ser jag här från, likaså att utsläpp av koldioxid i atmosfären inte alls skulle ha 
någon värmande effekt på klimatet – en bild som likväl ihärdigt upprätthålls i 
’radikalhögerns mediala ekosystem’ med understöd av den globala fossillob-
byn. Enligt den tankefiguren är det ’invandringen, feminismen och klimat-
forskningen som förstör Sverige, och det är gubbarna som en gång byggde det 
som måste försvara det’ (Vowles & Hultman 2021; Grundmann 2011). Inför 
och under mötet i Glasgow var det en stridsfråga om det är fossila bränslen 
sammantaget eller bara vissa av dem som skall pekas ut som de starkaste 
drivkrafterna för uppvärmning: ’F-ordet en enormt viktig signal’ säger till 
exempel en svensk forskare i klimatpolitik och betonar: ’Nu finns det ingen 
väg tillbaka, de fossila intressena pressas in i ett hörn’ (Björn-Ola Linnér, 
Dagens Nyheter 2021-11-14). Ändå blev det en strid kring exakta formu-
leringar i slutdokumenten, till exempel om fossila bränslen ska ’fasas ut’ eller, 
som den slutliga formuleringen blev, ’fasas ned’. Ordföranden för IPCCs 
klimatpanel Hoesung Lee redogjorde i en intervju inför Glasgowmötet om hur 
länder som Saudiarabien, Indien och Kina vägrade skriva under på att for-
skningen ’entydigt’ (’unambigiously’) visar att ’mänsklig påverkan har värmt 
upp atmosfären, haven och land’ (Alestig 2021).  

Men striden handlar förstås om långt mer än bara ord, till exempel om 
storleken på och fördelningen av subventioner till länder som under en 
tänkt övergångstid kommer att vara beroende av fossila bränslen, om 
ersättning till länder som drabbas särskilt hårt av klimatuppvärmningens 
konsekvenser, och om utsläppshandelns konstruktion. Med vissa un-
dantag, främst Australien, finns dock en enighet (?) i ord om att den fos-
silberoende tillväxtpolitikens dagar är räknade om än på väldigt lång sikt. 
The Guardians kolumnist George Monbiot sammanfattar lakoniskt:  

‘We have a fairly good idea of what certain politicians are attempting at 
the climate conference in Glasgow: then convince us they have saved the 
planet’ (Monbiot 2021). 

Grön tillväxt?  
Den motbild till traditionell tillväxt enligt kapitalets logik som ligger när-
mast till hands och som vinner stadig terräng inte bara i tal utan också i 
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handling kretsar kring signalordet ’grön tillväxt’ och associerar till 
föreställningen att ekonomisk tillväxt är fortsatt möjlig utan beroende av 
fossila bränslen. Pågående forskning sägs enligt vissa bedömare redan ha 
visat och kommit en bit på vägen att utveckla de tekniska lösningar som 
gör det möjligt att fortsätta på den inslagna vägen av fortsatt stigande 
tillväxt, konsumtion och livsstil – ’att äta kakan och ändå ha den kvar’: (i) 
vi kan radikalt minska eller till och med ersätta all fossilbaserad produk-
tion och konsumtion med fossilfri sådan, sol, vind, vatten, kärnkraft 
och/eller vätgas; (ii) koldioxid kan fångas in och lagras i jordens inre (iii) 
Vi kan tillverka ’speglar’ som reflekterar bort solens ’överproduktion’ av 
strålning. De etiska och politiska dilemman som uppstår med viljan att 
skjuta upp svaveldioxid i atmosfären för att kyla ned en upphettad planet 
på randen till klimatkollaps och annan teknisk klimatmanipulation (’ge-
oengineering’) är högst aktuella, till exempel att den svenska rymdbasen 
Esrange i samarbete med det amerikanska forskningsprojektet Scopex 
Stratospheric Controlled Perturbation Experiment planerar testa en del av 
denna kontroversiella teknik ’på riktigt’ – något som tills vidare inte fått 
klartecken både på grund av både inomvetenskaplig osäkerhet och protester 
från samer och andra ursprungsfolk (MIT Technology Review 2021). 

Ett aktuellt exempel på en tänkt övergång till det ’gröna tillväxtsamhäl-
let’ är de investeringar i ny teknik som är i full gång i norra Sverige sam-
tidigt som en stor vindkraftspark, finansierad av kinesiskt kapital är i 
vardande – paradoxalt nog när Kina är den nation som släpper ut mest 
koldioxid i atmosfären och fortsätter att öppna nya kolgruvor. Det från 
ett traditionellt tillväxtperspektiv blott skenbart paradoxala ligger dock 
här i föreställningen att det inte är möjligt med en ensidig, snabb övergång 
till ’grön’ tillväxt – med Glasgowmötets språkbruk måste det handla om 
en parallell ’nedfasning’ av fossilberoendet. Under en lång övergångsperi-
od är fossilbaserad produktion enligt detta synsätt nödvändig för att ut-
veckla den miljövänliga teknik som förmodas kunna göra fortsatt 
ekonomisk tillväxt möjlig. Signalordet ‘grön tillväxt’ har med andra ord 
en tidsdimension, som faktiskt innebär att världens regeringar samman-
taget planerar att producera dubbelt så mycket fossila bränslen 2030 som 
idag.1 Visserligen har en omställning till icke-fossilbaserad produktion 

 
1 ‘,,,the world’s governments plan to produce more than twice the amount of fossil 
fuels in 2030 than would be consistent with limiting warming to 1.5°C. The pro-
duction gap has remained largely unchanged since our first analysis in 2019.’ (UN 
Environment Programme: The Production Gap Report 2021. Executive Summary).  
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påbörjats på många håll men det finns ingenting som tyder på att denna 
omställning under överskådlig tid kommer att innebära en ’frikoppling’ 
från den dominerande tillväxtlogiken även om de frön som redan såtts 
börjar spira i forskning, politik och företag.2

Nerväxt? 
I motsats till tillväxlogiken, den må vara fossilbaserad eller ’grön’, hävdar 
förespråkarna av ’nerväxt’ [’degrowth’] att ’grön omställning’ på bred 
front inte är möjlig, eftersom den är så intimt sammankopplad med en 
utarmning av jordens resurser på ett sätt som borrar sig djupare än ’bara’ 
beroendet av fossila bränslen. Med en journalistiskt tillspetsad formulering 
erbjuder ’det gröna tekniktåget’ ett fortsatt överutnyttjande av jord, min-
eraler, vatten och luft en ’snuttefilt’ som ger alibi för fortsatt rovdrift på 
jordens resurser (Therese Uddenfeldt, citerad i Linton 2021, 28) och detta 
även om det skulle ske en ’nedfasning’ av fossilberoendet.  

En radikal motbild till både traditionell och ’grön’ tillväxt har utveck-
lats av Giorgis Kallis med forskarkollegor som lägger fram idéer med sikte 
på omställning i riktning mot ett radikalt annorlunda sätt att producera, 
konsumera och leva våra liv.  Även om forskarvarningarna om global 
uppvärmning, ohållbar resursanvändning och degraderade ekosystem lett 
till omfattande diskussioner om ’grön’ eller ’hållbar’ tillväxt och ’ekomod-
ernisering’ har detta sällan lett till ett ifrågasättande av tillväxten som 
sådan. Som motbild till detta hävdar ’nedväxtens’ förespråkare att det inte 
finns någon naturlag som säger att ’ekonomisk tillväxt’ som sådan måste 
vara bestående. I ett längre tidsperspektiv kan värderingar och institution-
er förändras i riktning mot ett samhälle som respekterar gränserna för vad 
som är långsiktigt möjligt inom ramen för givna naturresurser och ener-
gianvändning. Rådande globala ekonomisk-politiska maktförhållanden 
gör dock en utveckling i riktning mot ’nerväxt’ föga trolig på kort sikt. 
Förespråkarna ser framför sig en lång och slingrig väg med skarpa kon-
flikter och strider. Många länder i Globala Syd kommer under en 
övergångsperiod att vara beroende av ’tillväxtkapitalismens’ mekanismer 
samtidigt som länder i Globala Nord måste ha viljan att omdefiniera sitt 

2 ‘When absolute decoupling occurs, it is observed only during rather short periods 
of time, concerning only certain resources or forms of impact, for specific loca-
tions, and with very small rates of mitigation’ (Parrique et al. 2019). ‘Att långsik-
tigt kombinera en snabb reduktion av alla fossilbaserade aktiviteter med ökad 
genomsnittlig aktivitetsnivå, det som de förhoppningsfulla kallar grön tillväxt, är 
helt enkelt inte uppnåeligt’ (Laestadius 2021). 
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för miljön destruktiva beroendet av fossilberoende produktions- och kon- 
sumtionsmönster (Kallis, Demaria & D’Alisa 2015). 

Över- och medelklassen i de flesta länder lär inte på bred front ompröva 
sina livsmönster, som en kolumnist i en svensk dagstidning nyligen ut-
tryckte det:’…klimatomställningen innebär mer än att vi ska sluta göra fel 
och börja göra rätt. Den handlar om att miljontals människor kommer att 
bli rasande om de inte får flyga, köra bil, äta kött eller slippa höra främ-
mande språk i mataffären. Vad göra åt det?’ (Kärde 2021). En forskar-
grupp har nyligen i tidskriften Nature Energy publicerat en artikel där de 
visar vilken underskattad eller negligerad potential för minskade koldiox-
idutsläpp som finns i socioekonomiskt välbeställda människors konsumt-
ion och livsstil (Nielsen et al.2021). Argument för en nerväxling i arbetstid 
och en miljövänligare livsstil i den rika delen av världen saknas alltså inte 
men hur skall den omsättas till handling? Frön till en sådan radikal för-
ändring kan dock spåras här och var. Studier delvis baserade på intervjuer 
med befolkning i Västerbottens inland och motsvarande ’perifera’ kontext 
i andra länder tyder till exempel på att ’nedväxling’ [downshifting’] i ar-
betstid och ändrad livsstil är en möjlighet som i större skala skulle kunna få 
positiva effekter även för klimatet genom att minska fortsatt överexploatering 
av naturtillgångar (Lundmark, Carson & Eimermann 2020).  

Uppgivenhet eller radikal utmaning? 
Eftersom det är ett väldigt långt tidsspann mellan de omfattande utsläppen 
av koldioxid och deras konsekvenser – mellan vad vi sår och sedan får 
skörda – sker en teknikrelaterad överskattning av vår förmåga att hantera 
’klimatkrisen’ menar en kritiker som Roy Scranton, mest känd för sin bok 
Learning to Die in the Anthropocene’ (Scranton 2019). Det är redan för 
sent även om de flesta inte inser det. 

Barring a miracle, the next 20 years are going to see 
increasingly chaotic systemic transformation in global 
climate patterns, unpredictable biological adaptation and a 
wild spectrum of human political and economic responses, 
including scapegoating and war. After that, things will get 
worse. The middle and later decades of the 21st century — 
my daughter’s adult life — promise a global catastrophe 
whose full implications any reasonable person must turn 
away from in horror (Scranton 2018). 

Scrantons dystopiska ’klimatfatalism’ kan, men behöver inte nödvändigt-
vis läsas som en uppgivenhetens bibel utan kan också förstås som den
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ultimata varningen för vad som händer om de som har makten att för-
ändra avstår från att fatta de beslut som är nödvändiga för att snabbt fasa 
ut de fossila bränslena. Motbilder till denna fatalism varierar alltifrån 
bekväm ‘klicktivism’ vid dator och mobil till radikal klimataktivism som i 
olika former praktiserats av aktionsnätverket Extinction Rebellion och 
liknande grupperingar, till exempel när ett femtiotal aktivister blockerade 
Parkgatan i centrala Göteborg med kravet att stadens politiker skall utlysa 
klimatnödläge med påföljd att några av deltagarna åtalades för ohörsam-
het mot ordningsmakten. Lena Hagelin som deltog i aktionen sade bland 
annat i sitt anförande vid tingsrätten i Göteborg: 

Naturen har inga andra förespråkare än oss 
miljöaktivister. Ni borde värna oss och förstå våra 
handlingar i ett större sammanhang, jag hoppas att ni 
har mod, kraft och vilja att göra det! (Hagelin 2021) 

Den svenska grenen av nätverket ställer på sin hemsida tre krav på den 
svenska regeringen: 

Regeringen måste utlysa nödläge för klimatet och jordens 
arter och tillsammans med andra aktörer kommunicera 
hur brådskande det är att ställa om /…/ handla 
omedelbart för att bromsa förlusten av arter och minska 
Sveriges klimatutsläpp till netto-noll år 2025 /…/ inrätta 
och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och 
ekologisk hållbarhet (Extinction Rebellion 2021). 

Andreas Malm, docent i humanekologi och klimataktivist, går i sin bok 
’How to Blow Up a Pipeline’ (Malm 2021) längre och föreslår sabotage och 
andra illegala metoder på ett sätt som föranlett het debatt inte minst i USA: 
’For Malm, we have a choice: Destroy the property that’s destroying the 
planet, or sacrifice the Earth on the altar of that property’ (Illing 2021)3. 

Men uppgivenhet kan också ta sig uttryck i föreställningen att den lång-
siktiga lösningen måste bli att för gott lämna planeten Jorden och att vi 
därför måste förbereda oss och kommande generationer på att befolka 
nyavärldar. Det är något som multimiljardärerna Elon Musk och Jeff Bezos 

3 In some ways I feel like I’m part of the problem. I know the situation we’re in, 
and I continue to live my life as though I don’t (Illing 2021). 
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redan säger sig ha tagit de första stegen till när stora delar av planeten 
gradvis riskerar att bli obeboelig på grund av klimatförändring och ut-
armning av naturens tillgångar, med andra ord när alla kommer att bli 
’klimat/miljöflyktingar’: 

‘They are largely right,’ Bezos said of critics who say 
billionaires should focus their energy - and money - on 
issues closer to home. ‘We have to do both. We have 
lots of problems here and now on Earth and we need 
to work on those, and we always need to look to the 
future. We've always done that as a species, as a 
civilization’ (Wattles 2021). 

Här finns en länk till Science Fiction-författaren 
Stanislaw Lem som i sin klassiska roman Solaris 
(utgiven på polska 1961) låter doktor Snaut på 
rymdstationen förklara: 

’Människan har gett sig ut för att möta 
andra världar, andra civilisationer utan 
att först ha gjort sig helt bekant med sina 
egna innersta vrår, återvändsgränder, 
brunnar, barrikader, mörka dörrar’ (Lem 
1984, s. 177). 

’Vi behöver inga andra världar. Vi 
behöver speglar. Vi vet inte vad vi ska göra med andra 
världar Det räcker med den enda vi har och där kvävs 
vi redan. Vi vill finna en egen idealiserad bild av oss 
själva, det ska vara himlakroppar, civilisationer som 
är mer fulländade än vår egen, på andra väntar vi oss 
däremot att finna ett porträtt av vårt primitiva 
förflutna’ (Lem 1984 s. 85).4

4 Stanisław Herman Lem, född 12 september 1921 i Lwów i dåvarande Polen (Lviv i 
nuvarande Ukraina), död 27 mars 2006 i Kraków, var en polsk satirisk och filoso-
fisk science fiction-författare. Hans böcker har översatts till 41 olika språk och sålts i 27 
miljoner exemplar. Romanen Solaris räknas som en SF-klassiker och har filmatiserats två 
gånger. Citaten, liksom bokomslaget, är hämtade från den första svenskspråkiga utgåvan 
på Brombergs förlag 1984. 
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Hot- och motbilder om migration?   
Hur många människor befinner sig på flykt runt om i världen idag? Enligt 
FN:s flyktingorgan The UN Refugee Agency handlar det om minst 80 
miljoner varav 26 miljoner är under 18 år. Till detta kommer miljontals 
statslösa som saknar grundläggande rättigheter till undervisning, sjukvård 
och arbete (UNHCR 2021). Redan ordet ’medborgare’ är därför en språk-
lig utmaning när allt fler människor lever som icke-medborgare inom den 
nationsgräns de råkar befinna sig. ’Flyktingar’, ’asylsökande’, ’pappers-
lösa’, ’ensamkommande’, ’illegala’, ’irreguljära’, ’dom andra’, ’nomader’, 
’osynliga’ är några av de benämningar man stöter på både i samhällsde-
batt och forskningslitteratur. Statsvetaren Meriam Chatty visar till exem-
pel i sin doktorsavhandling, framlagd vid Örebro universitet 2015, hur 
EU-medborgarskapets grundpelare ’fri rörlighet’ redan från början genom-
syrades av en samtidig hänsyn till EU:s och dess medlemsstaters föreställda 
’säkerhet’ (Chatty 2015), något som inte minst framgår av de hot- och 
motbilder som kännetecknat de partipolitiska positionerna i den svenska 
riksdagen och i samhället i stort på senare tid. På basis av en växande 
forskningslitteratur om migrationens omfattning och yttringar lyfter jag 
här i korthet fram ett par hot- och/eller motbilder [’imaginaries’] som fö-
rekommit i svensk kontext (se Fridolfsson & Elander 2021 och Elander, 
Granberg & Montin 2021 med många referenser till annan forskning i 
ämnet). 

’Öppna era hjärtan för de utsatta’. 
Flitigt citerade är statsminister Fredrik Reinfeldts ord i augusti 2014 som 
en reaktion på den omfattande flyktingström som nådde Europa i spåren 
av inbördeskriget i Syrien (Reinfeldt 2014). Orden ligger nära Svenska 
Kyrkans högmässotext, ’Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga 
text’ och ett eko kan även förnimmas i den blivande efterträdarens ord 
inför riksdagsvalet ett år senare: ’Mitt Europa bygger inte murar’ (Stefan 
Löfvén, citerad i Dagens Nyheter den 6 september 2015). Skyldighet att 
hjälpa människor i nöd löper som en röd tråd i Svenska Kyrkans och 
många andra religiöst baserade rörelsers syn på flyktingars rättigheter. 
Den 21 september 2015 skrev till exempel Svenska kyrkans ärkebiskop 
Antje Jackelén och hennes motsvarighet i Tyskland, biskop Heinrich Bed-
ford-Strohm, i ett gemensamt upprop som publicerades samtidigt i de 
båda länderna: 
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Vi får inte och kan inte blunda för människor i nöd. 
Försvaret av ett ”kristet Europa” används emellanåt 
som skäl för att uppmana till avgränsning och 
avskärmning. Det kan vi inte låta stå oemotsagt /…/ 
Det tillhör grunderna i de kristna värderingarna att 
öppna sin dörr för människor i nöd. Vi får inte tumma 
på människokärlek och medmänsklighet i denna 
humanitära katastrof på vår kontinent (Jackelén & 
Bedford-Strohm 2015). 

Motsvarande synsätt på flyktingars rättigheter finns även förankrade på 
humanitära, icke-religiösa grunder, inte minst i FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter. Såväl ur ett sekulärt som religiöst baserat perspektiv 
på ’säkerhetisering’ är det den utsattes (den ’osäkerhetiserades’) och inte 
nationens eller statens föreställda säkerhet som skall ha företräde. 

Vi har redan tagit emot för många invandrare (särskilt från länder utan-
för EU) och måste stärka gränsen.  

I början av mars 2020 publicerade Moderaterna på Facebook en bild 
som visade partiledaren Ulf Kristersson iförd jaktkläder och med texten 
’Stärk gränsen! Flyktingkrisen från 2015 får aldrig upprepas. Sverige 
måste hjälpa Greklands ansträngningar att skydda EU:s yttre gräns!’. 
Samma dag sköts en flykting till döds vid ett försök att ta sig över gränsen 
från Turkiet till Grekland. Efter kritik utifrån men också inifrån det egna 
partiet togs bilden bort samma dag men publiceringen som sådan säger 
ändå något om hur en hotbild med nationens och EU:s föreställda säker-
het i fokus blivit normaliserad som ett tema i den dagspolitiska debatten. 
Samtidigt besökte dessutom Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson 
gränsen mellan Turkiet och Grekland och delade ut flygblad med texten 
’Sweden is full’. Flygbladet var undertecknat med ’Det svenska folket, 
Sverigedemokraterna’. Undertexten är att partiet gör vad det kan för att 
hindra en påstådd kris för den svenska välfärden och dess institutioner.5 I 
den nu aktuella dagsdebatten för motsvarande partier fram krav på att 
Sverige bara eller främst ska emot invandrare från Sveriges ’närområde’, 
som har eller kan kvalificera sig för ett med oss ’liknande levnadssätt’, 
kunna försörja sig själva och ’sammantaget gagna Sverige’. Krav på ’åter-

 
5 Se Fridolfsson & Elander 2021, s. 11 för detaljerade referenser. 
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vandring’ är också något som börjat höras särskilt från Sverigedemokra-
terna.6

Ta emot dem som vill invandra och kan försörja sig av eget arbete   
Den svenska migrationspolitiken har - i hög grad relaterat till ekonomiska 
och politiska konjunkturer inte bara i Sverige - i ett långt perspektiv skiftat 
mellan öppenhet och slutenhet (Byström & Frohnert 2017). Efter den 
stora flyktinginvandringen 2015 har politiken successivt stramats åt och 
kan med en tillspetsad parallell till linje 2 i folkomröstningen om kärn-
kraft 1980 beskrivas som att vara positiv till invandring men ’med för-
nuft´, det vill säga att i ord respektera FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter men ställa större krav på den som vill invandra och så små-
ningom kunna få svenskt medborgarskap. Den socialdemokratiskt präg-
lade, officiella bilden av vem som är välkommen till Sverige och på vilka 
villkor framstår därmed som kluven och balanserar på en slak lina mellan 
å ena sidan en restriktiv, nationalistisk och å den andra en i grunden rät-
tighetsbaserad syn på migration. Kanske kan man tala om en hybrid mel-
lan de två bilderna. 

Hot- och motbilder om pandemi  
Den globala uppvärmningen har parallellt med den fossilbaserade kapital-
ismens segertåg varit en långsamt, successivt accelererande process med 
förödande konsekvenser på många håll i världen, medan krig och naturka-
tastrofer genom historien utlöst återkommande, ofrivilliga folkvandringar. 
Pandemier drabbar plötsligt och utan förvarning även om orsakerna yt-
terst kan spåras till mänsklig handling, till exempel hanteringen vid djur-
marknader. Att viruset Covid-19 uppstod och fick fäste hos människor 
kopplas vanligen till matmarknaden i Wuhan i december 2019 men det 
finns också andra hypoteser. I likhet med de två andra kriserna har det 
även här uppstått viralt vitt spridda bilder där den ’verkliga’ orsaken yt-
terst sägs vara resultatet av judiska, muslimska, kommunistiska och/eller 
feministiska konspirationer. Även om belägg för sådana ’förklaringar’ 
saknas kan de genom den digitala teknikens utbredning få stor spridning 
och därmed också bli en maktfaktor med dramatiska konsekvenser för 
vardagsliv och politik. Oavsett förklaring är dessutom skillnaderna mellan 
olika sätt att se på hur säkerhetisering av pandemin skall gå till stora, inte 

6 Se Elander, Granberg & Montin 2021, s. 14-18 för detaljerade referenser. 
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minst beroende på att dess utbredning och former är så starkt färgade av 
specifikt nationella och lokala omständigheter.  Om vi begränsar oss till en 
svensk kontext kan vi se hur den officiella bilden av orsaker och bemö-
tande (säkerhetisering) präglats av ett navigerande mellan å ena sidan 
upplysning, rådgivning och uppmaningar, å den andra temporära, riktade 
nedstängningar. Samtidigt har det hela tiden funnits en osäkerhet med 
motbilder till vad som bör göras både från vetenskapligt och politiskt håll. 
Den bild som getts av regeringens Coronakommission – säger dock med 
emfas att krishanteringens brister, med allvarliga konsekvenser i synnerhet 
för äldrevården, främst berott på en nedmontering av lager och underbe-
manning som skett under de senaste årtiondena.  

Eftersom dessa underlåtenhetssynder kan 
kopplas till en tid av partipolitiskt skiftande 
parlamentariska lägen har det varit svårt för 
något parti att med trovärdighet hävda ’vad 
var det vi sa’. Symptomatiskt är att den bro-
schyr som delats ut till alla hushåll i Sverige 
(senaste utgåva 2018) visserligen kompletterat 
krigsretoriken med omnämnande av bränder 
och översvämningar men nämner inte pandemi 
som ett möjligt krisfenomen.7 Ändå förekom 
under 2020 ett antal spektakulära utfall mot 
den socialdemokratiskt ledda regeringen 
Löfvén, till exempel för att ’med berått mod’ 
ha begått en ’massaker’ på ’de äldre’ i vården 
(Ebba Busch i SvT Nyheter, 7 juni 2020 respektive Jimmie Åkesson, Fria 
Tider, 11 juni 2020). Under sommaren och hösten 2021 skärptes liksom 
på många andra håll i världen ’huvudmotsättningen’ i krishanteringen till 
att gälla för eller mot vaccinering och huruvida absoluta krav på det se-
nare skall ställas i befolkningen. Vaccinmotståndare i Frankrike hävdar till 
exempel som motbild att vaccinering mot Covid-19 är ’en global judisk 
konspiration’ samtidigt som de som vaccinerats är att likställa med ’offer 
som judarna var under andra världskriget’ – en i sanning märklig sam-
mankoppling av argument (Svenning 2021). Men även bland dem som 
väljer att faktiskt vaccinera sig finns en rädsla för att alltför stränga myn-
dighetskrav på vaccinering kan bli ett hot mot demokratin:  

 
7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2018). För en analys av krigsre-
toriken i tidigare utgåvor från 1943 och framåt se Mral & Vigsø (2018). 
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“Man måste ha klart för sig att hotet mot vår 
demokratis grundläggande värden inte behöver 
komma från revolutionärer eller nynazister. Det kan 
lika gärna handla om att något annat sätter 
demokratin på undantag” (Alexandersson 2020). 

 

Åter till Carrie Hepples trädgård   
Vad var det då barnen fann i trädgården? ’Old Sausage’ – Carries gamla 
katt, ’trumpet nasturtium flowers’ [slingerkrasse]8, en ’hermit´ [traditionell 
engelsk kaka]9 – men framförallt upptäckte de att Carrie Hepple själv inte 
var en elak häxa som i sagan om Hans och Greta och att det minsta bar-
nets nyfikenhet och mod gett dem alla en erfarenhet de alltid skulle 
komma att bära med sig. Midsommarkvällen började i rädsla för det 
okända och slutade i lättnad och dessutom en lärdom att det ’föreställt 
farliga och okända’ kan vändas till sin motsats när man väl fått möta det 
på nära håll. De till och med glömde att ta med sig bollen som Carrie till 
sist kastade tillbaka över planket. Det är förvisso inte alltid nyfikenhet och 
djärvhet får ett så lyckligt slut men berättelsen kan ändå ge lärdomar väl 
värda att begrunda även om steget från sagans värld till dagens motsägel-
sefulla och krassa verklighet kan tyckas svindlande långt.  

Global uppvärmning, ofrivillig migration och Covid-19 är krisfenomen 
som gett upphov till vitt skilda bilder av orsaker, konsekvenser och vad 
som bör göras för att ’återgå till det normala’ eller skapa ett nytt och för 
alla säkrare och kanske till och med mer rättvist tillstånd. Bilderna avslö-
jar något om oss själva som individer och gemenskaper och ställer skarpa 
frågor om makt, ansvar, rättvisa och handling. Av barnens nyfikenhet kan 
vi få inspiration att kritiskt granska de olika bilderna och reflektera kring 
hur vi själva ställer oss till kriser i den perfekta stormens tid – att ta ställ-
ning för eller emot av makten föreslagna eller påbjudna beslut, att efter 
egna önskemål och ekonomiska förutsättningar fördriva tiden i våra el-
fenbenstorn som Joe South sjunger i sången ’Games People Play’ (se ovan) 
eller att dra oss tillbaka i stillsam kontemplation. Kan barnens nyfikenhet 

 
8 ’It’s a curiosity to me, and it may be to you that the seeds of nasturtiums came to 
the gardens of England in 1592. From Peru’. 
9 ’A hermit’s the name of a special bun /…/ I make them occasionally for fun. Off 
you go now, there’s good people’. 
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och djärvhet rentav hjälpa oss att bryta trånga åsiktskorridorer och de-
struktiva livsmönster och kanske hitta nya sätt att leva som ger hopp om 
ett gott liv för kommande generationer oavsett social och rumslig position 
och utan att äventyra planetens naturliga tillgångar? Det är uppfordrande 
frågor som kräver djupa tag i termer av tid, rum, förhållande till varandra 
som individer och andra arter, makt och politik (Lidskog & Elander 
2012). Som avslutning i denna betraktelse kan vi då minnas och åter be-
grunda några textrader från Bob Dylans ’Blowin’ in the wind’ (Dylan 
2021)10: 

How many years can a mountain exist 
Before it is washed to the sea? 
Yes, and how many years can some people exist 
Before they are allowed to be free? 
Yes, and how many times can a man turn his head 
Pretending he just doesn´t see? 
The answer, my friend, is blowing in the wind 
The answer is blowing in the wind. 

Framtiden är inte förutbestämd. Alla har en roll att spela. Forskarens roll 
är mångfacetterad men i grunden finns en nära koppling till barnens upp-
levelser i Carrie Hepple’s trädgård. Kombinationen nyfikenhet - oräddhet 
är en nyckel till ny kunskap och något man kan bära med sig, själv till-
lämpa och förmedla inte minst när man som lärare och forskare lämnat 
sin yrkesverksamma gärning och fritt kan botanisera över vidare kun-
skapsfält. 

10 Sången är det inledande spåret i The Freewheelin' Bob Dylan – hans andra
studioalbum som släpptes av Columbia Records den 27 maj 1963.



34 
  

 

Referenser 
Alestig, P (2021) ’Jag vill bidra till att vi räddar livet på den här planeten’. 

Intervju med Hoesung Lee [Chef för IPCC 2015-2021] Dagens Nyheter 
30 Oktober. https://www.dn.se/varlden/jag-vill-bidra-till-att-vi-raddar-
livet-pa-den-har-planeten/ 

Alexandersson, H (2020) Vykortet/Berlin: Pandemin stresstestar vår de-
mokrati. Svenska Dagbladet Ledare 2020-30-12. 

Bacchi, C  & Goodwin, S (2016) Poststructural Policy Analysis. A Guide 
to Practice London: Palgrave Macmillan, 2016. 

Bedford-Strohm, H & Jackelén. A (2015) Vi får inte och kan inte blunda 
för människor i nöd Sydsvenskan [Swedish daily] (2015) 21 September. 
https://www.svenskakyrkan.se/default. 

aspx?id=1315292 [Hämtad 2021-11-07] 
Benner, A-K, Rothe, D, Ullström, S & Stripple, J (2019) Violent Climate 

Imaginaries: Science-Fiction-Politics. Hamburg: Institute for Peace Re-
search and Security Policy. 

Byström, M & Frohnert, P (2017) Invandringens historia – från ‘folk-
hemmet’ till dagens Sverige. Stockholm: Delmi.   

Capoccia, G (2016) Critical Junctures. Ch. 5 in  Fioretos, O, Falleti, T G 
& Sheingate, A (Eds) The Oxford Handbook of Historical Institution-
alism. Oxford: Oxford University Press. 

Chatty, M (2015) Migranternas medborgarskap. EU:s medborgarskap-
ande från Romförhandlingarna till i dag. Örebro Studies in Political 
Science 40. Örebro University. 

Craft, R & Haas, I (1979) Carrie Hepple’s Garden. Glasgow: William 
Collins Sons & Co Ltd.  

Dagens Nyheter (2021) Så blev ett statsägt kinesiskt bolag storägare av 
svensk vindkraft. DN 14 november 2021. 

Dagens Nyheter (2014) Reinfeldt: Öppna era hjärtan för de utsatta. DN 
24 augusti.   

Dylan, B (2021) Blowin’ in the wind. Bob Dylan Newsletter. 
https://www.bobdylan.com/songs/blowin-wind/ [Hämtad 2021-12-27] 

Edelman, M (1977) Political Language: Words that Succeed, Policies that 
Fail. New York: Academic Press. 

Edelman, M (1964) The Symbolic Uses of Politics. Urbana and Chicago: 
University of Illinois Press. 

Elander, I. & Granberg, M. & Montin, S. (2021) Governance and plan-
ning in a ‘perfect storm’: Securitising climate change, migration and 
Covid-19 in Sweden. Progress in Planning. 
https://doi.org/10.1016/j.progress.2021.100634 

Extinction Rebellion (2021) Extinction Rebellion – XR Sverige - Uppror 
för allt levande. 



  
35 

  

https://se.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211SE0G0&p=e
xtinction+rebellion [hämtad 2021-12-31]  

Ferry L (1995) The New Ecological Order. Chicago: University of Chica-
go Press. 

Fria Tider (2020) Åkesson om Sveriges coronahantering: ‘En massaker’. 
11 juni 2020. 

https://www.friatider.se/akesson-om-sveriges-coronahantering-en-
massaker [Hämtad 2020-06-11] 

Fridolfsson, C & Elander, I (2021): Between Securitization and Counter-
Securitization: Church of Sweden Opposing the Turn of Swedish Gov-
ernment Migration Policy, Politics, Religion & Ideology, DOI: 
10.1080/21567689.2021.1877671 

Grundmann, R (2011) ‘‘Climategate’’ and the scientific ethos. Science, 
Technology, & Human Values 38 (1) 67-93. 

Gustavsson, E & Elander, I (2017). Behaving clean without having to 
think green?: Local eco-technological and dialogue-based, low-carbon 
projects in Sweden. Journal of Urban Technology 24 (1) 93-116.  

Hagelin, L (2021) Nu faller domen, snälla förstå att vi utför fredliga icke-
våldsprotester. Dagens Nyheter den 26 oktober. 

Illing, S  (2021) The case for a more radical climate movement. Author 
Andreas Malm on the failures of climate activism and the need for es-
calation. Vox Media. 

Sean Illing@seanillingsean.illing@vox.com. October 1, 2021, 8:00am EDT 
[Hämtad 3 januari 2022] 

Kallis, G, Demaria, F, & D’Alisa, . (2015). Degrowth. In J. D. Wright 
(Ed.) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 
(Vol. 6, 2nd ed., pp. 24–30). Oxford: Elsevier. 

Kärde, R (2021) Recension av Kim Stanley Robinsons roman ‘The minis-
try for the future’ (Orbit Books). Dagens Nyheter Kultur 10 november. 

Laestadius, S (2021) Politikerna måste börja ta besluten som leder världen 
bort från klimatkollapsen. Dagens Nyheter den 22 oktober. 

Lem, S (1984) Solaris. Södertälje: Brombergs. [original på polska 1961] 
Lidskog R & Elander I 2012. Ecological modernisation in practice? The 

case of sustainable development in Sweden. Journal of Environment 
Policy & Planning 14(4): 411–427. 

Lidskog, R, Elander, I & Standring, A (2020). COVID-19, the Climate, 
and Transformative Change: Comparing the Social Anatomies of Cri-
ses and Their Regulatory Responses. Sustainability 12 (16). 

Linton, M (2021) Klimat och moral. Nio tankar om hettan. Stockholm: 
Natur och Kultur. 

Lundmark, L, Carson, D B & Eimermann, M (Eds) (2020) Dipping into 
the North: Living, Working and Traveling in Sparsely Populated Areas. 
Palgrave, Mac Millan. 



36 
  

 

Malm, A (2021) How to Blow Up a Pipeline. Learning to Fight in a World 
on Fire. London and New York: Verso. 

MIT Technology Review (2021) Geoengineering researchers have halted 
plans for a balloon launch in Sweden. 
https://www.technologyreview.com/2021/03/31/1021479/harvard-
geoengineering-balloon-experiment-sweden-suspended-climate-change/ 
[Hämtad 2021-12-08] 

Monbiot, G (2021) If I sound angry, it’s because I am. The Guardian. 4 
November 2021.  
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGlkjbSMMJZBXrrvqn
FLdmjsvjr [Hämtad 2021-11-14] 

Mral, B & Vigsø, O (2018) Om kriget kommer – Beredskapsretorik då 
och nu. Retorikförlaget. https://www.retorikforlaget.se/om-kriget-
kommer-beredskapsretorik-da-och-nu/ 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2018) Om kriget eller 
krisen kommer.  

News Magazine [Swedish Edition] (2021) En ny kolgruva för England väck-
er hopp och rädsla. https://newztube.com/mainsys/en-ny-kolgruva-for-
england-vacker-hopp-och-radsla/ [Hämtad 2021-12-08] 

Nielsen, K S, Nicholas K A, Creutzig  F, Dietz T & Stern, P C (2021) The 
role of high-socioeconomic-status people in locking in or rapidly reduc-
ing energy-driven greenhouse gas emissions. Nature Energy. Springer. 
https://www.nature.com/articles/s41560-021-0090y.pdf [Hämtad 
2021-10-13] 

Perrique, T, Barth, J,  Briens, F,  Kerschner, C A Kraus-Polk A, Kuok-
kanen, A  &   Spangenberg J H (2019) Decoupling Debunked: Evi-
dence and Arguments against Green Growth as a Sole Strategy for Sus-
tainability. European Environmental Bureau. 
eeb.org/library/decoupling-debunked 

Scranton, R. (2019) Att lära sig dö i antropocen: reflektioner över en civi-
lisations slut. Stockholm: Lil'Lit Förlag. [Original på engelska 2015] 

Scranton, R (2018) Raising my child in a doomed world. The New York 
Times. 16 July. https://www.nytimes.com/2018/07/16/opinion/climate-
change-parenting.html [Hämtad 2021-10-28] 

South, J (1968/2002) Games people play. Album: Introspect. 
https://www.youtube.com/watch?v=gntArSV4SoU  

Remastered: https://www.youtube.com/watch?v=vDeVonv3kY0 
[6 532 351 lyssningar på Spotify 2021-12-27 = 89 921 i månaden] 

Svenning, O (2021) Skamlös antisemitism bland Frankrikes vaccinmot-
ståndare. Dagens Nyheter 29 november.  

Sveriges Radio (2021) Hur ska hundratusentals personer lockas att flytta 
norrut?  P1 Morgon, 26 juli.  https://sverigesradio.se/artikel/hur-ska-
norrlands-industri-locka-hundratusental [Hämtad 2021-12-08] 



  
37 

  

SvT Nyheter (2020) Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch anklagar 
regeringen för att med ´berått mod´ ha tillåtit coronaviruset att spridas 
i Sverige. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bush-regeringe-tillat-
smittan-att-spridas [Hämtat 2020-2020-06-07] 

UN Environment Programme (2021) The Production Gap Report 2021. 
https://www.unep.org/resources/report/production-gap-report-2021 
[hämtad 2021-12-08] 

Vowles, K & Hultman, M (2021) Kulturdebatt. Så sprids klimatförnekelse 
i radikalhögerns mediala ekosystem. Dagens Nyheter 27 december 
2021. 

Wattles, J (2021) First to the Future. Jeff Bezos just went to space and 
then back. CNN Business, July 21.   

https://edition.cnn.com/2021/07/20/tech/jeff-bezos-blue-origin-launch-
scn/index.html [Hämtad 2021-12-05] 
 

 
  



 

  



  
39 

  

3. Ett professionaliserat föräldraskap? 

Christine Roman 

Inledning  
Det här kapitlet tar upp några frågor med anknytning till föräldrars fost-
ran av sina barn. Det tangerar därmed en problematik som Ylva har ut-
forskat – relationen mellan natur och kultur – även om området är ett 
annat (Uggla 2010, Olausson & Uggla 2021). För vad handlar fostran om, 
om inte människobarnets successiva omvandling till samhällsvarelse? Den 
exakta relationen mellan arv och miljö är omdiskuterad, men tveklöst är 
att människan blir en samhällsmedlem genom en kulturell fostransprocess. 
Föräldrar har en central roll i denna läroprocess, inte minst när det gäller 
små barn.  

Närmare bestämt är ämnet för mitt kapitel vart föräldrar vänder sig när 
de behöver råd om sina barn. Vem litar de på? En bakgrund är den 
sociologiska tesen om föräldraskapets professionalisering. Det vill säga, att 
föräldrar istället för att rådfråga sina nära och kära numera vänder sig till 
experter. Tesen grundas inte på forskning om hur föräldrar tar emot och 
använder experternas råd, utan utgår från teoretiska antaganden och 
dokumentstudier (litteratur om barnpsykologi, rådgivningsböcker, media, 
etc.). Syftet med det här kapitlet är att undersöka vad ett antal föräldrar 
själva har att säga om saken. I nästa avsnitt redogör jag lite mera utförligt 
för hur sociologer beskriver det moderna föräldraskapet. I ett tredje 
avsnitt beskrivs sedan denna studie kortfattat. Därefter undersöker jag 
föräldrars förhållande till experter och släkt när det gäller råd om barn. I 
det femte, och sista, avsnittet diskuteras studiens resultat. 
 

Barncentrering och expertstyrning 
Sociologin uppmärksammar att framväxten av ett demokratiskt fostrans-
ideal är en viktig ingrediens i förändringen av familjerelationerna under 
moderniteten. Norbert Elias (1989) teori om civiliseringen av föräldrar är 
ett exempel, det vill säga att föräldraskapet har blivit mindre maktfull-
komligt. Anthony Giddens (1998) idé om utvecklingen från auktoritär 
fostran till ”förhandlad auktoritet” ett annat. Det är fråga om en övergång 
till en barncentrerad fostranskultur, där föräldrar förväntas skapa bästa 
möjliga förutsättningar för sitt barns utveckling. Samtidigt framställs i 
denna kultur föräldraskapet som en både komplicerad och högst riskfylld 
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uppgift, som det behövs experthjälp för att klara av (Beck & Beck-
Gernsheim 1995: 107–110, Beck-Gernsheim 2002: 90; Elias 1989 [1980]): 
41–43, 202–209; Giddens 1998: 99–102, 1991, 1993; se även Forsberg 
2009 och Löfmarck 2014).  

Inte minst pekas beteendevetenskapen, och då särskilt psykologin, ut 
som drivande i denna utveckling. Detta eftersom discipliner inom detta 
område inte bara konstruerar barn och barndom som potentiellt proble-
matiska och riskfyllda områden, utan också framhåller att föräldrarnas 
handlande har en avgörande roll för barnets utveckling (Rose 1999). I en 
uppmärksammad studie av rådgivningslitteratur riktad till föräldrar visar 
till exempel Sharon Hays (1996: 21, 44–60) att barnets emotionella och 
kognitiva utveckling där ställs i centrum, parallellt med att den insisterar 
på att föräldrarna (eller snarare mödrarna) måste göra allt i sin makt för 
att möta barnets behov och önskningar. För att barnet ska utvecklas på 
bästa sätt krävs därmed kolossalt mycket tid och kraft från föräldrahåll.11  

Det sociologer pekar på är att idéer av nämnda slag, för det första, un-
derbygger en föreställning om att det är föräldrars ansvar att optimera 
sina barns möjligheter. Att de till varje pris måste stimulera barnet så att 
det får utveckla sin fulla potential. För det andra, pekar de på att sådana 
idéer underbygger föreställningen om att det faktiskt ligger i föräldrarnas 
makt att forma sitt barn, och, för det tredje, att detta resulterar i ängslan 
och osäkerhet hos föräldrar. Allt negativt som händer deras barn kan ju 
enligt det betraktelsesättet i förlängningen hänföras till föräldrarnas egna 
tillkortakommanden (Gernsheim 2002: 90; Furedi 2008: 41, 103; Rose 
1999: 182). Det är sådana idéer, torgförda i olika sammanhang, som dri-
ver föräldrar i experternas famn. De vågar vare sig förlita sig på den egna 
intuitionen, eller på tidigare generationers erfarenheter och råd. Istället är 
det experter som förmodas kunna tillhandahålla den kunskap som ska 
hjälpa dem att ge sina barn en bra start i livet (t. ex. Dodd & Jackiwicz 
2015: 220; Ennis 2014: 1–23; Ex & Janssen 2000: 880; Henderson m. fl. 
2016: 523; Waltzer 1998). De höga förväntningarna på vad de själva kan 
åstadkomma gör samtidigt föräldraskapet alltmera tidskonsumerande, 
betungande och känslomässig dränerande (Faircloth, Hoffman & Layne 
2013; Hays 1996: 44–60, Furedi 2008; Lee et al. 2014: 44). Uttryck som 
intensive mothering (Hays 1996), parental mania (Beck & Beck-

 
11 Sharon Hays benämner denna fostransideologi intensive mothering, och 
visar att den återspeglar den vetenskapliga diskursen.  
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Gernsheim 2002) och parental paranoia (Furedi 2008) antyder vad det är 
fråga om.12 

Studien  
Två frågor med anknytning till föregående diskussion står i centrum i 
detta kapitel. Den första gäller hur föräldrar förhåller sig till experter och 
experters råd avseende barn. Den andra gäller den roll släkten spelar när 
föräldrar söker vägledning och råd. Dessutom undersöker jag klasskillna-
der i dessa avseenden. Detta eftersom mycket sociologisk teoribildning om 
familj har tenderat att utgå från erfarenheter i medelklassen. Dock tyder 
empiriskt grundad forskning på att arbetarklassföräldrars fostran skiljer 
sig från den fostran som utmärker medelklassföräldrars. Inte minst pekar 
studier på att det i första hand är medelklassföräldrar som praktiserar den 
typ av föräldraskap som beskrivits ovan (Lareau 2002, 2011; se även t. ex 
Klett-Davis 2010; Reay 2005; Stefansen 2011; Vincent and Ball 2006).13 

Den här aktuella undersökningen använder kvalitativ metod.14 Materi-
alet består av semistrukturerade intervjuer med mödrar och fäder. Inter-
vjuerna behandlar olika teman: fostran och fostransideal, vardagsliv och 
barnens fritidsaktiviteter och synen på skillnader mellan den egna och 
barnens uppväxt. Ett ytterligare tema innehåller frågor relaterade till råd-
givning om barns utveckling och fostran. Det är framförallt detta tema 
som undersöks i det här kapitlet. 

Deltagarna till studien rekryterades via förskolor och internetsajten fa-
miljeliv.se. Strävan var att urvalet av intervjupersoner skulle bestå av möd-
rar och fäder från såväl arbetarklass som medelklass. Alla skulle ha minst 
ett hemmavarande barn mellan tre och sex år. Mer än 200 föräldrar var 
villiga att delta i studien. Av dessa valdes 60 föräldrar med varierande 
socioekonomisk bakgrund från olika delar av Sverige ut. De flesta hade 
två eller tre barn. På grund av att betydligt färre fäder anmälde sitt intresse 
är en majoritet av dessa mödrar, 46 stycken.15  För att undersöka eventu-

 
12 Redan på 1970-talet ställde sociologer kritiska frågor avseende experters ökade 
roll i barns fostran (se t. ex. Berger & Berger 1983; Donzelot 1977; Lasch 1977). 
13 Föräldrarna i denna studie vände sig också till andra källor för att dis-
kutera barn och fostran – vänner, bekanta, sociala medier – men i detta 
sammanhang begränsar jag mig till att diskutera experter och släkt.  
14 Undersökningen är godkänd av etikprövningsnämnden. Den är finansierad av 
Forte. 
15 Av samma skäl är de flesta är födda i Sverige.  
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ella klassgrundade mönster har jag från detta urval konstruerat två så 
klassmässigt homogena grupper som möjligt. En av grupperna består av 
föräldrar med tydlig arbetarklassförankring, den andra av föräldrar med 
tydlig medelklassförankring. Som indikator på social klass har jag använt 
den intervjuades yrke och utbildning. Hänsyn har också tagits till utbild-
ning och yrke hos den intervjuade förälderns partner. Som medelklass 
räknas föräldrar där båda parterna har en grundexamen på högskola samt 
ett professionellt och/eller kvalificerat tjänstemannayrke (t. ex läkare, IT-
konsult, HR-personal). Som arbetarklassfamilj inkluderas deltagare där 
både intervjupersonen och hens partner har högst gymnasieexamen samt 
ett manuellt arbete eller servicearbete på lägre nivå (t. ex. bussförare, 
barnskötare, kontorsassistent). För ensamstående föräldrar används det 
egna yrket och utbildningsnivån som klassificeringsgrund. På detta sätt 
har jag valt ut intervjuer med 21 föräldrar. Tretton av dessa deltagare är 
mödrar (varav fem arbetarklass, åtta medelklass), åtta är fäder (varav tre 
arbetarklass, fem medelklass). 

Merparten av intervjuerna genomfördes ansikte-mot-ansikte, men av 
praktiska skäl var några telefonintervjuer.16 I direkt anslutning till inter-
vjun nedtecknade intervjuaren de reflektioner han gjorde under intervjun. 
Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant. Under arbetet med kodning och 
analys har jag läst igenom intervjuerna ett flertal gånger, och sökt mönster 
i materialet. Senare kommer jag att redogöra för dessa, men vill redan nu 
påpeka att de sällan är helt och hållet entydiga. Det finns ofta vissa över-
lappningar mellan olika kategorier. 
 
Vem litar man på?  
Hur förhåller sig föräldrarna i den här studien då till experter på barn? 
Innan jag undersöker det närmare måste frågan om vem som ska ses som 
expert redas ut. Det måste också konstateras att svaret långt ifrån är själv-
klart. Synsättet hos de intervjuade föräldrarna varierade högst väsentligt. 
Några nämnde professionella som arbetar med barn och barns fostran, 
andra korade sin mamma till expert, ytterligare andra menade att det inte 
finns experter på barn. Min utgångspunkt här är att det är fråga om utbil-
dad personal som i kraft av sin profession ger råd om barn och barns fost-
ran. Det är ju den kategori som avses i de teorier som presenterats ovan. 

 
16 Ett stort tack till Jan-Magnus Enelo och Daniel Sjödin som gjorde intervjuerna 
under 2014–2015. Tack också till Jenny Alsarve för en användbar forskningsge-
nomgång. 
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Ett exempel är läkare, sjuksköterskor och psykologer på mödravårdscen-
traler, barnavårdscentraler, Vårdguiden (1177), och liknande institution-
er.17  Ett annat är de som i sin yrkesverksamhet författar texter och böcker 
avsedda att ge föräldrar råd om barns utveckling och fostran (låt vara att 
det bland författare till rådgivningslitteratur också finns de som bygger på 
egna föräldraerfarenheter). Förskolelärare är ytterligare ett exempel på 
experter. De har ett åtagande att stödja föräldrar i deras fostransuppdrag, 
och kan i kraft av den vetenskapliga utbildning de har förvärvat antas 
förmedla expertdiskurser (Förskolans läroplan, Lpfö 18). Genom att för-
skolelärarna träffar barnen på nästan daglig basis utgör de å andra sidan 
en speciell typ av expert. Detta eftersom de parallellt med den vetenskap-
ligt grundade kunskapen också har personlig och erfarenhetsbaserad kun-
skap om enskilda barn.  
 

Tjänst eller björntjänst? 
När intervjupersonerna i denna studie sökte sig till experter var det ofta 
för att söka råd om ganska specifika problem. Många gånger gällde det 
sjukdom, men också frågor som har med barnets mat eller sömn att göra. 
Behovet av experthjälp hade varit särskilt påtagligt när de som nyblivna 
föräldrar hade saknat erfarenhet av att ta hand om ett litet spädbarn (jfr. 
Löfmarck 2014: 109–114). Också efter detta hände det att de sökte sig till 
experter för att få råd förknippade med barnets hälsa. Vid sidan av barna-
vårdscentralen, var det huvudsakligen internetsajten Vårdguiden (1177) 
som konsulterades i sådana frågor. I några fall berättade föräldrar om att 
barnet hade drabbats av ett mera allvarligt problem. Då kunde det hända 
att de också sökte hjälp hos andra instanser. Det gjorde exempelvis en av 
mammorna när hennes son mådde dåligt i samband med att hon och bar-
nets pappa genomgick en skilsmässa. Då kontaktade hon barnpsykiatrin.  

Han var knappt två år när jag och hans pappa bröt 
upp. Och då vart ju han en helt annan person. Som 
barn. Då tog jag hjälp av barnpsyk, av hur jag skulle 
hantera honom. För att... han fick ju mycket ångest 
och det var hela tiden det här med: "Mamma, lämna 

 
17 1177 Vårdguiden är en webbplats och telefontjänst som informerar och 
ger råd om hälsa och vård. Den hade stort förtroende bland intervjuperso-
nerna i denna studie. 
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inte mig. Mamma, lämna inte mig. Mamma, lämna 
inte mig". (Pernilla, kundtjänstarbetare) 

Om föräldrarna berättade att det händer att de vänder sig till experter i 
frågor som gäller barnets hälsa, uttrycktes å andra sidan en rejäl dos skep-
sis när det gäller expertråd om fostran.18 I allmänhet var tilltron till mer 
generellt formulerade fostransmetoder liten. ”Det finns ingen fem minu-
ters-metod, eller någonting sådant där som funkar på varenda unge”, som 
en medelklasspappa formulerade det. Återkommande uttrycktes syn-
punkten att experters idéer om föräldraskap och fostran ”bara är fråga 
om teori” och att allmänna råd inte kan fungera eftersom ”varje barn är 
unikt”. Somliga ifrågasatte rimligheten i att överhuvudtaget tala om ex-
perter på barns fostran. 

Ja, alltså jag tror inte man kan vara expert på just 
barnuppfostran. / … / min grundtes är på något sätt 
att barn är små människor med väldigt liten 
erfarenhet. Alltså på något sätt så är ju det liksom 
grunden. Och hur man ska liksom leda en sådan 
person genom livet. Alltså det är ju på något sätt det 
som det handlar om. Och jag tror inte man kan vara 
expert på det. För att alla då, människor är ju olika 
och det är väldigt svårt att vara expert på barn. Det 
blir ett väldigt, väldigt brett område och expert är ju 
någon som är lite inriktad på någonting. (Kristoffer, 
projektledare IT) 

Ifrågasättandet av rådgivares expertstatus gick hand i hand med en kritisk 
inställning till rådgivningslitteratur om barn och fostran. Föräldrar i båda 
kategorierna berättade att de istället för experter följer sin ”magkänsla” 
och det ”sunda förnuftet”. 

Å andra sidan var långt ifrån alla lika misstrogna mot expertråd gäl-
lande fostran. Särskilt bland medelklassmödrarna fanns de som gärna 
konsulterade rådgivningslitteratur. För att ta ett exempel berättade en av 
dem att hon läser sådana texter för att ”hålla ögon och öron öppna”, och 
för att lära sig att ”möta [s]itt barn på dess egen nivå”. Hon förmodade 
att hon genom att ta del av teoretisk kunskap bättre kan förstå hur hennes 
barn ”tänker och vad det är för utveckling som sker ungefär”. Andra 

 
18 Förskolelärare undantagna, vilket jag återkommer till. 
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tyckte att de hade haft störst nytta av rådgivningsböcker när de fick sitt 
första barn.  

Den [rådgivningsboken] gav väldigt tydliga tips och, 
och väldigt, och det kändes underbyggt med hur det 
liksom fungerar med de här … separation och lite allt 
möjligt. Och det var ju ändå en relativt tjock bok som 
bara handlade om ett år, så att... Den är den som jag 
har läst mest och som jag liksom haft mest nytta av 
egentligen. (Carina, civilingenjör) 

Ett ytterligare exempel är fyrabarnsmamman som berättade att hon ännu 
har stor glädje av den rådgivningsbok hon köpte när hon fick sitt första 
barn. Hon poängterade att detta särskilt gäller råd om hur föräldrar kan 
”hantera” ett barns ”trots” för att ”komma ur konflikten”. Just behovet 
av råd avseende ett trilskande barn var för övrigt något som artikulerades 
av flera mödrar. 

Erfarenheterna av att konsultera rådgivningslitteratur varierade. Medan 
somliga, i likhet med mödrarna som citerades ovan, framhöll att den hade 
varit till gagn för dem i deras föräldraroll, berättade andra att den snarare 
hade stjälpt än hjälpt. De mammornas erfarenhet var att deras sökande 
efter experters råd hade gjort dem mer – inte mindre – osäkra i sin föräld-
raroll. De berättade också att de med tiden har kommit att inta en alltmer 
kritisk inställning till rådgivningslittteraturen. Illustrativt är när en av 
dessa mammor berättade att hon som nybliven och osäker förälder ideli-
gen sökte vägledning ”i en massa böcker” för att göra det som var bäst för 
hennes barn. I efterhand ifrågasatte hon värdet av detta eftersom hon upp-
fattade att hon därigenom förlorade sin ”egen förmåga att liksom få fram 
det man egentligen vet”. Hon anade dessutom att hon skulle ha fått en 
betydligt mer ”harmonisk småbarnsperiod och mått bättre själv”, hade 
hon förmått att lita mer på sig själv.  

… man blir väldigt liksom nojig och ångestfylld av de 
där [böckerna]. Jag blev det i alla fall. Jag fick dålig 
självkänsla …. som mamma liksom. Att man kände 
att man inte … det var inte tillräckligt. Och man 
liksom kollade mycket, hur gjorde de andra och vad 
gör de andra när barnen skriker och varför skriker 
han, och så försöker man ta reda på …  Istället för att 
man liksom bara försöker inse själv, lite så. Så att jag 
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tror det har [varit] mer av ondo, sådana där saker, än 
av godo. Och dessutom så läste man ju mycket innan 
man fick barn och då blev ju förväntningarna enormt 
höga. (Annelie, läkare) 

Flera medelklassmödrar berättade att de ansträngde sig för att kommuni-
cera den kunskap de hade införskaffat med sina män. De menade att deras 
män inte själva tog del av litteratur om barns utveckling och fostran. En 
av de intervjuade mödrarna förklarade att hon brukade markera extra 
viktiga avsnitt i texten, för att sedan sätta dem i händerna på sin man. 
”Det här behöver du läsa för att få bakgrunden till varför vi gör så här”. 
De fäder som deltog i denna undersökning nämnde inget liknande. I all-
mänhet hade de inte läst rådgivningslitteratur, även om det fanns något 
undantag bland medelklassfäderna. Typiskt uttryckte de fäderna istället 
misstro mot sådan litteratur. Inte heller arbetarklassfäderna tog del av den 
typen av expertråd. Snarare än att ifrågasätta dessa, förlade de orsaken till 
sig själva. De klargjorde att de var ”dåliga på att läsa böcker” och att 
sådan litteratur ”inte är något för dem”. Gemensamt för fäder i båda ka-
tegorierna var synpunkten att det är ”bättre att gå på sitt sunda förnuft”.  
Detta gällde för övrigt även arbetarklassmödrarna. Inte heller de hade i 
allmänhet läst någon bok om barn och föräldraskap. Däremot kunde de ta 
del av kortare rådgivande texter från exempelvis barnavårdscentralen. 
Några berättade om svårigheter att få sina män intresserade av dessa råd. 
Exemplet nedan handlar om en kvinnas försök att förmedla råd till sin 
man avseende deras barn. 

De [BVC] hade gjort en liten bok om det [trots], och 
jag sa att det här är ju ganska tydligt för mönstret hur 
han [barnet] är just nu, liksom. … Men nej. … Jag tror 
att jag fick honom att läsa den till slut, men det tog 
ganska lång tid. Flera månader. (Sandra, tågvärd) 

Förklaringen till mannens ointresse förlade kvinnan i citatet till arbetsför-
delningen i hemmet. Att hennes man ”jobbar så mycket hela tiden” och är 
”stressad över allt på jobbet” att han inte ”riktigt har tiden att sätta sig in 
i olika problem som vi har hemma”. 

Den ganska utbredda skepsisen mot fostransråd från experter gällde 
inte förskolelärare. Särskilt medelklassföräldrarna, fäder såväl som möd-
rar, berättade tvärtom att de ofta rådgör med barnets förskolelärare i frå-
gor och problem som dyker upp. Min tolkning är att denna tilltro fram-
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förallt grundas i förskolelärarnas erfarenhetsgrundade kunskap om det 
enskilda barnet. Förskolelärarna framställdes som ”de verkliga experter-
na” eftersom de ”möter ditt barn varje dag”. Talande är att pappan som i 
ett tidigare citat uttryckte sig i starkt skeptiska ordalag om barnexperter, 
nyanserade sig när han erinrade sig förskolelärarna. Till dem vände han 
sig gärna för att få råd av olika slag.  

Ja, du frågade ju förut om jag tog råd, det glömde jag 
bort, att det gör jag faktiskt väldigt mycket med dem 
[förskolelärarna]. Där brukar jag säga till dem: ”Ja, 
jag agerade så här och så här i den här situationen, jag 
vet inte om det var rätt då, eller om jag fattade 
situationen rätt ”. Och så vidare. Och så kan man ha 
en diskussion med dem. Och det kan ju vara liksom 
när man lämnar barnen. Eller, kan man ju säga så: 
”Men kan jag bara fråga en sak?” eller ”Mitt barn 
agerade så här, hände det någonting tidigare?” Och så 
vidare. Alltså det, ja, men det, det gör vi ganska 
mycket. Vi pratar nog varje dag, skulle jag tro. 
(Kristoffer, projektledare IT) 

Också arbetarklassföräldrarna uttryckte sitt förtroende för förskolelärar-
na. Däremot diskuterade de sällan uppkomna frågor eller problem relate-
rade till barnet med dem. Det var så gott som uteslutande medelklassför-
äldrarna som använde förskolelärarna som en resurs i det avseendet. 
 

Mamma vet bäst? 

Om medelklassföräldrarna vände sig till barnens förskolelärare, diskute-
rade arbetarklassföräldrarna snarare med de egna föräldrarna. Eller rät-
tare sagt, de rådgjorde med sina mödrar. Ingen berättade att de vände sig 
direkt till sin pappa.19 De som inte vände sig till sin mamma förklarade 
detta med att de under sin uppväxt inte fått den omsorg de önskat. Till 
exempel berättade en kvinna att hennes ensamstående mamma inte hade 
förmått att ge henne tillräckligt mycket stöd och trygghet när hon växte 
upp. Mer typiskt är dock följande svar på frågan vem man vänder sig till 
för råd: ”Jag frågar min mamma hur man ska bete sig, helt enkelt”. Arbe-
tarklassföräldrarna förlitade på sina mödrars erfarenhet av att fostra barn, 

 
19 I något fall hade en syster stor betydelse som diskussionspartner.  
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och gav i många fall uttryck för uppskattning över den fostran de själva 
fått. 

Och jag själv var lite bråkig i ungdomstiden, men 
mamma var ganska hård på sina regler. Och efteråt, 
när jag själv växte upp sen, så har jag faktiskt tackat 
min mamma för de regler hon hade för mig. För de 
höll mig ju tillbaka, medan jag själv var en sådan som 
försökte skolka och var lite bråkig. Hon höll på sina 
regler. (Pernilla, kundtjänstarbetare) 

Det fanns hos många en önskan om att föra sin mammas typ av fostran 
vidare till sina egna barn. Således klarlade en av mammorna att hon för-
söker uppfostra sina barn ”precis som [hennes] föräldrar” hade gjort. En 
av papporna berättade att han ”har kopierat” sin mammas syn på ”barn-
uppfostran”. Det man ville föra vidare var trygghet, kärlek och ärlighet”, 
men också regler och rutiner.  

Arbetarklassföräldrarnas utbyte med sina mammor föreföll i många fall 
omfattande. För medelklassföräldrarna verkade föräldrar och släkt däre-
mot typiskt sett spela en mera undanskymd roll. Åtminstone när det gäller 
diskussioner om, och råd gällande, barnen. I den mån de pratade med sina 
föräldrar om sådana frågor, var det också i denna grupp till mödrarna de 
vände sig (jfr Löfmarck 2014: 104). En av fäderna berättade att han till 
sina barn ville överföra den känsla av ovillkorlig kärlek som hans mamma 
hade förmedlat till honom. Mer typiskt var att inte alls diskutera barnens 
fostran med föräldrarna. Många uttryckte sig också i ganska negativt om 
sina föräldrars fostransmetoder och fostransideal. Inte minst beskrevs 
dessa som ”gammaldags”, något som ligger i linje med Erik Löfmarcks 
(2014: 104) avhandlingsstudie. Gammaldags kunde betyda lite olika sa-
ker, som att de egna föräldrarna inte hade ägnat sina barn tillräckligt 
mycket tid eller att deras fostran präglades av en stereotyp könsrollsideo-
logi. Andra uppfattade de egna föräldrarnas fostran som alltför auktoritär.  

Ja, nu vet inte jag om mina föräldrar är extremt 
gammeldags eller om det är liksom generellt för de 
som är uppväxta samtidigt som mig, men mina 
föräldrar, och många av mina kompisars föräldrar … 
Det var mycket mer av den här, alltså gamla skolan, 
barn, lite grann tiga och lyda. Det fanns inte så stort 
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utrymme för någon diskussion eller, utan det var: ”Så 
här är det”. (Johanna, statstjänsteman)  

En auktoritär typ av fostran där barn ska ”tiga och lyda” stod i skarp 
kontrast till de egna idealen. Dessa genomsyrades, för att använda ett 
uttryck från en av mammorna, av ett ”modernt tänk” byggt på övertygel-
sen att föräldrar ska bejaka barnets individualitet. Som föräldrar ville de 
se till att barnet får ”vara den det är”, med sina speciella karaktärsdrag, 
behov och önskningar.  

Diskussion  
Mot bakgrund av tesen om släktens minskande och experters ökande be-
tydelse i föräldraskapet ställde jag i kapitlets början frågan vad föräldrar 
själva säger om saken. Även om det givetvis inte går att dra långtgående 
slutsatser från de resultat som här har presenterats, ger de en mera mång-
facetterad bild av experters och nära släktingars roll i föräldraskapet.20 I 
motsats till Frank Furedis föreställning om ”det paranoida föräldraskap-
et” ger de också en bild av tilltro till den egna förmågan som förälder, 
åtminstone när perioden som nybliven förälder var över.  

När det gäller utbytet mellan generationer föreföll detta, sammanfatt-
ningsvis, betydande bland arbetarklassföräldrarna. De beskrev också i hög 
grad sina föräldrars uppfostran i positiva ordalag, och deras egna mam-
mor spelade en huvudroll när de behövde råd om sina barn. Medelklass-
föräldrarnas synsätt var i allmänhet ett annat. De uppfattade sig stå för en 
modernare – och bättre – fostran än föräldrarna. De föreföll också överlag 
mindre grad orienterade mot sina föräldrar, något som ligger i linje med 
tidigare forskning. Kan det vara så att sociologiska teoretiker underskattar 
skillnaden mellan hur arbetarklassföräldrar och medelklassföräldrar rela-
terar till nära släktingar?21 

I de fall föräldrarna vände sig till experter handlade det vanligen om att 
de ville få vägledning om specifika problem och situationer. De flesta an-

 
20 Undersökningen kan betraktas som en pilotstudie som kan generera en del hypo-
teser att pröva i mer omfattande studier. 
21 Jfr. Parsons (1949: 192) tes om släktskapsbandens minskade betydelse, 
och kritiken mot denna. En rad empiriska studier har pekat på att dessa 
band alltjämt har en viktig roll, inte minst avseende vad gäller praktisk 
omsorg om barn (t. ex. Roman & Peterson 2013: 140–143). 
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såg att de klarar sin föräldrauppgift bra utan professionella råd gällande 
fostran. Istället fanns en utbredd skepsis mot expertråd i det avseendet. 
Samtidigt fanns en del klasspecifika mönster. Medelklassföräldrarna tyck-
tes mer benägna att vända sig till professionella för vägledning i föräldra-
skapet. De diskuterade uppkomna problem och situationer med barnens 
förskolelärare på ett annat sätt än arbetarklassföräldrarna. En tänkbar 
förklaring till denna skillnad är att medelklassföräldrar i större utsträck-
ning än arbetarklassföräldrar känner sig som förskolelärares jämlikar. En 
annan att de diskurser om gott föräldraskap som förmedlas via förskolan 
tenderar att legitimera och normalisera just medelklassens föräldraprakti-
ker (jfr. Edwards 2010: 70; Lareau 2002). När det gäller rådgivningslitte-
ratur identifierades ett könat klassmönster. Det var uteslutande medel-
klassmödrar som använde sådan litteratur. Det är för övrigt ett mönster 
som har urskilts också i andra studier (Faircloth 2020: 9).  

Med andra ord tyder resultaten från denna studie på att den sociolo-
giska tesen om det expertberoende föräldraskapet är överdriven. Åt-
minstone vid första anblick. Överlag anlitade föräldrarna inte experter i 
någon större utsträckning. Snarare litade de på sitt ”sunda förnuft”. Det 
betyder inte att vi därmed kan dra slutsatsen att expertdiskurser spelade 
liten roll i deras föräldraskap. Detta eftersom det som vid en viss tidpunkt 
upplevs som ”sunt förnuft” eller ”magkänsla” är uppbyggt av socialt för-
värvade idéer. Expertdiskurser sprids på en mängd olika arenor, inte minst 
via medier och statliga institutioner. Här i Sverige är mödravården, barna-
vården, familjerådgivningen, förskolan och skolan exempel på sådana 
institutioner. Ett syfte för dem alla har länge varit att förmå föräldrar att 
fostra sina barn i enlighet med barnexperternas synsätt (Lindgren 2003: 
65; Lundqvist 2015; Wissö 2012: 46, 66). Med andra ord konfronteras 
föräldrar från första stund med institutioner som har som uttalad målsätt-
ning att få dem att svara upp mot dominerande kulturella diskurser om 
god fostran. Därtill kommer medierna. Sannolikt är detta en förklaring till 
att det som föräldrarna i den här studien uppfattade i termer av sunt för-
nuft, i hög grad överensstämmer med expertdiskurserna. De framhöll tillit, 
respekt och förståelse som centrala fostransideal, det vill säga ideal som 
korresponderar väl med dem som har lanserats i media och via statliga 
institutioner (Moqvist 1997: 128–140).22 

 
22 Föräldrarnas fostransideal avhandlas i ett annat sammanhang. Här vill jag bara 
påminna om att en auktoritär föräldrastil var socialt accepterad i Sverige så sent 
som på 1960-talet (Jansson 2010). 
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4. Moderna miljökatastrofer: risk, reglering och 
representation 

Rolf Lidskog 

Inledning: katastrofernas tidevarv? 
Enligt FN:s klimatpanel IPCC kommer klimatrelaterade katastrofer att bli 
vanligare och allvarligare. Ett förändrat klimat leder till ökad frekvens och 
intensitet av extremväder (som skyfall, storm, torka, värmeböljor). Kli-
matpanelens senaste rapport (IPCC 2021) visar att de extremväder vi sett 
– till exempel värmeböljor i Arktis – kan koppas till den pågående globala 
klimatförändringen. Redan idag drabbas fler än 100 miljoner människor 
av klimatrelaterade katastrofer och det kan vara dubbelt så många år 
2050 (Röda Korset 2022).  

Katastrofer är samtidigt inte något nytt i mänsklighetens historia. Tro-
ligtvis har katastrofer ända sedan civilisationens gryning varit en ständig 
följeslagare till människan (Perlin 1991). Justianska pesten, digerdöden 
och spanska sjukan är oerhörda katastrofer. För att inte tala om krig – 
inte minst Spaniens erövring av aztekernas rike och inkariket, Taipingupp-
roret, första och andra världskriget, – som lett till extremt stort lidande 
och 100-tals miljoner människors död. 

Även om katastrofer har en lång historia innebär det inte att de har en 
oförändrad innebörd och karaktär. En katastrof är inte oberoende av i 
vilket samhälle den inträffar. För att benämnas katastrof måste en hän-
delse ha allvarliga konsekvenser och dessa konsekvenser är socialt be-
stämda (Lidskog 2018). Ett tydligt exempel på det är att i det forntida 
Egypten kallades det en katastrof om Nilen inte svämmade över – detta 
eftersom en översvämning innebar att marken fertiliserades (da Cruz 
1991). Vad som är en katastrof är historiskt präglat och föränderligt. Det 
innebär att det är vanskligt att generellt hävda att katastroferna blir fler 
och värre eftersom det måste preciseras vad som menas med en katastrof 
och vilka konsekvenser man fäster vikt vid när man säger att katastroferna 
blivit värre. Däremot är det otvetydigt så att vi idag har en större känne-
dom om katastrofer. Genom informationsteknikens utveckling kan vi 
nästan i realtid följa katastrofers förlopp och verkningar runt om i vår 
värld. Många katastrofer passar dessutom medielogiken väl, vilket gör att 
en viktig del av nyhetsflödet består av katastrofrapportering. Att det varje 



56 
  

 

dag dör 14 000 barn under fem år och av sjukdomar som går att före-
bygga (lunginflammation, diarré, malaria) (UNICEF 2022) har betydligt 
lägre nyhetsvärde än ett jordskred över en trafikerad väg eller en storm 
som drabbar ett samhälle.  

Klimatpanelens rapporter om att klimatförändringen leder till fler och 
värre katastrofer har även lett till att katastrofer kommit ännu mer i blick-
fånget. Vad som tidigare kunnat ses som en isolerad miljökatastrof som 
drabbar en plats, men som inte samhället kan påverka att den inträffar, 
blir helt plötsligt något som samhället har varit med och orsakat. Kata-
strofer som cykloner, orkaner, översvämningar, torka, megabränder, ex-
trem värme och extrem kyla ses inte längre som orsakade av en nyckfull 
natur, utan det är samhället – dess utformning och verksamheter – som 
har bidragit till deras uppkomst (Lidskog & Sjödin 2018). De har därmed 
politiserats i bemärkelsen att de förstås som (delvis) orsakade av sam-
hällets utveckling. Miljökatastrofer rapporteras i media, diskuteras på 
offentliga arenor och behandlas i politiska diskussioner. Fokus ligger på 
hur man kan förhindra att de inträffar och minimera deras konsekvenser. 
Genom att göra samhällen mer robusta och resilienta kan en del händelser 
hanteras så att katastrofer undviks. Ibland kan en översvämning undvikas 
genom god planering. I andra fall kan en översvämning inte förhindras, 
men dess konsekvenser kan lindras genom bra fysisk planering och god 
beredskap. 

Ett växande fokus på miljökatastrofer utgör utgångspunkten för detta 
kapitel. Syftet är att bidra med en sociologisk förståelse för dagens miljö-
katastrofer. Först diskuterar jag olika typer av katastrofer och vad som 
kännetecknar en katastrof. Utifrån denna beskrivning gör jag sedan en 
sociologisk fördjupning, där jag utvecklar hur sociologin kan skapa en 
fördjupad förståelse av moderna miljökatastrofer. Givetvis går det inte att 
vara uttömmande här, utan jag väljer att fokusera på tre aspekter – risk, 
reglering och representation – där sociologin bidrar med viktig kunskap. 
Avslutningsvis vänder jag intresset till pågående diskussioner och för-
hoppningar om hur man med storskaliga tekniska lösningar ska kunna 
begränsa klimatförändringen. Jag pekar här på vikten av att dra lärdom av 
tidigare erfarenheter av katastrofer, och inte fästa en naiv tilltro till att de 
tekniska lösningar som det idag investeras hopp i, kommer att vara säkra 
och kontrollerbara.  
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Miljökatastrofer 
Från natur till teknik och samhälle 
Ursprungligen såg forskare naturkatastrofer som renodlat geofysiska fe-
nomen (Whyte 1986). De skapades av en nyckfull natur och inte av män-
niskans handlande. Jordbävningar, orkaner, flodvågor och andra katastro-
fer skedde på grund av att naturen betedde sig på ett visst sätt. Från tidigt 
1940-tal började denna forskning även intressera sig för katastrofernas 
varierande samhällskonsekvenser (White 1986). Forskarna fann att kon-
sekvenserna varierade starkt beroende på i vilken region naturkatastrofen 
inträffade. En undersökning gjord i mitten på 1970-talet visade att 95 
procent av alla dödsfall återfanns i tredje världen medan 75 procent av de 
materiella skadorna fanns i i-länderna (Burton et al. 1978). För att förstå 
en naturkatastrofs karaktär och konsekvenser måste man förstå det soci-
ala sammanhang i vilken den uppträder, det vill säga man bör även ägna 
uppmärksamhet åt sociala och kulturella faktorer. Orsaken fanns i natu-
ren, men konsekvenserna uppstod i samhället. 

I takt med industrisamhällets utveckling började en annan typ av kata-
strofer dyka upp, nämligen teknologiska katastrofer. Många av forskarna 
började studera teknologiska katastrofer inom områden som kärnenergi, 
riskfyllda transporter, toxiska och explosiva verksamheter (Cutter 1993). 
Kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl 1986, oljetankerns Exxon Valdez 
grundstötning 1989, oljeborrplattformen Deep Water Horizons explosion 
är alla exempel på tekniska katastrofer. Till skillnad från naturkatastrofer 
är det felande teknik, ofta i kombination med mänskliga felbedömningar 
och felhandlingar, som orsakar att flygplan störtar, oljetankrar grundstö-
ter eller fabriker exploderar. Vid teknologiska katastrofer får frågan om 
ansvar en stor roll (Lidskog 2001). Miljösociologer har betonat att an-
svarsfrågan får en annan roll vid tekniska katastrofer eftersom de kata-
stroferna är lättare att härleda till mänskliga beslut (Gramling & Krogman 
1997). Medan naturkatastrofer tolkas som bristande kontroll, att männi-
skan inte helt kan styra över naturens krafter förknippas teknologiska 
katastrofer med tappad kontroll – verksamheter som människan ursprung-
ligen trodde sig vara herre över visar sig vara svåra att kontrollera. Där-
med får teknologiska katastrofer en tydlig ansvarsdimension.  

I takt med samhällets ökade fokus på miljöproblem kom katastrofers 
miljökonsekvenser i fokus (Lidskog 2000). Miljökatastrofer är samlings-
namn för katastrofer med stora miljökonsekvenser (Smith 2013). Det kan 



58 
  

 

handla om allt från att ett utsläpp förstör ett lokalsamhälles dricksvatten-
försörjning till ozonskiktsuttunning, mikroplaster i havet eller långväga 
luftföroreningar. Många miljökatastrofer gör att distinktionen mellan 
naturkatastrofer i form av geofysiska händelser och teknologiska katastro-
fer i form av fallerande tekniska system inte enkelt går att upprätthålla. 
Kärnkraftskatastrofen vid Fukushima är ett tydligt exempel på det (Brick-
er 2014). En jordbävning utanför Japans östra kust den 11 mars 2011 
utlöste en tsunami. Tsunamivågen slog ut elförsörjningen och de diesel-
drivna reservskraftsaggregaten för elförsörjning vid kärnkraftverken fun-
gerade inte. Det ledde till mycket stora radioaktiva utsläpp, såväl i luft 
som i vatten (för att kyla reaktorerna använde sig kärnkraftsägarna av 
havsvatten). 16 000 människor omkom och omkring en halvmiljon bo-
ende evakuerades (varav 40 000 inte har kunnat återvända på grund av 
områdets höga strålnivåer). Idag arbetar 4 000 personer med att sanera 
området. Vad vi här kan se är en miljökatastrof vars orsakssammanhang 
är komplext. Det främsta skälet till det radioaktiva utsläppet är bristande 
säkerhet i anläggning, men en delorsak var den tsunamivåg som drabbade 
anläggningen. Många miljökatastrofer kännetecknas av just denna kom-
plexitet där natur, människor och tekniska system samverkar i det förlopp 
som leder till en miljökatastrof. 

Att allt fler miljökatastrofer kopplas till klimatförändringen gör att vi 
idag alltmer talar om klimatrelaterade katastrofer. Det handlar om väder-
relaterade katastrofer som klimatförändringen gör mer frekventa eller 
starkare (Fares 2021). Cykloner, skyfall, stormar, skogsbränder, torka och 
värmeböljor är något som funnits under hela mänsklighetens historia. 
Ofta har de setts som händelser opåverkade av människan, men klimat-
förändring innebär att dessa nu ses som delvis orsakade av mänsklig verk-
samhet (Lidskog & Sjödin 2016). En ökad temperatur i hav och atmosfär 
leder till högre havsnivå, starkare stormar, kraftigare nederbörd och över-
svämningar och längre perioder av torka och skogsbränder. Extremväder 
blir vanligare och starkare. Människa och natur blir här tätt sammanflä-
tade. Forskare har samtidigt varnat för risken med att miljökatastrofer 
ensidigt kopplas till klimatförändringar (Raju et al 2021, Hulme 2017, 
kapitel 6). Även om klimatförändringen är en viktig orsak till att exempel-
vis extremt väder blir vanligare, så är social sårbarhet huvudskälet till att 
väderrelaterade händelser utvecklas till katastrofer. Att extremväder kan 
få katastrofala följder i en stad beror ofta på dålig stadsplanering och 
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ekonomisk ojämlikhet (där resurssvaga grupper tvingas bosätta sig i sår-
bara områden). Att endast se en antropogent betingad klimatförändring 
som orsak till en katastrof leder därför tanken lika fel som att anse att den 
är orsakad av en blind natur.  

 
Vad är en katastrof? 
Med katastrof avses en allvarlig störning av ett samhälles funktion vilket 
leder till allvarliga mänskliga, materiella, ekonomiska eller miljömässiga 
konsekvenser (UNDDR 2022). Den främsta orsaken till en katastrof kan 
finnas i naturen (t.ex. geofysiska händelser som jordbävningar) eller sam-
hället (t.ex. havererat tekniskt system som dricksvattenförsörjning). Men 
eftersom allvarliga konsekvenser är en viktig del i definitionen av katastro-
fer kan en orsak inte uteslutande ligga inom naturen eller tekniken själv. 
Konsekvenserna uppstår i ett samhälle och därmed blir även samhällets 
robusthet, motståndskraft och anpassningsförmåga viktig, och många 
gånger ett avgörande skäl till att en händelse utvecklas till att bli en kata-
strof.  

Vissa katastrofer är smygande, de utvecklas gradvis medan andra in-
träffar plötsligt (Aronsson-Storrier, & Dahlberg 2022). En katastrofs or-
saker och konsekvenser kan vara koncentrerade eller spridda i rummet 
och tiden. En jordbävning är rumsligt och temporalt koncentrerad, den 
sker på en plats vid ett tillfälle. Trafikolyckor är däremot en rumsligt 
spridd katastrof – de inträffar överallt och med få döda vid varje enskilt 
tillfälle, men sammantaget dör 1,3 miljoner per år i världen och 50 miljo-
ner skadas. Långväga luftföroreningar är ett exempel på temporalt spridd 
katastrof: utsläppen sker kontinuerligt och över lång tid och först efter en 
tid uppstår hälso- och miljöeffekter. I Sverige bedöms nästan 8 000 svens-
kar dö förtidigt på grund av luftutsläpp.  

Oavsett var man förlägger orsaken till en katastrof, till en geofysisk 
händelse eller ett fel i ett tekniskt system, kan dess konsekvenser vara kon-
centrerade eller spridda. Även om vissa geofysiska händelser (som över-
svämningar, jordbävningar och vulkanutbrott) och tekniska katastrofer 
inte inträffar överallt, kan de ha globala konsekvenser (Lidskog 2000). 
Världen är så sammanlänkad att vi inte enbart har information om kata-
strofer runt om i världen, utan dessa katastrofer får även ekonomiska och 
politiska konsekvenser långt bortom den plats där katastrofen inträffade. 
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Risk, reglering och representation 
Allt sedan 1970-talet har sociologer och antropologer betonat att vad som 
ses som en katastrof är socialt och kulturellt bestämt (Albris 2022, Wach-
tendorf 2022). Vad som ses som farligt och riskfyllt är ingen inneboende 
egenskap hos en händelse, utan bestäms dels av samhällets utformning 
(vilka händelser som får stora konsekvenser), dels av samhällets värde-
ringar (vad som värderas i samhället och som en katastrof påverkar nega-
tivt). Det innebär inte social eller kulturell reduktionism utan enbart att 
man inte kan förstå en katastrof som något skilt från samhället. Detta kan 
man se i forskningen om katastrofer, där vår förståelse av miljökatastrofer 
har utvecklats från mer renodlade typer där katastroferna knyts till natur, 
teknik eller samhälle, till mer sammanblandade former där natur, teknik 
och samhälle tillsammans skapar katastrofer. Vi har, med Latours (1993) 
ord, gått från renodling (purification) till blandning (hybridisation) i vår 
syn på katastrofer. 

I det följande ska jag fästa uppmärksamhet på tre centrala sociologiska 
aspekter för att få en fördjupad förståelse av katastrofer. De tre aspekter-
na är risk, reglering och representation – övergripande begrepp som inte är 
unika för den sociologiska disciplinen men sociologin har substantiellt 
bidragit till deras innebörd. 

   
Risk 
I det moderna samhället är flertalet av de faror som hotar oss människo-
skapade. Vad som särskiljer en risk från en fara, vilket Luhmann (1993) 
mycket starkt betonar, är att risken har alstrats genom beslutsfattande. 
Risk är således en konsekvens av ett beslut, i vissa fall en kalkylerad möj-
lig konsekvens och i andra fall en icke-avsedd konsekvens. Risk kan där-
med definieras som en förändring av ett tillstånd, att denna förändring är 
(delvis) orsakad av mänskligt handlande samt att förändringen kan 
komma att påverka något som människor värdesätter. Att begreppsliggöra 
något som risk öppnar även upp för handlande. Till skillnad från tur och 
öde så inbegriper begreppet risk en möjlighet att kunna förutsäga och (i 
viss mån) kontrollera framtida händelser (Green 1997, Uggla 2010b). 

En katastrof är en realiserad risk, det vill säga det handlar inte om san-
nolikhet för att något kommer att inträffa utan om något som faktiskt 
inträffat. Samtidigt är riskbegreppet centralt även för katastrofer, eftersom 
det ofta finns stora osäkerheter förknippade med katastrofer. Konsekven-
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serna är ofta osäkra, inte minst de långsiktiga. Orsakssammanhangen är 
sällan tydliga – vad gjorde att en händelse fick så katastrofala konsekven-
ser? Vilka lärdomar bör man dra av katastrofen och hur kan man undvika 
att liknande katastrofer inträffar? Dessa och andra frågor har sällan något 
entydigt svar och de svar som ges är ofta förknippade med stor osäkerhet. 
Ofta ställs man inför dilemman där man är osäker på hur man bör agera 
(Höijer, Lidskog & Uggla 2006, Uggla 2005, Uggla & Storbjörk 2012). 

Genom diskursiva inramningar kan dock risker bedömas och osäker-
heter hanteras (Olausson & Uggla 2009, Uggla 2004c, 2010c, 2020b). En 
katastrof – till exempel en översvämning i en stad – kan göras hanterbar. 
Risken för en översvämning kan göras hanterbar genom att rumsligt av-
gränsa den, beräkningar av dess möjliga konsekvenser och genom att tala 
om vilka aktörer som har ansvar för vad (Lidskog, Uggla & Soneryd 
2011). Genom ett institutionellt maskineri som förser med väderprognoser 
över nederbörd, kartor över vilka områden i en stad som riskerar över-
svämmas, en planeringsapparat som skapar avrinningsområden utan 
hårdgjord yta, en krisberedskapsorganisation med räddningstjänst och 
teknisk förvaltning redo att bygga skyddsvallar och pumpa vatten har en 
kommun förberett sig på stark nederbörd eller kraftiga vårfloder. Ofta 
bygger denna riskhantering på en tydlig gränsdragning mellan människa 
och natur (Uggla 2010a, 2010b) och en stor tilltro till att risker går att 
bemästra genom vetenskap, planering och politik (Uggla 2002b). Denna 
tilltro är dock ifrågasatt: katastrofer visar många gånger att riskbedöm-
ningar, planering och politik inte varit tillräckliga för att förhindra att de 
uppstår. 

 
Reglering 
I katastrofers kölvatten ställs ofta krav på bättre reglering. Om till exem-
pel en miljökatastrof ses som ett undantag så kan det finnas få skäl till att 
stärka regleringen. Men om katastrofen inte ses som ett undantag utan 
något som avslöjar risker förknippade med en verksamhet eller en plats 
finns mycket starka skäl för att genom förebyggande reglering förhindra 
att liknande katastrofer uppstår.  

Dagens samhälle är på ett inte tidigare skådat vis sysselsatt med risk-
hantering. Regeringar och myndigheter utvecklar och förfinar regelverk 
för att undvika att miljökatastrofer inträffar.  Det kan studeras på vitt 
skilda områden som transporter på Östersjön (Uggla 2007), skogsbruk 
(Uggla, Forsberg & Larsson 2016, Uggla & Lidskog 2016), kvicksilverpo-
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litik (Lidskog & Uggla 2000, Uggla 2002a, 2002c, 2004a, 2004b), urban 
grönstruktur (Olausson & Uggla 2013, Uggla 2012, 2014a, 2014b), bio-
logisk mångfald (2020) och klimatanpassning (Elander & Uggla 2009, 
Storbjörk & Uggla, 2015, Uggla 2009, Uggla & Elander 2009).  

En viktig bakgrund till denna omfattande riskreglering är det moderna 
samhällets syn på människans möjlighet att styra sitt eget öde och att fö-
rebygga oönskade händelser (Giddens 1999, Uggla 2002b). Riskreglering 
är en form av samhällelig riskhantering. Genom reglering förmedlas en 
viss syn på risk: genom regleringen sätts gränser för verksamheter och 
definieras vad som är acceptabla risker (Lidskog, Soneryd & Uggla 2010).  

Vanligtvis är riskreglering sammankopplat med sannolikhetsbaserad 
riskbedömning och en linjär syn på kunskap och handling: först görs en 
riskbedömning (vetenskapsbaserad) – därefter tas beslut om åtgärder (stat-
lig reglering) – och slutligen implementeras beslutet (regler underbyggda 
med sanktioner). Denna regleringsmodell förutsätter att staten har kapa-
citet att styra och kontrollera, att staten är den huvudsakliga aktören när 
det gäller styrning och kontroll, samt att detta är en effektiv form av styr-
ning (Lidskog, Sundqvist & Uggla 2005). Idag är denna syn ifrågasatt. 
Många risker är svåra att vetenskapligt säkerställa, staten har många 
gånger begränsad förmåga att skapa effektiva regler, regler som är rele-
vanta och efterlevs (Lidskog, Soneryd & Uggla 2010). Tidigare fanns 
större möjlighet att genom hänvisning till vetenskap, teknik och planering 
hävda att vissa risker aldrig skulle komma att realiseras. Dagens senmo-
derna samhälle, med dess betoning på ambivalens, kontigens och osäker-
het, innebär att moderna institutioner, som till exempel vetenskap, inte 
längre står som garanter för trygghet och säkerhet (Lidskog, Löfmarck & 
Uggla 2017, Uggla 2002b). Istället framhålls tillvarons aporetiska drag, 
det vill säga att samhället innehåller motsägelser som inte kan övervinnas 
utan utgör fundamentala dilemman (Höjer, Lidskog & Uggla 2006) – till 
skillnad från det moderna samhället där konflikter och motsägelser ansågs 
vara av tillfällig natur och möjliga att lösa. 

Riskregleringen i ett senmodernt samhälle står således inför utmaning-
en att svara på medborgares krav på riskreduktion samtidigt som det 
många gånger råder kunskapsosäkerhet om såväl riskernas karaktär som 
möjligheten att minimera dem (Lidskog & Uggla 2004). Det går inte 
längre att garantera att miljökatastrofer kan undvikas genom tillämpning 
av expertkunskap och effektivare reglering (Uggla 2006).  
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Katastrofer innehåller alltid ett mått av oförutsägbarhet, man vet inte 
om, när eller var de inträffar. Däremot är det möjligt att utveckla mindre 
sårbara och mer robusta samhällen som till exempel gör att en del extrem-
väder inte behöver leda till en katastrof. Varken hybris eller hjälplöshet är 
alternativ för politik och planering, utan istället ett reflexivt förhållnings-
sätt där staten utifrån tillgängliga resurser söker skapa ett så robust sam-
hälle som möjligt. 

Katastrofer är ofta något som triggar lärande (Boström et al. 2018). 
Till exempel så kan städer och tätorter ofta dra lärdom av varandras erfa-
renhet av översvämningar och planering och arbete för att motverka det 
(Uggla & Lidskog 2006, Lidskog & Uggla 2009, Storbjörk, Hjerpe & 
Uggla 2014, Uggla & Storbjörk 2015). Även om man inte kan garantera 
säkerheten så kan erfarenheter av en miljökatastrof användas för att 
minska exponeringen, stärka motståndskraften och utveckla kapacitet för 
att hantera oväntade situationer, och därigenom minska ett samhälles 
sårbarhet. Detta givet att aktörer är reflexiva och vill dra djupare lärdom 
av sina erfarenheter (Boström, Lidskog & Uggla 2017, jfr Uggla 2020a). 

 
Representation 
När en katastrof inträffar så väcks frågan om hur man ska tolka den och 
vems tolkning som ska ses som auktoritativ. Frågan om representation blir 
därmed central. Det handlar dels om hur en katastrof ska beskrivas och 
förstås (standing for), dels om hur de drabbade ska representeras (acting 
for) (Boström, Uggla & Hansson 2018).  

Efter en katastrof sker oftast en kamp om vems beskrivning av kata-
strofen som ska få legitimitet och spridning men även vilka som ska få 
komma till tals och representera de som drabbats (till exempel boende, 
men även djur och natur). Olika diskursiva inramningar ger olika förstå-
else av ett problem (Larsson & Uggla 1997, Soneryd & Uggla 2000, Uggla 
& Soneryd 2014) – vad orsakade katastrofen, med vilka konsekvenser och 
hur kan man undvika att det upprepas. Aktörer kämpar för att sprida sin 
bild över vad som inträffade. Medier är här ofta centrala och katastrofer 
passar väl in i medielogiken. Narrativ skapas och iscensätts med starka 
bilder över den förödelse som katastrofen skapat (Boström & Uggla 2016, 
jfr. Uggla 2008, 2018a). Precis som miljöforskare funnit på andra områ-
den (Olausson & Uggla 2019) kan celebriteter göra sig till representanter 
för de drabbade: besöka platsen för katastrofen och uttala sitt stöd för de 
drabbade. 
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Att representera de drabbade innebär inte enbart att man talar om de 
konsekvenser som den grupp man representerar utsatts för. Ofta innebär 
det även att man utkräver ansvar. Någon eller något har orsakat katastro-
fen och bör därför även ta ansvar för den. Ansvar kan betyda olika saker 
(Löfmarck, Uggla & Lidskog 2017, Uggla 2018b), men i det här fallet 
innebär det ofta att man kräver kompensation för uppkomna skador och 
även någon form av straff eller gottgörelse (Uggla & Soneryd 2017). 
Drabbade söker någon eller något som kan representera orsakerna till att 
katastrofen inträffade. Det är alltid en risk att frågan om ansvar individua-
liseras. Precis som forskning visat att miljöproblem tenderar att individua-
liseras och ansvar läggs på den enskilda konsumenten (Soneryd & Uggla 
2011, 2012, 2015, Uggla, Lidskog & Boström 2019, Uggla 2019, Uggla 
& Uggla 2016), tenderar många katastrofer att individualiseras. En skill-
nad är dock att för många miljöproblem skapas en diskurs om att ”alla” 
är ansvariga för miljöproblemen och lösningen består i att den enskilda 
konsumenten ska ta ansvar genom sina konsumtionsval så i katastrofernas 
kölvatten sker en individualisering genom att peka ut ”någon” som ensam 
ansvarig – allt är en operatörs, en företagsledares eller en ministers fel. 
Därigenom kan organisationer – en regering, ett företag, en bransch – 
undvika ansvar och låta verksamheten vara oförändrad eftersom katastro-
fen var ett resultat av ett individuellt felhandlande. Den systematiska ka-
raktären av många katastrofer döljs om ansvarsutkrävande främst sker 
mot enskilda aktörer eller om ansvaret delegeras till andra nivåer (Soneryd 
& Uggla 2000).  

Samtidigt är ansvarsutkrävande allt annat än okomplicerat. När olje-
tankern Prestige 2002 förliste utanför Spaniens kust ledde dess oljeutsläpp 
till enorma ekologiska, ekologiska och sociala konsekvenser (Lidskog & 
Uggla 2004). I debatten som följde blev ansvarsfrågan central. Men vem 
bör ställas till svars för katastrofen? Prestige var ett 26 år gammalt tank-
fartyg, byggt i Japan, ägt av ett grekiskt rederi, registrerat i Panama, vid 
olyckstillfället chartrat av ett ryskt företag, med en besättning från flera 
länder (framför allt Filippinerna, Grekland och Rumänien) och lasten – 
oljan – ägdes av ett schweiziskt handelsbolag. Detta är bara ett exempel på 
hur svårt det är att utkräva ansvar. 

Empiriska studier visar även på att vara representant är något som är 
förknippat med ambivalens och dilemman (Boström, Uggla & Hansson 
2018, Uggla & Boström 2018). Den som representerar något eller någon 



  
65 

  

måste rättfärdiga sitt representantskap, det vill säga ge goda skäl till att 
man har intresse och kompetens att vara en representant för något eller 
någon. 

Konklusion: moderna miljökatastrofer 
Från Ikaros fall och Babylons torn till Titanics förlisning och kärnkraftso-
lyckan i Tjernobyl har tekniska katastrofer setts som resultat av mänsklig 
hybris. Drömmen om att bemästra naturens och teknikens krafter har lett 
till att mänsklighetens historia är kantad av katastrofer och förstörelser. 
Dessa katastrofer har dock oftast setts som undantag i en för övrigt positiv 
samhällsutveckling, avgränsade stormar i ett för övrigt lugnt hav. När 
katastrofer inträffar framstår de som oförutsägbara och slumpmässiga 
avvikelser eller som brister som kan avhjälpas genom mer vetenskap, mer 
planering och mer politik.  

Ett av de viktigaste skälen till att vi inte kan förutsäga eller kontrollera 
vår framtid är att politik och teknik alltid har gränser. Hur väl vi än pla-
nerar, reglerar och utvecklar kontroll- och säkerhetssystem kan vi aldrig 
fullt ut eliminera det oförutsägbara och oväntade. Samspelet mellan män-
niska, natur och teknik sker många gånger på ett oförutsägbart sätt och 
med oväntade konsekvenser som följd. Att mänsklig verksamhet alltid lett 
till oväntade konsekvenser har fått forskare, däribland sociologerna Ulrich 
Beck (1992) och Anthony Giddens (1990), att hävda att människans 
historia bäst kan förstås som just en produkt av vårt handlandes oavsedda 
följder. 

Detta är en viktig insikt för dagens arbete med att begränsa klimatför-
ändringen. I klimatpanelens rapport över hur klimatuppvärmningen kan 
begränsas till maximalt 2 grader finner den att det inte är tillräckligt med 
utsläppsminskningar (IPCC 2018). Vi måste även manipulera klimatet 
genom att utveckla tekniker för att få bort växthusgaser från atmosfären 
och eller minska solinstrålningen till jordytan (så kallad geoengineering). 
Växthusgaser kan tas bort ur atmosfären antingen genom att man förstär-
ker naturliga processer (t.ex. kollagring i skog och mark) eller genom ke-
miska processer (t.ex. fånga in koldioxid och lagra den i bergrum, eller 
binda mer koldioxid i haven genom järngödsling). Minskad solinstrålning 
kan ske till exempel genom att placera speglar i rymden, artificiellt skapa 
moln eller öka markreflektionen (till exempel vitmåla tak och trottoarer, 
odla ljusare grödor). Dessa tekniker är nya och har aldrig testats i stor 
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skala (Beck & Mahony 2018). Det innebär att för att minska risken för 
miljökatastrofer orsakade av global uppvärmning föreslås oprövade tekni-
ker som, om de fungerar bristfälligt eller fallerar, kan leda till andra mil-
jökatastrofer.  

Vetenskap, planering och politik är viktiga medel för att förebygga och 
lindra katastrofer. De är viktiga i arbetet med att minska samhällets sår-
barhet och öka dess resiliens. Den pågående klimatförändringen kommer 
att kräva mer vetenskap, mer planering och mer politik för att såväl 
minska utsläppen av växthusgaser som att anpassa samhällen till ett för-
ändrat klimat. Samtidigt är det viktigt att dra lärdom av tidigare katastro-
fer, reflektera över hur klimatfrågan inramas, vilka lösningar (oftast tek-
niska) som framställs som nödvändiga och vilka som för fram dem. Kort 
sagt, att kritiskt reflektera över frågor om risk, reglering och representat-
ion vad gäller hur klimatfrågan bör hanteras. 
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5. Livsstilar och teknologiska fixar i det fossil-
fria resandet 

Göran Sundqvist 

Inledning: att ta ansvar för omställningen av transportsystemet 
Många vill ta eget ansvar för klimatomställningen, vill bidra och göra rätt 
i en pågående klimatanpassning som också gäller det egna vardagslivet. 
Men det handlar inte bara om en önskan från medborgare. Att göra rätt 
handlar också om en medveten form av statlig styrning. 

Ylva Uggla är en av dem som under lång tid studerat hur ansvaret för 
miljön har individualiserats. Uggla hävdar, ofta tillsammans med Linda 
Soneryd, att den statliga styrningen i allt högre grad kommit att involvera 
enskilda individer. Det handlar om att förmå individer att agera utan att 
införa tvingande regler (Soneryd och Uggla 2011: 10, se också Soneryd 
och Uggla 2015 och Uggla och Soneryd 2017). Denna individualisering är 
en del av en nyliberal styrning som innebär att staten fokuserar på att få 
marknader att fungera, till exempel genom att se till så att ny grön teknik 
utvecklas och att aktörer i form av företag och konsumenter kan göra 
rationella val. På detta sätt har miljöfrågan blivit en fråga om produktion 
och konsumtion på marknader. Konsumenten har blivit central och mil-
jöfrågan har blivit till en livsstilsfråga.   

Vad gäller den svenska regeringens arbete med klimatomställningen in-
nebär styrningen en förväntan om att företag och individer agerar klimat-
anpassat. Medborgare förväntas uppfylla rollen som ansvarsfull konsu-
ment (Soneryd och Uggla 2011: 79). Men Uggla och Soneryd ifrågasätter 
också denna utveckling och frågar sig hur tron på konsumtion som lös-
ning är så stark när det är alltmer uppenbart att problemet är hög kon-
sumtion och omfattande energianvändning (Soneryd och Uggla 2011: 
100). 

I en kort text hävdar Uggla (2015) att det är bra att allt fler tar ett in-
dividuellt ansvar, men att ett alltför starkt fokus på individens livsstil ris-
kerar att skymma nödvändiga åtgärder där helt andra aktörer måste ta 
ansvar. Lösningarna tenderar att bli förenklade och handla om mindre 
viktiga problem, som att köpa ekologiska produkter eller sopsortera. Det 
är tveksamt om dessa aktiviteter över huvud taget leder till att utsläppen 
av växthusgaser minskar.  

Min ambition i detta kapitel är att sätta ett frågetecken i kanten för 
tanken om att staten lägger över ett stort ansvar på individen i den på-
gående klimatomställningen. Har verkligen miljö- och klimatpolitiken 
blivit alltmer individualiserad? Mitt exempel är Sverige och regeringens 
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klimatomställning av transportsystemet med fokus på persontrafiken. 
Transporterna står för en tredjedel av de totala svenska utsläppen av 
växthusgaser och transportsektorn är den sektor som enligt de svenska 
planerna ska gå först och visa vägen i klimatomställningen. Redan till år 
2030 ska utsläppen ha reducerats med 70 procent jämfört med år 2010. 

Resandet är en påtaglig fråga för oss alla. Den handlar om individuella 
vanor och val som utgör en viktig del av vardagslivet. Men trots detta 
tycks regeringen i sina planer inte vara särskilt intresserad av att överlåta 
ansvar till den individuella resenären. 

I det följande kommer jag att utgå från en enkel uppdelning mellan 
teknisk förändring och livsstilsförändring i relation till klimatomställning-
en. Hur är omställningen av transportsystemet tänkt att ske? Hur balanse-
ras och kombineras teknikförändringar med beteendeförändringar? Denna 
frågeställning utgår ifrån att livsstilsförändringar kräver en högre grad av 
medverkan och ansvarstagande från medborgare än vad teknikförändring-
ar gör. 

Det material jag studerar är regeringens årliga klimatredovisningar och 
granskningen av dessa. Utifrån de sociologiska tankarna om individuell 
responsibilisering prövar jag att identifiera vilken subjektsposition (Sone-
ryd och Uggla 2015: 914) den svenska regeringen tillskriver resenären i 
den planerade och pågående omställningen av persontrafiken. Vilken kon-
sument och resenär önskar den svenska regeringen, och hur görs denna 
medansvarig för klimatomställningen? 

Responsibilisering, teknologiska fixar och resvanor 
Vilken medborgare finner vi i den svenska regeringens planer för omställ-
ningen av transportsystemet? En kunnig, ansvarig, aktivt väljande och 
tillitsfull resenär som gör regeringens mål om fossilfrihet till sitt eget på ett 
aktivt sätt i sitt vardagsliv? Eller en resenär som inte alls behöver märka av 
omställningen för egen del eftersom den sköts av andra då den handlar om 
att ställa om en infrastruktur (ett tekniskt system) som inte kräver aktiv 
medverkan från individen? Olika kombinationer av dessa två idealtyper – 
teknisk förändring och livsstilsförändring – är möjliga. Kort sagt: hur 
skapas i regeringens dokument den fossilfria resenären? 

Sociologer som studerar klimatfrågan har intresserat sig för hur med-
borgare aktivt engagerar sig i omställningsarbetet genom livsstilsföränd-
ringar. Begrepp som frivillig enkelhet, klimatbantning och minimalism har 
skapats för att förstå hur medborgare individuellt agerar i relation till 
konsumtionssamhället och ofta utifrån ett syfte att bidra till en bättre 
miljö, som ett klimatanpassat samhälle (Uggla 2019, Reboucas och Soares 
2020). Inte minst är denna forskning intresserad av att förstå problemen 
och möjligheterna vad gäller att individuellt ställa om sin livsstil i ett sam-
hälle som präglas av masskonsumtion (Boström 2020). Denna forskning 
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kan sägas lyfta upp individuella initiativ utan att glorifiera eller romanti-
sera dem. Forskningen visar att det finns individer i västvärldens konsumt-
ionssamhällen som är intresserade av att ställa om sin egen livsstil men att 
det ofta innebär stora svårigheter. 

Det finns bland den svenska allmänheten en stor vilja att bidra till kli-
matomställningen. I en aktuell undersökning av den svenska allmänhetens 
attityder till vägar för att nå ett klimatneutralt samhälle, som beställts av 
Naturvårdsverket, är det en majoritet som kan tänka sig att vidta indivi-
duella åtgärder för att minska sin egen klimatpåverkan. Vad gäller vissa 
områden, som att köpa mer energisnåla produkter och att köpa färre sa-
ker, svarar mellan 70 och 80 procent att de kan tänka sig att göra detta 
(Gullers grupp 2021: 4). 

Vi vet också från sociologer som studerar miljörörelsen att det finns 
många medborgare som är villiga att ta ett större ansvar, som de dessutom 
menar att ansvariga aktörer inte tar i den utsträckning som krävs (Thörn 
och Svenberg 2016). Det finns också sociologer som undersöker statlig 
styrning i form av bland annat klimatkampanjer där den ansvarsfulla kon-
sumenten hamnar i fokus (Uggla 2008). Tillsammans borde detta utgöra 
en fruktbar jordmån för den svenska klimatomställningen. Det finns ak-
tiva och engagerade medborgare och en stat som söker aktivera medbor-
gares ansvar.  

Men sociologer har också intresserat sig för de teknokratiska tenden-
serna i klimatomställningen, vilket innebär att söka tekniska lösningar. I 
sin ytterlighet handlar det om teknologiska fixar (Barthe m.fl. 2020). En 
teknologisk fix innebär att reducera samhällelig och moralisk komplexitet 
till tekniska frågor. En teknisk lösning kan följaktligen lösa komplicerade 
politiska frågor genom att förenkla dem och på så sätt skapa en genväg 
som ignorerar politiken. Ett viktigt kännetecken på en teknologisk fix är 
att den inte kräver någon aktiv medverkan från användaren. Den teknolo-
giska fixen kan användas utan att individernas attityder och beteenden 
förändras. Alvin Weinberg som myntade termen på 1960-talet såg kärne-
nergin som en möjlig teknologisk fix, medan senare forskare har presente-
rat vaccinet som ett tydligt exempel (Weinberg 1966, Sarewitz och Nelson 
2008). Sociologer har dock menat att ambitionen är naiv – det finns inga 
teknologiska fixar (Sundqvist 2021: 141–146). Tekniska lösningar innebär 
alltid förändringar av människors ätt att leva. 

Men vad som är intressant i relation till klimatomställningen är den 
lätt identifierbara och samtidigt mycket stora förhoppning som knyts till 
tekniska lösningar, som på ett eller annat sätt innebär att vi inte behöver 
ändra våra attityder och beteenden utan kan fortsätta med vår invanda 
livsstil. Dessa lösningar kanske inte utraderar de politiska konflikterna 
(som definitionen av fix innebär) men de ses ofta – och av många – som en 
enklare och mer önskvärd lösning än livsstilsförändringar. 
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I dagens Sverige finns det flera politiska partier i riksdagen som närm-
ast likställer klimatomställningen med en omfattande satsning på kärn-
kraft. Produktionen av mer elektricitet möjliggör en ökad elektrifiering av 
samhället och inte minst av fordonsflottan (Kristersson m.fl. 2021; Sabuni 
och Temiouri 2022). Många forskare ställer sig också bakom visionen av 
klimatomställningen som ett tekniskt projekt, som inte behöver bli märk-
bar för den individuella konsumenten (Zetterberg m.fl. 2022). 

Vad som blir särskilt intressant i relation till ovanstående är att studera 
hur den svenska regeringen vänder sig till de svenska medborgarna. Är det 
genom att ge dem förhoppningar om tekniska lösningar? Eller är det med 
förväntningar om livsstilsförändringar? 

Parisavtalet och det svenska klimatpolitiska ramverket –  
regeringens ansvar 
Parisavtalet innebär att hålla den globala medeltemperaturen långt under 
2 grader Celsius och sträva mot 1,5 grader. Efter att avtalet beslutades i 
december 2015 har Sveriges riksdag antagit ett klimatpolitiskt ramverk 
som gäller från år 2018. Ramverket innefattar ett mål om att Sverige ska 
bli världens första fossilfria välfärdsland till år 2045 (Regeringen 2019b: 
7–9). Detta övergripande mål innefattar som redan nämnts ett delmål om 
att utsläppen inom transportsektorn ska minska med 70 procent till år 
2030 jämfört med år 2010 och vara noll till år 2045. Transportsektorn är 
den enda samhällssektor som fått ett tydligt delmål till år 2030. Detta kan 
tolkas som en markering att omställningen av transporterna ska gå först 
och visa vägen för andra sektorer. 

Parisavtalet och det klimatpolitiska ramverket är styrande för den 
svenska klimatomställningen. Parisavtalet har sagts utgöra en nationell 
vändning i den globala klimatpolitiken (Hermansen m.fl. 2021). Avtalet 
bygger på att varje land redovisar sina mål och sina beslutade planer med 
åtgärder för att nå de uppsatta målen. De nationella planerna för mins-
kade utsläpp av växthusgaser (som löpande uppgraderas) överlämnas till 
den globala klimatkonventionen, där Parisavtalet utgör en bindande över-
enskommelse. Dessa nationella planer kommer sedan med start år 2023 
att granskas inom ramen för klimatkonventionen (se vidare Sundqvist 
2021: 208–216). 

Det klimatpolitiska ramverket är Sveriges svar på hur man tänkt leva 
upp till Parisavtalets krav. En viktig del av detta är att regeringen varje år, 
som bilaga till budgetpropositionen, redovisar hur det övergripande målet 
om fossilfrihet till år 2045 kan uppnås genom de åtgärder som har beslu-
tats under året och de som planeras att beslutas vidare. 

Alla politiska partier i riksdagen utom Sverigedemokraterna stod 
bakom beslutet om det klimatpolitiska ramverket. Den klimatlag som 
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ingår i ramverket innebär att varje regering tvingas att föra en politik i 
enlighet med klimatmålen och årligen redovisa vad som gjorts i fråga om 
åtgärder för att nå dessa. Vidare ingår i ramverket en gransknings- och 
uppföljningsprocedur. Regeringens årliga redovisningar granskas av ett 
klimatpolitiskt råd, som avger rapport om hur regeringens arbete fram-
skrider utifrån kraven som anges i målen. 

Tillsammans med Parisavtalet ger det klimatpolitiska ramverket en 
mycket tydlig uppgift till den svenska regeringen. Det är regeringens an-
svar att ställa om och klimatanpassa det svenska samhället. Det är rege-
ringens beslut och åtgärder som årligen ska redovisas och granskas. An-
svaret är fullt ut regeringens. Här ges inget utrymme för att skylla på 
andra aktörer, men olika styrformer kan användas av regeringen för att få 
andra aktörer att medverka i omställningen. 

Men är Parisavtalet och det svenska klimatpolitiska ramverket tillräck-
liga? Det pågår en tämligen intensiv diskussion om Parisavtalet och de 
svenska miljömålen, som ifrågasätter om dessa är såväl rimliga som till-
räckliga. Frågan om rättvis global omställning är viktig för många. Paris-
avtalet ställer samma krav på världens alla länder. Men är detta rimligt? 
Borde inte de rika länderna gå före? Har inte dessa redan förbrukat sin 
andel av den globala koldioxidbudgeten som återstår för att nå 1,5-
gradersmålet (se till exempel Lyngfelt 2021)? Och är inte konsumtionsba-
serade utsläpp ett bättre mått för beräkning av ländernas utsläpp av växt-
husgaser i stället för territoriella, och särskilt nu när Kina blivit hela värl-
dens fabrik (Larsson m.fl. 2021)? Den svenska parlamentariska miljö-
målsberedningen har nyligen också fått ett tilläggsuppdrag om att inklu-
dera konsumtionsbaserade klimatpåverkande utsläpp till de befintliga 
klimatmålen (Dir. 2020:110).  

Samtidigt som diskussionerna pågår om att formulera mer långtgående 
krav, som hanteras av miljömålsberedningen, så är det uppenbart att Sve-
rige har problem med att nå de mål som redan är beslutade. I en intervju 
har den nytillträdda klimatministern deklarerat att hon inte tror att de 
uppsatta målen kommer att nås (Dagens Nyheter 2021).    

Regeringens planerade omställning av transportsystemet 
Men hur agerar då regeringen för att ställa om transportsystemet? Hur ska 
vi färdas fossilfritt i framtiden? En framtid som inte ligger särskilt långt 
borta. År 2030 ska en stor del av omställningen vara utförd och 2045 ska 
hela samhället vara fossilfritt.  

Viktigt att nämna är att när utsläpp av växthusgaser från inrikestrans-
porter redovisas avses endast de som gäller själva resandet. Vad som inte 
kommer med i beräkningarna är utsläpp från tillverkning av fordon (som 
dessutom ofta sker i andra länder) och utsläpp från utvinning, produktion 
och transporter av drivmedel fram till försäljningsställen. 
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Som redan nämnts finns bland klimatmålen ett delmål för transport-
sektorn som innebär att utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030 
(exklusive inrikes flyg) jämfört med år 2010 (Regeringen 2021: 3–4). I 
underlaget till det klimatpolitiska ramverket, där målen formuleras, sägs 
att det finns goda möjligheter att åstadkomma utsläppsminskningar i 
transportsek-torn. Åtgärder presenteras i form av bättre samhällsplane-
ring, mer effektiva fordon och fossilfria drivmedel. Delmålet till 2030 
måste i hög utsträckning ske med dagens fordon och därför blir en viktig 
del av lösningen ökad andel biobränslen men också genom ”ett ökat fokus 
på att ändra resvanor samt att effektivisera och optimera transporter och 
användningen av existerande infrastruktur” (Regeringen 2017: 36). 

Utsläppen från inrikestransporter står för en tredjedel av de totala 
svenska utsläppen och hälften av utsläppen inom den icke-handlande sek-
torn, alltså de som den svenska regeringen har full rådighet över. I den så 
kallade ramverkspropositionen från mars 2017 anges att vägtrafiken står 
för 95 procent av utsläppen inom transportsektorn och av dessa står per-
sonbilar för 63 procent (Regeringen 2017). Jämfört med år 2010 har ut-
släppen minskat med 20 procent. Orsaken till minskningen är att inslaget 
av biodrivmedel har ökat och att fordonen blivit mer energieffektiva. Ut-
släppen kulminerade vid mitten av 00-talet. Men eftersom personbilstrafi-
ken ökar motverkas de utsläppsminskningar som uppnås av förbättrade 
fordon och bränslen. 

Efter att ramverket kommit på plats har regeringen presenterat fyra 
klimatredovisningar för år 2019, 2020, 2021 och 2022 vilka publiceras på 
hösten året innan som en del av budgetpropositionen. I regeringens första 
klimatredovisning sägs att vägtrafikens utsläpp beror på tre faktorer: for-
donens effektivitet, drivmedel och trafikarbetets storlek (Regeringen 2018: 
7). De lösningar som söks handlar om effektivare fordon, fossilfria driv-
medel och minskat trafikarbete. Den sista faktorn betecknar den totala 
trafikvolymen och den har ständigt ökat. I denna första klimatredovisning 
talas inte om ändrade resvanor utan om att minska trafikarbetet. Som 
exempel nämns den tekniska utvecklingen för att arrangera resfria möten 
och inte minst framhålls en beslutad nationell cykelstrategi som syftar till 
”en ökad och säker cykling” och beslut om elfordonspremie som också 
inkluderar elcyklar (Regeringen 2018: 10).  

I regeringens andra klimatredovisning formuleras ett nytt etappmål om 
att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Detta formuleras som att 
”andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige 
ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot 
att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik” (Rege-
ringen 2019a: 15). Vidare redovisas beslutet om en utredning för att 
främja bilpooler och en annan om införandet av ett nationellt biljettsystem 
för all kollektivtrafik i Sverige (Regeringen 2019a: 15). 
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Trafikarbetet har ökat under de senaste åren och det antas också att 
det kommer att öka i framtiden: ”med 16 procent mellan 2017 och 2030 
och med 50 procent till 2050” (Regeringen 2019a: 15). Vidare sägs att 
utsläppen i framtiden kommer att påverkas av antal elbilar och laddhybri-
der men det hävdas att utvecklingstakten är svår att uppskatta (Regering-
en 2019a: 15). Stöd för laddinfrastruktur längs stora vägar föreslås, en 
elektrifierings-kommission ska tillsättas och en ”handlingsplan för kraftigt 
minskade utsläpp tas fram” (Regeringen 2019a: 16). 

I december 2019 presenterar regeringen den första klimatpolitiska 
handlingsplanen. I enlighet med det klimatpolitiska ramverket ska hand-
lingsplaner presenteras vart femte år. I denna beskrivs situationen fram till 
etappmålet 2030 som att utsläppen minskar (med 18,3 procent 2010–
2017) och med de åtgärder som beslutats beräknas utsläppen minska med 
33–40 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivåer (Regeringen 2019b: 
38). Detta är långt ifrån de 70 procent som krävs. Ökad användning och 
inblandning av biodrivmedel diskuteras mot bakgrund av beslutet (från 
2018) om reduktionsplikt för drivmedelsleverantörer, som innebär 4,2 
procent för bensin och 20 procent för diesel (Regeringen 2019b: 144). Det 
sägs att en reduktionsplikt på 40 procent till år 2030 tillsammans med 
högre CO2-krav på fordon ”skulle innebära att målet för inrikes transpor-
ter skulle vara nära att nås” (Regeringen 2019b: 38). 

Regeringen är i sin handlingsplan tydlig med att städerna har betydligt 
större möjligheter till omställning än landsbygden och att de förra står för 
större utsläpp och också för ökande utsläpp. Det är avsevärt mycket en-
klare att klara sig utan bil i städer och tätbebyggda områden. Här finns 
betydligt bättre möjligheter att använda kollektivtrafik, bildelningstjänster 
och att gå och cykla (Regeringen 2019b: 108, 121). 

Ett begrepp som det laboreras med i rapporterna är transporteffektivi-
tet, som beskrivs som ett samband mellan tillgänglighet och transportar-
bete. Transporteffektiviteten anses behöva öka, men i praktiken sker detta 
långsamt eftersom ett ökat trafikarbete motverkar förbättringar på andra 
områden. Att transportera fler personer per antal körda kilometer är ett 
sätt att exemplifiera transporteffektivitet (Regeringen 2019b: 116–117). 

Regeringen presenterar i handlingsplanen också tillsättandet av en 
elektrifieringskommission, som bland annat kommer att fokusera elektrifi-
eringen av transportsektorn (Regeringen 2019b: 139). En stor del av de 
minskade utsläppen ska ske med hjälp av mer energieffektiva fordon, ökad 
andel biodrivmedel, elektrifiering och transporteffektivitet (Regeringen 
2019b: 110). 

I regeringens tredje klimatredovisning från september 2020 redovisas 
bland annat att privatpersoner kan söka stöd för att installera ladduttag 
för personbilar med upp till 10 000 kronor per fastighet (Regeringen 
2020: 144). Regeringen sammanfattar: ”Tack vare nya beslut som fattats 



80 
  

 

sedan den 1 juli 2018 fram till och med 2019 beräknas utsläppen… kunna 
minska med 42 procent till 2030 jämfört med 2010... Regeringen bedömer 
att ytterligare åtgärder behövs framförallt inom transporteffektivitet, 
elektrifiering, energieffektivitet och biodrivmedelsproduktion för att 
etappmålet för inrikes transporter ska kunna nås” (Regeringen 2020: 
151). 

I regeringens fjärde och senaste klimatredovisning, som presenterades i 
september 2021, lyfts särskilt fram beslut som gynnar ökningen av elbilar 
och laddhybrider. Detta anses som mycket viktigt då trafikarbetet ökar 
och utan elektrifiering blir trycket på biodrivmedel mycket stort (Rege-
ringen 2021: 20). Antalet elbilar ökar också i Sverige. Under 2020 var 31 
procent av försäljningen av personbilar elbilar och laddhybrider. Det så 
kallade bonus-malus-systemet som infördes 2018 och subventionerar mer 
klimatvänliga fordon anses haft betydelse. Regeringen har också beslutat 
om en satsning på förbättrad cykelinfrastruktur (Regeringen 2021: 23). 
Men fortfarande konkluderar regeringen att ytterligare åtgärder krävs för 
att nå etappmålet om 70 procent minskning till år 2030 (Regeringen 2021: 
32). 

Vi kan så här långt konkludera att regeringen har ansvaret för klimat-
omställningen och att åtgärderna hastar. År 2030 är inte långt borta. Vi-
dare har regeringens omställningsplaner ett starkt tekniskt fokus. Mer 
effektiva fordon, ökad andel biodrivmedel och elektrifiering är vad som 
står ut mest tydligt i klimatredovisningarna. Att minska trafikarbetet, 
vilket formuleras av regeringen som en ökning av transporteffektiviteten, 
är både diffust formulerat och diskuterat. Detta betyder att den mest utta-
lade subjektsposition vi finner är en bilresenär som tankar mer biodrivme-
del utan att behöva tänka på detta då det redan tillhandahålls som ny 
standard vid tankningsstationen, men vid nästa bilbyte överväger att köpa 
en laddhybrid eller en elbil och uppmuntras att installera en laddstolpe vid 
bostaden. Att resa mindre med fler personer i bilen eller välja andra trans-
portsätt än bil formuleras mycket vagt och inte som någon rekommendat-
ion. Tvärtom är utgångspunkten att vägtransporterna kommer att fort-
sätta att öka. 

Granskningen av regeringen 
Regeringens årliga klimatredovisningar granskas av det klimatpolitiska 
rådet. I mars 2019 presenterades rådets första utvärderingsrapport. I 
denna utförs en fördjupad analys av klimatmålet för inrikes transporter. 
Skälet som anförs är transportsektorns stora betydelse för att nå det över-
gripande målet om nettonollutsläpp för hela samhället till år 2045 och att 
det är den enda samhällssektor med ett inskrivet etappmål till 2030 (Kli-
matpolitiska rådet 2019: 7). 
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Rådet slår fast att minskningstakten är alltför långsam och inte minst 
mot bakgrund av att utsläppen ökade under 2018. Med nuvarande takt 
och beslutade åtgärder nås endast halvvägs till målet om en minskning 
med 70 procent till år 2030 (Klimatpolitiska rådet 2019: 8). 

Rådet varnar också för så kallade rekyleffekter. Om fordonen blir mer 
energieffektiva kommer de sannolikt också att bli billigare att framföra 
och det gäller också olika typer av tekniska lösningar i samband med ökad 
elektrifiering som kan leda till prissänkningar ”som gör att efterfrågan på 
transporter ökar” (Klimatpolitiska rådet 2019: 8). Bilresandet kan därför 
komma att öka, vilket kan leda till att mer hållbara lösningar som kollek-
tivtrafik, cykel- och gångtrafik får svårare att konkurrera. Såväl trafik-
mängd som utsläpp kan komma att öka (Klimatpolitiska rådet 2019: 53). 

Men rådet menar att det finns ”teknisk och ekonomisk potential att nå 
målet om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till år 
2030” (Klimatpolitiska rådet 2019: 8). Rådet efterlyser dock ett tydligare 
ledarskap och en tydligare styrning från regeringens sida. Planerna är all-
deles för otydliga om hur målen ska nås. En grund för oklarheten är att 
”planeringen av Sveriges infrastruktur baseras inte på att klimatmålen ska 
uppnås, utan på prognoser för ökad vägtrafik som inte är förenliga med 
2030-målet” (Klimatpolitiska rådet 2019: 27). Utsläppen från transporterna 
har minskat sedan 2010 men de hade kunnat minska betydligt mer om 
inte trafikmängden hade ökat. ”Den ökande trafikmängden har varit den 
huvudsakliga drivkraften bakom trafikens ökade växthusgasutsläpp, även 
på senare år” (Klimatpolitiska rådet 2019: 48). Rådet anser att efterfrågan 
på transporter måste begränsas och formuleringarna är betydligt skarpare 
än regeringens och mer konkreta i diskussionen av resvanor: 

 
Satsningar som gynnar bil- och lastbilstrafik behöver ersättas av satsningar som gynnar 
kollektiva lösningar samt cykel och gång. Fler behöver välja att åka kollektivtrafik och 
att dela bil i stället för att äga egna bilar… Det är också nödvändigt att ersätta fysiska 
möten med resfria möten så långt det går. Beteenden kan vara trögrörliga, så de håll-
bara lösningarna behöver bli mer attraktiva. Det handlar om politik, men också om 
nya affärsmodeller för framtidens mobilitetstjänster… En stor del av dessa förändring-
ar kommer att behöva ske i städer och tätorter där tillgången till andra alternativ än bil 
är förhållandevis god. I mer glesbefolkade delar av landet är bilen ofta det enda möj-
liga färdmedlet för att få tillgång till arbete och service (Klimatpolitiska rådet 2019: 
59–60). 

 
I rådets tredje rapport från mars 2021 sägs att regeringen tagit viktiga steg 
för att nå målen genom att tillsätta Utfasningsutredningen. Denna ska 
föreslå årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade (Klimatpolitiska 
rådet 2021: 43). Vidare diskuteras beteendeförändringar i kölvattnet av 
covid-19-pandemin, vilken lett till att digitala möten har ersatt fysiska, att 
distanskontor i hemmet har ökat liksom turistandet på hemmaplan. Detta 
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visar att beteendeförändringar kan ske snabbt (Klimatpolitiska rådet 
2021: 52). Rådet menar att den omställning som skett till följd av pande-
min kan tas till vara i klimatomställningen. De som valt cykel och distans-
arbete bör uppmuntras att fortsätta med detta, medan de som har tagit 
bilen bör förmås att övergå till kollektivtrafiken (Klimatpolitiska rådet 
2021: 73).  

Rådet markerar på nytt att styrmedlen för att främja transporteffektivi-
tet är svagt utvecklade, till skillnad från de tekniska frågorna om ”elektri-
fiering, biodrivmedel och effektivare fordon. Om trafikmängderna fortsät-
ter att öka enligt historiska trender blir det sannolikt svårt att klara ut-
släppsmålen i transportsektorn” (Klimatpolitiska rådet 2021: 72). 

Vad som är viktigt att lyfta fram i rådets granskningar är att transport-
volymerna fokuseras, vilket regeringen kallar trafikarbete. I detta sam-
manhang diskuterar rådet transporteffektiviteten (trafikmängd, efterfrågan 
och tillgänglighet), men också individers resvanor vad gäller både arbets-
resor och fritidsresor. Men i likhet med regeringen är rekommendationer-
na vaga, men för rådet handlar de om att förbättra möjligheterna till kol-
lektivtrafik, cykling och gång, och särskilt i städerna. Fokus ligger på att 
påpeka brister i regeringens planer och redovisade åtgärder. Rådet är 
mycket tydlig med att regeringens åtgärder är långt ifrån tillräckliga. 
Mycket mer måste göras och att i detta arbete utgå från prognoser om att 
vägtrafiken kommer att öka är inte rimligt. 

Övriga röster om transportomställningen 
Frågor i anslutning till individuella resvanor diskuteras av andra aktörer 
på ett mycket tydligare sätt än av regeringen och det klimatpolitiska rådet. 
Naturskyddsföreningen poängterar vikten av att göra hållbara val. Det 
handlar om att ”välja det mest energismarta transportslaget, miljövänliga 
bränslen, energieffektivisera och undvika onödiga transporter. Vidare 
handlar det om att byta transportslag till ett som är mer energismart, från 
bil till att åka tåg, cykla eller gå. I Sverige är varannan bilresa faktiskt 
under fem kilometer – ett avstånd kort nog för att cykla” (Naturskydds-
föreningen 2021). Och inte minst handlar det om att inte alla transporter 
behövs. Föreningen talar om vikten av att ”undvika onödiga resor”, och 
exemplifierar med resfria möten (Naturskyddsföreningen 2021). I Natur-
skyddsföreningens beskrivning av omställningen av transportsystemet 
finner vi ett helt annat tilltal. Här är individernas val mycket mer framträ-
dande och också de olika alternativ som står till buds. 

Ett likande tilltal finner vi i en aktuell forskarvolym om den svenska 
transportomställningen. Författarna är samhällsvetare och inleder med 
påståendet att det i transportplanering finns tydliga konfliktlinjer i form 
av ”väsentligt olika synsätt på vad en klimatomställning innebär” (Eriks-
son m.fl. 2021: 12). Ett synsätt handlar om att fokusera teknikutveckling 
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ofta kompletterat med ekonomiska styrmedel och ett annat handlar om att 
fokusera förändring av samhällsstruktur, normer och beteenden. 

Som vi såg ovan talade både regeringen och det klimatpolitiska rådet 
om ett transporteffektivt samhälle. Och vi såg också att rådet kritiserade 
regeringen för att inte intressera sig för detta i tillräckligt hög grad. Enligt 
de samhällsvetenskapliga forskarna innebär transporteffektivitet med nöd-
vändighet att intresset måste riktas mot beteenden och beteendeföränd-
ringar. Tillgängligheten måste öka, trafikvolymerna måste minskas och 
beteenden måste förändras (Isaksson 2021: 36). Men det är inte detta 
synsätt som råder, utan tvärtom det som fokuserar på tekniska lösningar 
och som samtidigt antar att trafikvolymerna ökar samtidigt som normer 
och beteenden är konstanta. Vi finner här ett ”samhälle med ständigt 
ökade trafikvolymer, och där elektrifiering och andra tekniska innovation-
er förutsätts lösa både klimatmål och andra hållbarhetsmål” (Isaksson 
2021: 38). 

Regeringens utgångspunkt gör att planeringsfrågorna reduceras till frå-
gor om teknisk utveckling, vilket leder till en avpolitisering av den nation-
ella transportpolitiken. Det är detta som det klimatpolitiska rådet benäm-
ner brist på ledarskap och styrning och som samhällsvetarna formulerar 
på följande sätt: ”… den rådande inriktningen för den nationella trans-
portplaneringen [befästs] som om den vore naturlig och självklar och den 
enda vägen framåt. De djupt politiska frågorna, konflikterna och spän-
ningarna som genomsyrar transportpolitik och -planering försvinner gi-
vetvis inte för det. Men det blir otydligt var, hur och av vem de hanteras, 
och med vilken möjlighet till insyn och ansvarsutkrävande” (Isaksson 
2021: 38). 

Inför sin första utvärderingsrapport beställde det klimatpolitiska rådet 
en rapport från Svenska miljöinstitutet (IVL) om scenarier för att nå de 
transportpolitiska målen. IVL-forskarna identifierade ett tydligt problem 
vad gäller de scenarier som ligger till grund för den svenska transportpla-
neringen. Forskarna menar att ”Trafikverkets basprognos är en del av 
problemet” (IVL 2019: 5). 

Trafikverket antar en ökning av persontransportarbetet med 1 procent 
per år fram till år 2040 och sedan med 0,5 procent per år mellan 2040 och 
2060. Denna framskrivning av historiska trender baseras på nu gällande 
styrmedel och utgår inte från klimatmålen, utan tvärtom från att dessa 
inte kommer att nås på grund av trafikökning. Forskarna menar att pro-
gnosen bygger på tveksamma antaganden om ökat bilinnehav, vilket blir 
styrande för hur planeringen av infrastrukturen utförs och leder till att 
investeringar i väginfrastrukturen blir mer lönsamma (IVL 2019: 5).  

IVL-forskarna lyfter också fram att regeringen har mycket större möj-
ligheter att styra transporteffektiviteten än de tekniska faktorerna som 
fordonseffektivitet, biodrivmedel och elektrifiering, vilka handlar om en 
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global marknad för fordon och råvaror (IVL 2019: 6). Forskarna tar också 
upp frågan om ”rekyleffekter”. Effektiviseringar har en tendens att leda 
till tillväxt och för att motverka detta krävs ”hårda styrmedel” (IVL 2019: 
12). Forskarna hävdar att ”tekniken för att gå över till en fossilfri fordons-
flotta finns idag men marknaden är osäker på spelreglerna” (IVL 2019: 
51). Det måste tydliggöras att fossila drivmedel kommer att fasas ut. 

Analys och diskussion 
Hur tilltalas resenären i de svenska planerna för en omställning av trans-
portsystemet? Regeringens planer grundas i ett tydligt tekniskt fokus. 
Övergripande formuleringar som transportsystem, fossilfrihet, fordons-
flotta och transporteffektivitet indikerar ett tydligt systemperspektiv. Det 
är transportsystemet som ska ställas om. De enskilda resenärerna är från-
varande i denna terminologi. Det är också på systemnivå som regeringens 
åtgärder inriktas, till exempel ökning av reduktionsplikten (ökad andel 
biobränsle i bensin och diesel) och ökad elektrifiering. Dessa åtgärder 
kräver ett litet engagemang från den individuella resenären. Att resa med 
elbil kräver dock ett större engagemang än att köra med ökad andel 
biobränsle i tanken. Bägge kan dock innebära en koppling till den indivi-
duella plånboken.   

Det tycks som om regeringen önskar en så begränsad medverkan som 
möjligt från den individuella resenären. Resandet som sådant ifrågasätts 
inte, utan målet är att det ska resas med andra fordon och andra bränslen. 
Vägtrafiken ska öka och bilismen ska fortleva som tidigare. 

Regeringen har dock beslutat om åtgärder som stärker alternativ till 
bilismen, men utan några tvångsmedel. Tanken är att alternativen ska bli 
så attraktiva att några kan välja bort bilen utan saknad. Billiga elcyklar, 
bättre cykelvägar och en mer attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik med 
enklare biljettsystem är exempel på sådana satsningar. 

Regeringens ambition är att biobränsle, elbilar och mer attraktiva kol-
lektiva alternativ kan leda till en fullskalig omställning. Detta betyder att 
den individuella resenären inte behöver ta på sig något eget medvetet an-
svar. Systemet kommer att tillhandahålla vad som krävs för omställning-
en. Utbudet av fordon hos bilhandlaren, bränslen och laddstolpar hos 
drivmedelsleverantörerna, och alternativa resesätt kommer att göra jobbet. 
Kraven kommer att ligga på de som tillverkar och tillhandahåller bilar, 
drivmedel och kollektivtrafik. Och när vi alla kör elbil kommer omställ-
ningen att vara genomförd.     

Det är en tekniskt driven omställning som regeringen presenterar. Den 
ligger väldigt nära tanken om att förstå transportsystemet som en teknolo-
gisk fix som inte behöver kommunicera med användarnas attityder och 
beteenden. Vidare ska inte systemets funktionssätt ifrågasättas, utan tvär-
tom ska tillväxten fortsätta: ökad vägtrafik, mer effektiva fordon, fler 
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elbilar och laddstolpar, mer biobränsle och elektrifiering. Mer förnybar 
energi, fler batterifabriker, och kanske – enligt dagens politiska opposition 
– fler nybyggda kärnkraftverk. Allt ska öka, vilket kan sammanfattas som 
att omställningen likställs med grön tillväxt. Samhällets material- och 
energiomsättning, vilket inbegriper ökande trafikvolymer, ifrågasätts inte. 
Denna omställning handlar inte alls om att förändra individens resvanor.  

Det klimatpolitiska rådet poängterar i högre grad än regeringen en om-
ställning av resvanor, och i synnerhet i städerna där fler behöver cykla och 
använda kollektivtrafik och bilpooler. Men framför allt säger rådet att 
regeringens åtgärder är helt otillräckliga och endast kommer att nå halv-
vägs till målet. Här inställer sig då frågan om det är rimligt att fortsätta att 
förstå trafikomställningen som en teknisk fråga.  

Hos Naturskyddsföreningen och vissa forskare, särskilt samhällsvetare, 
finner vi en betydligt mer långtgående diskussion om resvanor. Denna 
utgår ifrån att resandet måste minska och att mer effektiva fordon och 
ökad elektrifiering kan leda till ökad trafikmängd om inte åtgärder vidtas 
för att förhindra så kallade rekyleffekter. Enligt dessa forskare är det 
mycket svårt att tänka sig att sådana utmaningar kan hanteras med hjälp 
av fler tekniska åtgärder. Här finner vi alltså en ambition att gå i dialog 
med resenären om resvanor, vilka resor som är nödvändiga och mindre 
nödvändiga, och vilka styrmedel som kan stödja ett minskat resande. 

Det är nu hög tid att återkoppla till uppsatsens inledning om miljö- och 
klimatpolitikens ökande individualisering. Ylva Ugglas farhåga om att 
individualiseringen leder till att de strukturella frågorna glöms bort tycks 
inte befogad. I varje fall inte på det område jag här studerat: statlig styr-
ning av transportsystemets omställning. Vi finner inte någon tydlig indivi-
dualisering i denna omställning. Regeringen tar det fulla ansvaret och 
förstår omställningen som ett tekniskt skifte. Men fortfarande lyser det 
klimatpolitiska rådets upprepade slutsatser om otillräckligheten i regering-
ens synsätt, och avsaknad av ledning och ledarskap, som en röd varnings-
lampa. Detta skulle kunna tolkas som en fundamental brist i kommunikat-
ionen med, och i styrningen av, resenären.  

I denna situation är det inte orimligt att sociologer utgår från att livssti-
lar måste diskuteras, inkluderat ett differentierat ansvar i relation till be-
fintliga resvanor och till var man bor. Sociologernas diskussion om ett 
individualiserat ansvar är kanske precis vad som behövs i det svenska 
omställningsarbetet. Ett arbete som skulle kunna ta tillvara det engage-
mang som finns bland medborgarna. Idag hänger detta i luften helt utan 
statliga instruktioner och ledning. I sämsta fall spelas då olika grupper ut 
mot varandra i ett skambeläggande utan några som helst konstruktiva 
resultat, vilket endast gynnar de krafter som inte önskar omställning. 

Min slutsats blir följande: staten tar ett tydligt ansvar för omställningen 
av transportsystemet, men planerna bygger på fortsatt tillväxt av ett be-
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fintligt tekniskt system som ska elektrifieras för att ersätta fossila drivme-
del. Den ansvarsfulla konsumenten är inte närvarande. Hyckleriet om en 
konsument som själv kan lösa klimatomställningen är borta, vilket är bra 
och i linje med Ugglas kritik, men att helt utelämna konsumenten är själv-
klart dåligt. Ett sätt att dra nytta av Ugglas forskning på ett litet oväntat 
sätt kan formuleras som att den ansvarsfulla konsumenten i vårt fall sak-
nas men är i stort behov av att återskapas för att avslöja hyckleriet i den 
tekniskt drivna omställningen. Den viktiga frågan blir då hur den styrning 
som kanaliserar resenärens engagemang till omställning kan se ut. Här 
kan en sociologi som studerar livsstil tillsammans med statlig styrning av 
de tekniska systemen bli av stor betydelse. 
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6. Individualiserat miljöansvar och ambivalens 

Linda Soneryd 
 
Ambivalens innebär att erfara motstridiga känslor, till exempel att både 
känna kärlek och hat mot ett och samma objekt, eller att känna en lika 
stark vilja att göra två skilda saker som inte kan kombineras. I samhällen 
som präglas av överflöd och som dessutom bygger på idén om att indivi-
der är fria att välja, så kan vi kanske anta att källorna till ambivalens 
ökar. Men individer är inte bara “fria” att välja, utan också djupt intrass-
lade i olika samhälleliga system och tankestrukturer så som finansiella 
marknader, digitalisering och dominerande idéer om vad och hur vi bör 
välja.  Det är en situation som innebär ständiga utmaningar för individen, 
inte minst på miljöområdet (Uggla, Lidskog & Boström 2019).  Många 
situationer präglas dessutom av osäkerhet: Vad är egentligen bäst för mil-
jön? Vilken information kan jag lita på? De tillgängliga alternativen för 
den miljömedvetna konsumenten är inte alltid enkla att följa. Förutom att 
väcka frågor om grundläggande osäkerheter kan de också innebära mot-
stridiga värden. Vad vi själva vill och värderar kan vara svårt att veta och 
dessutom ändras. En och samma handling kan kännas rätt och fel på 
samma gång.  

Individualiserat miljöansvar är inte bara idén om att varje enskild indi-
vid har ett ansvar för den egna miljöpåverkan som dennas livsstil och kon-
sumtion innebär. Med ”individualiserat” avses att det skett en ansvarsför-
skjutning inom miljöpolitiken. Det är en omvandling som inneburit avre-
gleringar och en tendens att gå från en statscentrerad styrning till olika 
former av marknadslösningar. Ansvarsförskjutningen är ett resultat av att 
frågor som tidigare var föremål för kollektiva politiska beslut efter avre-
gleringar ska lösas genom marknadsmekanismer och konsumenters an-
svarsfulla val.   

I detta kapitel diskuteras individualiserat miljöansvar utifrån begreppet 
ambivalens. Syftet är att utforska ambivalens som ett genuint socialpsyko-
logiskt fenomen och ett begrepp som kan länka samman mikro- och 
makrofenomen. En viktig utgångspunkt i detta utforskande är att ambiva-
lens inte i första hand handlar om en valsituation, utom om motstridiga 
känslor, som inte sällan uppstår i situationer där upplevelsen är att det 
inte finns något val. Ambivalens kan uppstå när vi känner att det är vårt 
ansvar att agera miljövänligt, men när vi befinner oss i situationer där vi 
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upplever att vi har väldigt liten makt att agera på grund av att kostnader-
na är för stora, det vill säga, det finns andra motstridiga värden som vi 
upplever oss förpliktigade att efterleva. Etablerade samhällsordningar och 
maktstrukturer formar dessa motsättningar och värdekonflikter.  

Avsnittet efter denna introduktion diskuterar begreppet ambivalens uti-
från hur det har använts inom psykologi, sociologi, och vetenskaps- och 
teknikstudier (STS). Därefter diskuteras hur vart och ett av dessa forsk-
ningsområden bidrar med viktiga insikter om begreppet ambivalens, och 
dess potential att länka samman samhällelig ordning med individers upp-
levelse och hantering av konfliktfyllda situationer. Dessa insikter tillämpas 
sedan på frågan om individualiserat miljöansvar. En kort introduktion 
görs till tematiken individualiserat ansvar på miljöområdet och hur vi kan 
förstå individers reaktioner på nya styrformer och ansvarsförskjutningar. 
Sedan diskuteras två exempel där möjligheten att agera som en ansvarsfull 
konsument verkar vara begränsad. Exemplen handlar om individers upp-
levelse av att vara en del av samhälleliga ordningar som de varken vill 
bidra till, eller kan välja bort. I det ena exemplet handlar det om det sys-
tematiska matsvinn som uppstår i ett samhälle med överproduktion och 
överkonsumtion, och i det andra exemplet handlar det om pensionsfon-
derna som innehåller stora summor investerade i verksamheter som vapen 
och olja, investeringar som inte nödvändigtvis stämmer överens med pens-
ionsspararnas värderingar eller en diskurs om miljöansvar. I ett avslutande 
avsnitt diskuteras nyttan med att skilja på källor till, erfarenheter av och 
hanteringen av ambivalens.  

Psykologisk, sociologisk och socioteknisk ambivalens  
I psykologisk forskning finns en tendens att förstå ambivalens som ett 
mått på hur starka attityder är, och hur attityder kan förutse handling, 
beroende på dess styrka. Ambivalenta attityder innebär att relationen mel-
lan intentioner och beteende försvagas. Enligt en sådan förståelse, framstår 
ambivalens som ett oönskat fenomen, eftersom det uppfattas som ett hin-
der för handling. Men det finns också exempel på psykologisk forskning 
som kombinerar ett mikro- och makroperspektiv och som dessutom före-
slår att en mix av positiva och negativa känslor, det vill säga ambivalens, 
gentemot miljörelaterade problem, kan vara positivt relaterade till ett mil-
jövänligt beteende (Ojala 2008; 2005; 2016).  

Ambivalens har varit en källa till mycken sociologisk kreativitet (Bau-
mann 1991, Beck 1994; Giddens 1990, för en översikt se Arribas-Ayllon 
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och Bartlett 2014). Robert K Merton formulerade grunddragen i vad han 
kallade sociologisk ambivalens, med syfte att skilja detta från ambivalens 
som ett psykologiskt fenomen (Merton och Barber 1963; Merton 1976). 
Det innebär att det finns ett stort intellektuellt arv att hämta inspiration 
från. Men det förekommer också ganska vaga användningar av begreppet, 
och – särskilt vid engelskt språkbruk – sammanblandningar mellan ambi-
valens, ovisshet, och mångtydighet. De begreppsliga vidareutvecklingarna 
av begreppet från ett sociologiskt perspektiv är trots allt ganska få 
(Boccagni och Kivisto 2019).  

Merton (1976) såg ambivalens som ett genuint socialpsykologiskt be-
grepp som kan länka samman mikro- och makrofenomen. Individers erfa-
renhet av konfliktfyllda situationer kan länkas till hur samhället är organi-
serat, genom att en och samma individ kan agera i flera roller som i sig 
kan innebära motstridiga förväntningar, men det kan också finnas kon-
fliktfyllda normer och förväntningar inom en och samma roll eller institut-
ion. Han menade också att “det typiska för stabila sociala institutioner är 
att de ger uttryck för motstridiga värden”, och argumenterade för att detta 
bidrar till institutionell stabilitet (Merton 1976: 20-26). 

För att hålla kvar vid den socialpsykologiska potentialen i begreppet 
som Merton påtalar, finns det goda skäl att definiera ambivalens som ett 
specifikt bipolärt fenomen, snarare än en generell term för mångtydighet 
och obestämbarhet (Ledeneva 2014). Ambivalens är erfarenheten av två 
motstridiga impulser av ungefär samma styrka. Poängen med att särskilja 
fenomenet som bipolärt, är att det bättre fångar de existentiella och emot-
ionella slitningar som upplevelsen av ambivalens innebär. Det är en upple-
velse som skildrats i litteraturen, bland annat genom Shakespeares inflytel-
serika illustrationer och Freuds psykoanalys. Det är bipolärt på ett existen-
tiellt och emotionellt plan: du vill, men du vill inte. Fenomenet har existe-
rat bra mycket längre än termen ambivalens, som den schweiziska psykia-
trikern Eugen Bleuler sägs ska ha använt offentligt, för första gången på en 
psykiatrikongress i Bern, 1910. Att se ambivalens som ett bipolärt feno-
men, innebär inte att det måste förstås som ett antingen-eller fenomen, och 
att den enda vägen ut ur ambivalens är att agera enligt en av de motsatta 
polerna. Tvärtom, så betonas vikten att erkänna det som är emellan, och 
att något nytt kan uppstå ur spänningarna mellan två poler (Giesen 2012).  

Ambivalens har varit en viktig tematik för sociologer och organisations-
forskare som arbetar med nyinstitutionell teori och som ett alternativ till 
‘rational choice’-förklaringar till mänskligt handlade (Ahrne 1994; March 
1978; Meyer och Jepperson 2000). Man kan se Nils Brunssons (1989; 
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2006; 2007) arbeten om organiserat hyckleri som studier av ambivalens: 
organisationer kan lösa ambivalens genom mångtydighet och genom för-
mågan att skilja på prat, beslut och handling. Denna forskning, som i 
grunden bygger på ett Mertonskt begreppsliggörande av ambivalens, om 
än inte alltid explicit, tenderar att fokusera på spänningar inom organisat-
ioner, eller mellan organisation och individ, och erfarenheten av rollkon-
flikter, värdekonflikter och konflikter mellan mål och medel.  

Ett viktigt bidrag till frågan om ambivalens och hantering av miljöfrå-
gor görs av Ylva Uggla och Magnus Boström (2018) som framförallt bi-
drar med insikter om den komplexa relationen mellan organisation och 
individ. De använder en Mertonsk ansats och andra teoretiska insikter i en 
empirisk studie av miljörepresentation. Med utgångspunkt i en produktiv 
syn på ambivalens, som något som kan ge upphov till lärande och möjlig 
förändring, nyanserar de bland annat vilka källor till ambivalens och han-
teringsstrategier som kan uppstå i den komplexa relationen mellan individ 
och organisation  

De organisationsorienterade studier som presenteras ovan ger företräde 
åt ”sociala” källor till ambivalens, och ger inte särskilt stor uppmärksam-
het till hur sådana känslor kan uppstå i interaktion mellan människor och 
ting, eller människan och den fysiska omgivningen. Det är däremot en 
viktig tematik för forskare inom STS (Woolgar och Cooper 1999).   

STS-forskningen har delvis sina rötter i Mertons analyser av vetenskap-
en som institution och av forskares ambivalens, även om den skiljer sig på 
viktiga punkter från Mertons funktionalistiska ansats. Viktiga STS-
analyser har också gjort om hur ambivalens både kan upprätthålla och 
omkullkasta etablerade ordningar (Singleton och Michael 1993; Kerr m.fl. 
2007).  

Inom STS-litteraturen är det vanligt att ambivalens används synonymt 
med obestämbarhet, ovisshet, mångfald och mångtydighet. Det finns väl-
digt lite begreppsliga diskussioner om ambivalens, men Celia Roberts 
(2018) är ett viktigt undantag. Ett viktigt bidrag från STS-forskningen är 
forskning om användares interaktion med teknologi som ger upphov till 
ambivalens (se tex Suchman 2007; Stacey och Suchman 2012; Lisle och 
Bourne 2019:686), och som nämnda studie av Roberts (2018) också kan 
sorteras in under. Det är kanske inte så märkligt att vi finner den be-
greppsliga diskussionen om ambivalens i den feministiska STS-traditionen 
som Roberts tillhör, eftersom ambivalens pekar på grundläggande asym-
metrier och beroendeförhållanden. Ambivalens kan förstås som den känsla 
som uppstår när människan upplever att den samhälleliga ordningen stäl-
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ler motstridiga krav, omöjliga att efterleva, utan att det finns några alter-
nativ. Men det finns en emancipatorisk aspekt av ambivalens eftersom 
denna känsla kan få oss att uppmärksamma spänningar och motsättning-
ar. Ambivalens är därför ett centralt fenomen för kritisk teori, inklusive 
feministisk kritisk teori.  

Roberts (2018) refererar till Judith Butlers exempel på en funktions-
hindrad kvinna och hennes ambivalens gentemot den teknologin som hål-
ler henne vid liv. Det är en situation som inte går att välja bort, men i 
vilken kvinnan kan förhålla sig till och interagera med teknologin på olika 
sätt. Roberts argumenterar för att STS-forskningen bidrag är just denna 
insikt – att vår relation till teknologi alltid är ambivalent, och att i vår 
interaktion med teknologin kommer vi att mixtra med vårt förhållnings-
sätt och vår användning av den, och utarbeta sätt som fungerar, snarare 
än att antingen acceptera eller förkasta den. Det är en ansats till ambiva-
lens som erkänner vår förmåga att hantera ambivalens på kreativa sätt, 
snarare än att försöka göra oss av med den genom att omvandla ambiva-
lens till entydiga positioner (se också Atkinsson-Graham m.fl. 2015).  

Ambivalens är ett viktigt tema i såväl den sociologiska, organisations-
teoretiska som den STS-orienterade litteraturen. Slutsatsen av denna över-
sikt är att begreppet ambivalens kan göras mer användbart om dess olika 
dimensioner förtydligas, och för att göra det kan vi hämta viktiga insikter 
från olika håll. Detta lyfts fram av även Uggla och Boström (2018) som 
skiljer på källor till och hantering av ambivalens i deras fokus på komplex 
interaktion mellan individ och organisation. De exempel som uppmärk-
sammas i detta kapitel innefattar självklart också organisationer, men de 
spänningar som erfars av individen uppfattas mer som ett resultat av 
komplexa samhällssystem, där de organisationer som är en del av dessa 
system är många. Utgångspunkten är att upplevelsen av ambivalens, inne-
bär emotionella och existentiella slitningar. Det är en dimension som är 
viktig också för Uggla och Boström, men som de inte diskuterar närmare. 
Ambivalens är ett genuint socialpsykologiskt begrepp och ett allmän-
mänskligt fenomen som kan innebära existentiella och emotionella slit-
ningar. Det är alltså inte ett fenomen att förväxla med tvetydighet eller 
mångtydighet. Men vi behöver skilja mellan källor till ambivalens, erfa-
renhet av ambivalens och hantering av ambivalens.  

Källor till ambivalens uppmärksammas i Mertons fokus på motstridiga 
värden mellan organisationer, inom organisationer samt mellan organisat-
ioner och individer. Den sociologiska och organisationsteoretiska forsk-
ning som följer i hans spår visar bland annat hur detta tar sig uttryck i 
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organiserat hyckleri, organisatoriska kentaurer, och miljörepresentanters 
dilemman och hanterande av dessa. Men källor till ambivalens kan också 
finnas inskrivna i tekniken vi omger oss med och använder till vardags. Ett 
viktigt bidrag från STS-forskningen är att samhällelig ordning också är 
socioteknisk, eller sociomateriell, ordning. Källor till ambivalens kan fin-
nas inskrivna i tekniken och i den materiella omgivningen. 

Upplevelsen av ambivalens är inte en valsituation, utan snarare tvär-
tom. Impulser av samma styrka gör att det blir omöjligt att välja. Det är 
en utgångspunkt i flera STS-studier och i feministisk kritisk teori men det 
är också en viktig insikt i många sociologiska analyser. Upplevelsen av en 
omöjlig situation och de existentiella och emotionella slitningar den inne-
bär, behöver dock inte hanteras genom att individer lämnas kvar i sin 
vanmakt, eller att de tvingas välja en av polerna. Ett sådant påtvingat val 
kan aldrig sluta väl vid en upplevelse av ambivalens, då motsättningen inte 
upplöses utan snarare förnekas. Istället kan nya lösningar uppstå i mellan-
rummen och i hanterandet av ambivalens, vilket uppmärksammas både i 
psykologisk och sociologisk forskning, men också inom STS-forskningen. 
Individer som erfar ambivalens kan uppleva vanmakt men de kan också 
börja reflektera över nya lösningar och sätt att agera. Ambivalens kan 
därmed både stabilisera och omkullkasta ordningen. 

Miljöpolitik, ansvarsförskjutningar och ambivalens 
Utmaningarna som de pågående klimatförändringarna innebär, eller den 
snabba förlusten av biologisk mångfald, är obeskrivliga och otvetydigt 
innebär dessa så svåra utmaningar att människor upplever existentiellt 
tvivel. Tvivlen uppstår när människor hör i nyhetsrapporteringar att ar-
terna minskar med dramatisk hastighet och att koldioxidhalten i atmosfä-
ren är rekordhög, samtidigt som flygresor blir billigare och konsumtions-
hetsen inte avtar. 1990 och 2000-talens kampanjer om hur vi kan agera 
miljövänligt genom att byta glödlampor eller ta bussen istället för bilen (se 
till exempel Uggla 2008; Uggla & Uggla 2016), har delvis ersatts av upp-
maningar, från miljöorganisationer bland annat, att vi behöver uppmärk-
samma politiker på att något behöver göras (SNF 2022).  

En livsstilspolitik, där individers vardagshandlingar och miljöansvar 
sätts i fokus, existerar samtidigt med andra styrningsformer. Ansvarsför-
skjutningar kan ske från stat till marknad och till individuella konsumen-
ter, men områden som tidigare präglats av konsumentansvar kan också 
skifta till att regleras av stater (t.ex. ozonnedbrytande ämnen). Individers 
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upplevelse av vad diskursen om miljövänlig konsumtion innebär är varie-
rade. En känsla av ansvar men utan en känsla av att ha makt att agera kan 
leda till vanmakt, vilket delvis fångas av nya fenomen som flygskam eller 
klimatångest. Individer kan vara omedvetna eller oförmögna att ändra 
vardagens rutinmässiga handlingar, och de kan engagera sig i förhandling-
ar kring vad miljöansvar innebär och för vem, men också olika former av 
motstånd (Soneryd och Uggla 2015). En viktig poäng är att dessa reakt-
ioner också kan leda till handlingar som är långt mer ’miljövänliga’, än de 
handlingar som föreskrivs i en dominerande diskurs om individuellt miljö-
ansvar: det rutinmässiga beteendet kan till exempel redan ha ganska låg 
miljöpåverkan jämfört med andra gruppers konsumtion, och förhandling-
ar och motståndshandlingar kan leda till radikala livsstilsexperiment, eller 
minimalism, som en reaktion på en samhällelig ordning som normaliserar 
överkonsumtion (Uggla 2019).     

Att kombinera analyser av individualiserat ansvar med en förståelse av 
ambivalens som gör skillnad på källor till, upplevelse av och hantering av 
ambivalens kan ytterliga nyansera relationen mellan styrformer och indi-
viders reaktioner, och möjligheter till motstånd.  Nedan ges två exempel. 
Det första exemplet handlar om samhällets systematiserade matsvinn. Det 
andra exemplet handlar om pensionsfondernas oljeinnehav och pensions-
sparares möjlighet att veta vad deras eget sparande bidrar till. 

 
Exemplet matsvinn  
I boken (O)möjliga Livsstilar (Uggla och Soneryd 2011) möter vi en ung 
man som har erfarenheter av starka obehagskänslor och ångest på grund 
av samhällets miljöförstöring och överkonsumtion.23 Mannen som vi i 
boken kallar Matti uttryckte ambivalenta känslor gentemot mat: å ena 
sidan måste du äta för att leva, å andra sidan, när du äter så är du ound-
vikligen en del av ett system av ohållbar överproduktion av mat. Efter år 
av ångest och känslor av vanmakt, agerade Matti genom att besluta sig för 
att konsekvent undvika att köpa mat själv och till och med att undvika att 
äta mat som någon annan har köpt, för att istället enbart äta mat som 
redan har slängts bort. Han letade mat i containrar utanför livsmedelsbu-
tikerna, och tog vara på bortkastade livsmedel med utgånget datum eller 
som kanske bara var bortslängda på grund av en kantstött förpackning, 
och som alltså redan var en del av matsvinnet. Matti levde på detta sätt 

 
23 Intervjun som exemplet bygger på genomfördes 2010, i samband med att vi 
arbetade med boken.  
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under flera år och det fick honom att må bättre, ångesten avtog. Men det 
var ändå inte helt problemfritt. Det uppstod ofta pinsamma och socialt 
jobbiga situationer, till exempel när han tog med sig sina korvar som han 
hittat i en container, till en konferens där alla andra deltagare åt av den 
mat som serverades på fika och luncher. Även om Matti delvis uttryckte 
att han var nöjd med att ha ersatt det existentiella dilemma som ångesten 
över matsvinnet innebar, med ett socialt dilemma, så uttryckte han också 
att det var tufft att bete sig på ett socialt avvikande sätt.    

Hur kan berättelsen om Matti tolkas utifrån de insikter som presente-
rades i förra avsnittet? 

Vi kan börja med ambivalens som upplevelsen av två lika starka men 
motstridiga känslor. Matti var 16 år när han började läsa om och tänka 
på miljöfrågor. Ganska snart fylldes han av en känsla av missmod och 
maktlöshet. Det var svårt att se hur tendenserna mot mer miljöförstöring, 
överkonsumtion och en ständig befolkningsökning skulle kunna ändra 
riktning. Matti blev inte bara oroad över den framtida utvecklingen, han 
tog det också personligt och började ifrågasätta sitt eget existensberätti-
gande på jorden. Vi kan förstå Mattis berättelse som en berättelse om att 
vilja vara med – att vilja leva och vara en del av samhället, samtidigt som 
han bär på en stark känsla av att inte vilja vara med på de villkoren. Matti 
vill inte vara en del av ett samhälle som förstör och tär på jordens resurser. 
Berättelsen kan ses som ett exempel på att exit – att välja att inte vara med 
– blir vara alltför kostsamt och lojalitet – att vara en del av samhället och 
på dessa premisser – upplevs som en omöjlighet (Hirschman 1970; Smelser 
1998). Att situationen upplevs som omöjlig tolkas utifrån Mattis beskriv-
ningar av sina känslor av ångest, missmod och maktlöshet.  

Matti försökte på olika sätt att ändra sin situation. Bland annat engage-
rade han sig tidigt i miljörörelsen. Men det räckte inte för att komma ifrån 
känslan av att han, liksom alla andra människor på Jorden, trots allt 
gjorde mer ont än gott. Matti tänkte på hur han kunde minimera sin egen 
miljöpåverkan, och började ändra sitt sätt att leva. Han blev först vegeta-
rian och senare vegan, efter att han tagit till sig de miljöargument som 
hans vänner hade för veganism. Efter att ha varit vegan i två år träffade 
han några som ’dumpstrade’, det vill säga letade efter bortslängd mat i 
containrar utanför livsmedelsbutiker.24 För Matti som mått dåligt över sin 
egen miljöpåverkan blev det en överlevnadsstrategi att själv börja 

 
24 Att ’dumpstra’, kommer från det engelska dumpster diving som innebär att ta 
hand om saker som kastas. Ordagrant betyder att ’dyka ner i soptunnorna’. 
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dumpstra. Först kändes det otäckt: han hade samma fördomar som många 
andra mot att leta mat bland sopor. Men snart insåg han att det fick ho-
nom att må mycket bättre. 

Det kändes väldigt bra. Jag började tänka att det är ett sätt att slippa dåligt 
samvete för det som man äter. Om det nu är nånting som redan är slängt 
och ska till soptippen så kan man använda det utan att öka konsumtionen.  

Matti var fortfarande vegan och dumpstrade endast bröd, grönsaker och 
frukt. När han såg hur mycket mat som slängdes tog han efter hand beslu-
tet att enbart leva på bortslängd mat, och då var det inte längre möjligt att 
vara vegan eller vegetarian. Under några år var Matti extremt konsekvent 
och vägrade till och med att äta köpt mat om han blev bjuden på den. 
Efter 15 år av dumpstrande berättade Matti att han fortfarande höll fast 
vid att aldrig köpa mat till sig själv. Däremot kunde han ibland äta köpt 
mat om han blev bjuden på den. Men det hände mycket sällan och då åt 
Matti enbart veganmat, av miljöskäl. 

Att leva på slängd mat blev för Matti en fungerande strategi för att han-
tera ambivalensen. Matti anger flera skäl till att han lever som han gör. 
Miljöargumenten väger tungt och det var av hänsyn till miljön som han 
började dumpstra. En huvudorsak till att han fortsatt och är så konse-
kvent är också att han mår bra av det och blivit mindre pessimistisk och 
nedstämd efter att han börjat dumpstra. Han säger att det blivit en del av 
hans personlighet. 

Mattis strategi kan tolkas som en mellanposition, vilken innebär att han 
kan leva i samhället, samtidigt som han inte fullt ut är en del av samhället. 
Omgivningens reaktioner på Mattis sätt att leva skiljer sig åt, och han 
anpassar sig delvis till hur andra reagerar. Han har till exempel inte berät-
tat för sina föräldrar att han dumpstrar mat i så stor omfattning som han 
gör. Matti kan bli förvånad över negativa reaktioner från vänner som har 
ett starkt miljöengagemang. På senare år har han börjat anpassa sig till 
omgivningens reaktioner, framför allt om det bjuds på mat i arbetet: “Jag 
vill kanske inte ta med mina dumpstrade korvar varje gång och äta ensam 
i hörnet. Så det är en social grej”. 

Samhällsordningen som innebär ett systematiskt matsvinn är omöjlig att 
välja bort. Samhället är inrättat på detta sätt. Matti testade olika alterna-
tiv, till exempel att vara vegan, men upplevde det inte som tillräckligt. I 
vardagslivet möter vi matsvinnet ganska konkret som en sociomateriell 
ordning. När vi ser butikernas stora utbud av råvaror och halvfabrikat 
kan vi ständigt påminnas om de mängder livsmedel som butiker, restau-
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ranger och hushåll slänger varje dag. Det finns också en tydlig sociomate-
riell motordning för dumpstrare: det finns nätverk, webbsidor och forum 
med tips om vilka containrar som är låsta, och vilka som är öppna, samt 
när, hur, och var man kan hitta bra mat. Uggla och Boström (2018: 455) 
uppmärksammar att skillnaden mellan levd ideologi, det vill säga vardags-
livet och alla dess bestyr och hantering av praktiska problem, och intellek-
tuell ideologi, de värden som vi kan formulera och vilja leva efter, kan 
vara en källa till ambivalens. Mattis ambivalens är ett exempel på just 
detta, men denna skillnad kan också förstås genom erfarenheten av denna 
spänning. Om upplevelsen av att vilja vara med, men inte på dessa premis-
ser, är stark så blir det en upplevelse av en omöjlig situation.  
 
Exemplet pensionsfonderna 
De flesta människor som bor i Sverige är en del av pensionssystemet.25 
Faktum är att det är svårt att ställa sig utanför det. I de allmänna pens-
ionsfonderna, samt i de flesta fall även i så kallad tjänstepension, har det 
sparats pengar till vår pension. De sparade pengarna är grundade på skat-
tebaserade inkomster, men den allmänna pensionen ger också rätt till viss 
pension även om du inte arbetat. De senaste åren har innehållet i pensions-
fonderna uppmärksammats. Det har rapporterats att ”AP-fonderna äger 
kol-och oljebolag för 16 miljarder”. 26 

Att de allmänna pensionsfonderna som hanteras av staten innehåller 
stora innehav i fossila bränslen går på tvärs med de flestas uppfattning om 
en effektiv nationell klimatpolitik. Denna spänning – mellan å ena sidan 
klimatfrågan och behovet av mer kraftfulla åtgärder och å andra sidan en 
finansiell värld där vi alla är en del av att äga och ekonomiskt stötta fort-
satt utvinning av olja, kol och gas – är ett bra exempel på en källa till am-
bivalens. Det är också en motsättning som väcker frågor om var gränsen 
går för konsumentansvar. Som en miljömedveten konsument förväntas jag 
köpa ekologisk mjölk, men samtidigt äger jag, tillsammans med andra 
pensionssparare en hel del olja. Kan jag välja att inte vara en del av detta 

 
25 Detta exempel baseras på empiriska data insamlade mellan 2019-2021 och som 
består av material tillgängligt på bland annat klimatbytet.se, fairfinanceguide.se, 
samt intervjuer med och material tillhandahållet av initiativtagaren till samt tek-
niskt expertis vid startup företagen Seeqest och Pinktech.  
26 SVT 20 maj 2021, tillgänglig på https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/ap-
fonderna-ager-kol-och-oljebolag-for-16-miljarder, senast besökt 20220109. 
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system, eller kan jag åtminstone välja bort oljan på samma sätt som jag 
väljer ekologisk mjölk? 

Det finns guidning för pensionssparare som vill välja mer klimatvänliga 
alternativ för den del av pensionen som är valbar. Till exempel finns guid-
ning på klimatbytet.se, bland annat i form av en film som visar hur du gör 
steg för steg, för att byta den valbara delen av premiepensionen till kli-
matvänligare alternativ. En del av tjänstepensionen är också valbar, även 
om denna del är lite mer komplicerad att byta ut (det är fler steg att gå 
igenom, och det räcker inte bara med att logga in och göra några klick på 
pensionsmyndighetens hemsida). 

Det finns flera former av rådgivning och verktyg som är avsedda att 
guida individuella pensionssparare. Dessa verktyg kan antingen trycka ned 
ambivalensen, genom att dölja de motsättningar som finns, eller främja 
den, genom att påvisa de motsättningar som finns. Två ganska olika for-
mer av rådgivning ges av Fair Finance Guide och mobilappen Seeqest. 
Båda riktar sig till enskilda pensionssparare som målgrupp och båda förser 
individer med verktyg för transparens, information och rådgivning.  

Fair Finance Guide Sverige, är den svenska sektionen av ett internation-
ellt gräsrotsnätverk, startat av Oxfam. De granskar banker och de håll-
barhetskriterier som dessa använder sig av, och huruvida de också följer 
dessa, alltså om de gör vad de lovar. De ger också råd till pensionssparare: 
dels genom att ge en orientering i djungeln av olika standarder och märk-
ningar, dels genom att ge hands-on-guidning till hur man gör när man 
byter fonder i den allmänna pensionens valbara del. Fair Finance Guide 
rekommenderar bland annat Svanen-märkta fonder.  

Mobilappen Seeqest, var i bruk mellan 2018 och 2021 då den upp-
hörde. Den syftade till att skapa transparens kring pensionsfonderna. Den 
startades av en initiativtagare med kompetens inom finansbranschen och 
pensionsrådgivning. Seeqest fokuserade den del av pensionen som är tjäns-
tepension. De faktiska innehaven i den individuella pensionsportföljen 
scannades, efter att appens användare hade gett tillgång till detta via 
Bank-Id. Seeqest visade det faktiska innehållet i fonderna, alltså huruvida 
fonderna investerat i bolag som hade verksamheter i till exempel fossila 
bränslen, vapenproduktion eller ultraprocessad mat.  

Svanenmärkta fonder förhåller sig till vissa hållbarhetskriterier, och 
bland dessa finns kriteriet att de ska vara fria från fossila bränslen. Men 
när kriterierna i svanenmärkta fonder granskas närmare så visar det sig att 
de kan innehålla en hel del olja och andra fossila bränslen ändå. Så här 
förklaras det: 
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Det finns en risk med en noll-gräns, att en orimligt stor del av fondens po-
tentiella investeringsuniversum utesluts….[Detta innebär att] en fond kan 
marknadsföras som “fri från…” om  ett innehav har mindre än 5% intäk-
ter från den uteslutna sektorn (Nordic Ecolabelling 2020: 15) 

För den enskilda pensionsspararen kan det vara önskvärt att ha fonder 
som är helt fria från fossila bränslen. Många kanske till och med utgår 
från att de så kallade hållbara fonderna ska vara det.  De löften som finns 
i miljömärkta produkter att hålla fast vid hållbarhetskriterierna skapar 
förväntningar på att löftena ska infrias, men själva produkten (i detta 
fallet pensionsfonden) testas egentligen inte. Som konsument blir det 
omöjligt att veta om pensionssparandet innehåller olja eller inte, och inne-
havet i fonderna är inte ens synligt för rådgivarna på banken. 

Appen Seeqest visade istället det faktiska innehållet i pensionsfonderna. 
Den möjliggjorde ett engagemang kring pensioner också för unga männi-
skor, som inte börjat fundera på pensionssparande ännu. Men med appen 
togs en avlägsen framtid till nuet. De kunde se vad deras pensionsportfölj 
innehöll, och vad deras pengar gjorde nu. När appen var i bruk kunde 
unga människor ses sitta vid middagsbordet och fråga varann: ”har du 
också kärnvapen?” Samtidigt som unga generationers pension säkras, så 
byggs också en annan osäker och riskfylld framtid, med fortsatt använd-
ning av fossila bränslen och kärnvapen. 

Även i detta fall finns en komplex sociomateriell ordning. Det finansi-
ella systemet regleras utifrån en prioritering av ekonomiska intressen och 
värden. Det innebär att den enskilda pensionsspararens ekonomiska in-
tressen också skyddas, men vad händer med andra intressen och potenti-
ellt motstridiga värden? Genom nyhetsrapporteringar om pensionsfonder-
nas oljeinnehav kan vi som konsumenter få reda på potentiellt motstridiga 
värden i denna ordning. Men i de fall som nyhetsrapporteringarna inte 
uppmärksammar detta, så kan vi som konsumenter inte veta så mycket 
om innehaven i pensionsfonderna. Eftersom fondernas innehav, det vill 
säga de bolag som fonderna investerar i, inte är en allmänt offentlig upp-
gift och inte ens tillgängliga för bankerna, så är det en ordning som döljer 
eventuella källor till ambivalens. Appen innebar en sociomateriell mot-
ordning. Baserat på uppgifter som appens utvecklare tagit fram genom en 
mängd metoder (genom att skrapa nätet, köpa data om fondinnehav från 
det globala företaget Morningstar, samt analyser av en stor mängd bolags 
årsrapporter) kunde appen visa innehållet i enskilda pensionssparares 
fonder. Appen fungerade därmed som ett verktyg som kunde främja am-
bivalens.  
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När jag själv skulle ordna ett privat pensionssparande så frågade jag 
min bank vilken fond som var mest hållbar. Jag rekommenderades en 
fond, som jag också valde. Men mitt intresse för fossila bränslen i fonder-
na, gjorde att jag ville se om även denna hållbara fond innehöll fossila 
bränslen. Appen Seeqest hade vid denna tidpunkt upphört, men initiativ-
tagaren hade då startat Pinktech, en startup med syfte att skapa transpa-
rens kring pensionsfonderna och som istället för att vända sig till enskilda 
pensionssparare nu arbetade mot banker och pensionsrådgivare. Pinktech 
scannade mina fonder och presenterade resultatet. Hela min pensionsinve-
steringsportfölj hade ett koldioxidavtryck på 11,2 ton per år. Det privata 
sparandet som jag blivit rekommenderad av min bank innehöll 0,5 % 
fossila bränslen.  

Digitala verktyg kan användas för att synliggöra motsättningar och 
motstridiga värden, och därmed främja ambivalens. Verktygen blir en del 
av en sociomateriell motordning, mot den etablerade ordning som normalt 
sett inte visar vad pensionsfonderna innehåller. Hur jag kan agera på dessa 
uppgifter om fossila bränslen i mina fonder, som en miljömedveten och 
ansvarsfull pensionssparare, vet jag inte ännu. Men synliggörandet att 
fonderna innehåller verksamheter som inte är i överensstämmelse med 
mina egna värderingar, gör att jag åtminstone börjat reflektera över denna 
fråga.    

 

Avslutande reflektioner 
Vad innebär det att analysera den ansvarsfulla konsumentens utsatthet för 
och hantering av värdekonflikter och dilemman?  

Den ansvarsfulla konsumenten är en position som aktiveras i många si-
tuationer, inte bara i affären när vi köper något, utan alla aktiviteter som 
innebär att vi tär på jordens resurser kan innebära att vi blir medvetna 
om, och reflekterar över vår påverkan och vårt ansvar som konsumenter. 
Om stark ambivalens uppstår, och det dessutom upplevs som en omöjlig 
situation, befinner sig individen i en genomgripande utsatthet. 

Individer har potentiellt både större och mindre handlingsfrihet än or-
ganisationer. Eftersom positionen som innebär ’miljöansvar’ aktiveras i 
fler situationer, och inte framförallt i relation till en organisationstillhörig-
het, finns också fler möjligheter att utforska alternativ och mellanvägar, 
men individen har också mer begränsade resurser än organisationer. 
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Individer befinner sig i samhällsordningar som kan vara komplexa sy-
stem av organisationer, system som kan vara abstrakta, svåra att greppa, 
och svåra att göra motstånd mot. Ett fokus på samhällsordningar som 
sociomateriella gör att vi kan leta efter de sociotekniska verktyg som an-
tingen döljer eller synliggör motstridiga värden, och därmed också under-
trycker eller främjar ambivalens.    

Den socialpsykologiska potentialen i begreppet ambivalens tjänar på att 
en skillnad görs mellan källor till, upplevelse av och hantering av ambiva-
lens. Exemplet matsvinn visar att upplevelsen av ambivalens kan förknip-
pas med existentiella tvivel och känslor av ångest. Källan till ambivalens i 
Mattis fall var maten, eller snarare den systematiska överproduktionen av 
mat, och en känsla av att vara en del av ett system som överutnyttjar jor-
dens resurser som han inte kunde ställa upp på.  Mattis lösning var att 
träda ut ur detta system, genom att inte bidra med pengar till det. Mattis 
hantering av detta problem eller den lösning han kunde komma på, var 
inte att sluta äta mat, men att inte bidra till överproduktionen, genom att 
bara äta mat som redan var slängd.  Exemplet pensionsfonderna visar att 
olika sociomateriella ordningar kan vara olika bra eller dåliga på att visa 
motstridiga värden. I en miljömärkt fond kan eventuella motstridiga vär-
den – alltså värden som inte främjar miljömässigt hållbara investeringar – 
döljas i de hållbarhetskriterier som visas upp. Men hållbarhetskriterier 
visar bara ambitionerna och inte om de faktiskt lever upp till de mål och 
ambitioner som finns. Genom att få veta att pensionsfonderna innehåller 
fossila bränslen, tex. så kan detta bli en källa till ambivalens, som indivi-
den kan agera i relation till. När motstridiga värden synliggörs, är det 
åtminstone möjligt att reflektera över dem.   

Samhälleliga ordningar innehåller motsättningar och motstridiga vär-
den, men dessa synliggörs inte alltid. Potentiella källor till ambivalens kan 
döljas eller synliggöras. Samhällsförändring kan vara beroende av att indi-
vider upplever ambivalens, för att möjliggöra reflekterande, och ett sö-
kande efter strategier och mellanpositioner.  
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7. Framtiden närmar sig  

Magnus Boström 
 
Framtiden intresserar oss människor. Om tillvaron uppfattas som formbar 
och föränderlig, då finns också en framtid att planera för och sträva emot. 
Framtiden har länge, i vårt samhälle, tett sig som något positivt. Som indi-
vider och grupper ser vi fram emot att realisera våra planer och vi rör oss 
som samhälle framåt tack vare framsteget. Historien lägger vi bakom oss. 
Vi tänker oss framtiden som något bättre, både som individ och som kol-
lektiv. Vi skapar vår framtid, tror vi.  

Men nu tornar molnen upp sig. Vi närmar oss 1.5 graders ökning av 
temperaturen på moder jord. Vi närmar oss tröskeleffekterna, när plöts-
liga och bestående förändringar infinner sig, även om vi inte vet säkert om 
de inträffar eller när i framtiden de sker. Plötsligt i människans historia 
har framtiden blivit ett kollektivt hot. Till och med människans existens 
står på spel, åtminstone mycket av det vi upplever som gott, rikt och vack-
ert.   

Mellan de framtida möjligheterna och nuets verklighet förekommer nå-
got obehagligt: risk (Höijer et al. 2006). Detta obehagliga växer sig allt 
större och formar ett senmodernt risksamhälle. Hela vår framtid riskeras. 
Riskerna genomsyrar våra vardagsliv: “thinking in terms of risk assess-
ments is a more or less ever-present exercise in everyday life” säger Bir-
gitta Höijer, Rolf Lidskog och Ylva Uggla (2006 s. 352). En del av pro-
blemet är att samhället och vi själva saknar vägledning för att hantera 
osäkerhet och risk som nu genomsyrar det mesta av tillvaron.   

16 april 2019, dagen efter att Notre Dam brann, höll Greta ett tal för 
Europaparlamentet, ett tal hon kallade Cathedral thinking. Här påminner 
hon om hur framtiden närmar sig:  

Around the year 2030, 10 years, 259 days and 10 hours away from now, 
we will be in a position where we will set off an irreversible chain reaction 
beyond human control that will most likely lead to the end of our civiliza-
tion as we know it. That is, unless in that time permanent and unprece-
dented changes in all aspects of society have taken place, including a reduc-
tion of our CO2 emissions by at least 50 per cent. And please note that 
these calculations are depending on inventions that have not yet been in-
vented at scale. Inventions that are supposed to clear our atmosphere of as-
tronomical amounts of carbon dioxide (Greta Thunberg 2019 s. 46-7) 
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Tidshorisonten 2030 framstår som oerhört kort och det är således extremt 
bråttom att göra en massa radikala saker. Den sociala acceleration som 
Hartmut Rosa (2013) teoretiserar om medför ett nuets kontraktion som 
innebär att både framtid och dåtid kryper närmare nuet. Framtiden är 
nämligen det som kommer att vara annorlunda. Annorlunda kommer det 
bli oavsett om samhället kan hantera krisen eller inte.  

Greta fortsätter talet med att prata om klimathotet och de andra stora 
miljöhoten. Hon använder metaforer som att ”vårt hus faller samman”. 
Hon säger ofta i sina tal att våra ledare måste ta ansvar och agera som om 
vårt hus håller på och brinner. Samtidigt händer ingenting, det bara pra-
tas, bla bla bla. Vi måste förstå, säger hon, att huset håller på att falla 
samman och att tiden rinner ut. Vår civilisation är lika robust som ett 
sandslott.  

Our house is falling apart. The future as well as what we have achieved in 
the past is literally in your hands now. But it is still not too late to act. It 
will take a far-reaching vision. It will take courage. It will take fierce de-
termination to act now, to lay the foundations when we may not know all 
the details about how to shape the ceiling. (Thunberg 2019 s. 53) 

Vi måste bygga en grund för en ny tillvaro, ett nytt samhälle – en ny slags 
framtid – trots att vi inte riktigt vet hur den nya tillvaron och det nya 
samhället ser ut. I den här essän ska jag resonera om detta att framtiden 
närmar sig, både som hot och möjlighet. Jag kommer framför allt att utgå 
från Hartmut Rosas teori om social acceleration och jag kommer att knyta 
till en del andra texter författade av bland andra Greta Thunberg och Ylva 
Uggla samt bland annat viss konsumtionssociologisk forskning. 

Social acceleration  
Som individ kan man uppleva att dagarna, veckorna, åren hastar förbi 
nästan obehagligt fort. Pensionering närmar sig med stormsteg. Det kan 
man både glädja sig och förfasa sig över.  Som lärare och forskare upple-
ver många av oss en aldrig sinande ström av ofärdiga eller publicerade 
texter att läsa och texter att skriva. Ändå infinner sig ständigt en känsla 
att det finns en massa viktigt som missas. Högen av texter som måste lä-
sas, granskas, redigeras tar aldrig slut. Känslan kan med nöd och näppe 
hanteras genom att läsa fort, strategiskt och selektivt. När finns tiden för 
reflektion? Som samhälle och social gemenskap finns en märklig känsla av 
att vi inte har tid för varandra. Sjukvården har inte tid och plats för sina 
patienter, på arbetsplatser hinner man inte samtala med varandra, efter 
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jobbet finns inte tid eller ork att kontakta gamla vänner.  Vi styrs av sam-
tidens tidsstrukturer och måste anpassa oss efter systemens och organisat-
ionernas krav på synkronisering. Vem och vad som bestämmer tidtabel-
lerna, deadlines, öppettider, arbetstider och administrativa cykler är en 
fråga om makt och resurser. Regeln är att den som är snabbast vinner och 
att den som inte hänger med socialt exkluderas. Varför är det så? 

I boken Social acceleration. A new theory of modernity ställer sig Rosa 
frågan varför vi upplever tidsnöd trots alla teknologiska landvinningar 
genom historien som ju gör att vi kan producera, resa, kommunicera och 
åstadkomma en massa saker mycket snabbare. Vi borde ju tjäna tid och 
därför få mer tid över till avkoppling och fritid. Med referens till åtskilliga 
källor i klassisk och modern samhällsteori är boken ett försök att förklara 
denna paradox och därtill bidra till förståelsen av skiftet från det moderna 
till det sen- eller postmoderna samhället. 

Acceleration definieras som ökad kvantitet per tidsenhet. Det handlar 
inte bara om att färdas fortare över geografiska avstånd utan också om 
fler upplevelser eller uppgifter per tidsenhet. Analytiskt skiljer Rosa på tre 
typer av acceleration: teknologisk acceleration, acceleration av social för-
ändring samt acceleration av livets tempo. Den teknologiska acceleration-
en ska förstås som målinriktad acceleration av transport, kommunikation 
och produktion av varor och tjänster. Även acceleration när det gäller 
organisering, administration, beslutsfattande och övervakning räknas in 
här. Historien är fylld av exempel: tåg, TV och informationsteknologi. Det 
är tydligt att Rosa ger teknologin en enorm betydelse för samhällsföränd-
ring och samhällsliv, även om han inte vill förknippas med teknologisk 
determinism. 

Teknologisk acceleration leder till snabbare sociala förändringar. Här 
ingår byte av jobb, partners, vänner, bostad, el-leverantörer, medlemskap, 
politiska preferenser. Det senmoderna samhället har fört med sig att män-
niskor är konstant pressade att agera och göra val. Även det att fortsätta 
på invanda spår måste rättfärdigas. ”Är det inte dags att byta jobb nu?” 
Idén kring livsprojekt och livslånga partners eroderar, men därmed tilltar 
livets osäkerhet och många drabbas därför av ångest. Man vet att dagens 
relationer och aktiviteter kan få abrupta slut, och bara den insikten kan ge 
upphov till ångest.   

Social acceleration betyder också att människor, organisationer och sy-
stem får allt svårare att synkronisera sin verksamhet, till exempel männi-
skor som lever i olika generationer. Yngre människor får allt mindre att 
lära sig från tidigare generationer eftersom saker och ting blir obsoleta i 
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allt raskare takt. Rosa använder ”det sluttande planet” som en metafor för 
att fånga hur denna acceleration av social förändring kan upplevas. Aktö-
rer upplever konstant tidspress som kommer av att vara ajour, uppdate-
rade och uppkopplade för att inte missa alla möjligheter. Ju snabbare in-
formation, kunskap, förmågor, produkter och system blir obsoleta desto 
skarpare lutning på det sluttande planet. 

Det sluttande planet hetsar på livets tempo – Rosas tredje kategori. Den 
innebär en både reell och upplevd ökning av handlingsepisoder (med vilket 
Rosa tycks avse avgränsade aktiviteter såsom en måltid, shoppa eller att 
göra hemläxan) och upplevelser per tidsenhet. I praktiken måste vi göra 
fler saker per tidsenhet. Detta genom att göra sakerna snabbare, med färre 
avbrott eller samtidigt (multi-tasking). Subjektivt handlar det om känslan 
av tidsnöd, upplevelsen att man måste skynda på och öka farten för att 
hänga med. Har jag missat något viktigt? Kunde jag ägnat mer tid åt att 
göra ett förnuftigt val? Har jag slösat bort för mycket tid för att göra det 
övervägda valet?  

Till och med själva tiden upplevs gå fortare. Rosa pekar på hur vardags-
livets ökade tempo inte skapar någon lycka. Vi ökar tempot för att hinna 
med mer och uppleva mer – inte minst på fritiden – men upplevelserna 
förlorar i djup, kvalitet och mening. Livet blir en oupphörlig jakt efter 
ytliga upplevelser som kvickt glöms bort i jakten på nya. Det gäller att 
uppleva sakerna fort och gärna samtidigt. Vi upplever massvis, men har få 
genuina erfarenheter. Tiden bara flyger förbi. 

Vad är orsakerna bakom accelerationen? Teknologiska landvinningar 
borde som sagt egentligen innebära att vi kan spara tid och ta det lugnt. 
Istället pekar allt på motsatsen. Genom komplexa samband bidrar tek-
niska landvinningar till att vi pressas och pressar oss själva till att göra, 
uppleva och åstadkomma ofantligt mycket mer än förr. Rosa lyfter både 
endogena och exogena faktorer. 

Endogena faktorer handlar om att acceleration har en självgenererande 
effekt. Acceleration i sig driver på ytterligare acceleration. De tre typerna 
av acceleration – teknologisk, ökad takt av social förändring och ökning 
av livstempot – driver på varandra i ett slags ekorrhjul.   

Den teknologiska accelerationen driver på snabbare sociala förändring-
ar och dessa förändringar hetsar i sin tur på livstempot. Därför upplever vi 
tidspress trots att vi kan göra saker snabbare med hjälp av tekniken. Ef-
tersom vi upplever tidspress finns en ständig och stark efterfrågan på att få 
saker och ting åtgärdade fortare. Alltså ber vi tekniken om hjälp att åstad-
komma ytterligare tidsbesparingar, vilket i sin tur igen driver på sociala 
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förändringar. På så vis fortsätter ekorrhjulet att snurra. Rosa föreslår att 
vi kan förstå alla möjliga tidsbesparande uppfinningar på det här viset: 
flygplan, diskmaskin och konstgödsel. Kommer vi avstå att äga eller leasa 
en bil bara för att vi nu i och med digitaliseringen har bättre förutsätt-
ningar att jobba och göra inköp hemifrån? 

Jag brukar använda mig av exemplet e-post för att beskriva denna en-
dogena process. E-post gör att vi kan klara av en interaktion på några 
sekunder som det förr krävdes dagar eller veckor för. Kruxet är att det nya 
kommunikationsverktyget möjliggör en explosion av samtidig interaktion. 
Våra möjligheter att kommunicera med omvärlden mångfaldigas och såväl 
systemen och organisationerna som vi själva är inte sena med att exploa-
tera möjligheterna. Så en ganska väsentlig del av vår arbetstid ägnas nu åt 
e-postande, och därtill lägger folk åtskilliga timmar på kommunikation via 
sociala medier (Hruska and Maresova 2020). Vi lär oss ny teknik och nya 
metoder för att hantera kommunikation bättre och således blir vi för-
mögna (hoppas vi) att hantera ännu större mängder kommunikationsflö-
den.  

Denna inneboende eskaleringsprocess kräver dock även exogena, dvs. 
yttre, drivkrafter. I det senmoderna samhället finns det tre sådana, säger 
Rosa. Ingen av dessa kan reduceras till varandra. De är: 1) ekonomin, som 
primärt driver på den teknologiska accelerationen (och indirekt de övriga); 
2) kulturen, som primärt driver på livstempot (och indirekt de övriga) och 
3) social differentiering, som primärt driver på snabbare sociala föränd-
ringar (och indirekt de övriga). 

För det första, ekonomin. Tid är pengar! I ett kapitalistiskt ekonomiskt 
system är acceleration inbäddat som tvång. Konkurrens på marknaden 
fungerar som ett ständigt hot om ekonomisk kollaps. Därför krävs hela 
tiden vinst, nyinvesteringar, produktivitetshöjning, kostnadspress, teknik-
utveckling och så vidare. Acceleration innebär ekonomiska fördelar och 
därför måste tid varufieras, alltså bli en slags handelsvara. Historiskt blev 
tid en handelsvara i samband med att industrins arbetstid frigjordes från 
traditionella tidsmönster. Arbetskraften skulle först underordnas och di-
sciplineras av den linjära klocktiden och det upprättades en strikt åtskill-
nad mellan arbetstid och fritid. Denna industriella tidsregim blir dock allt 
sämre anpassad till det senmoderna ekonomiska systemet. Flexibilisering, 
ständig tillgänglighet och ”just in time” är trender som innebär en ytterli-
gare anpassning till ett allt snabbare ekonomiskt system. Vad är jobb och 
vad är fritid? Vem är det egentligen som gynnas av det gränslösa arbetet? 
Vem gynnas av att hemmet numera fungerar som arbetsplats?  



110 
  

 

Vi ser också uttryck för ekonomins acceleration i en allt snabbare om-
vandling av produktionsteknologi och de allt kortare produktlivscyklerna. 
Produkterna får inte fungera för länge. Innovationer introduceras på lö-
pande band. Modeindustrin driver på. Konsumtionen måste hänga med. 

För det andra, kulturen. Teknik och ekonomi förklarar inte allt. Den 
”kulturella motorn” har en självständig påverkan som historisk föränd-
ringskraft vilket redan Max Weber visade genom Den protestantiska eti-
ken och kapitalismens anda och som också visats i konsumtionssociolo-
gisk historisk forskning (Campbell 1987; Sassatelli 2007). Ekonomisk 
framgång i jordelivet fungerade som en signal om evigt liv för den en-
skilde, och den idén bidrog till att driva på kapitalismen i dess tidigare 
skede. Med ett mer sekulariserat samhälle följer en kulturell våg som be-
rättar att förverkligande, mening och lycka ska uppnås under och inte 
efter livet. (En kulturell idé som jag i och för sig tror finns i flera genomre-
ligiösa samhällen –  vilket väl platser som Dubai visar). Det goda eller 
kompletta livet handlar om att uppleva allt livet har att erbjuda. Genom 
acceleration upprättas ett löfte att skapa balans mellan vad som verkar 
ingå i det goda, kompletta livet och ens eget liv. Löftet infrias aldrig. Tek-
nologisk acceleration och allt marknaden har att erbjuda medför förvisso 
möjligheten att leva fortare och uppleva fler saker (fast ytligare). Samtidigt 
innebär acceleration att mångfalden av möjligheter eskalerar och därför 
också ständigt fler saker som man missar. ”Måste-göra-senare-listan” 
växer och successivt även känslan av otillfredsställelse. När det kommer 
till konsumtion finns en ironisk paradox i att de som har mest pengar 
samtidigt har minst tid att åtnjuta det inköpta (Sullivan och Gershuny 
2004). För denna grupp framstår framtiden som den fria tid då de till slut 
äntligen kan nyttja allt det ihopsamlade: fritidshuset, båten, trummorna 
eller allt vad de kan vara. Prylarna lagras i nuet för den åtråvärda framti-
den, men bara genom att de finns där redo för bruk – kanske bunkrade i 
garaget – gör att den önskade framtiden framstår som lite mer konkret 
och reell.   

Kultur är inte bara idéer och förväntningar om det goda livet. Kultur 
har också att göra med moral och normer om hur vi ska vara och uppföra 
oss, exempelvis kring tidsanvändning. Sådana normer kring tidsanvänd-
ning har ofta en lång historia och vi socialiseras in i dem så att vi ser dem 
som naturliga. Vi bör göra saker fort, effektivt och synkroniserat. Vi bör 
hålla våra deadlines och komma i tid till möten. Vi bör respektera andras 
tid. Sist men inte minst: vi får inte slösa bort vår egen tid.   
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Den tredje större exogena orsaken handlar om den sociala strukturens 
differentiering, och är ett tankegods med rötter från bland andra Adam 
Smith och Émile Durkheim. Genom specialisering kan differentierade en-
heter (samhällssfärer, organisationer, avdelningar) åstadkomma saker 
snabbare. I det förmoderna samhället skedde en differentiering mellan 
arbete och fritid som möjliggjorde en effektiviserad industri. Nu är denna 
differentiering betydligt mer finmaskig och enormt mer komplex. Ökad 
differentiering och ökad komplexitet leder till integrations- och synkroni-
seringsproblem. På grund av att differentierade enheter inte förmår synka 
med varandra skapas en accelerationsspiral. Samhällets enheter i alla slags 
samhällssfärer – arbete, familj, skola, politik, media och så vidare – utsätts 
för tidspress på grund av omvärldens komplexitet och snabbhet. Alla 
snabbar på därför att alla andra snabbar på. Ofta bordläggs åtgärder och 
beslut till en snar framtid. Men dessa kommande åtgärder och beslut 
pockar på uppmärksamhet, så effekten blir att även framtiden blir en del 
av den ständigt tilltagande komplexiteten som på något sätt måste hante-
ras. Framtiden kryper sig på hela tiden.  

För att lösa tidspressen och synkroniseringsproblemen kan det vara 
frestande med nya administrativa system (alltså exempel på teknologisk 
acceleration), men dessa skapar ofta nya oförutsedda synkroniseringspro-
blem som stressar på vardagslivet som i sin tur skapar efterfrågan på ytter-
ligare nya lösningar som … som … som… 

När systemen, institutionerna och organisationerna tvingas snabba på 
tenderar de att bli ”giriga” gentemot sina medlemmar. Giriga organisat-
ioner är aldrig nöjda därför att det finns inget tak för måltillfredsställelse: 
vinsterna kan öka, fler vetenskapliga artiklar kan skrivas, sjukvårdens 
kötider kan kortas och hemtjänsten kan städa snabbare. Det finns ett 
ständigt behov av att göra mer och lösa fler problem och därför ett tryck 
på medlemmarna att hela tiden göra mer och öka takten. Känslan för den 
enskilde att hen kunde gjort mer är alltid närvarande. 

Ibland räcker det inte med att giriga organisationer är giriga. De skickar 
sina anställda till seminarier och kurser om individuell stresshantering. 
Under dessa föreläser inhyrda konsulter som inte är anlitade för att prata 
om social acceleration eller giriga organisationer. De är anlitade för att 
prata om ”time management”, hur man ska hantera e-postflödet effektivt 
och de berättar att man måste vara ledig ibland. Den som ändå blir ut-
bränd har sig själv att skylla eftersom hen fått undervisning i stresshante-
ring. Ansvaret för ett kollektivt problem individualiseras. 
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Utöver ekonomin, kulturen och den sociala strukturen diskuterar Rosa 
också staten och militären som krafter som historiskt drivit på accelerat-
ion. Staten har varit (och är) viktig för att bygga infrastruktur, lagstift-
ning, utbildningssystem, åstadkomma gränsöverskridande transaktioner 
och mycket annat. Ett höghastighetssamhälle kräver sådant. I det senmo-
derna samhället framstår dock staten mer som ett hinder för fortsatt acce-
leration. Stater kan fortfarande bidra till acceleration, men mer då genom 
att montera ned sig själva, och till detta knyter Rosa ett resonemang om 
nyliberalism och avreglering. 

 

Nuets kontraktion 
Uttrycket “nuets kontraktion” använder Rosa – hämtat från några olika 
källor – för att karaktärisera denna sociala acceleration. Begreppet syftar 
på att både dåtid och framtid närmar sig nuet. Dåtid betyder det som var 
annorlunda och framtid betyder det som kommer bli annorlunda, eller:  

the past characterizes everything that is no longer valid, whereas, in con-
trast, the future encompasses that which is not yet valid” (Rosa 2013 s. 76, 
emfas i original). 

Social acceleration ger upphov till en nuets kontraktion som innebär att 
framtiden tränger sig på. Som individer upplever vi detta i form av alla 
deadlines, högar av ofärdiga uppgifter och bordlagda beslutspunkter som 
pockar på uppmärksamhet. Som samhälle upplever vi klimathotet och 
utarmningen av biologisk mångfald som övergår från hot till kris och 
alltmer brådskande akutplaner. Där framme lurar kollapsen och denna 
framtid känns inte lika avlägsen som förr, den är till och med redan här. 
Nuets kontraktion innebär en känsla av att det som gäller nu strax inte 
kommer att gälla. När framtiden hotfullt (snarare än hoppfullt) närmar sig 
nuet förlorar den samtidigt sin roll som riktningsgivare. Mål, visioner, 
förhoppningar och planer blir överflödiga. Till och med skräckscenarierna 
kan kvitta. Enligt Rosa blir vi fogliga och flexibla nomader i nuet, funkt-
ionellt anpassningsbara till systemen och strukturerna, ständigt rusande i 
det sluttande planets motlut. Vi har inte bara tidsbrist. Vi har framtids-
brist. Kan klimatförnekelse förstås mot bakgrund av denna sociala accele-
ration? Kör på, flyg på, häng med så länge det går.  

Om framtiden försvinner som riktningsgivare uppstår en paradox som 
Rosa fångar in med det träffande uttrycket ”rasande stillestånd” (frenetic 
standstill). Paradoxen handlar om att ingenting består samtidigt som inget 
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egentligen ändras i grunden. Saker, aktiviteter och relationer byts ut i ra-
sande takt, men de grundläggande strukturella och kulturella formerna 
hålls intakta. Nytt innehåll i gamla flaskor. Rosa knyter resonemanget till 
en analys av identitet på det personliga planet och politik på ett mer kol-
lektivt plan. 

Identitet förutsätter ett mått av tidsmässig stabilitet. Den man varit och 
är kommer man i viss mån fortsätta att vara. Men man kan också utveck-
las genom sin identitet. Att skapa sig själv och att skapa en identitet inne-
bär att blicka framåt. Den klassiska moderniteten var möjliggörande och 
frigörande för individer i detta avseende. Den innebar en individuali-
seringsprocess: ens identitet var inte längre given på förhand. Vad man 
skulle jobba med, tycka och tro på skulle man bestämma själv. När man 
väl gjort dessa val så behöll man sin identitet. Skilsmässor, karriärbyte, 
konvertering var exempel på undantag, inte regel. Sen-moderniteten kän-
netecknas i stället av en radikaliserad individualiseringsvåg. Skapandet av 
den egna biografin ska snarare betraktas som en serie projekt och proces-
sen är kronologiskt fragmenterad. Vi talar om projekt som inleds och 
avslutas, men inte om livsprojekt. Det här kan tyckas ännu mer frigö-
rande, men om kravet på ombytlighet drivs till sin spets undermineras 
själva identiteten, själva självet. Samtidens accelererade sammanhang med-
för allt flyktigare identiteter. De blir mer öppna, experimentella, fragmen-
terade och övergående. Till slut finns inte längre en poäng att tala om vare 
sig identitet eller projekt. 

Samtidens böjliga och flexibla individer är väl avpassade de snabba 
strukturerna, men en konsekvens kan bli att människor tappar i förmåga 
att driva sig själva framåt i mer långsiktiga ambitioner med framtiden som 
riktningsgivare. Rosa knyter diskussionen om ett rasande stillestånd till 
senmoderna sjukdomssymtom som stress, likgiltighet, handlingsförlam-
ning och depression. Välgörande för människor, resonerar han, är att 
självständigt formulera mål, planer, projekt, visioner och ambitioner och 
sedan förverkliga dem. När förutsättningarna för sådan planering grusas 
så grusas även förutsättningarna att må bra. I det rasande stilleståndet 
både under- och överdoseras vi av information och händelser. För mycket 
händer och för lite händer. Även våra kroppar är en del av detta rasande 
stillestånd. Vi rör oss som aldrig förr över geografiska avstånd, fast stilla-
sittande. Och när vi inte förflyttar oss fysiskt över världen laddar vi ner 
världen i våra datorer, fortfarande stillasittande. 

Rosas tankegångar kan kopplas till konsumtionssociologin, som beto-
nar hur jakten på nymodigheter och en ständig strävan efter nya erfaren-
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heter och njutningar är en djupt integrerad del av konsumtionssamhället 
(Campbell 1987, Bauman 2007, Sassatelli 2007, Jackson 2017). I detta 
tillstånd kan vi inte riktigt landa i nuet: ‘(W)anting rather than having is 
the main focus of pleasure-seeking’ (Campbell 1987 s. 141). Framtiden 
som vi jagar ligger bara precis bakom hörnet och det är denna slags jakt 
som i mångt och mycket sägs prägla den moderna konsumenten. Att stän-
digt känna sig otillfredsställd är grunden. Objekt och erfarenheter får inte 
vara beständiga – hållbara. Det är meningen att saker ska gå sönder och 
bytas ut. 

Rosas analys av politiken är inte ljusare. Meningsfull politik kräver pla-
nering och framförhållning, men hur ska man kunna tänka framåt när 
förutsättningarna ändras ideligen? Traditionellt bygger politik på en idé 
att vi kollektivt kan ändra på och styra historiens gång. Framsteg är möj-
ligt och politiken har en roll att förverkliga möjligheterna. De klassiska 
ideologierna trodde på politiken i form av sådana megaprojekt, ofta väl 
naivt och tyvärr med destruktiva följder. Men: framtiden bar på ett löfte 
om en bättre värld. Den sociala accelerationen driver fram ett slut på så-
dant progressivt tänkande, något som fångas i uttrycket “end of history”. 

Politiken förlorar alltså sin betydelse att styra samhället och historien 
mot någonting bättre. I stället blir politikens uppgift reaktiv och situat-
ionsanpassad, hävdar Rosa. Fast är det så att han underskattar möjlighet-
en till långsiktighet, med de internationella klimatförhandlingarna i 
åtanke? På ett mer konkret plan har politiken sina givna tidsramar. Den 
inkapslas exempelvis i fyraårscykler när vi demokratiskt ska välja våra 
beslutsfattare. Dessa cykler måste vara tillräckligt korta så att demokratin 
och ansvarsutkrävandet fungerar och tillräckligt långa så att politikerna 
får arbetsro för att på ett reflekterande vis lösa problemen. Men, säger 
Rosa, politiken utsätts för allvarliga påfrestningar i höghastighetssam-
hället och får svårt att synkronisera med andra samhällsfärer. Politiken, 
inklusive det demokratiska samtalet, hinner inte med att hantera de soci-
ala och ekologiska problem som den snabba ekonomin, teknologin och 
andra system genererar. 

Politiken utsätts för ett dubbelt tryck. Å ena sidan krymper tidsresur-
serna på grund av den sociala accelerationen. Det krävs snabbare beslut 
för att hantera de växande problem som höghastighetssamhället genererar. 
Å andra sidan ökar behovet av tid för utredning, dialog och beslutsfat-
tande. Eftersom frågorna blir alltmer komplexa och oöverskådliga krävs 
mer underlag för att de ska kunna hanteras effektivt. Därtill är samhällets 
intressegrupper mer fragmenterade, vilket ytterligare spär på behovet av 
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tid i beslutsprocesserna. Igen är det svårt att inte tänka på de hopplöst 
trögrörliga internationella klimatförhandlingarna, även om man möjligtvis 
kan tala om vissa genombrott från Parisavtalet 2015 och framåt. 

Politiken fångas i en rävsax. Politiker som inte löser problemen bums 
och med kraft får kritik, därför att problemen består. Politiker som löser 
problemen bums och med kraft får också kritik, därför att de inte inhäm-
tat ordentligt underlag och förbigått den demokratiska processen.  

Lösningen på dilemmat blir att politiken flyr till nya snabbare arenor. 
Politiken juridifieras, expertifieras, delegeras, avregleras. Politik laddas 
med nya innebörder, uttryckt genom begrepp som livsstilspolitik och poli-
tisk konsumtion. ”Rösta med plånboken” blir ett sätt för individer att 
snabbt och ombytligt uttrycka sina politiska preferenser i stället för att 
utveckla ett mer holistiskt engagemang.   

Att forma framtiden genom motstånd? 
Går allt verkligen snabbare? Nej, accelerationen stöter på hinder och mot-
stånd, säger Rosa. Det finns naturliga hinder, till exempel fysiska och bio-
logiska gränser. Det finns samhällen, som Amish-folket, som radikalt iso-
lerar sig från det moderna samhället. Men även sådana exempel tynar 
bort. Det kan också finnas dysfunktionella sidoeffekter av accelerations-
samhället som innebär tröghet: trafikstockningar, arbetslöshet, kötider, 
olyckor, krig, utbrändhet, utslagning, depression, lyxfällor och så vidare. 
På grund av att vi vant oss vid högt tempo blir vi frustrerade av oförut-
sedda avbrott och förseningar, som när internet laggar. Den senaste peri-
oden har vi erfarit en pandemi som inneburit ett stort avbrott för höghas-
tighetssamhället samtidigt som vi haft teknologisk acceleration att tacka – 
digitaliseringen – för att vi ändå kunnat fortsätta som vanligt på många 
sätt.  

Det förekommer också medvetna försök att sakta ned. Det finns en 
uppsjö vardagsexempel. Populariteten i sådant som yoga, retreats, mind-
fulness, spa och ultramaraton säger en del om behovet att kliva av höghas-
tighetssamhället ibland. Det finns ideologiska motrörelser såsom ”slow 
food”-rörelsen och livsstilar som bygger på frivillig enkelhet, minimalism 
och ”downsizing”. Enligt Rosa är dessa hittills beskedliga motkrafter. 
Rosa kallar dessa försök för “strategies of acceleration-through-
slowdown” (s. 87). Människor behöver effektiva pauser för att klara av 
villkoren i accelerationssamhället, och dessa är funktionella för det senare. 
Ironiskt nog krävs ett slipat och väloljat höghastighetssamhälle för att 
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man snabbt, smidigt och utan hinder ska kunna foga in den där yoga-
sessionen i det i övrigt stressade vardagsschemat. Min retreat kräver and-
ras snabba service, och de andra tillhör ofta en annan del av klassam-
hället. Sist talar Rosa om en slags strukturell tröghet – som lagstiftning 
och infrastruktur – vars stabilitet är en förutsättning för snabb interaktion 
och handling. 

Rosa hävdar alltså genom sin analys att acceleration vinner mot motsat-
sen. Det tröga fungerar som hinder, sido-effekter, residualer, eller smörj-
medel för acceleration men inget av dessa exempel bromsar utvecklingen 
på riktigt. Ylva Ugglas (2019) analys av minimalism (utifrån några kända 
minimalisters texter) bygger till stor del på Rosas resonemang, men hon 
ger rörelsen en något större förändringspotential. Rörelsen beskrivs inte 
som radikal, men inte heller helt och hållet som en funktionell appell till 
höghastighetssamhället.   

Minimalism uppfattas av minimalisterna som ett sätt att ta kontroll 
över sitt eget liv och att frångå ett liv i överflöd som orsakat frustration 
snarare än lycka. Det handlar om att frigöra sig från egendom som har 
tagit kontroll över en själv och över ens livssituation. Egendomen skapar 
tidspress och stress i och med att man måste ha tillräcklig inkomst och tid 
att ta hand om allt sitt överflöd. Ugglas analys visar att minimalism inte 
bara handlar om att ha färre saker, det handlar om försök att ta kontroll 
över livet och livets tempo. Det handlar om att befria sig från den sociala 
accelerationens totalitära tillstånd. Minimalismen måste på så vis förstås 
utifrån en nästan universell erfarenhet i våra välfärdssamhällen av tids-
brist, överarbete, överkonsumtion och obalans. Minimalism handlar om 
att återta kontrollen, hitta kompassen, att lägga framtiden i ens händer. 
Men att skapa denna frihet och autonomi kräver både reflexivitet och 
(tids-)disciplin.  

The minimalist narrative does not encourage a slow, unproductive life – or 
”sluggishness” – but rather a focused, intentional life. The authors [mini-
malistbloggare] conclude that it is high speed without focus and long-term 
goals that is unproductive. (Uggla 2019 s. 246) 

En måste alltså kunna planera sin tid (framåt) för att kunna leva i nuet.  
Att forma framtiden handlar om en form av representation av framti-

den, att göra sig både som symbol och som förespråkare för en önskad 
framtid – dvs. representation i termer av att symboliskt ”stå för” och att 
som språkrör ”tala för” (se Boström och Uggla 2016). Vilka har förmåga 
att göra det? Vilka har resurserna att forma framtiden? Vem har kar-
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isman? Att kunna forma och gestalta framtiden kan sägas vara en viktig 
kognitiv och symbolisk resurs för en social rörelse som vill förändra sam-
hället. Framtiden finns som bekant med i namnet på miljöorganisationer 
såsom Framtiden i våra händer, Framtidsjorden och Fridays for future. 
Framtiden är en viktig kategori i miljöorganisationernas värld, och den ter 
sig å ena sidan som katastrofalt hotfull varför brådskande radikala åtgär-
der är påkallade och å andra sidan optimistisk såsom i diskurser om håll-
bar utveckling och ekologisk modernisering (se t.ex. Soneryd och Uggla 
2017). Oavsett om diskurserna är svarta eller ljusa ter sig den temporala 
kategorin brådska central. I ljuset av accelererande miljöförstöring och 
miljörisker måste även kampen för att rädda planeten accelereras.   

Greta Thunberg är en intressant representant för framtiden. Men sin 
ungdom och röst har hon kunnat göra sig som representant för ”de kom-
mande generationerna” – både i termer av att symboliskt stå för och tala 
för – som blir bestulna på sin framtid. ”Ni stjäl vår framtid”, säger Greta 
och pekar på oss äldre generationer och på makthavare.  

In Sweden, we live our lives as if we had the resources of 4.2 planets. Our 
carbon footprint is one of the ten worst in the world. This means that Swe-
den steals 3.2 years of natural resources from future generations every year. 
Those of us who are part of these future generations would like Sweden to 
stop doing that. Right now. (Thunberg 2019 s. 2) 

Greta föddes i ett rikt samhälle, i ett välfärdsland, där framtiden får 
många människor tedde sig ljus och där det uppfattades möjligt att få 
drömmar förverkligade. Men guldet blev till sand. Till det brittiska parla-
mentet, i ett av hennes klassiska tal, där hennes knackande på micken – 
Can you hear me? – blev uppmärksammat resonerar hon:  

We have everything we could ever wish for and yet now we may have noth-
ing. Now we probably don’t even have a future any more. Because that fu-
ture was sold so that a small number of people could make unimaginable 
amounts of money. It was stolen from us every time you said that the sky 
was the limit, and that you only live once (Thunberg 2019 s. 58) 

Greta gör sig som representant för framtiden men pekar samtidigt på att 
det är andra som har makten att forma framtiden. Varför ska hon ens 
studera?: ”why should I be studying for a future that soon will be no 
more, when no one is doing anything whatsoever to save that future?” 
(Thunberg 2019 s.11). För Greta kommer den hotfulla framtiden allt 
närmare, den framtid där vi överskrider 1.5 eller 2-graders målet. Bortom 
den framtiden anas något hotfullt men obestämbart.  
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If I live to be 100 I will be alive in the year 2103. When you think about 
‘the future’ today, you don’t think beyond the year 2050. By then I will, in 
the best case, not even have lived half of my life. What happens next? The 
year 2078 I will celebrate my seventy-fifth birthday. What we do or don’t 
do, right now, will affect my entire life, and the lives of my children and 
grandchildren. (Thunberg 2019 s. 11) 

Greta har ofta en specifik adress i sina tal: politiska makthavare. ”The 
future of all the coming generations rest on your shoulders” (Thunberg 
2019 s. 4). Dessa makthavare bör inte lyssna på Greta utan på en annan 
kategori av aktörer: forskare. Men vilken makt har politiker att forma vår 
framtid? Vad kan egentligen forskarna säga om hur vi ska agera?  

När Greta talar om forskare tycks hon mena naturvetenskaplig forsk-
ning. Nästa steg vore att ta in kunskapen från samhällsvetenskaplig forsk-
ning. Med den kommer insikten att framtiden inte formas av (enbart) 
politiker och andra makthavare. Med den väcks frågor om vilken slags 
och vems framtid som representeras i ideologier, strategier och politiska 
program. I den mån framtiden ens låter sig medvetet formas av männi-
skan, så är det i form av en mycket komplex interaktion av aktörer och 
samhällsprocesser. Detta visas i sociologiska arbeten – såsom exempelvis 
Rosas teori om social acceleration. Förändringsarbetet brådskar, men 
varken koldioxidmolekylernas existens i atmosfären eller samhällets glo-
bala komplexitet kan vi önsketänka oss bort. Samtidigt ska inte ett socio-
logiskt resonemang om komplexitet och sammanvävdhet hindra från att 
faktiskt peka ut en specifik grupp individuella aktörer som bör känna sig 
extra träffade när det gäller ansvaret att forma framtiden: nämligen de 
superrika. De har enorm makt, faktiska resurser att bygga framtid, liksom 
resurser att förstöra och förhindra förverkligande av andras framtidsvis-
ioner (Sayer 2016). Hur ska vi känna hopp när Elon Musk, Jeff Bezos och 
andra rika dårar fantiserar om en framtid på annan planet?     

Framtidshopp 
Hoppet måste bygga på att behålla framtiden som något positivt, som 
alltjämt full av möjligheter. Minimalisterna – och andra liknande rörelser 
– talar om den livskvalitet som ligger i att satsa på det mindre, det sma-
lare, det långsammare. Jobba mindre, konsumera mindre, stressa mindre. 
Även i mina egna studier av människor som ställer om sin livsstil mot 
minskad konsumtion ser jag tydliga tecken på dessa positiva erfarenheter. 
Och jag tror, liksom Uggla, att det finns reell förändringspotential i dessa 
erfarenheter. Livsstilsomställning handlar inte enbart om att fungera som 



  
119 

  

smörjmedel för höghastighetssamhället. Oro, ambivalens och dilemman 
präglar vår tillvaro. Samtidigt kan vi också omfamna den öppenhet och 
utrymme för reflexivitet, engagemang, och kreativitet denna osäkra till-
varo innebär (Ojala 2016; Höijer et al. 2006). Jag tror att de dilemman 
och den ambivalens som vi kan uppleva som enskilda i vardagen och som 
kollektiv är en viktig förändringsfaktor. Individer, motrörelser och politik 
bör, faktiskt helt i logisk enlighet med Rosas teoretiska modell, direkt 
kunna påverka och sakta ned livets tempo och återskapa framtiden som 
inte bara hot utan som något hoppfullt. Att peka på motrörelser som inget 
annat än residualer eller smörjmedel för höghastighetssamhället är att 
bortse lite för mycket från den sociala och kulturella verklighetens hetero-
genitet. Spelar sådant som ekologisk odling, semesterlagstiftning, idrotts-
föreningars aktiviteter, fikapauser, bokläsning i soffan, motion och univer-
sitetsstudier ingen roll? Individuella och kollektiva motkrafter behöver 
hitta ett sätt att bekämpa nuets kontraktion, alltså att inte låta framtiden 
jaga i kapp nuet. Framtiden behöver finnas där borta, en bit bort, som 
något vi vill röra oss emot.  
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8. Natur, naturligt och dualismens tyranni  

Ulrika Olausson  
 
 
Vad menar vi egentligen med natur och vad betraktar vi som naturligt? Vi 
har alla en mängd förgivettagna idéer om detta och frågan kan därför vid 
första anblick tyckas märklig. Men faktum är att det inte finns någon 
enhetlig eller beständig definition av vare sig naturen eller det naturliga. 
Precis som allt annat i vårt uppmärksamhetsfält tolkar vi detta genom 
våra egna socialt och individuellt formade mentala filter, och naturen till-
skrivs olika attribut beroende på sammanhang. I det här kapitlet behand-
lar jag därför – utan att utesluta förekomsten av en objektiv verklighet – 
”naturen” och det ”naturliga” som socialt konstruerat och kontextuellt 
betingat.  

 
It is specific social practices … which produce, reproduce and transform 
different natures and different values … These practices structure the re-
sponses of people to what is deemed to be the “natural”. (Macnaghten & 
Urry, 1998:2) 

 
”The world has to be made to mean”, påstår Stuart Hall (1995:355) följd-
riktigt, och kokar samtidigt ner detta skapande av mening – eller betydelse 
– från sociala praktiker i allmänhet till diskursiva praktiker i synnerhet, 
vilket sätter fokus på all typ av kommunikation. Naturen tillskrivs en 
mängd olika betydelser i medierna, i populärkulturen, i litteraturen, i poli-
tiken, i kampanjer, i vardagspratet – ja, listan på kommunikativa fora där 
naturen (re)konstrueras diskursivt kan göras nästan hur lång som helst. 
Den subjektiva karaktären av meningsskapandet innebär således att natu-
ren inte kan ses som någonting homogent och objektivt, kännetecknat av 
konsensus, utan snarare som en mångfald av diskursivt konstruerade na-
turer, ofta kontrasterande till sin karaktär och därför konfliktpräglade.  

En mängd samhällsaktörer med olika typer av intressen deltar i de dis-
kursiva kamperna om definitionsmakt och tolkningsföreträde. Den som 
har makten att definiera naturen vinner också legitimitet för sina intressen. 
Om exempelvis politiska åtgärder inom miljöområdet ska accepteras av 
medborgarna eller ej beror på vilka karaktäristika av naturen som kom-
munikativt lyfts fram och vilka som får stå tillbaka. Begripliggörs naturen 
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inte som hotad och sårbar, framstår det förstås som onödigt att reglera 
verksamheter inom näringsliv och industri eller att ålägga individen att 
exempelvis sortera sopor för att skydda den. På samma sätt söker de 
marknadsaktörer som är beroende av exploatering av naturen att fram-
ställa naturen som ”resurs”, vars värde kan mätas i hur mycket de kan dra 
nytta av den. Men det är inte enbart i det offentliga samtalet som kampen 
om tolkningsföreträde till naturen och det naturliga återfinns. Längre fram 
i kapitlet visar jag hur den tar form även i vardagskommunikationen.  

Även om de diskursiva kamperna om definitionsmakten över naturen är 
många, kan man konstatera en grundläggande diskursiv människa-natur-
dualism som genomkorsar de flesta konstruktioner, oaktat deras inbördes 
olikheter (Cronon, 1996). Dualismen innebär kort sagt att naturen är där 
människan inte är. Antagandet att människan står utanför naturen repro-
duceras diskursivt genom ett dualistiskt och naturaliserat språk, där vi 
spontant separerar naturen från samhället och där vi skiljer djuren från 
människan. Nästa avsnitt handlar om det.  

Människa-natur-dualismen 
Utifrån mitt forskningsintresse i miljökommunikation ber jag ibland mina 
studenter från olika delar av världen att förklara vad natur är för något. 
Vad är det som kännetecknar natur och i så fall särskiljer den från det som 
inte är natur? Dessa studenter, som studerar masterprogrammet 
Sustainable Communication, har alltså ett särskilt intresse för hållbarhet, 
och man kan därför tycka att de om några borde ha en utvecklad förstå-
else av just naturen. Nästan undantagslöst svarar de: ”Natur är vildmark. 
Områden som är orörda av människan”. Studier har visat att det här är 
ett förgivettagande som många av oss bär på (Olausson, 2020) och bild-
googlar man ordet ”natur” är det just bilder av landskap i avsaknad av 
människor som dyker upp. Så snart människan gör entré på scenen för-
svinner den rena, ursprungliga naturen, och därför framstår den inte som 
natur längre.  

Denna djupgående diskursiva klyfta mellan människa och natur 
(re)konstrueras i de flesta sammanhang; i politiken, medierna, vetenskap-
en, vardagspratet etc. Här framställs naturen som den avvikande ”andra” 
– skild från och annorlunda än människorna och samhället. I dessa pro-
cesser av ”andrafiering” framställs dessutom naturen i huvudsak som 
underordnad människan – subjektet – och hennes behov; naturen blir till 
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objektet att bemästra och utnyttja för egna syften (Uggla, 2010; Uggla & 
Olausson, 2013).  

Konstruktionerna av människa-natur-förhållandet kan vara högst varie-
rande, men ändå göda den dualistiska relationen. Forskning har exempel-
vis identifierat fall där maktförhållandena framställs som de omvända, 
dvs. när människan konstrueras som det underordnade objektet och natu-
ren som det dominerande subjektet (Olausson 2020; Olausson & Uggla 
2021). Vidare visar Uggla (2018) i en studie av EU:s policy om biologisk 
mångfald, hur flera delvis motsägelsefulla teman möts, t.ex. att människan 
både använder och förstör naturen och är beroende av och tar hand om 
den. Men dualismen består.  

 
For, of course, to speak of man [sic] intervening in natural processes is to 
suppose that he might find it possible not to do so, or to decide not to do 
so. Nature has to be thought of…as separate from man, before any ques-
tion of intervention or command…can arise. (Williams, 2005:76) 

 
Den diskursiva konstruktionen av naturen som den ”andra” – i vilken 
form den än antar och vare sig naturen subjektifierats eller objektifierats i 
processen – utgör alltså grunden för en djupgående separation mellan icke-
mänskliga livsformer och mänskliga och har på så sätt inneburit att vi 
förfrämligat naturen. 

Pattberg (2007) beskriver hur alla de föreställningar som är knutna till 
människa-natur-dualismen tillsammans formar en ”dominansideologi” 
som underbygger och legitimerar den exploatering och ödeläggelse av 
land, hav och icke-mänskliga livsformer som idag nått exceptionella ni-
våer. I takt med samhällets modernisering har naturen i ökande grad blivit 
något för människan att bemästra, kontrollera och dominera, vilket för-
stås kräver en förståelse av henne som något fullständigt annat än och 
överlägset alla andra livsformer.  

Att de flesta av oss bär på ett förgivettagande om att naturen ska rätta 
sig efter människans vilja, är ganska lätt att identifiera även på mikronivå. 
Om vi exempelvis har ett träd utanför sommarhuset som ger skugga på 
altanen, tar sig nog de flesta soldyrkare rätten att ta bort trädet utan att 
reflektera mycket över beslutet. Eller om ett rådjur passerar vägen framför 
bilen, tänker säkert många av oss just att rådjuret korsar vägen – inte att 
vägen korsar skogen. För mina studenter brukar jag berätta om det ny-
byggda bostadsområdet på hemorten, vackert beläget nära sjön men ändå 
med anknytning till tätorten. Många var de som ville flytta dit, eftersom 
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det ju är attraktivt att bo ”nära naturen”. När det senare visade sig att 
naturen innebar en del mygg (eftersom bostäderna låg vid en sjö!), blev det 
andra tongångar. Då handlade det inte om att anpassa sig efter den natur 
man ville närma sig utan naturen fick snällt anpassa sig efter de mänskliga 
önskningarna, och diverse myggutrotningsanordningar införskaffades.  

Dominansideologin genomsyras på detta sätt av antropocentrism, vilket 
betyder att naturens existensberättigande först och främst ligger i funkt-
ionen som ”resurs” för människan att förfoga över, göra sig av med eller 
exploatera efter behag (Cronon, 1996). Dessvärre präglas även hållbar-
hetsdiskursen av detta perspektiv (Uggla, 2018). Naturen tillskrivs exem-
pelvis inte något inneboende värde i FN:s Agenda 2030 med dess 17 glo-
bala hållbarhetsmål (Kopnina, 2019); det är för människans skull som 
naturen måste skyddas och hållbarhet uppnås. Kritikerna menar att en 
instrumentell användning av naturen kommer till uttryck i målen, t.ex. för 
att utrota fattigdom och bekämpa klimatförändring och gör också gäl-
lande att målen överlag prioriterar ekonomin istället för planeten trots att 
den senare föder både de sociala och ekonomiska systemen. Vidare kan 
man notera att vissa benämningar inom hållbarhetsdiskursen, t.ex. ”eko-
systemtjänster” inte enbart avspeglar en antropocentrisk logik utan även 
en kommersiell sådan. På detta vis reproduceras och naturaliseras såväl 
människans separation och överordnade position gentemot naturen som 
det marknadsekonomiska systemet, vilket med sin utopiska ambition om 
ständig tillväxt utgör själva roten till hållbarhetsproblemen (Maeseele & 
Raeijmaekers, 2017).  

Den antropocentriska tanke- och språkfiguren i vilken människan ställs 
i centrum är ohållbar i längden. Även om vi är obönhörligt invävda i de 
ekologiska systemen och obalanser i dessa äventyrar vår existens, måste vi 
också erkänna och vörda den icke-mänskliga naturen som en värld med 
sina egna, icke-mänskliga skäl för att vara som den är (Cronon, 1996; 
Naess, 2016). Ett sådant biocentriskt perspektiv, där människan blir en 
jämställd aspekt i en mer-än-mänsklig värld (Abram, 1997), är nödvändigt 
för att dualismen natur-samhälle ska vittra sönder till förmån för en upp-
levelse av intim sammanflätning med alla livsformer. När hållbarhetsdis-
kursen istället reproducerar människa-natur-dualismen och även det an-
tropocentriska perspektivet, är risken stor att hållbarhetsarbetets syfte 
motverkas, åtminstone på längre sikt. Det är nämligen just dessa diskur-
siva konstruktioner som utgör den legitimerande grunden för exploate-
ringen av naturen och utrotningen av icke-mänskliga livsformer (Abram, 
1997).  
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Det naturliga 
Givetvis är de diskursiva konstruktionerna av ”naturen” nära relaterade 
till vad som framställs som ”naturligt”. Vad är att betrakta som av natu-
ren skapat och vad är att betrakta som något annat? För att återigen låta 
mina masterstudenter tjäna som exempel brukar jag – när vi diskuterar 
naturens pluralistiska och konfliktpräglade natur – visa dem en bild på en 
betande ko och ställa frågan ”är det här natur/naturligt?” Vanligtvis ser de 
först lite förvånade ut och misstänker en kuggfråga, men så säger de lite 
tveksamt ”ja, det är klart att det är natur. Det är ett djur som betar gräs”. 
Men sedan börjar de reflektera över sitt spontana antagande, för hur går 
det ihop med deras tidigare definition av ”genuin” natur – att den ska 
vara orörd av människan? För visst kan man argumentera för att kon, 
som onekligen är framavlad för att tillfredsställa mänskliga behov i form 
av kött och mejerivaror, är en mänsklig uppfinning. Det finns ju inga 
vilda, av människan orörda, kor. Att det råder diskursiva kamper om just 
det naturliga med boskap, illustreras av följande citat från en studie om 
hur djurhållning och köttätande legitimeras i diskussioner på sociala me-
dier (Olausson, 2018): 
 

I.J.: My kid learned in school that when cows fart the air is poisoned. I say, 
No, it’s not the cows, but all the factories, cars and people that poison the 
air…. 
K.T.: You can’t just say “no” to facts, not insofar as modern animal hus-
bandry on an industrial scale is classed under factories and people instead.  
But it’s still the meat/cow itself that requires energy and is the cause of 
emissions….  
 

Ko-exemplet sätter fingret på meningsskapandets komplexitet och på de 
diskursiva kamperna – även i vardagssamtalen – om tolkningsföreträde till 
vad som är att betrakta som natur och naturligt.  

Idén om att djuren är oss underordnade och att deras funktion är att 
tjäna människans syften är självklar hos många av oss. Det gäller inte 
minst djurens roll som människoföda. De flesta av oss är präglade att 
betrakta, och tala om, dessa kostvanor som fullständigt naturliga. Studier 
har påvisat fyra huvudsakliga legitimeringsstrategier (the four N’s) som 
används för att försvara köttätande trots att kött är vetenskapligt associe-
rat med negativa effekter för hälsa och miljö (Olausson, 2018; Piazza m.fl, 
2015): det är naturligt (natural) – människan är jägare och rovdjur; nor-
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malt (normal) – människan äter kött, det har alltid varit så; nödvändigt 
(necessary) – vi mår bäst om vi äter kött; och dessutom är det najs (nice) – 
kött smakar gott och det är trevligt att se tamdjur i de öppna landskapen. 
Dessa legitimeringsstrategier handlar om mer eller mindre förgivettagna 
föreställningar och värderingar som majoriteten av oss internaliserat redan 
som barn.  

Legitimeringsstrategierna utgör grundbultar i den ideologi som Melanie 
Joy (2011) kallar carnism, vilken formar våra föreställningar om köttet, 
äggen och mejeriprodukterna vi konsumerar. Carnism, som reproduceras 
diskursivt när vi t.ex. tillämpar legitimeringsstrategierna, innebär att vi 
utan minsta ifrågasättande älskar vissa djur, t.ex. hundar i vår kultur, 
samtidigt som vi med nöje äter andra, t.ex. grisar och kor, utan att egent-
ligen veta eller kunna argumentera för varför. Utan att tveka äter vi till 
och med djurens barn: kycklingar, kalvar och lamm, de senare med extra 
förtjusning. Dessa barn har helt enkelt definierats och diskursivt rekon-
struerats som delikatesser för människan att njuta av, inte som individer 
med rätt till sina egna liv.  

 

Dualismens tyranni 
Mot bakgrund av ovanstående vill jag hävda att människa-natur-
dualismen utgör en tyrannisk språk- och tankestruktur. Genom att repro-
duceras diskursivt håller den oss fängslade i existentiell separation och 
hindrar oss från att uppfatta och uppleva att vi utgör en sömlös helhet 
tillsammans med så många andra livsformer än dem i mänsklig form.  
Risken är påtaglig att om mänskligheten inte vänder sin uppmärksamhet 
till sammankopplingen mellan allt liv, kommer de globala megaproblem vi 
står inför inte att kunna lösas för gott. Vi kan lindra symptomen och finna 
tillfälliga lösningar, men så länge vi lever med separation i våra sinnen och 
ser oss själva som överordnade allt annat, kommer nya och allvarligare 
problem snabbt att dyka upp runt hörnet. 

I grund och botten handlar det om att ta ytterligare ett utvecklingssteg 
som människor, så att definitionen av en ut-grupp inte längre behövs för 
att det ska vara möjligt för oss att forma vår egen identitet (jfr Mouffe, 
2005). För det är först när naturen blir del av vår identitetsmässiga in-
grupp – när dualismen upplösts – som omsorgen om den mer-än-
mänskliga världen kan bli självklar. 
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The ecological crisis – or Gaia’s main problem – is not pollution, toxic 
dumping, ozone depletion, or any such. Gaia’s main problem is that not 
enough human beings have developed to the postconventional, worldcen-
tric, global levels of consciousness, wherein they will automatically be 
moved to care for the global commons. (Wilber, 2000:137) 

 
Men går det att undkomma dualismens tyranni om den nu är strukturellt 
betingad – inbyggd i språket? Här närmar vi oss frågan om vårt agentskap 
i förhållande till dessa strukturer (Berger & Luckman, 1966) och avstår 
från att lägga en deterministisk syn på detta förhållande. Även om männi-
ska-natur-dualismen ligger djupt inbäddad i vårt tänkande och språk är vi 
som individer inte maktlösa och oförmögna att bidra till förändring. För 
visst är det så att språket å ena sidan kan befästa och göda separerande 
strukturer, vilket den oreflekterade kommunikationen gör – på så vis är 
strukturerna dominanta – men kommunikation har också den fantastiska 
potentialen att den kan bidra till förändring, och det är här vi finner 
agentskapets kraft.  

På samma sätt som språket och kommunikationen formas av vårt sam-
hälle och vår kultur, kan samhället och kulturen alltså vitaliseras och 
transformeras med hjälp av vår kommunikation (Fairclough, 1995). Vi 
behöver helt enkelt inte betrakta det dualistiska tänkandet och kommuni-
cerandet som om det vore självklart. I ett kritiskt teoretiskt perspektiv är 
maktutövning som allra effektivast när den tar formen av naturaliserade – 
förgivettagna – betydelser (Hall, 1996). Maktutövning via våld eller tvång 
är synlig, men maktförhållandena som reproduceras av människorna 
själva genom oreflekterad kommunikation är svåra att blottlägga 
(Gramsci, 2000). Det var till exempel inte så väldigt länge sedan som det 
sågs och kommunicerades som något ”naturligt” att enbart män skulle ha 
rösträtt, vilket återskapade och gödde de patriarkala maktförhållandena. 
För att göra sig fri från de separerande strukturer som språket håller oss 
fängslade i, måste vi alltså börja granska, ifrågasätta och avnaturalisera 
det (Machin & Mayr, 2012). Detta gör det möjligt för oss att påverka de 
språkstrukturer som begränsar och kapslar in vårt tänkande och hand-
lande i trögrörliga men definitivt inte statiska normer. 

Men att avnaturalisera betydelser i språket är lättare sagt än gjort, och 
att med enbart vilja och intellekt ta sig an detta är nästan på förhand dömt 
att misslyckas. Är det möjligt att integrera människa-natur-dualismens 
upplösning på ett djupare och mer intuitivt plan? Det avslutande avsnittet 
handlar om det.  
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Från ord till upplevelse 
Semiotikerna (t.ex. Peirce, 1992; Saussure, 1959) påpekade tidigt att allt 
språk bara är symboliskt. Vare sig det handlar om det talade ordet, det 
skrivna ordet eller visuella tecken, så är dessa bara re-presentationer av 
något annat. Detta innebär att betydelserna de ska symbolisera inte är 
givna utan att de varierar starkt mellan olika individer, kollektiv och hi-
storiska och kulturella sammanhang. Och om vi tänker efter, så säger oss 
ett objekts benämning – dess språkliga symbol, dess tecken – heller ingen-
ting om dess egenskaper, former eller uttryck. Ändå tror vi gärna att vi 
lärt oss något om en fågel, en svamp eller ett träd när vi lärt oss dess 
namn.  

Som Elisabeth Dickinson (2013) konstaterar, samlar de flesta männi-
skor namn istället för information om och upplevelser av andra livsfor-
mer. Men genom att avstå från detta namngivande – när vi låter bli att 
definiera ett objekt med ett specifikt språkligt tecken – kan vi öppna upp 
för en gränsöverskridande upplevelse av närhet och förening. Studier har 
nämligen visat, att just frånvaron av mänsklig kommunikation och namn-
givning är avgörande för upplevelsen av sammankoppling med naturen. 
Carbaugh och Boromisza-Habashi (2011:114) kallar en sådan erfarenhet 
”an expressive coexistence with nature, albeit one of an unnameable 
kind”. Enligt Tema Milstein (2008), blir våra försök att verbalt återge 
sådana djupt meningsfulla människa-natur-upplevelser i själva verket ett 
verbalt ”inkapslande” av upplevelsen, som leder till en separation från den 
naturaspekt vi försöker begreppsliggöra. 

En genuin upplevelse av sammankopplingen mellan olika livsformer lå-
ter sig alltså inte fångas med de trubbiga kommunikationsredskap vi har 
tillgång till genom språket. Detta blir uppenbart även i Abrams (1997:21) 
försök att sätta ord på sin ”uttrycksfulla samexistens” med olika natur-
aspekter. Som framgår av citatet nedan lyckas inte heller han förmedla 
denna utan objektifieringen av en ”annan”. 
 

It was as if my body in its actions was suddenly being motivated by a wis-
dom older than my thinking mind, as though it was held and moved by a 
logos, deeper than words, spoken by the Other’s body, the trees, and the 
stony ground on which we stood.  

 
När vi försöker förmedla upplevelser av sammanlänkning kommunikativt, 
blir alltså effekten oftast den motsatta, nämligen en reproduktion av män-
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niska-natur-dualismen. Den här begränsningen är dock inte allmängiltig 
utan typisk för språkgemenskaperna i den (nord)västliga, industrialiserade 
delen av världen. Det är framförallt här den som erfar språkligt separeras 
ifrån det som erfars, den externa världen skiljs från den interna, och org-
anismen avgränsas från miljön (Milstein, 2008). I en studie av ursprungs-
befolkningars förhållande till naturen konstaterar Valladolid och Apffel-
Marglin (2001) en sinnenas konversation mellan alla naturaspekter. Detta 
samtal är varken bokstavligt (lingvistiskt) eller metaforiskt (begreppsligt) 
utan snarast ömsesidigt verkligt och fullständigt icke-antropocentriskt, 
dvs. det kretsar inte kring den mänskliga kommunikationen.  
 

Whenever I quiet the persistent chatter of words within my head, I find this 
silent or wordless dance always going on – this improvised duet between 
my animal body and the fluid, breathing landscape that it inhabits. (Abram, 
1997:53) 

 
Det finns alltså inga ord som lämpar sig för att beskriva de gränsöverskri-
dande ögonblicken, då dualismen mellan subjektet som varseblir (männi-
skan) och objektet som varseblivs (naturen) kollapsar. Den stund vi erfar 
att ”både den som varseblir och det som varseblivs är gjorda av samma 
stoff” (Abram, 1997:67, min övers.) kollapsar människa-natur-dualismen 
utan att vi egentligen gjort några viljemässiga försök att förändra någon-
ting. Naturen har helt spontant tagit plats i in-gruppen och det finns ingen 
”annan” att vare sig exploatera eller vårda.  

Möjligen är det till och med så, att vi på detta sätt – genom den ordlösa 
sammankopplingen med naturen – även kan bidra till att överbrygga sepa-
rationen och ”andrafieringen” människor emellan. För visst kan Abram 
(1997) ha en poäng, när han föreslår att den pågående skövlingen av icke-
mänskliga omgivningar och utrotningen av icke-mänskliga livsformer 
också är orsaken till söndringen, disharmonin och tillitsbristen i de mänsk-
liga relationerna. Om nu separationen mellan människa och natur enbart 
utgörs av en tyrannisk tanke- och språkstruktur, som skymmer blicken för 
den sömlösa helheten av allt liv, är det inte osannolikt att övergreppen på 
det vi benämnt som naturen får effekter även bortom sig själva.27 

 
27 Kapitlet bygger på Olausson, Ulrika (2022). Dualismens tyranni: Nio etiska principer 
för hållbar kommunikation. Göteborg: Lassbo förlag.  
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9. Den minimalistiska familjen: mellan dröm och 
verklighet. 

Helen Peterson & Jenny Alsarve 
 

Inledning 
I det här kapitlet anlägger vi ett familjeperspektiv på minimalism, det vill 
säga den livsstil som innebär att kraftigt reducera och begränsa antalet 
ägodelar (Martin-Woodhead, 2021; Uggla 2019). Med utgångspunkt i en 
explorativ, kvalitativ ansats undersöks beröringspunkter mellan en mini-
malistisk livsstil och familjepraktiker. Kapitlet har hämtat inspiration från 
Ylva Ugglas artikel i Sociologisk forskning: “Taking back control. Mini-
malism as a reaction to high speed and overload in contemporary society” 
(2019). Artikeln bygger på en analys av tre populära böcker om den mi-
nimalistiska livsstilen, författade av fyra välkända bloggare och föresprå-
kare av minimalism. Ett motiv till den minimalistiska livsstilen beskrivs i 
böckerna vara att uppnå frihet och ett meningsfullt liv genom att ha mer 
tid för vad som är viktigt i livet, nämligen familj och vänner (Uggla, 2019, 
s. 241, 243). Uggla citerar en av förespråkarna som förklarar att ”den 
minimalistiska familjen” föddes när han och hans familj tillsammans bör-
jade göra sig av med ägodelar som distraherade dem (Uggla, 2019, s. 240). 
I övrigt figurerar dock inte familjen eller familjepraktiker i Ugglas artikel. 
Vi vill därför, genom att anlägga ett familjeperspektiv, bidra med nya 
insikter gällande minimalistiska livsstilar. Böckerna som Uggla analyserar 
är författade av fyra medelålders nordamerikanska män och Uggla reflek-
terar själv över hur hennes urval av texter kan ha påverkat resultatet, 
bland annat avseende hur deras narrativ väver samman karriär, konsumt-
ion och status. För att synliggöra andra, kompletterande perspektiv på 
minimalism och alternativa motiv till en minimalistisk livsstil har vi till-
lämpat ett strategiskt urval. Vår studie bygger därför på en analys av mi-
nimalistiska narrativ förmedlade i text på en svensk blogg där berättelser-
na producerats av en ung mamma med små barn. 

Syftet med kapitlet är att undersöka hur familjen konstrueras, tolkas 
och begripliggörs i minimalistiska narrativ. Analysen vägleds av en fråge-
ställning som liknar den Uggla formulerade (2019, s. 239), men här form-
uleras frågan med tillägget som orienterar intresset mot familj: Vad inne-
bär det att leva ett minimalistiskt liv som familj? Med utgångspunkt i ka-
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pitlets teoretiska ramverk, vilket presenteras i nästkommande avsnitt, kan 
frågan också formuleras såsom: Vilka familjepraktiker påverkas av en 
minimalistisk livsstil? 

Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 
Minimalistiska livsstilar 
Minimalism kan beskrivas som ett spektrum av olika levnadssätt och 
skilda tankar, idéer och praktiker om enkelhet och att leva ett så kallat 
enkelt liv (Martin-Woodhead, 2021). Betoningen ligger ofta på antingen 
minskad konsumtion och reducerad materiell ackumulation eller på mins-
kad produktivitet, färre åtaganden och mindre fokus på lönearbete 
(Meissner, 2019). En minimalistisk livsstil kan sålunda innefatta allt från 
att reducera sin bostadsyta, arbeta deltid, dra ner på utgifter, minska kon-
sumtionen eller endast konsumera miljövänliga och ekologiska produkter, 
reducera ackumulationen av prylar i hemmet, till att eftersträva en mini-
malistisk estetik i hemmets inredning och utformning med fokus på kvali-
tet (Mangold & Zschau, 2019; Pangarkar et al., 2021; Wilson & Bellezza, 
2021). Ett personligt fjärmande från materiella, individuella behov finns 
dock vanligtvis med som en kärnpunkt, liksom att bidra till en mer hållbar 
konsumtion på samhällsnivå (Martin-Woodhead, 2021; Meissner, 2019). 
Vanligen kopplas dessa livsstilsval även till förväntningar på ökat person-
ligt välmående, lycka, minskad stress och minskade bekymmer (Kang et 
al., 2021; Lloyd & Pennington, 2020; Matte et al., 2021). 

Uggla (2019) tolkar den minimalistiska livsstilen som ett uttryck för 
motstånd mot vårt nuvarande accelererande höghastighetssamhälle (jfr. 
Rosa, 2015). Hon lyfter fram tre överlappande teman som centrala i de 
minimalistiska narrativ hon analyserar: berättelser om livsstilsförändring, 
identitetskonstruktion samt konstruktionen av tid och tempo. Livsstilsför-
ändringen beskrivs med hjälp av kontraster där livet före präglas av stress, 
missnöje, depression, frustration, ohälsa och överbelastning på jobbet. 
Vändpunkten blir ett uppvaknande och en insikt om att ägandet och ack-
umulerandet av materiella objekt inte leder till ett lyckligt liv. Att äga 
mindre och reducera överbelamringen av saker beskrivs som ett redskap 
för att känna sig fri, kunna leva ett autentiskt liv, följa sin passion i livet 
och uppnå självförverkligande (Uggla, 2019). 

Identiteten före livsstilsförändringen beskrivs i termer av självbedrägeri, 
alienation, likgiltighet, vilsenhet medan identiteten efter karaktäriseras av 
reflexivitet, självmedvetenhet, autonomi, mål och mening. Att leva ett 
minimalistiskt liv innebär dock också disciplin, att skapa nya rutiner och 
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leva i enlighet med regler och prioriteringar och att fortsätta att utvecklas 
(Uggla, 2019). Tempo och tid är centralt i de minimalistiska narrativen 
även om de i detta avseende också präglas av motsägelser. Narrativen 
handlar å ena sidan om motstånd mot ett accelererande tempo i samhället, 
att sakta ner och hitta en naturlig livsrytm, bättre anpassad till våra krop-
par och vårt psyke. Å andra sidan handlar det också om att medvetet ar-
beta mot långsiktiga snarare än kortsiktiga mål och att i samband med 
dessa mål uppnå produktivitet och effektivitet (Uggla, 2019). 

I en annan studie av minimalistiska narrativ i böcker och på bloggar 
synliggörs paradoxen att minimalistiska narrativ som förespråkar minskad 
konsumtion samtidigt kan uppmuntra till nya former av konsumtion 
(Meissner, 2019). Det handlar då om smart konsumtion som karaktärise-
ras av att eftersträva hög kvalitet på kläder och en särskild form av inred-
ningsestetik (jfr. Wilson & Bellezza, 2021). Minimalistiska narrativ kriti-
seras i den studien också för att undvika makroekonomiska analyser och 
använda vaga begrepp utan tydliga definitioner, såsom ’röra’ (eng. mess), 
’överkonsumtion’ (eng. excess), ’enkelhet’ (eng. simplicity). Betoningen på 
att hantera problem på mikronivå bidrar till att dölja och maskera de 
verkliga problemen på makronivå som, framför allt, handlar om det kapi-
talistiska samhällets ensidiga inriktning på ekonomisk tillväxt och expans-
ion och dess återverkningar på miljön (Meissner, 2019; jfr. Soneryd & 
Uggla, 2011). Samma vaghet och avpolitisering utmärker dessutom de 
minimalistiska narrativ som uppmuntrar till att rensa ut såväl materiella 
objekt som relationer, förpliktelser, sociala ritualer och släktträffar om de 
upplevs som för mycket (Meissner, 2019). 

Forskning om närliggande områden som kopplar konsumtionsmönster, 
ägande och objekt till strategier för att hantera överflöd, oreda och kaos 
och uppnå balans och harmoni i vardagen är likaså relevant för vår studie 
(Löfgren, 2017). Tidigare forskning har visat hur ägodelar, genom me-
ningsskapande, vävs ihop med vår identitet och att handlingen att göra sig 
av med saker kan vara en psykologisk och emotionell process (Roster, 
2014). Konsumtionsvaror omgärdas av, och är bärare av, kulturell mening 
som överförs från det omgivande samhället till den enskilde konsumenten 
genom sociala ritualer, det vill säga, upprepade symboliska och kollektiva 
handlingar som utförs enligt särskilda regler och syftar till att bekräfta och 
stärka gruppidentiteter (McCracken, 1986). Materiella objekt blir således 
till ägodelar när de förs in i ett hushåll där de inte bara ges en praktisk 
tillämpning, utan också får en kulturell mening (McCracken, 1986). 
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Konsumtion i sig kan också förstås som vardagliga ritualer, som skapar 
positiva känslomässiga upplevelser av solidaritet och samhörighet när de 
utförs av människor i interaktion med varandra. Exempel på denna typ av 
ritualer kan vara gemensamma aktiviteter såsom att gå ut och äta, ge pre-
senter, handla tillsammans och resa, vilka alla är praktiker som kan förena 
en familj (Boström, 2021). Objekt, som genom konsumtion blir till ägode-
lar, blir till materiella manifestationer av dessa ritualer. Ägodelar kan 
följaktligen vara nära sammanflätade med familjepraktiker, både praktiskt 
och kulturellt. Relationen mellan dessa familjeritualer och de minimalist-
iska livsstilarna har dock inte djupare utforskats i tidigare forskning. 
 
Familjepraktiker 
I det här kapitlet ligger fokus på att undersöka hur den minimalistiska 
livsstilen framställs och förstås i relation till familjepraktiker. Familjeprak-
tiker är vardagliga praktiker som består av aktiviteter och praktiker som 
antingen genomförs på regelbunden basis i vardagen eller som mer säll-
synta, men signifikanta, ceremonier och ritualer, med syfte att upprätt-
hålla och reproducera den sociala institutionen som familjen utgör (Mor-
gan, 1996). Genom begreppet ’familjepraktiker’ undviker vi att definiera 
och avgränsa vad en familj är såsom en stabil och given enhet, struktur 
eller funktion (Morgan, 2019). Familj är tvärtom någonting som ’görs’ i 
de vardagliga praktikerna och genom sociala aktiviteter baserade på käns-
lor, skyldigheter, ömsesidighet och beroenden (Morgan, 2019). Praktiker-
na konstruerar ständigt familjer, men förnyar och omformar dem dessu-
tom. Praktikerna i sin tur ges mening genom att de reproducerar och upp-
rätthåller sociala relationer och band med familjemedlemmar (Morgan, 
2011). Här finns ett avsiktligt cirkulärt resonemang: familjer definieras 
genom praktikerna och praktikerna definieras genom att de involverar 
familjer. Familj, och vem som ingår i en familj och omfattas av en känsla 
av ’vi’, blir på detta sätt flexibelt, kontextberoende och en empirisk fråga 
att undersöka. 

Rent konkret handlar familjepraktiker om göromål i vardagen såsom 
matinköp och matlagning, påklädande och badande av barn. Det kan 
också handla om aktiviteter som inte äger rum varje dag men ändock är 
återkommande, exempelvis födelsedagsfiranden (Ahlberg, 2008). Familje-
praktiker kan också involvera aktiviteter som är mer abstrakta och till 
karaktären relationsorienterade, emotionella och kommunikativa såsom 
att avsätta tid för att umgås och ge emotionellt stöd och uppmuntran. 
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Prat, samtal och så kallade talhandlingar utmärker därför många familje-
praktiker (Morgan, 2011). 

Familjepraktiker tilldrar sig ofta i hemmet, men de syftar också till att 
konstruera ett hem som en plats associerad med särskilda aktiviteter, 
emotioner och förkroppsligade upplevelser. Det är där vi kan koppla av i 
soffan, känna oss trygga eller tvärtom maktlösa och instängda (Morgan, 
2020). Inte bara plats, men också tidsdimensionen är central för familje-
praktiker. Det handlar rent praktiskt om att planera tid tillsammans, passa 
tider, och att skapa rutiner enligt scheman men också om mobilitet (att 
lämna hemmet) eller övergångar som markerar tid (exempelvis att bli 
sambo, bli föräldrar) (Morgan, 2020). Familjepraktiker är också nära 
sammanlänkade med hur kön görs (jfr. Morgan, 1999), dvs. familj görs 
inte hursomhelst utan är också kopplat till sociala strukturer. Även om 
familjelivet, genom detta perspektiv, ses som något föränderligt är familje-
praktikerna alltid förankrade i historiska och sociala kontexter (Smart & 
Neale, 1999). 

Metod och material 
Bloggar som forskningsmaterial 
Materialet som analyseras i det här kapitlet består av texter vilka publice-
rats på en offentligt tillgänglig webbplats som vanligtvis refereras till som 
en blogg. En blogg är en personlig dagbok på webben som uppdateras 
kontinuerligt och oftast är öppen för kommentarer från dess läsare 
(Svenska Akademin, 2021). Den kan ha karaktären av vardagliga dagbok-
santeckningar eller behandla mer specifika teman (Parker Webster & 
Marques da Silva, 2013). Bloggar har alltmer kommit att uppmärksam-
mas som ett lättillgängligt och potentiellt rikt forskningsmaterial, lämpligt 
för analys av såväl samhällsfenomen som individuella upplevelser (Kurtz 
et al., 2017). 

Vi har valt att studera denna särskilda typ av textmaterial med anled-
ning av ämnet för analysen. Minimalism är nämligen ett ämne som har 
debatterats och spridits av främst just bloggare och journalister (Kang et 
al., 2021; Uggla, 2019). En blogg utgör därför en typ av textmaterial som 
lämpar sig väl för en studie som syftar till att bidra till en fördjupad kun-
skap om hur minimalism kan förstås och tolkas som ett livsstilsval (jfr. 
Martin-Woodhead, 2021; Meissner, 2019; Rodriguez, 2018; Zalewska & 
Cobel-Tokarska, 2016). 
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Urval och arbetsprocess 
Eftersom målet med studien var att nyansera tolkningen av den minimal-
istiska livsstilen, såsom den framställs i Ugglas (2019) artikel, så användes 
ett strategiskt urval för att maximera möjligheterna att inkludera ett text-
material med alternativa perspektiv. Medan Ugglas (2019) artikel baseras 
på en analys av texter på temat minimalism författade av fyra medelålders 
män baserade i Nordamerika valde vi att studera minimalistiska narrativ 
producerade av en yngre svensk kvinna. 

För att identifiera en eller flera bloggar för analysen genomförde båda 
författarna, oberoende av varandra, ett flertal internetsökningar. Sökning-
arna systematiserades med hjälp av mjukvarusystem, så kallade sökmo-
torer, och användningen av kombinationer av sökorden ’blogg’, ’minimal-
ism’, ’livsstil’ och ’familj’. Sökresultaten, en handfull bloggar, diskuterades 
och granskades därefter gemensamt av författarna, framför allt genom att 
beskrivningarna av bloggarna studerades (under rubriker som ”hem”, 
”om oss”, ”om mig”). I nästa steg undersöktes bloggarnas arkiv för att 
avgöra om de innehöll ett tillräckligt rikligt material på temat minimalism 
och att blogginläggen innehöll tillräckligt med text för underlag till en 
textanalys. Granskningen resulterade i att flera bloggar uteslöts då de inte 
uppfyllde alla urvalskriterier. Den blogg som svarade upp mot alla ur-
valskriterier förekom i båda författarnas sökningar och omnämns också 
av Uggla (2019, s. 233) som ett av tre exempel på svenska minimalistiska 
bloggar.28 Resultatet av urvalsprocessen blev således att bloggen Minima-
listerna skulle ingå i studien.29 Bloggen, samt urvalet av blogginlägg, besk-
rivs mer utförligt nedan, i kapitlets analys- och resultatdel. Valet att endast 
välja en blogg snarare än flera inlägg från olika bloggar motiveras dels av 
karaktären på urvalsgruppen, dels av de metodologiska utgångspunkterna. 
Det blev uppenbart under urvalsprocessen att Minimalisterna var den 
svenska blogg som allra tydligast skildrade en familjs30 minimalistiska 
livsstil, och därför erbjöd ett rikt empiriskt material för studie av hur 

 
28 Den andra bloggen som Uggla nämner är sedan 2019 inte längre aktiv medan 
den tredje bloggen drivs av en man och har resor som huvudsakligt innehåll. Dessa 
bloggar uppfyllde inte urvalskriterierna för denna studie. 
29 https://minimalisterna.se 
30 Minimalisterna skildrar, som vi beskriver mer ingående senare, livet hos en 
familj med två vuxna och deras två barn. Familjer kan naturligtvis se väldigt olika 
ut (vilket inte minst begreppet familjepraktiker bidrar till att fånga), men vi fann 
det relevant och intressant att analysera en blogg där barn fanns med i bilden och i 
beskrivningarna av en minimalistisk livsstil. 



  
139 

  

grundsynen i minimalism kommer till uttryck i familjepraktiker. Att end-
ast inkludera en blogg möjliggjorde också en betoning på djup snarare än 
bredd i analys, vilket är i enlighet med principer för den tematiska narra-
tiva analysen, vilka beskrivs mer utförligt nedan. 

Det digitala textmaterialet bearbetades med inspiration hämtad från 
den netnografiska metoden (Kozinets, 2010), vilket innebär att de utvalda 
blogginläggen sparades ned från websidorna till textbehandlingsprogram-
met Word där de kategoriserades, kodades och tematiserades. Eftersom 
studien anammade ett kvalitativt angreppssätt var målet inte att generera 
ett omfattande material i kvantitativa termer utan att samla in ett mindre, 
men innehållsmässigt rikt, datamaterial (Creswell, 2014). 
 
Tematisk narrativ analys 
Eftersom ett mål med studien var att möjliggöra jämförelser av resultaten 
med Ugglas (2019) studie valdes samma analysmetod, det vill säga tema-
tisk narrativ analys. Tematisk narrativ analys skiljer sig från traditionell 
tematisk kodning och går ut på att urskilja teman kopplade till ett berät-
tande narrativ i texten (Kohler Riessman, 2008). Den tematiska analysens 
fokus på att upptäcka mönster, upprepningar, distinktioner och kontraster 
i materialet kombineras sålunda med den narrativa analysens möjligheter 
att identifiera temporala aspekter (före, under tiden, efter) (Childs, 2008) 
och berättelsens handling, intrig, kärna eller ”plot” och ”poäng” (Floersch 
et al., 2010). En central aspekt av den tematiska narrativa analysen är 
därför att behålla den röda tråden och sekvensernas ordning i berättelsen 
(Kohler Riessman, 2008). 

Narrativ kan förstås som berättelser där talaren/författaren väljer ut, 
organiserar, binder ihop och ger mening till företeelser, händelser, upple-
velser, tankar och idéer, ofta med en temporal aspekt, för att skapa en 
sammanhållen sekvens, med ett tydligt händelseförlopp och en röd tråd, 
som förklarar efterföljande handling, resultat, konsekvenser eller beslut 
(Kohler Riessman, 2008). Genom narrativ skapas ett meningsfullt mönster 
och händelser och tankar kopplas ihop, vilka annars skulle förstås som 
slumpartade och osammanhängande. Narrativ är därför också viktiga för 
utvecklandet och förmedlandet av identitet (Kohler Riessman, 2008). 

Narrativ skapas sålunda genom att talaren/författaren tolkar skeenden 
och erfarenheter med avsikt att begripliggöra dem, både för sig själv och 
andra. Narrativ analys förutsätter i sin tur att forskaren tolkar dessa tolk-
ningar (Johansson, 2005). Genom den narrativa analysen synliggör dock 
forskaren inte enbart studieobjektets personliga och individuella tolkning-
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ar då narrativ präglas av samhälleliga strukturer och kulturer och är kon-
textuell situerade i tid och rum (Johansson, 2005). 
 

Analys och resultat 
Beskrivning av bloggen Minimalisterna 
Bloggen Minimalisterna. En blogg om vår väg mot ett enklare och mer 
harmoniskt liv med minimalism har funnits sedan 2013 och drivs av ett 
par i övre trettioårsåldern, Herr och Fru Minimalist, som tillsammans med 
sina två barn (Storasyster Minimalist, ca. 7,5 år och Lillebror Minimalist, 
ca. 6 år) bor i en villa norr om Stockholm.31 Fokus i bloggen ligger på den 
minimalistiska livsstilen och majoriteten av blogginläggen behandlar prak-
tiska frågor i den minimalistiska vardagen. Författarna beskriver under 
rubriken Om oss sin ”pragmatiska svenssonminimalism” och att bloggen 
inkluderar både ett ”manligt och kvinnligt perspektiv”.32 Vi har inga upp-
gifter om hur många läsare bloggen har men författarna beskriver själva 
på sitt Instagram-konto att de driver ”Sveriges största blogg om minimal-
ism”.33 De har även figurerat i mediesammanhang där de intervjuats om 
minimalism34 och givit ut en bok på ämnet minimalism. På liknande sätt 
som Uggla (2019) har vi alltså valt att studera hur minimalismens grund-
tankar och praktiserande kommuniceras i skrift av populära och välkända 
förespråkare för minimalism som också influerar andra. Bloggen författas 
med andra ord av experter snarare än nybörjare inom minimalism. 

Det är möjligt att se vem i paret som skrivit inläggen då de signeras med 
antingen Fru Minimalist eller Herr Minimalist. Majoriteten av inläggen är 
signerade Fru Minimalist och dessa uppfyllde således vårt urvalskriterium 
att studera minimalistiska narrativ producerade av en yngre svensk 
kvinna. 2021 publicerades totalt 84 inlägg på bloggen och analysen tar sin 
utgångspunkt i dessa, tillsammans med de som publicerades under januari 
2022. Sist i varje blogginlägg inkluderas alltid tre länkar till ”Relaterade 
inlägg” och vissa av dessa länkar har följts upp och om de bedömts såsom 
relevanta för konstruktionen av minimalistiska narrativ har inläggen även 

 
31 https://minimalisterna.se/om-oss/ 
32 https://minimalisterna.se/om-oss/ 
33 Instagram-kontot @minimalisterna har 26 300 följare. 
34 https://minimalisterna.se/sammanfattning-av-ar-2021/ 
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inkluderats i analysen. Totalt lästes och analyserades 93 blogginlägg från 
åren 2013-2022, alla signerade Fru Minimalist. 
 
Enkelhet och frihet 
Inläggen på bloggen Minimalisterna domineras av den minimalistiska 
livsstilens praktiska dimensioner med fokus på hur vardagen kan organise-
ras. Konkreta råd vävs dock ibland samman med filosofin bakom den 
minimalistiska livsstilen och olika typer av drivkrafter omnämns (jfr. Mar-
tin-Woodhead, 2021). Klimatfrågor, miljöhänsyn och en hållbar livsstil 
berörs exempelvis ibland.35 Den minimalistiska livsstilens positiva effekter 
på individens hälsa och välmående är dock ett mer framträdande narrativ i 
bloggen (jfr. Kang et al., 2021; Lloyd & Pennington, 2020; Matte et al., 
2021). Minimalism framställs här som ett ”verktyg” som kan användas 
för att: ”frigöra tid, energi och utrymme till att kunna göra mer av det 
som är viktigt och högt prioriterat hos dig”.36 

För att använda minimalism som ett sådant verktyg behöver praktiken 
”prylbantning” regelbundet utövas. Prylbantning innebär att se över de 
ägodelar som familjen omger sig med och reducera dessa i enlighet med 
minimalistiska principer om att: ”vi inte ska äga mer än vi faktiskt behö-
ver och frekvent använder”.37 Att prylbanta beskrivs handla om att 
”släppa taget” om ägodelar. I en sådan utrensningsprocess måste vi ”agera 
mer rationellt” då vi ställs inför val och beslut om vad som är lågpriorite-
rat/onödigt/överflödigt och därför ska elimineras och vad som är högprio-
riterat/meningsfullt och därför ska beredas mer plats.38 Prylbantningen 
förknippas också med känslor och resultatet beskrivs vara att familjen ska: 
”känna att de saker vi fortfarande har kvar i hemmet enbart är saker vi 
verkligen tycker om samt använder frekvent” (kursiv vår betoning).39 Att 
identifiera vad som ska prioriteras innebär därför även att ”lyssna inåt” 
på sina egna värderingar, vad som får oss att må bra och vad som ”ger 
mig energi”.40 Med hjälp av prylbantning uppnås på så sätt minimal-

 
35 https://minimalisterna.se/det-behover-bli-status-att-leva-hallbart/; 
https://minimalisterna.se/att-hantera-sin-klimatangest/ 
36 https://minimalisterna.se/vad-ar-meningen-med-minimalism/ 
37 https://minimalisterna.se/behovsstyrd-minimalistisk-shopping/ 
38 https://minimalisterna.se/minimera-aktiviteter-och-relationer/; 
https://minimalisterna.se/sa-enkelt-men-anda-sa-svart/ 
39 https://minimalisterna.se/sammanfattning-av-2014/ 
40 https://minimalisterna.se/minimera-aktiviteter-och-relationer/ 
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ismens huvudsakliga mål: ”genom att äga färre överflödiga prylar och 
kläder, kan vi få mer tid, pengar och energi över till det som betyder mest i 
livet på riktigt” 41 (jfr. Uggla, 2019). 

Prylar introduceras in i ett hem främst genom konsumtion, vilket är det 
andra huvudtemat i de minimalistiska narrativen på bloggen. Det handlar 
här inte uteslutande om begränsad konsumtion utan också förändrad kon-
sumtion. Det som förespråkas är så kallad ”behovsstyrd konsumtion”, det 
vill säga att endast shoppa efter att ett behov identifierats.42 Att konsu-
mera saker vi inte behöver beskrivs som att ”falla för frestelsen” och priset 
för att falla beskrivs som högt: ”Ju mer vi köper som vi egentligen inte 
behöver, desto mindre fria blir vi”.43 Resonemangen om frihet är snarlika 
de programförklaringar för minimalism som återges i Ugglas (2019) stu-
die.44 I bloggen Minimalisterna kopplas den eftertraktade friheten till fa-
miljepraktiker bland annat genom att prioriteringar i livet illustreras med 
fotografier av barnen.45 

För att till fullo uppnå den minimalistiska livsstilens önskvärda effekter, 
det vill säga ett fokus på ”vad som är viktigt och högt prioriterat hos dig”, 
så behöver samma principer som vägleder prylbantningen även tillämpas 
på andra områden än hemmets prylar: 

För många tror jag processen med att prylbanta det 
överflödiga gör att det blir tydligare vad som är viktigt 
i livet. Framför allt när man kommer in på det som 
inte är prylrelaterat utan rensar och minimerar bland 
åtaganden, intressen, relationer och utgifter.46 

Så kallade ”primära förenklingsområden” för en minimalist omfattar där-
för även åtaganden, intressen och relationer.47 Det handlar om en ”social 

 
41 https://minimalisterna.se/sa-borjade-allt-pa-riktigt/ 
42 https://minimalisterna.se/behovsstyrd-minimalistisk-shopping/ 
43 https://minimalisterna.se/utga-fran-behov-vid-black-friday/ 
44 https://minimalisterna.se/7-saker-jag-hade-velat-veta-innan-jag-borjade-min-
minimalistiska-resa/ 
45 https://minimalisterna.se/minimera-aktiviteter-och-relationer/; 
https://minimalisterna.se/paus-fran-sociala-medier-och-mobildetox/ 
46 https://minimalisterna.se/vad-ar-meningen-med-minimalism/ 
47 https://minimalisterna.se/minimera-aktiviteter-och-relationer/ 
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rensning”48 (jfr. Meissner, 2019). Resonemang om enkelhet återkommer 
dessutom i samband med beslut rörande storleken på familjen. Mini-
malistfamiljen har två barn men frågan om ett tredje barn diskuteras i 
flera blogginlägg av Fru Minimalist, som beskriver sig som en ”tvåbarns-
mamma med stor längtan efter ett tredje barn”.49 Den upplevda ambiva-
lensen i frågan framträder här i relation till de minimalistiska grundtan-
karna, för trots barnlängtan uppskattas samtidigt ”enkelheten som två 
barn innebär”. Enkelheten i detta sammanhang är förknippad med sam-
hällets struktur och kultur och hur bilar och bostäder är utformade och 
anpassade för familjer om fyra samt de ekonomiska kostnaderna som 
avsevärt ökar med ett tredje barn. Att inte skaffa ett tredje barn kan alltså 
tolkas som ett val i enlighet med den minimalistiska livsstilens princip om 
att frigöra tid och energi för det viktiga i livet. Fru Minimalist konstaterar 
därför: ”Och istället för att se det som att jag väljer bort ett barn, kan jag 
se det som att jag faktiskt väljer mer tid och energi med de två barn vi 
redan har”.50 

Även om den minimalistiska livsstilens utövande och dess konsekvenser 
förstås såsom högst personliga och individuella så utövas livsstilen alltså 
samtidigt tillsammans med övriga familjemedlemmar och är nära kopplad 
till det gemensamma hemmet. Att den minimalistiska livsstilen är ett ge-
mensamt familjeprojekt för Herr och Fru Minimalist framgår, inte minst 
genom den gemensamma bloggen. En rad olika familjepraktiker berörs 
också av, och förknippas med, den minimalistiska livsstilen. Familjeprak-
tikernas möte med den minimalistiska livsstilen beskrivs dock inte alltid 
utan utmaningar eller risker. 
 
Utmaningar och risker 
I bloggen framkommer att det realistiska målet med en minimalistisk livs-
stil inte är att upphöra med utrensningar utan snarare att nå en ”balans 
mellan utrensade och inkommande saker”.51 Drömmen om just balans 
återkommer i flera inlägg och synliggörs även i de ”in och utlistor” som 
den minimalistiska familjen haft som rutin att upprätta varje månad och 

 
48 https://minimalisterna.se/viktig-social-rensning/ 
49 https://minimalisterna.se/farre-barn-for-klimatets-skull/ 
50 https://minimalisterna.se/farre-barn-for-klimatets-skull/ 
51 https://minimalisterna.se/vad-ar-meningen-med-minimalism/ 
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sammanställa som ett prylbokslut i slutet av året.52 En perfekt balans tycks 
dock sällan uppnås. Utrensningar blir istället en familjepraktik integrerad i 
familjens vardag nödvändiggjord av det ständigt pågående ackumuleran-
det av prylar.53 Det handlar om så kallad ”underhållsrensning” som på-
kallats av de risker och utmaningar som familjelivet utsätter en minimal-
istisk livsstil för.54 Genom analysen av utmaningar och risker framkommer 
att familjeliv till sin karaktär förstås såsom något annat än just minimalist-
iskt och att drömmen om den minimalistiska familjen inte är helt lätt att 
omvandla till verklighet även för den mest övertygade föräldern. För att 
hårdra det skulle man kunna se det som en nästintill inbyggd konflikt 
mellan livet med barn, i betydelsen alla de ting som behövs under barnets 
tidigare år och senare uppväxten i kombination med trycket från barnens 
kamrater att konsumera (jfr. Boström, 2021), och den minimalistiska idén. 

I bloggen påpekas bland annat att det är naturligt att konsumtionen 
ökar under vissa ”livsfaser”, också för en minimalistisk familj.55 En sådan 
livsfas beskrivs i inlägg från 2014-2015 i samband med födseln av ”Bebis 
Minimalist”. Föräldraskapet innebar inte att den minimalistiska livsstilen 
övergavs men att den påverkades framkommer, inte minst genom inflödet 
av mer eller mindre överflödiga ”bebissaker”.56 I ett inlägg konstateras att 
av 175 saker som kommit in i hemmet under året rörde majoriteten, 101 
saker, bebisen eller var kopplade till graviditeten.57 Inflödet av saker i 
hemmet beskrivs i samband med föräldraskapet dessutom såsom svårare 
att kontrollera genom strategin att reducera konsumtionen eftersom gåvor 
från vänner och släktingar fortsätter att strömma in oavsett, vilket föran-
leder konstaterandet: ”Det är en utmaning att våga tacka nej [till gå-
vor]”.58 

Barnens saker exkluderas senare i de återkommande inlägg som redovi-
sar flödet av saker in och ut ur hemmet, utan att någon förklaring ges.59 

 
52 https://minimalisterna.se/sammanfattning-av-ar-2021/; 
https://minimalisterna.se/prylbokslut-och-vikten-av-en-in-och-utlista/ 
53 https://minimalisterna.se/7-saker-jag-hade-velat-veta-innan-jag-borjade-min-
minimalistiska-resa/ 
54 https://minimalisterna.se/underhallsrensning-och-triggers-for-att-prylbanta/ 
55 https://minimalisterna.se/prylbokslut-och-vikten-av-en-in-och-utlista/ 
56 https://minimalisterna.se/10-saker-bebis-minimalist-lart-oss/ 
57 https://minimalisterna.se/alla-dessa-bebissaker/ 
58 https://minimalisterna.se/minimalisterna-blir-fler/ 
59 https://minimalisterna.se/manadens-in-och-ut-december-2018/ 
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En tolkning skulle kunna vara att de minimalistiska principerna är svårare 
att upprätthålla för barnen. Att den minimalistiska livsstilen även innefat-
tar barnen framgår dock, även om de inte alltid framstår som övertygade 
om ”rensningspotentialen” bland leksakerna.60 Fru Minimalist förklarar i 
ett av de första inläggen 2022 att målet för året är att prylbanta fler saker, 
trots förväntat motstånd: ”Barn som har svårt att släppa saker i kombi-
nation med stort habegär, är en utmaning här”.61 

Vikten av strategier för att hantera barns ”habegär” beskrivs också i 
samband med familjehögtider som förknippas med så kallade gåvoritualer 
(jfr. Boström, 2021). Inför födelsedagar och barnkalas kan det därför bli 
en utmaning att försöka praktisera dessa ritualer i enlighet med minimal-
istiska principer och särskilda strategier kan behövas: ”Är barnet van att 
få många små presenter kan det vara bra att prata innan om detta inför 
kalaset”.62 I vilken utsträckning minimalistiska gåvoritualer blir en utma-
ning beror dock även på barnens ålder. Medan barnen varit små beskrivs 
det exempelvis inte ha funnits något behov av julklappar, ett alternativ 
som inte är tänkbart när barnen blivit äldre (åldern 4 och 5,5 år) och: ”väl 
medvetna om julens antågande”.63 

En utmaning med minimalistiska gåvoritualer i samband med familje-
högtider kan vara att få omgivningen och den utökade familjen, exempel-
vis mor- och farföräldrar ”att tänka nytt kring julklappar”. Fru Minima-
list antyder en önskan om att bryta med traditionella gåvoritualer men 
problematiserar de praktiska möjligheterna att göra det i relation till soci-
ala förväntningar: ”Det mest minimalistiska hade kanske varit att skippa 
gåvor helt, men vi riskerar då att anses konstiga, snåla eller bara trå-
kiga”.64 Den minimalistiska livsstilen kan således upplevas såsom provoce-
rande av omgivningen i samband med gåvoritualer och leda till anklagel-
ser om att vara oengagerad (avstå från att ge gåvor) och otacksam (avböja 
att ta emot gåvor) (jfr. Boström, 2021).65 Genom att inte vilja ge och ta 
emot gåvor i samma utsträckning som traditionen föreskriver bryter där-
med minimalistfamiljen mot djupt förankrade normer (samt ritualer) 

 
60 https://minimalisterna.se/julrensningen-med-barnen/ 
61 https://minimalisterna.se/mitt-klimatlofte-2022/ 
62 https://minimalisterna.se/minimalistiskt-barnkalas-utomhus/ 
63 https://minimalisterna.se/minimalistisk-jul-med-julklappar/ 
64 https://minimalisterna.se/konsten-att-ge-presenter/ 
65 https://minimalisterna.se/minimera-aktiviteter-och-relationer/ 
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bland såväl familj som vänner. En förhandling om att ”få igenom, ställa 
om och hitta en ny tradition” riskerar att ”inte mottas särskilt varmt” och 
beskrivs ha tagit ett par år att få önskvärd effekt.66 Resultatet blir att julen 
även för en minimalistisk familj förknippas med risken ”att fler ogenom-
tänkta saker tar sig in i hemmet”.67 I den minimalistiska familjen följs 
högtiden därför av den så kallade ”julklappseffekten”, det vill säga en 
stark längtan efter förenkling och en vilja att prylbanta. 

Konsumtion och gåvoritualer i samband med familjehögtider som jul, 
födelsedagar, bröllop, Morsdag och Farsdag har sålunda inte övergivits 
helt. Fru Minimalist konstaterar: ”Kanske hade pengar varit den mest 
minimalistiska presenten att ge, men också den tråkigaste och mest oper-
sonliga”.68 Istället förespråkas en form av kompromiss i samklang med 
minimalistiska principer om ”upplevelsepresenter” snarare än ”ytterligare 
en leksak”.69 Minimalistiska gåvor i form av upplevelser (såsom lyxfru-
kost, hotellövernattning), förbrukningsvaror (finare viner, exklusivare 
choklad) uppmuntras, liksom hembakat och egentillverkat.70 

Önskvärda familjepraktiker problematiseras även utifrån minimalistiska 
principer om icke-önskvärd konsumtion och ackumulering av prylar i 
samband med vad som beskrivs som ”skrymmande fritidsintressen” och 
en ”aktiv småbarnsfamilj med intresse för såväl slalom, längdskidåkning, 
hemmaträning, traillöpning och allmänt friluftsliv”.71 För att hantera mot-
sättningen mellan minimalism och ’prylkonsumtion’ nyanseras definition-
en av minimalism genom att betoningen på ”prylbantning” tonas ned och 
föreställningen om att minimalism går ut på att ”ha så få prylar som möj-
ligt” bestrids delvis. Fru Minimalist betonar istället att minimalism hand-
lar om att: ”göra plats för det du tycker om och vill prioritera i livet. Saker 
är inte per definition dåligt”.72 Konsumtionen ska dock utgå från faktiska 
behov och alternativen låna, hyra, byta saker med andra familjer ska un-

 
66 https://minimalisterna.se/en-jul-utan-julklappar/ 
67 https://minimalisterna.se/julklappseffekten/ 
68 https://minimalisterna.se/presenttips-vid-brollop-och-dylikt/ 
69 https://minimalisterna.se/en-jul-utan-julklappar/ 
70 https://minimalisterna.se/7-minimalistiska-farsdagspresenter/; 
https://minimalisterna.se/en-jul-utan-julklappar/; 
https://minimalisterna.se/presenttips-vid-brollop-och-dylikt/; 
https://minimalisterna.se/15-minimalistiska-morsdagspresenter/ 
71 https://minimalisterna.se/minimalistiska-tips-for-en-aktiv-familj/ 
72 https://minimalisterna.se/minimalistiska-tips-for-en-aktiv-familj/ 
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dersökas. I sista hand föreslås att handla på second hand. Som ett första 
steg, innan konsumtionen inleds, krävs dock strategisk, systematisk och 
välorganiserad rensning: ”Men kom ihåg; alltid rensa rejält först, och sen 
organisera och skapa ändamålsenlig förvaring […]”.73 

Prylar förknippade med fritids- och hobbyaktiviteter ingår dessutom 
ofta i hemmets utrensningar.74 Bostadens förrådsutrymmen beskrivs fyllas 
med den här typen av prylar, tillsammans med barnkläder och barnsaker, 
vilka också är viktiga att rensa ut.75 En utmaning med den minimalistiska 
livsstilen är att förhindra att den här typen av utrymmen belamras och att 
hemmet blir trångt. Den minimalistiska livsstilen är därför nära kopplat 
till bostadens utformning och storlek. 

Hemmet är den plats där familjer tillbringar sin mesta tid tillsammans. I 
bloggen återkommer hemmet som en central plats för minimalistiska fa-
miljepraktiker men boendeformen kan också rent konkret påverka förut-
sättningarna för en minimalistisk livsstil. Den minimalistiska livsstilen 
beskrivs som mer eller mindre nödvändig i en liten lägenhet, i kontrast till 
utrymmet i ett hus som tvärtom innebär en utmaning för en minimalistisk 
livsstil: 

När vi bodde i vår lilla lägenhet med två barn, blev det 
av rena utrymmesskäl naturligt att hålla en balans 
mellan en in – en ut. Vi fick helt enkelt inte plats 
annars. Nu när vi bor i hus, är det enklare att stuva 
undan något i en garderob, lägga ut i förrådet osv, 
istället för att fatta ett slutgiltigt beslut och sälja, 
skänka eller slänga (återvinna).76 

Storleken på bostaden påverkar på så sätt villkoren för minimalism. Att 
bo mindre, som de gjorde tidigare, innebar enligt Fru Minimalist att de på 
ett annat sätt ”’tvingades’ att ständigt utvärdera” […] och ”skrida till 
handling”.77 Ett mindre boende kan alltså framtvinga mer förhandlingar i 
familjen om prylar, vilket ur ett minimalistiskt perspektiv är positivt. En 

 
73 https://minimalisterna.se/minimalistiska-tips-for-en-aktiv-familj/ 
74 https://minimalisterna.se/utrensade-forhoppningar-drommar-och-visioner/ 
75 https://minimalisterna.se/prylbanta-forradet-infor-flytt/; 
https://minimalisterna.se/flytten-forradsrensning/ 
76 https://minimalisterna.se/prylbokslut-och-vikten-av-en-in-och-utlista/ 
77 https://minimalisterna.se/vara-bromskrafter-vid-prylbantning/ 
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större bostad erbjuder tvärtom möjligheter att skjuta upp både förhand-
ling och utrensning, vilket i sin tur ger upphov till oönskad ackumulation 
av saker. När rummets begränsningar inte på samma sätt framtvingar 
regelbundna utrensningar krävs istället medvetna strategier. 
 
Planering och strategier 
Betydelsen av att leva välorganiserat och systematiskt som en minimalist-
isk familj, samt att ha väl utvecklade strategier, framkommer tydligast i ett 
blogginlägg från den 9 januari 2022. Här beskriver Fru Minimalist hur 
hon och Herr Minimalist haft deras årliga ”Kickoff”, en typ av familje-
praktik på metanivå, i syfte att på ett strategiskt vis synliggöra, hantera 
och planera minimalistiska familjepraktiker: 

[V]i tar oss bara tid att under några timmar prata 
igenom olika områden i livet och skriva ner 
målsättningar eller bara saker vi vill ha gjort när året 
är slut. Helt enkelt för att få samsyn kring 
prioriteringar och gemensamma framtidsplaner samt 
skapa förståelse kring olika personliga mål. Kategorier 
att sätta mål eller projekt inom kan vara: hälsa 
(träning, kost), ekonomi, relationer (familj, vänner, 
barnen), karriär, bostad, självutveckling, spiritualitet, 
miljö/klimat.78 

Syftet är att, på ett företagsliknande sätt, gå igenom strategier och upplägg 
för framtiden, för att utvecklas, jobba vidare framåt och få alla på företa-
get/i familjen att jobba mot samma mål och utifrån minimalistiska princi-
per om förenklingar rörande centrala områden för familjepraktiker såsom 
vardagsekonomin, boende, och jobb. Här framträder med andra ord den 
minimalistiska familjen och dess praktiker i hög grad som en organisation 
(jfr. Ahrne, Roman & Franzén, 2013). 
 

Diskussion och reflektion 
De minimalistiska narrativ som vår analys synliggjort uppvisar stora lik-
heter med de narrativ som Uggla (2019) lyfter fram. Vissa grundläggande 
berättelser utgör således även en kärna i bloggen Minimalisterna. Det 

 
78 https://minimalisterna.se/mal-och-fokus-kickoff-2022/ 
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handlar främst om problemdefinitioner som pekar ut riskerna med acku-
mulerandet av ting, samtidigt som minimalism, lösningen på problemet, 
förknippas med frihet, självförverkligande och välbefinnande. 

Även olikheter och nyanser i de minimalistiska narrativen framträder i 
analysen, synliggjorda genom att beröringspunkter mellan en minimalist-
isk livsstil och familjepraktiker har undersökts. Den minimalistiska livssti-
len skrivs fram både som ett redskap för individuellt självförverkligande 
och som ett gemensamt familjeprojekt, vilket framgår inte minst genom 
den årliga Kickoff då paret på ett reflekterat, medvetet och systematiskt 
sätt förhandlar sina familjepraktiker. Utgångspunkten tas i föregående års 
’verklighet’ men med blicken riktad mot det kommande året och möjlig-
heterna att förverkliga minimalistiska drömmar. Dessa familjepraktiker 
avspeglar den reflexivitet och de reflexiva själv som Uggla (2019) också 
betonar som centralt i de minimalistiska narrativen. Det handlar om re-
flexivitet, rationalitet och ett autonomt själv som kan: ”conduct the neces-
sary inventory work and independently make well-founded decisions 
about the future, and in doing so pursue an authentic life course” (Uggla, 
2019, s. 243). I den analyserade bloggen synliggörs reflexiva familjeprak-
tiker där denna typ av beslut inte enbart fattas av den autonoma individen 
själv utan gemensamt, i familjen.79 

Medan Ugglas (2019) analys synliggör att en minimalistisk livsstil inte 
undanröjer alla bekymmer i vardagen har vår analys även visat hur just 
själva upprätthållandet av den minimalistiska livsstilen kan upplevas som 
utmanande och kräva både förhandlingar inom familjen och omförhand-
lingar av vad minimalism faktiskt innebär. Analysen synliggör på så sätt 
att drömmen om den minimalistiska familjen (det vill säga en familj som 
lever i enlighet med principer om en minimalistisk livsstil) utsätts för en 
rad risker och utmaningar förknippade med vardagens familjepraktiker 
och familjeritualer. Riskerna och utmaningarna kan vara av både tempo-
ral karaktär (t.ex. barnens ålder) och spatial karaktär (t.ex. bostadens 
omfång). Medan det är beslutsamhet och principfasthet som betonas i 
Uggla (2019) så visar vår analys hur det krävs inte bara reflexivitet utan 
också omförhandling och flexibilitet för att etablera, upprätthålla och 
utveckla minimalistiska familjepraktiker i en minimalistisk familjs vardag. 
Förhandlingarna om exempelvis gåvoritualer och traditioner sträckte sig 
dessutom utanför den närmaste familjen och inkluderade även familjens 

 
79 Dock var inte de två barnen närvarande vid den nämnda Kickoffen, vilket sätter 
vissa frågetecken kring barnens delaktighet i beslutsfattandet. 
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släktingar och vänner. När familjepraktiker på så sätt innefattar en om-
givning som förespråkar icke-minimalistiska traditioner hotas den om-
sorgsfullt uppbyggda livsstilen vilket nödvändiggör förhandlingar både 
med familjemedlemmar och personer utanför den närmaste familjekretsen. 
”Hoten” från omgivningen kan förstås dels som av materiell karaktär i 
form av gåvor vilka måste avböjas eller bortförhandlas, dels av mer ab-
strakt karaktär genom att den framkallar barnens ”habegär” vilket måste 
hanteras. 

Ett återkommande tema i bloggen Minimalisterna är minimalistiska 
narrativ om konsumtion. Precis som tidigare forskning har uppmärksam-
mat så handlar de minimalistiska narrativen inte endast om att reducera 
eller eliminera konsumtionen utan snarare om att etablera nya konsumt-
ionsmönster (Meissner, 2019). Tidigare studier har lyft fram det paradox-
ala i att även minimalism tycks förutsätta och uppmuntra till konsumtion, 
om än i nya former och med hänvisning till kvalitet och hållbarhet (Mar-
tin-Woodhead, 2021). Kritik har även riktats mot att minimalistiska nar-
rativ är vaga och inte i tillräckligt stor utsträckning inkluderar problemde-
finitioner på en makroekonomisk nivå. I bloggen Minimalisterna kan en 
sådan problematisering anas. Det som framför allt betonas är en cirkulär 
ekonomi där saker och prylar hittar ”en lycklig ny ägare”.80 När den mi-
nimalistiska livsstilen kopplas till en samhällelig makronivå, utanför famil-
jen och individen, så sker det främst i resonemang om hållbarhet och kli-
matfrågor. Samtidigt saknas positiva narrativ om att strategier för med-
vetet sparande kan leda till framtida minskad konsumtion. I kontrast till 
ett sådant långsiktigt hållbarhetsperspektiv uppmanar de minimalistiska 
principerna till utrensning av kläder som inte har använts under ett år.81 

Medan tidigare forskning har visat hur konsumtionsritualer kan förstås 
som centrala för familjepraktiker (jfr. Boström, 2021), så framträder istäl-
let så kallade utrensningsritualer såsom centrala familjepraktiker i de mi-
nimalistiska narrativen, kopplade till individens men också familjens väl-
befinnande. ”Att rensa ut” eller ”prylbanta” kan tolkas såsom en ritual 
varigenom minimalism praktiseras i hemmet. 

På bloggen beskrivs en nästan ständigt pågående ackumulering av sa-
ker, kläder, leksaker och möbler – som följs av en period av ”back to ba-

 
80 https://minimalisterna.se/skulle-jag-kopa-det-idag/; 
https://minimalisterna.se/nostalgitripp-7-prylar-vi-prylbantat/ 
81 https://minimalisterna.se/bara-borja-prylbanta/ 
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sic” då saker, kläder, leksaker och möbler rensas ut.82 Överkonsumtion är 
alltså inte bara en del av problemdefinitionen och livet innan livsstilsför-
ändringen. Överkonsumtion (i betydelsen konsumtion som uppfattas leda 
till ett överflöd) är också en närvarande risk i nuet och i vardagen som 
kräver beredskap och strategier för att hanteras både i stunden (lockelsen) 
och i efterhand (ackumulerandet). Riskerna ökar dessutom under olika 
livsfaser, främst i samband med övergången till att bli föräldrar. Då ack-
umuleras barnsaker i rask takt i hemmet, delvis som en konsekvens av 
gåvoritualer (jfr. Boström, 2021). Det här är ett av de allra tydligaste ex-
emplen på när den minimalistiska livsstilen hamnar i konflikt med, eller 
utmanas av, familjepraktiker. 

Att studera minimalistiska narrativ i ett textmaterial som producerats 
inom ramen för en blogg innebär oundvikligen att materialet också omfat-
tar en visuell dimension. I det här kapitlet har vi endast ytterst kortfattat 
berört det visuella materialet som utgör en central del i bloggen. Bilderna 
av hemmet och av de ägodelar som bevaras, tillkommer alternativt utren-
sas belyser ett pågående estetiskt projekt nära kopplat till välbefinnande 
och identitet. Dessa minimalistiska visuella narrativ återstår att utforska. 

Vi har inte heller anlagt ett explicit genusperspektiv på det empiriska 
materialet, vilket skulle vara möjligt och ytterst relevant och intressant, 
inte minst eftersom bloggen Minimalisterna drivs gemensamt av ett par. 
Morgan (2020) betonar dessutom att familjepraktiker, parallellt och sam-
tidigt, kan betraktas som genuspraktiker. Frågan om huruvida de mini-
malistiska narrativen inte enbart avspeglar familjepraktiker utan också 
genuspraktiker återstår således även den att vidare utforska. 
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10. (Miljö)representation inom miljösociologin – 
Om förebilders betydelse för naturens och disci-
plinens utveckling. 

Karin M Gustafsson 
 
Vem som för naturens talan i mötet med samhället har varit och är en 
central fråga inom miljösociologin. Detta då vem som har, tar och ges 
rätten att representera naturen har visats få avgörande betydelse för miljö-
problems utveckling (Gustafsson 2013; Lidskog 2014; Takacs 1996; 
Wynne 1996). Frågan pekar på de maktrelationer som är verksamma när 
miljöproblem ska identifieras, förklaras och hanteras. Ylva Uggla har i 
flera studier, tillsammans med Magnus Boström och Viktor Hansson, visat 
på det nödvändiga i att förstå denna problematik i termer av representat-
ion (Boström och Uggla 2016; Boström m.fl. 2018; Uggla och Boström 
2018). Med inspiration från Pitkin (1967) visar de på hur ’att föra natu-
rens talan’ innebär att representera någonting, att i ett nytt sammanhang 
presentera, visa och beskriva något som inte är närvarande och som där-
med inte kan föra sin egen talan. Detta ’något’ som representeras kan vara 
allt från personer och grupper (nu levande eller i framtida generationer), 
till värden och värderingar, till djur och natur (Boström och Uggla 2016). 
Att förstå vad det innebär att vara miljörepresentant och att i denna roll 
representera naturen, samt att förstå mångfalden och spänningarna mellan 
de olika aktörer som gör anspråk på rollen som miljörepresentant, blir 
därmed avgörande för att nå kunskap om vägarna mot en hållbar framtid.  

Miljörepresentanten definieras av Uggla med kollegor som en person 
som har ”an explicit call, position, or mandate to work on environmental 
issues” (Boström m.fl. 2018: 118). Genom intervjuer med olika miljöre-
presentanter synliggörs och problematiseras den komplexitet som följer 
med rollen (Boström m.fl. 2018). Uggla med kollegor gör tydligt hur re-
presentantrollen sällan är endimensionell, men innebär en kombination av 
flera former av representation där aktören vid sidan av naturen även kan 
representera en eller flera organisationer, kunskapstraditioner, värden och 
värderingar. Dessa representantroller behöver dock förhållas till varandra 
för att legitimiteten som talesperson för naturen ska bevaras, en balans-
gång som inte sällan leder till konflikter mellan olika rollförväntningar 
och värden. Rollen som miljörepresentant inbegriper därmed beslutsfat-
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tande som kan generera en ambivalens i hur motstridiga formella och 
informella uppdrag och förväntningar ska och kan hanteras (Uggla och 
Boström 2018). 

Med utgångspunkt i Ugglas arbeten om miljörepresentanten kommer 
denna text att vända den analytiska blicken mot miljösociologin, dvs. det 
fält inom vilket Ugglas studier har genomförts och som även är det fällt 
inom vilket författaren till denna text är verksam. Det analytiska fokuset 
förflyttas samtidigt från de enskilda aktörer som agerar som miljörepre-
sentanter till miljösociologin som fält och till det eventuella ansvar och de 
möjligheter som detta fällt skapar i termer av miljörepresentation. Genom 
att låta analysen utvecklas till en form av disciplinär självreflektion ämnar 
texten bidra till att problematisera miljösociologins egen roll som repre-
sentant för naturen samt diskutera vikten av mångfald inom denna repre-
sentation, både för naturens och disciplinens framtids skull. 

I de följande delarna av denna text kommer jag i tur och ordning disku-
tera miljösociologins position som miljörepresentant, vikten av en bred 
representation av olika miljösociologer och betydelsen av förebilder för 
naturens och disciplinens utveckling. 

 

Miljösociologin som miljörepresentant 
Uggla och Boström (2016) beskriver hur aktörer, artefakter och verktyg 
på olika sätt kan fungera som representanter både genom att ’agera för’ 
och ’stå för’ naturen (se tabell 1). Den variation av representation som 
synliggörs genom dessa former av representation erbjuder ett analytiskt 
ramverk som möjliggör studier av förutsättningarna för en aktörs, arte-
fakts eller verktygs möjlighet att agera och erkännas som miljörepresen-
tant. I denna del av texten kommer detta analytiska ramverk användas för 
att synliggöra och problematisera hur miljösociologin kan vara och är en 
miljörepresentant i sitt arbete med att förklara och förstå miljöproblemens 
sociala dimensioner. 
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Tabell 1: Olika aspekter av representationens praktiker  

 Agera för Stå för 

Aktör Representanter med ett 
formellt mandat att 
agera och tala för 
andra. 

Representanter som infor-
mellt agerar och talar 
för andra. 

(Självpåtagen) talesperson 
agerar och talar för nå-
got eller en abstrakt 
idé.  

Skiktad representation. 

Representanter som sym-
boler för någonting 
och/eller förebilder för 
andra. 

Artefakter 
och verktyg 

Användas och/eller sam-
manflätas i agerandet 
som representant för 
någon eller något, for-
mar framträdandet. Till 
exempel, miljömärk-
ningens sammanflät-
ning med politisk kon-
sumtion som handling. 

Representerar specifika 
delar av verkligheten 
och abstrakta idéer. 
Till exempel, bilder, 
siffror och metaforer 
som visualiserar kli-
matförändringarna och 
miljömärkningen som 
symbol för miljövän-
lighet.   

(Tabellen är hämtad från Boström och Uggla 2016: 357,  
översättning och redaktionella ändringar är gjorda av författaren.)  

 
Miljösociologins roll som representant för naturen kommer inte ur ett 
formellt eller organisatoriskt mandat. I stället, likt de forskare inom miljö-
området som finns med i Ugglas forskning (Boström m.fl. 2018), represen-
terar miljösociologin som disciplin naturen i en informell roll av att inneha 
och förmedla kunskap om naturen och dess närvaro i samhället. Miljö-
sociologins fokus på relationen mellan natur och samhälle bidrar med 
unik kunskap som för in naturen i diskussionerna om det sociala och 
samhället (Uggla 2010; Van Koppen 2000). Med detta vetenskapliga fo-
kus åtar sig miljösociologin en (informell) roll som miljörepresentant ge-
nom vilken den miljösociologiska kunskapen representerar naturens när-
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varo i sociala skeenden. Detta samtidigt som den miljösociologiska kun-
skapen också fungerar som en representation av samhällets närvaro i na-
turen. Det blir här tydligt hur miljösociologin som disciplin, i synliggöran-
det av relationen mellan natur och samhälle samt de sociala dimensioner-
na av miljöproblemens utveckling, samtidigt representerar flera perspektiv 
på och dimensioner av vekligheten (Franham 2007; Irwin 2001). 

Genom miljösociologins kunskap om naturen och dess relation till sam-
hället möjliggörs även rollen som självpåtagen talesperson för naturen. 
Denna roll blir möjlig i och med att miljösociologins kunskap överbryggar 
den distinktion som skapats mellan naturen och samhället i förståelsen av 
verkligheten under det moderna samhällets framväxt (Beck 1992; Latour 
1993; 2004). I det samtal som nu förs i och utanför akademin om hur 
samhället ska kunna förändras för att hantera och motverka dagens stora 
miljöproblem blir representanter med denna kunskap viktiga för att se 
lösningar som utmanar det moderna sättet att tänka för att möjliggöra 
förändring (Gustafsson 2013; Pielke 2007; Rosa 2014). I dessa samtal kan 
miljösociologins sätt att förstå verkligheten fungera som en förebild och 
öppna för en konstruktiv problematisering av dagens miljöproblem. Men i 
denna möjlighet kan också spänningar uppstå, framför allt mellan repre-
sentationen av naturen och det vetenskapliga idealet av värdeneutralitet. 
Att balansera de två representantrollerna riskerar att ställa miljösociologin 
inför dilemmat att behöva kompromissa med förväntningarna på den ena 
av de två rollerna, detta för att upprätthålla legitimiteten i den andra  
(Heink m.fl. 2015; Uggla och Boström 2018).  

Vid sidan av att fungera som en aktör som representerar naturen genom 
att förmedla kunskap som gör naturen synlig kan miljösociologins kun-
skap också, som helhet och i enskilda delar, ses som en artefakt eller ett 
verktyg som kan användas av andra aktörer för att representera naturen i 
olika sammanhang inom och utanför akademin. Miljösociologin bidrar 
med specifika begrepp, bilder och förklaringar som kan konkretisera och 
på så vis synliggöra den abstrakta relationen mellan natur och samhälle.  

Att miljösociologin som disciplin kan vara och många gånger är en mil-
jörepresentant både inom och utanför akademins väggar och diskussioner 
gör det också viktigt att problematisera den enskilda sociologens roll som 
representant för naturen, samt vikten av mångfald inom denna grupp.  
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Representation inom miljösociologin 
Tidigare forskning, både med fokus på representation inom akademin och 
expertorganisationer, har visat på bristande mångfald bland forskare och 
experter samt argumenterat för vikten av sådan. Mångfalden beskrivs som 
viktig för att stärka både kvalitén på och legitimiteten för den kunskap 
som produceras och förmedlas (t.ex. Gustafsson m.fl. 2019; Díaz-
Reviriego m.fl. 2019; Standring 2021). Detta är på intet sätt en ny diskuss-
ion. Kritiken mot vetenskapens i många avseenden manliga, vita, och väs-
terländska blick på världen går långt tillbaka och även om mångfalden har 
ökat är kritiken fortfarande relevant. Akademin och expertorganisationer 
kämpar till exempel fortfarande med snedvriden fördelning av forskare 
och experter i relation till kön, etnicitet och geografiskt hemvist. Medan 
mångfalden på många sätt har ökat inom studentgrupper på flera universi-
tetsutbildningar är bristen på mångfald och representation fortfarande 
påtaglig inom den akademi som studenterna möter (Oberholzer 2021). 
Bristen på mångfald blir också tydligare ju högre upp i den akademiska 
hierarkin vi tittar, och allra störst är bristerna i gruppen professorer (John-
son m.fl. 2017).  

Bristen på mångfald och problemen med underrepresentation av olika 
grupper gäller även inom miljösociologin. I denna del av texten kommer 
ett flertal exempel att presenteras för att inleda diskussionen om de utma-
ningar som miljösociologin står inför idag när det gäller representation 
och brist på mångfald. Dessa exempel kommer fokusera på bristen på 
kvinnlig och geografisk representation och kommer att göra så först ge-
nom att titta på några exempel på representation i symboliskt viktiga se-
niora sammanhang, därefter på representation på konferenser och sist på 
representation i vardagen. 
 
Representation i formella och informella positioner 
Det första exemplet på kvinnlig och geografisk representation i symboliskt 
viktiga seniora sammanhang inom miljösociologin kommer från det Euro-
peiska sociologförbundets forskningsnätverk RN12 Environment and 
Society (ESA 2021). RN12s styrelsen leds sedan 2019 av Audronė 
Telešienė, Lithuania. 2022 leder Telešienė en styrelse med en majoritet av 
kvinnliga ledamöter. När det gäller den geografiska spridningen i styrelsen 
finns det en tydlig majoritet av ledamöter från länder i Väst- eller Centra-
leuropa, medan Östeuropa har en väldigt svag representation. Vid sidan 
av styrelsen har RN12 även skapat en rådgivande grupp som består av 
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erkänt erfarna miljösociologer. I denna grupp är den västeuropeiska do-
minansen 2022 ännu starkare än i styrelsen. Samtliga av gruppens sex 
medlemmar kom från fyra länder; Tyskland, Sverige, Nederländerna och 
Portugal. När det gäller fördelningen mellan antalet män och kvinnor 
skiljer sig dock denna grupp markant från styrelsen då fem av de sex le-
damöterna är män och en är kvinna.  

När det gäller den geografiska representationen bli det i båda grupperna 
tydligt att det finns en snedvriden fördelning av vilka som är represente-
rade i de centrala ansvarspositionerna i europeisk miljösociologi. Detta 
med stark dominans av väst- och centraleuropeiska miljösociologer. När 
det kommer till frågan om jämställd representation mellan kvinnor och 
män är det däremot kanske inte lika uppenbart att ledningen av RN12 
2022 skulle vara ett exempel på en fortsatt brist på kvinnlig representat-
ion. Den starka närvaron av kvinnor i RN12s styrelse kan till och med 
väcka frågan om avsaknaden av manlig representation i beslutsfattande 
positioner. Men i jämförelse med den omvända relationen mellan antalet 
kvinnor och män i den rådgivande gruppen framträder ett mönster som är 
viktigt att reflektera över i termer av representation. För vad innebär det 
att kvinnor i större utsträckning än män har valts till att sitta i den an-
svarsbärande och verkställande församlingen i RN12 medan män domine-
rar den rådgivande gruppen som står utan formellt ansvar och där med-
lemmarna väljs som ett uttryck för deras stora kunnande och expertis? I 
termer av representation skapas här en skillnad mellan män och kvinnor 
där kvinnor i det närmaste saknas i positionen som erkänt erfaren miljö-
sociolog. Detta medan gruppen kvinnor bär ett stort ansvar för organisat-
ionen av det praktiska arbetet kring den europeiska miljösociologin. För 
männen gäller i stället det omvända där det finns ett flertal representanter 
som kan visa på möjliga vägar fram mot att bli en erkänt kunnig miljö-
sociolog. Detta medan män som grupp har ett minder praktiskt organisa-
toriskt ansvar för den europeiska miljösociologin och därmed också sämre 
möjligheter att påverka utvecklingen av densamma. 

Ett andra exempel på brister i kvinnlig och geografisk representation i 
symboliskt viktiga seniora sammanhang inom miljösociologin är hämtat 
från det Internationella sociologförbundets forskningskommitté RC24 
Environment and Society (ISA 2021a). RC24s nuvarande styrelse leds 
även den av dess första kvinnliga ordförande, Debra Davidson, Canada. 
Davidson inledde sitt uppdrag 2014 och tog då vid efter forskningskom-
mitténs fem tidigare manliga ordföranden. Vid sidan av Davidson består 
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styrelsen 2022 av ytterligare två kvinnor och sju män som tillsammans 
representerar fem av sex världsdelar (Sydamerika saknas).  

Sedan 2006 har RC24 i samband med varje världskonferens delat ut 
Frederick H. Buttel International Award for Distinguished Scholarship in 
Environmental Sociology (ISA 2021b). Priset delas ut till en miljösociolog 
för dennes “outstanding contributions … to the study of environment-
society relations during the four years since the last call for nominations” 
(ISA 2021c) och har hittills tilldelats fyra män; tre västeuropeiska- och en 
nordamerikansk miljösociolog. Medan den geografiska representationen 
inom RC24s nuvarande styrelse har en förhållandevis god spridning med 
en eller ett par representanter från varje världsdel är detta en spridning 
som alltså ännu inte återspeglats i utdelningen av the Frederick H. Buttel 
International Award. I stället ser vi bland pristagarna en koncentration i 
den geografiska representationen som liknar den inom RN12s rådgivande 
grupp. Pristagarna kommer från regioner som varit centrala i etableringen 
av miljösociologin som sociologisk subdisciplin. I det avseendet är det 
därför inte märkligt att det inom dessa delar av världen finns erkänt erfar-
na miljösociologer som lämnat enastående bidrag till forskningsfältet. 
Men när det kommer till the Frederick H. Buttel International Award är 
det viktigt att notera att priset inte är menat att premiera en arbetslivsin-
satts utan viktiga bidrag som gjorts sedan priset senast delades ut. Det vill 
säga, priset är ett aktualitetspris vilket öppnar upp för en bredare grupp av 
möjliga pristagare, detta även inom regioner där miljösociologin som di-
sciplin har en kortare historia.  

När det gäller representationen av kvinnor och män på centrala posit-
ioner inom den internationella miljösociologin är avsaknaden av kvinnor 
markant. I denna situation blir Davidsons roll som kvinnlig förebild på 
ordförandeposten extra viktigt för att bana väg och öppna för en ökad 
mångfald inom den internationella miljösociologin. Men en sådan utveckl-
ing ska inte tas förgiven som en naturlig följd av att forskningskommittén 
valt sin första kvinnliga ordförande. I stället är det viktigt för disciplinen 
att bli påmind om sin egen kunskap om mekanismerna kring tokenism och 
med hjälp av detta begrepp skapa en medvetenhet om risken att en fortsatt 
snedvriden fördelning av kvinnor och män (medvetet eller omedvetet) kan 
skymmas av att arbetet leds av en kvinna. Därför är det fortsatt viktigt för 
miljösociologins utveckling att fler kvinnliga miljösociologer inkluderas 
och görs synliga i formella och informella positioner för att öka mångfal-
den även inom gruppen kvinnor. Detta både genom att välja fler kvinnor 
som ledamöter till styrelsen och att börja premiera miljösociologer utanför 
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gruppen västerländska män för deras enastående bidrag till miljösociolo-
gin via pris som the Frederick H. Buttel International Award. 

 
Representation på konferenser 
En viktig bidragande faktor för att få till en förändring mot en större 
mångfald inom miljösociologin är tillgången på förebilder (Johnson m.fl. 
2017). Det vill säga att ha möjlighet att se personer inom akademin som 
vid sidan av att representera vetenskapen också representerar andra soci-
ala kategorier vilka yngre akademiker kan identifiera sig med. Att kunna 
se sig själv i andra, vilka därmed kan fungera som representanter för ett 
framtida möjligt jag, skapar handlingsutrymme och möjliga vägar framåt 
inom den akademiska organisationen – en organisation som i övrigt till sin 
karaktär är statisk och svårföränderlig. Johnson m.fl. (2017) har i detta 
sammanhang till exempel visat på vikten av kvinnliga professorers synlig-
het på konferenser.  

Att skapa en jämställd representation av kvinnliga och manliga talare 
på konferenser är något som miljösociologin och den större sociologiska 
gemenskapen har arbetat strategiskt med de senaste decennierna. Detta på 
såväl nationell- (svensk), europeisk- som internationell nivå. Arbetet har 
lett till en oftast jämn fördelning av kvinnliga och manliga talare vid 
(miljö)sociologiska konferenser. I dessa sammanhang är bristen på geogra-
fisk och etnisk representation i stället fortfarande en större utmaning. I 
relation till denna utmaning är en viktig fråga på vilket sätt valet av konfe-
rensort kan fungera både inkluderande och/eller exkluderande, det vill 
säga vilka konsekvenser som uppstår av beslutet om var en konferens ska 
arrangeras. 

Beslutet om konferensort samt riktlinjerna för till exempel vilket språk 
som kan användas på konferensen sätter gränser för vem som ges möjlig-
het att delta och synas i akademiska sammanhang. Val av konferensort 
blir till exempel ett beslut om avgör vem och hur många som tvingas resa 
långt för att delta. Vid sidan av att generera praktiska och ekonomiska 
konsekvenser sänder detta beslut även ut signaler om vem konferensen i 
första hand görs tillgänglig för och därmed vänder sig till. Utmaningen att 
valet av konferensort ska fungera så inkluderande som möjligt ökar med 
storleken på det geografiska område som är underlag för konferensen. Det 
vill säga, även om utmaningen finns vid arrangerandet av konferenser 
inom såväl nationella som europeisk miljösociologiska sammanhang är 
komplexiteten i dessa frågor större i internationella sammanhang där an-
talet språk, geografiskt avstånd och resekostnader ökar ytterligare.  
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Det Internationella sociologförbundet har sedan 1949 bjudit in till ISA 
World Congress of Sociology tjugo gånger (ISA 2021d). Av de tio första 
konferenserna organiserades åtta i europeiska länder och två i Nordame-
rika. Under de senaste tio konferenserna har konferensorten förlagts i 
varje världsdel minst en gång, men med en fortsatt dominans av europe-
iska länder som stått värdar för konferensen vid tre av de senaste tio till-
fällena. 2008 organiserades ISA även sin första mellanårskonferens, ISA 
Forum of Sociology (ISA 2021e). Två europeiska länder och två sydameri-
kanska länder har sedan dess stått som värdar för konferensen.  

Miljösociologin är inte på långa vägar ensamt ansvarig för den histo-
riska utvecklingen av det Internationella sociologförbundets konferens-
verksamhet. Men som en del av sociologin är miljösociologin som sub-
disciplin en del av dess utveckling, den bidrar till utvecklingen och påver-
kas av den. Den historiska utvecklingen av valet av konferensorter visar 
hur den internationella (miljö)sociologiska gemenskapen, även om den 
fortfarande har en stark förankring i Europa, har gått mot en allt beredare 
geografisk representation och inkludering. En breddning som är viktig för 
att (miljö)sociologer världen över ska kunna delta i, vara en del av och på 
så vis skapa en reell internationell gemenskap och ett internationellt veten-
skapligt samtal. Genom att stå väld för ISA World Congress of Sociology 
eller ISA Forum of Sociology görs regionen, landet och värdinstitutionen 
synlig inom (miljö)sociologin och med detta växer och utvecklas även 
(miljö)sociologin som disciplin. 

Att få vara värd och bjuda in forskarsamhället att samlas till konferens 
och att se sig själv representerad i dessa sammanhang är viktigt för både 
enskilda forskare och för att disciplinen som helhet ska utvecklas. Att 
dessutom ha förebilder närvarande i den akademiska vardagen bidrar 
ytterligare till att öppna upp för underrepresenterade grupper att kunna ta 
och ges större plats som en del av miljösociologin. Vid sidan av frågan om 
synlighetens betydelse i officiella sammanhang för att skapa en större 
mångfald inom miljösociologin blir därför också betydelsen av formella 
och informella mentorer viktig för att förstå möjligheterna till en ökad 
mångfald och denna mångfalds betydelse för disciplinens framtid (Campos 
2016; Gustafsson 2018).  

 
Representation i vardagen 
I tidigare studier av vad som är viktigt för att skapa en positiv utveckling 
för så väl enskild forskare som forskarmiljöer lyfts betydelsen av mentorer 
återkommande fram som en viktig faktor (Boeren m.fl. 2015; Gustafsson 
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2018; Johannessen och Unterreiner 2010). Formellt och informellt men-
torskap har visats bidra med flera karriär- och psykosociala funktioner 
däribland rådgivning, vänskap, stöd, utmaningar, acceptans och bekräf-
telse. Men centralt för mentorskapet har också visats vara just rollen som 
förebild där den seniora i sammanhanget i sitt sätt att vara erbjuder en 
guide för vad det innebär att vara forskare, i detta fall miljösociolog (Mul-
len och Huntinger 2007).  

Genom mentorskapet som praktik skapas en stabilitet mellan generat-
ioner av forskare i det att formella och informella normer synliggörs och 
överförs mellan enskilda individer (Gustafsson m.fl. 2019). I dessa norm-
bildande sociala processer ligger styrkorna i mentorskapet, men även ris-
ken att processerna snarare reproducerar likheter än uppmuntrar till 
mångfald. Att därför oreflekterat låta dessa processer driva utvecklingen i 
en forskargrupp, forskarmiljö eller en hel disciplin riskerar att bevara ho-
mogena miljösociologiska vardagssammanhang. För att undvika detta 
krävs det en kombination av informella relationer och en medveten stra-
tegi för hur mentorsstrukturer ska användas, detta för att skapa konstruk-
tiva miljöer med en mångfald av förebilder och representanter att lära av, 
relatera till och modellera sig efter. 

I en svensk kontext har forskargruppen i miljösociologi vid Örebro uni-
versitet kommit att utvecklas till den största vardagsmiljön för miljösocio-
logisk forskning. Gruppen har under de senaste åren haft tre ledande pro-
fessorer, två män (Rolf Lidskog och Magnus Boström) och en kvinna 
(Ylva Uggla). Som en del av denna miljö vill jag inom ramen för denna 
texts diskussion om vikten av representation hävda att denna samman-
sättning har varit viktig för gruppens positiva utveckling. Olikheterna i 
professorsgruppen mellan professorerna som förebilder för hur det går att 
vara miljösociolog, som inte alltid men ibland har berott på att gruppen 
består av två män och en kvinna, har på ett personligt plan varit viktiga 
för mig i min utveckling som miljösociolog. Att kunna se mig represente-
rad både genom likheter i karaktärsdrag och egenskaper men också som 
kvinna har skapat flera konkreta förebilder som i olika situationer på 
olika sätt varit viktiga för min utveckling som forskare. Jag vill hävda att 
professorsgruppens agerande har etablerat en känsla av en självklar och 
jämlik närvaro av både kvinnor och män i professorsrollen vilket har 
skapat förutsättningar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö som, 
både i jämförelse med andra arbetsgemenskaper och i forskargruppens 
egen fortsatta utveckling, inte kan tas för given men som är viktig för den 
fortsatta kvalitén på gruppens arbete.  
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En andra anledning till forskargruppens positiva utveckling är gruppens 
kombination av en stark lokal förankring och ett starkt internationellt 
nätverk. De likheter bland gruppens medlemmar som den lokala förank-
ringen inneburit har bidragit till skapandet av en intellektuell gemenskap 
och institutionella förutsättningar som tillsammans skapat möjligheter för 
gruppens medlemmar att delta i den internationella debatten. Gruppen har 
genom sitt internationella erkännande kommit att fungera som represen-
tant för miljösociologi från Sverige och Örebro och med det öppnat dörrar 
för gruppens medlemmar till att delta och kunna etablera sig i internation-
ella sammanhang, dörrar som är betydligt svårare att öppna som forskare 
utan samma institutionella stöd. För att forskargruppen ska fortsätta ut-
vecklas krävs dock att den intellektuella gemenskap som har skapats ur 
likheter även hålls öppen för olikheter. Detta för att inte gruppen ska bli 
vetenskapligt exkluderande, introvert och blind för viktiga frågor och 
perspektiv. För att säkra kvalitén på den forskning som bedrivs inom mil-
jösociologin vid Örebro universitet blir det därför istället viktigt för grup-
pen att i likhet med disciplinen som helhet jobba för en ökad mångfald 
och representation. Under de senare åren har gruppen också börjat utveck-
las i termer av geografisk och internationell representation. Detta genom 
ett flertal internationella rekryteringar som har berikat forskningsmiljön. 
Här finns dock fortfarande utvecklingsmöjligheter, framför allt när det 
gäller senioritet och långsiktigheten i gruppens rekryteringar som hittills 
bestått av internationella postdoktorer i enskilda projekt.  
 

Slutdiskussion; förebilders betydelse för naturens och miljö-
sociologins utveckling. 
Genom en form av disciplinär självreflektion har jag i denna text försökt 
visa hur miljösociologin på olika sätt fungerar som en miljörepresentant 
som representerar naturen i sociala sammanhang samtidigt som den repre-
senterar det sociala i samtalet om naturen. Med texten har jag även ämnat 
inleda en diskussion om vikten av social representation inom miljösociolo-
gin, både för naturens och disciplinens framtids skull. Detta då vem som 
har, tar och ges rätten att representera naturen har visats få avgörande 
betydelse för miljöproblems utveckling. En bred representation inom mil-
jösociologin av kvinnor och män, olika etniciteter och geografiska hemvis-
ter blir därmed viktig för att erbjuda en mångfald av förebilder för hur 
miljösociologin kan vara en miljörepresentant som skapar kunskap om 
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vägarna mot en hållbar framtid. Naturen och de miljöproblem vi står inför 
idag är både globala och lokala, de är varierade och ibland till synes obe-
gripligt komplexa. Med en bred representation förbättras förutsättningar-
na för att fler sidor av naturen och dess relation till samhället ska bli syn-
liga och tas på alvar. Med en bred representation av miljösociologer som 
ställer olika frågor, undersöker skilda händelser, riktar sig till olika sam-
hällen och olika delar av samhället minskar risken att viktiga frågor för-
blir obesvarade. Med en bred representation kan olikheterna i naturen få 
förbli just olikheter och representeras sida vid sida av olika miljösociolo-
ger. I denna diskussion som bara börjat är Uggla viktig, både genom den 
forskning som hon bidragit med på området miljörepresentanter och relat-
ionen mellan natur och samhälle, men också som en viktig förebild som en 
av Sveriges första kvinnliga professorer inom miljösociologi. 
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11. Små gulliga parasiter – människa, djur och 
natur i Sara Granérs satir     

David Redmalm 
 
I en analys av hur naturen och det naturliga definieras och diskuteras i 
rapporter och måldokument rörande biodiversitet och klimatförändring 
visar Ylva Uggla (2010: 81) att ”there is not one nature, but a diversity of 
contested natures constituted through sociocultural processes from which 
they cannot be separated”. Vad som faller inom ramen för det naturliga 
beror på vad den gränsdragningen åstadkommer. Det naturliga används 
som argument i arbetet för att bevara vissa arter och inte andra. Naturlig-
het kan också användas för att argumentera för att människor borde bete 
sig på vissa sätt och inte på andra sätt. Det finns alltså inte en ren natur 
skild från människa och kultur, utan många olika naturer som mobiliseras 
av olika aktörer i olika syften. Ett av miljösociologins bidrag är att upp-
luckra den strikta separationen mellan natur och kultur för att hjälpa oss 
att få syn på problematiska konstruktioner av naturen. Samtidigt befinner 
vi oss mitt i en klimatkris, och i den ekokritiska diskussionen ställs ofta 
människan mot naturen, som dess fiende nummer ett. Detta är en spän-
ning som också blir en utmaning för miljösociologin: hur är det möjligt att 
förhålla sig kritisk till natur/kultur-dikotomin och samtidigt hålla männi-
skan ansvarig för klimatkrisen? 

I den här essän ställer jag Sara Granérs samhällssatiriska serieteckningar 
i dialog med filosofer och miljösociologer för att visa hur hennes verk kan 
hjälpa oss att navigera i detta spänningsfält. Granérs teckningar har en 
sociologisk skärpa och behandlar alltifrån dagsfärska händelser i svensk 
politik till global ojämlikhet och strukturellt förtryck. Ett centralt tema i 
hennes teckningar är klimatkrisen, och med hjälp av teckningarna vill hon 
påminna om ”att vi typ efterfestar på jordens resurser” (Sundqvist 2012). 
Det finns också ett existentiellt stråk i hennes teckningar: den lilla männi-
skans utsatthet i ett hårt och kallt samhällssystem. Samtidigt är det inte 
människor som Granér tecknar, utan naivistiskt tecknade och grällt färg-
lagda antropomorfa djur – oftast björnar – som helt saknar djurs vanliga 
karaktäristika. Granér, som gav ut sin debutbok Det är bara lite AIDS 
2008, är enligt egen utsago inspirerad av tecknaren Joakim Pirinens ”sätt 
att blanda urgulliga björnar med mer obscena inslag” (Sundqvist 2012). 
Granérs björnar har förfrämligats från sin björnslighet, de har glömt bort 
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vad det innebär att vara djur, och beter sig som parasiter när de kallham-
rat utnyttjar både varandra och jordens resurser, ständigt med ett leende 
på läpparna. Denna spänning kan också ses i Granérs val av medium. Hon 
kommunicerar med hjälp av en populärkulturell eller folkkulturell estetik 
som i sig utmanar föreställningar om vad som är vackert: främst serier 
men också bland annat broderi och keramik. På så sätt kan hennes arbete 
ses som ”craftivism”: ett sätt att använda traditionella hantverksmetoder, 
ofta feminint kodade, för att utmana patriarkala normer och uppmuntra 
till en vidare samhällsdiskussion om sociala orättvisor och andra kontro-
versiella teman (Nordenstam & Wallin Wictorin 2021). 

John Berger (2009) har varnat för den djuriska metaforens död: i sago-
böcker och tecknade serier och filmer figurerar ofta varelser i djurskepnad 
som helt saknar djuriska egenskaper. Dessa o-djur är bevis på att vi förlo-
rat kontakten med naturen, såväl som kontakten med vår egen förkropps-
ligade däggdjurliga existens. När vi inte längre gör åtskillnad mellan män-
niska och djur står vi inför civilisationens slut, menar Berger, eftersom vi 
förlorat djurens annanhet som en referenspunkt för att förstå oss själva 
som människor. Det har gjort oss till ett enkelt byte för den kapitalistiska 
kulturen, som ersätter existentiella värden med ekonomiska kalkyler. 
Granérs teckningar behandlar i allra högsta grad den senmoderna civilisat-
ionen, och hon verkar minst lika bekymrad över dess förestående slut som 
Berger, trots att hon använder djuriska karaktärer på precis ett sådant sätt 
som Berger kritiserar.  

Jag kommer att visa i den här essän att Granérs djurskepnader utan 
djuriska egenskaper faktiskt tillåter oss att utforska olika naturer: den 
främmande naturen, naturen som offer för människans parasitism, och 
den oändliga naturen. I en tid där samhällsteoretiker kritiserar binärt tän-
kande och betonar värdet av gränsöverskridanden – vi är ju alla en del av 
samma naturkultur (Latour 2004; Haraway 2008) – blir Granérs teck-
ningar en påminnelse om värdet i att tänka med motsatser och kontraster. 
Det är först när människan tecknas som små gulliga parasiter och ställs i 
relation till naturen och till andra djur som det absurda i människans be-
lägenhet framträder tydligt. Det är en satirisk manöver som sociologer kan 
lära av. Texten avslutas med en intervju med Granér om natur, satir och 
rimmandets magi. 
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Den främmande naturen 

Fig. 1. © Sara Granér, från All I want for Christmas is planekonomi  
(2012: 65). 

Att vi är en del av naturen kan vara en smärtsam insikt mitt under brin-
nande klimatkris. Men det är också en existentiellt svindlande insikt. 
Uggla (2010: 81) skriver att “nature serves to define what it means to be 
human”: vi förstår oss själva som människor genom att spegla oss i natu-
ren. Samtidigt är naturen ett elastiskt begrepp, menar Uggla, och fungerar 
som ett ideologiskt redskap som kan användas för att argumentera för 
eller försvara alla tänkbara ståndpunkter. I filosofiska verk avgränsas 
människan från alla andra djur när filosofer ska förklara vad som utgör 
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människans särart, men jämförelsepunkten skiftar mellan verken beroende 
på jämförelsens syfte (se Derrida 2008). Granér själv föreslår att ”hatet 
mot fett är det som skiljer människan från djuren” (Granér 2017: 29), 
som en lek med våra ständiga försök att skilja oss från andra djur. Och 
samtidigt är det en jämförelse som är helt riktig. 

I Granérs teckningar är naturen ständigt närvarande som något främ-
mande som förskjutits från civilisationen, men som gör sig påmind i ab-
surda scener – däribland björnen som upptäcker att allt egentligen är en 
del av ”ett helt vanligt sketet jävla ekosystem”. Men medan naturens annan-
het ofta framställs i ett romantiskt och exotiserande skimmer (se till exempel 
Uggla och Olausson 2013), väcker naturens främlingskap mest aversion och 
aggression hos serieteckningarnas karaktärer. Det är som om de blickar in i 
naturens spegel och kommer på att de inte gillar vad de ser. På det här sättet 
överdriver Granér ofta människans åtskildhet från naturen – hon skapar så 
pass bjärta kontraster så att de sticker i ögonen på oss annars binärt tänkande 
människor. Björnarna hör till den civiliserade och rationella kulturen, resten 
är ”sparv och miljö” (Granér 2020, ingen paginering). 

Ofta ställs seriernas karaktärer helt perplexa inför den främmande na-
turen. Björnarna som möter naturen irriterar sig på den, pekar finger och 
hånar den, som om den vore en tänkande entitet som faktiskt skulle kunna 
ta illa upp. Naturens annanhet blir matter out of place (Douglas 1984) i 
relation till karaktärernas ekonomiska värdesystem och strikta kategorise-
ringar. I en ruta står två björnar och tittar på en risig liten gran (Granér 
2008: 10). Den ena säger: ”Kolla, den har liksom vuxit bara rakt upp ur 
marken. Rakt upp bara!” Den andra björnen svarar: ”Ja, naturen är så 
jävla oseriös”. I en annan ruta är det en gran som vuxit lite snett (Granér 
2008: 65): ”fy fan, så jävla pinsamt”. Inte heller andra djur undkommer 
björnarnas missnöje. I en ruta skäller en björn ut en liten igelkott: ”Jaha, 
bajsar och äter löv??? Du tror du kan bete dig hur jävla sjukt som helst 
bara för att du bor i naturen!” (2010: 17). I en mörkare scen är det en 
björn i träningskläder som pratar med en annan björn som verkar vara en 
grisbonde (Granér 2010: 96). Den ena björnen klagar på grisarna som 
”[k]ravlar runt i sin egen avföring med ruttnande liggsår och tuggar i sig 
kroppsdelar från döda familjemedlemmar”. Bonden svarar ”Ja det är för 
jävligt som de beter sig, de svinen”. Samtidigt har björnarna distanserat 
sig från andra djur och tänker inte på att det är just dessa grisar som beter 
sig som svin som sedan hamnar på björnarnas tallrikar. ”Hovmästarn! 
Det är kött i mitt kött!!!” utropar en upprörd björn som just ska avnjuta 
en hamburgare och ett glas rött vid ett restaurangbord (Granér 2017b: 9). 
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En annan björn håller en djupfryst kyckling i handen och klagar i kassan i 
en matvarubutik: ”Hallå! Jag har liksom hittat en hel ihjälslagen liten 
fågel i min mat!!!” (Granér 2010: 83).  

Djuren vet inte riktigt vad de ska ta sig till med naturen, som framstår 
som både oseriös och pinsam, och som främmande och skrämmande. Det 
här spänningsfyllda förhållandet är kännetecknande för vår relation till 
naturen. När vi närmar oss naturen i en jämförelse måste naturens annan-
het bibehållas för att jämförelsen ska vara möjlig. Förfrämligandet av 
naturen kan man finna både bland aktivister som försvarar en ”orörd” 
natur, eller representanter för miljöskadliga verksamheter, såsom biltill-
verkare eller flygbolag, som har besvär med att framställa sina produkter 
och tjänster som ”miljövänliga” eller ”miljösmarta” (se Uggla & Boström 
2018). Naturen är i båda fall en externalitet i relation till mänskliga före-
havanden. Uggla studerade tillsammans med Ulrika Olausson (2013) 
denna spänning mellan närhet och distans i en studie av marknadsföringen 
av Stockholm som ett turistmål. De visade att naturen på samma gång 
kommodifieras som idylliskt familjär, som ett exotiskt spektakel, och som 
något vilt och rent, orört av mänsklig hand. I samtliga representationer 
skildras naturen som en egen sfär, åtskild från människans urbana sfär, 
vilket skapar en illusion av en balans mellan dessa båda domäner. Uggla 
och Olausson (2013) konstaterar att människan betraktar naturen både 
som något djupt begärligt och som något radikalt främmande, vilket bi-
drar till att förklara människans motsägselfulla förhållningssätt till natu-
ren under moderniteten – som en resurs att (för)bruka och ett konsumt-
ionsobjekt att köpa och sälja, och på samma gång som vår framtid och 
frälsning. I båda fallen blir naturen något annat, skilt från människan.  

Granér accentuerar motsättningen mellan naturens annanhet och vårt 
begär till naturen genom absurda plumpheter – som ovan, genom att låta 
karaktärerna äcklas av naturen, eller genom att låta dem uttryckta en 
förnärmad svartsjuka gentemot naturens prakt. I en teckning står en 
panda och en leopard och tittar på en stor eld (2010: 37). Pandan säger till 
leoparden att ”Jaha nu brinner jorden upp också”, varpå leoparden sva-
rar: ”Asså så jävla typiskt naturen att hålla på och tro att den är något!” I 
den här inramningen framställs naturen som en labil partner med omätt-
ligt bekräftelsebehov:  

Det som utmärker naturen är att den sätter sig på tvären direkt om den inte 
får exakt som den vill ha det. Så fort man försöker skapa lite civilisation 
och råkar släppa ut t.ex. 38 miljarder ton växthusgaser om året så flippar 
naturen ut fullständigt! (Granér 2012: 81) 
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Ibland tar naturföraktet våldsamma uttryck riktade mot en antropomor-
fiserad natur. I serien ”Naturen” får vi över några sidor ta del av en litania 
riktad mot naturens arrogans, ackompanjerad av neutrala bilder av djur 
och växter som ser ut att vara hämtade från en traditionell flora-och-
fauna-bok. ”Naturen tror den är så jävla snygg”, skriver Granér, och där-
för borde någon ”trycka upp den mot en vägg och ba kicka ut femton-
hundra oumbärliga arter ur kretsloppet per dag” och ”gå rätt in i någon 
gammal urskog med röjsågen och blam-blam-bygga svinfula möbler av 
virket och elda upp skiten”. Så att naturen lär sig en läxa. Naturen blir 
också föremål för victim blaming. Klimatkrisen sägs bero på att ”klimatet 
har väldigt låg ambitionsnivå när det kommer till att acceptera höga halter 
av växthusgaser i atmosfären” (Granér 2017b: 103). Negativa klimatef-
fekter beskrivs som kontraproduktiva ”våldsamma protester” som bara 
kommer att ge ”ÄNNU mer uppmärksamhet åt alla miljöfientliga partier” 
(Granér 2017b: 102). 

Jean Baudrillard (1994) har skrivit om den moderna vetenskapens för-
sök att få djur att ”tala”, att avslöja en absolut sanning om kroppen och 
naturen med hjälp av behavioristiska experiment, medicinska djurförsök 
och dissekeringar. Han noterar att dessa metoder är våldsamma, och 
Baudrillard föreslår att det handlar om att djurens envisa tystnad stör 
människornas fantasi om att nå en total kunskap om naturen och om sig 
själva. I detta ljus kan vi förstå människans aggressiva utfall mot en 
främmande natur. Människans aggressiva förhållningssätt till naturen har 
också analyserats av ekofeminister som pekar på att traditionella och ste-
reotypa maskulina egenskaper som dominans, framstegsfixering och strä-
van efter ett totalt vetande bidragit till miljöförstöring (se vidare Adams & 
Gruen 2021). Det är i denna tanketradition vi kan placera det misogyna 
språk i Granérs teckningar som förebrår naturen för sin självupptagenhet. 
Relationen mellan människan, djuren och naturen är så infekterad i 
Granérs teckningar att det inte finns någon annan väg ut än att göra slut. I 
ett öppet brev till utrotningshotade djur (”Dumpa djuren!!!”, Granér 
2012: 132) skriver Granér: ”Kanske har vi kommit till den punkten i vår 
relation där man tvingas inse att man faktiskt inte passade så himla bra 
ihop”. Men Granér påpekar också: ”Att bryta upp kan ju va en förutsätt-
ning för att gå vidare!” 

Vid första anblicken kan det se ut som att Granér här skapar en binär 
bild av en chauvinistisk mänsklighet som utnyttjar en ren och orörd natur 
– den natur/kultur-dikotomi som Uggla och Olausson (2013) varnar för. 
Bruno Latour har argumenterat för att natur/kultur-dikotomin utgör 
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själva navet i modernitetens hjul. Dikotomin har använts för att skilja 
civilisation från barbari, rationellt tänkande från djuriska drifter, och 
medvetet skapande subjekt från passivt formad materia. Detta binära tän-
kande har gjort det möjligt att rättfärdiga förtryck av människor som 
godtyckligt kategoriserats som ociviliserade, och ett ohämmat utnyttjande 
av jordens resurser. Latour (2004) menar att samhällsvetenskap och hu-
maniora borde stå i dialog med naturvetenskaplig forskning redan på 
grundforskningsstadiet, där forskare diskuterar hur vi ska begreppsliggöra 
världen, och vilka tekniska innovationer vi ska utveckla. Att på så sätt se 
samhälle och natur som oupplösliga delar av samma ekosystem minimerar 
risken för att vi först i efterhand reflekterar över konsekvenserna av vårt 
handlande. 

I Granérs teckningar framställs den här sammantvinningen av det na-
turliga och kulturella som en obehaglig insikt. Om vi inte är essentiellt 
åtskilda från resten av naturen kan vi inte heller jämföra oss med den – vi 
är ju också natur. Constance Fischer (1998) har föreslagit att aggressiva 
reaktioner ofta kan härledas till en upplevelse av att vi blockeras från att 
leva upp till vår självbild. När vi fråntas naturen som referenspunkt är det 
inte bara vår egen självbild som blockeras, utan vår självförståelse som 
art. Det är den här existentiellt laddade frustrationen som Granér dröjer 
sig kvar vid. Posthumanistiska tänkare ser förlusten av en extern natur 
som en möjlighet till att söka sig vidare till alternativa ontologier och 
epistemologier. Men den här insikten är också en krossad spegel – en för-
lust av en trygg identitet och en bekvämt upphöjd plats som skapelsens 
krona. Granérs teckningar blir en spegel där vi kan se vårt eget sätt att 
spegla oss i naturen. När vi befinner oss i den här spegelsalen ställs vi inför 
vår egen mänsklighets tillkortakommanden och måste erkänna våra ag-
gressiva ryggmärgsreflexer när naturen gör sig påmind om sin alle-
städesnärvaro. Granérs teckningar fungerar därmed terapeutiskt – om vi 
ska kunna blicka bortom natur/kultur-dikotomin behöver vi börja i den 
kris som vi kastas in i när vi inser att vi egentligen aldrig varit människor i 
den bemärkelse som präglat människans självförståelse under modernite-
ten (Haraway & Gane 2010; se vidare Latour 1993). Hela tiden har vi 
varit en del av Gaia, för att använda det begrepp som Latour väljer när 
han talar om världsalltet (2004), eller ”ett helt vanligt sketet jävla ekosy-
stem”, som Granér uttrycker det (2012: 65). 
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Parasiten 

Fig. 2. © Sara Granér, från Med vänlig hälsning (2010: 36). 

I Granérs teckningar skildras ofta entreprenörer, företagsledare och politi-
ker som blodtörstiga utsugare som med ett brett och vitt leende utnyttjar 
sina medbjörnar. Medan den offentliga sektorn ibland kallas den tärande 
sektorn, och medan ”bidragsparasit” blivit ett utbrett invektiv riktat mot 
personer som tar emot skattefinansierat ekonomiskt stöd, är det i Granérs 
serier medlemmar av samhällseliten som är de tärande parasiterna – ja, 
människan är en parasit till sin natur. Redan från fosterstadiet drar vi 
näring från vårt ”värddjur” modern. När vi växer upp bildar vi ”ekono-
miska och hedersmässiga” relationer till andra för att skaffa egna små 
fästingar, och skaffar en ”fästmö, fästman eller fästfolk” (Granér 2008: 
33). Vi fostras sedan till att utnyttja andra för egen vinning. I en serie 
(Granér 2012: 63) diskuteras ”oroligheterna i välbemedlade områden” där 
”arga gubbar” liknas vid ”en skock uppretade noshörningar” – de ”lägger 
ner fritidsgårdar, säljer ut dagis till riskkapitalbolag, plundrar folk på 
deras fackliga rättigheter och förstör miljön för framtida generationer var 
de kommer åt.” Anledningen till detta beteende är oklar, menar Granér. 
Är det fråga om ”vanliga gubbstreck” eller avundsjuka, eller känner de sig 
måhända utanför? I en annan serie (Granér 2012: 41) liknas ett företag 
vid ”ett störigt mobbar-gäng på högstadiet”. En kostymklädd björn säger 
åt ett par björnar på hundpromenad: ”ÖH!!! Flytta på er! Vi ska bygga en 
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gruva här!!” Granér antropomorfiserar ekonomiska investeringar och 
låter dem bete sig på ett liknande sätt. Två björnar står och samtalar och 
beklagar sig över sina pensionsbesparingar som om de vore tonårsbarn på 
drift: ”De bara driver runt hela dagarna, vandaliserar urskog och dealar 
med fossila bränslen. Eller stänger in sig på någon skum typs styrelserum 
och kränker mänskliga rättigheter. Jag orkar snart inte mer!” (Granér 
2012: 82) 

I relation till naturen är vi alla parasiter i Granérs teckningar. Inför 
midsommar föreslår Granér följande ritual, uppdaterad inför den stun-
dande apokalypsen: ”Plocka sju sorters utrotningshotade djur, lägg under 
kudden och dröm om framtidens ekosystem” (Granér 2012: 79). Utsikter-
na för framtidens ekosystem ser verkligen inte vidare ljusa ut. Ackompan-
jerade av bilder som hämtade ur en flora-och-fauna-bok från mitten av 
1900-talet får vi veta att ”Rörsångare samt kärrsångare utgått ur sorti-
mentet p.g.a. svag efterfrågan” (Granér 2012: 40), och att ”tjänsten som 
röd-gul taggsvamp har tillsats av annan sökande” (Granér 2012: 52). Och i 
en brodyr kallad ”Biologiskt mångfall” avbildar hon en skock med djur av 
olika arter som kastar sig utför ett stup (Granér 2020, ingen paginering). 

Lösningsförslagen på klimatkrisen som Granérs protagonister erbjuder 
är lika många som urusla. I ”det socialrealistiska pysslet 3” (Granér: 
2008: 110) får vi i uppdrag att hjälpa kaniner, tecknade tillsammans med 
glasstrutar, ”att komma tillrätta med världens miljöproblem så att jorden 
inte går under.” Det här kommer kräva ”en total omvandling av det glo-
bala ekonomiska systemet”, men samtidigt påminns vi också om ”att ka-
ninerna har väldigt ont om tid!!” Så vad ska vi ta oss till? Kanske kan 
någon annan kommun ta hand om klimatkrisen, precis som en del kom-
muner försökt avsäga sig ansvaret för asylsökande människor, eller kan vi 
möjligtvis ”kedja fast havet på ett flygplan och skicka till Irak” (Granér 
2012: 36)? Och istället för att låta klimatkrisen drabba oss med ”kosmisk 
vanmakt” uppmanas vi att lita på att ”[n]ågon entreprenöriellt sinnad 
person kommer uppfinna nåt” som ställer allt tillrätta (Granér 2012: 109). 
Ser vi historiskt på hur människan hanterat ekologiska utmaningar finns 
det dock ingen anledning till optimism. Granér (2012: 46) skriver om 
dronten, dessa ”fågelklumpar” som människan tycker verkar vara 
”dumma i huvet och dessutom löjligt lätta att ha ihjäl”. När de kolonial-
istiska européerna – här tecknade i rustning, kostym, militärklädsel och 
vårdutstyrsel – får frågan om varför de utrotade dronten trots att dess kött 
var oätligt svarar de helt sonika: ”FÖR ATT VI KAN”.  
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När Granér avbildar det kapitalistiska samhällets invånare som små 
gulliga parasiter ansluter hon sig till ett misantropiskt angreppssätt som vi 
kan känna igen bland annat hos Karl Marx (1976), som i första volymen 
av Kapitalet liknade den som skor sig på andras arbete vid en kannibal, 
och kapitalet vid en vampyr. Att på det här sättet framställa människan 
som ett rovdjur, eller som en parasit, tvingar oss att se på maktförhållan-
den i det senkapitalistiska samhället ur en ny synvinkel. Michel Serres 
(1982) liknar det kapitalistiska samhällets maktstruktur vid en flod där 
den smartaste opportunisten, som Serres kallar parasiten, väntar vid flod-
banken på godsaker som fallit i floden och flyter nedför strömmen. De 
största vinnarna är de som har slagit sig ned närmast flodmynningen. Den 
här bilden ställer han i kontrast mot den traditionella kapitalistiska makt-
pyramiden, vilket ger en missvisande bild av kontroll. I den modellen ver-
kar det som att personerna i de högre maktpositionerna förvaltar sam-
hället efter någon sorts logik – må vara att det är kapitalets, kyrkans och 
militärens. Serres (1982: 166) föreslår i stället att pyramiden ska vändas 
”ut och in” som han skriver. Samhällseliten sitter inte överst i samhällspy-
ramiden utan i botten av en samhällstratt och väntar på att godsakerna 
ska falla ned, likt ett myrlejon som sitter i sin grop och väntar på oturs-
amma myror. Begreppet ”trickle down effect” får plötsligt en helt ny in-
nebörd.  

När maktpyramiden vänds ut och in och upp och ner till en tratt ger det 
en bild av ett samhälle där de med mest makt har avsagt sig allt ansvar för 
klimatförändringarna medan de samtidigt placerat sig på ett strategiskt 
ställe där de kammar hem vinsterna med minsta möjliga insats. Det är en 
tendens man kan se i hur stora företag skyller problem med till exempel 
miljöskadliga verksamheter och barnarbete på underleverantörer som de 
menar att de inte kan kontrollera. Det är därför följande scen är absurd 
och självklar på samma gång. En kostymklädd björn säger till några andra 
björnar som ser ut att sitta vid ett styrelsebord: ”Okej, då kör vi att om 
kidsen frågar vilken generations beslutsfattare som haft sån sjuhelvetes 
röjig utsläppsfest på det här stället, trashat ekosystemen och inte städat 
världshaven så sov jag hos er och ni var hos mig och spelade monopol!” 
(Granér 2017b: 85). Detta dubbelspel återkommer i många teckningar. I 
en annan knäböjer kostymnallar framför en fabrik som släpper ut gulgrå 
avgaser under rubriken ”burna och be” (Granér 2020, ingen paginering). 
Det är bara att köra på och hoppas på att det löser sig på något sätt. Det 
enda sättet att känna igen de parasiterande björnarna är på kostymen och 
slipsen som de vanligtvis bär. Denna utstyrsel fungerar som fästingens 
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hakförsedda snabel, som en krok som gör det möjligt för de parasiterande 
björnarna att hugga sig fast i och försvara en priviligierad plats längst ned 
i samhällstratten. 

Kapitalisterna som befolkar Granérs rutor tar den nyliberala djungels 
lag till sin extrem i sin rovdrift på naturen och på andra människor. Sam-
tidigt ligger inte vad som ser ut att vara en nidbild så långt ifrån verklig-
heten. Vi är vana vid att globala företag med jämna mellanrum avslöjas 
med att mörka utsläppsnivåer, släppa ut miljögifter, producera produkter 
som är skadliga för användarna, utöva hot och våld mot fackligt organise-
rade arbetare, och använda barnslavarbete – ofta med styrelsens goda 
minne. De flesta företag har en strategi för corporate social responsibility 
(CSR), men Peter Fleming och Marc Jones (2014) kallar även denna verk-
samhet parasitisk. CSR-initiativ fungerar alltför ofta som en strategi för 
att hantera missnöje och avleda kritik, och på så sätt minska risken för att 
de som påverkas av företagets verksamhet kräver lagar och policyer som 
begränsar företagets framfart. Många företag skulle inte kunna fullfölja 
sin CSR-agenda, påpekar Fleming och Jones, eftersom den logiska slut-
punkten skulle vara att avveckla företaget – som oljeföretag eller flygbolag 
till exempel, som ytterst inte är ekologiskt hållbara. En vanlig politisk 
strategi är dock att betona att ekologiska problem kan hanteras inom 
ramen för nuvarande marknadsekonomiska paradigm – en ”modernistisk” 
linje som stöds av partier både till höger och till vänster på den politiska 
skalan, och som varit en central del av den socialdemokratiska politiken i 
decennier (Uggla, 2002).  

Medan sociologer gärna problematiserar och nyanserar, och ofta ser 
makt som något relationellt eller strukturellt, distribuerat i nätverk, väljer 
Granér en plump polarisering där parasiten blir både samhällets och natu-
rens fiende. Men det gör också att vi påminns om att de som fattar de-
struktiva beslut är människor av kött och blod. Det är orimligt att tänka 
sig att alla människor i maktpositioner resonerar som de cyniska parasi-
terna i Granérs serier, men med parasiten som tankefigur blir det mycket 
svårare att rättfärdiga företags exploatering med hänvisning till en högre 
rationell ordning – tillväxt, samhällshierarki eller en fri marknad. Att 
Granérs karaktärer är tecknade som djur accentuerar det absurda i deras 
beteende ytterligare. Björnen som är ett djur som vi förknippar med djup-
aste barrskog har allt att förlora på att skogen skövlas och att klimatet 
förändras. Varför skulle ett djur vilja förstöra sin egen biotop? Det är 
förstås något vi bör fråga oss själva.  
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Naturen efter människan 
 

Fig. 3. © Sara Granér, från Blixt från oklar himmel (2017). 

I boken Blixt från oklar himmel arbetar Granér uteslutande med triptyker 
som den här. Tre bilder med korta beskrivningar på ett eller två ord som 
rimmar i en semantisk konstellation som för tankarna till haikuns koncisa 
uttrycksskärpa. Ofta föreställer två av bilderna kulturella fenomen, och en 
bild någonting som vi vanligtvis härleder till naturen: 

Ett utdött språk / Ett fyllebråk / En ormvråk 
Ett ogenomtänkt sms / Svår stress / Några gäss 
Ett svek / En sällskapslek / Ek 
En spermadonator / En partikelaccelerator / En skata, flera skator 
(Urval från Granér 2017a, ingen paginering) 



  
181 

  

Det vi kallar naturen fanns långt före människan, och det är mycket möj-
ligt att den kommer överleva oss i en eller annan form. Ögonblicksbilder-
na i Blixt från oklar himmel påminner om detta ofattbara stora som vi 
både är en del av men som också överskrider oss. Juxtapositionerna i 
teckningarna fungerar som en satirisk kontrast där försöket att jämföra 
mänskliga förehavanden med naturliga företeelser relativiserar antropo-
centriska begrepp och praktiker. ”Ett inkassokrav / En morotsstav / Ren-
lav” – vi harvar på med räkningar, ränteutgifter och avbetalningar, och 
varje månadsslut känns som en liten seger om vi lyckats få debet och kre-
dit i någorlunda balans. En lav bryr sig inte alls om den överhängande 
risken för inkassokrav. Den växer lugnt vidare, och kan växa i uppemot 
9 000 år. Morotsstaven blir här länken mellan oss människor och laven – 
en bit natur som skalats och skurits i portionsanpassade geometriska for-
mer, som ett bonsaiträd.  

Den här användningen av polarisering och absurdistiska kontraster 
kunde vi också se i de tidigare avsnitten: den accentuerade motsättningen 
mellan natur och kultur, och ”parasitens” ständiga kamp mot allt och 
alla. G. W. F. Hegel (refererad i Gadamer 1976: 48) har talat om satiren 
som en verkeherte Welt – en sorts spegelvärld som låter oss betrakta våra 
förgivettaganden ur en ny synvinkel. I Jonathan Swifts Gullivers resor 
(1991) besöker Gulliver bland annat Houyhnhnmland befolkat av varelser 
med hästskepnad som tänker och agerar överdrivet rationellt. I det här 
landet är det Gulliver som ses som irrationell – han blir djuret. Samtidigt 
leder houyhnhnmernas rationalism in dem i logiska återvändsgränder där 
livets värde åsidosätts till förmån för vinst- och förlustkalkyler. Även om 
vi tänker på oss själva som rationella civiliserade varelser räcker inte alltid 
rationellt tänkande hela vägen. Det är först när vi byter plats med djuren 
som vi ser hur vår självbild som rationella varelser krackelerar. Det här är 
ett exempel på bra satir: den syftar inte i första hand till att förlöjliga 
andra, utan till att vi ska vända blicken tillbaka mot oss själva. I tvärtom-
bilden ser vi att det vi trodde vi var så säkra på – i det här fallet vår särart 
i relation till andra djur, som tänkande, självmedvetna, rationella varelser 
– innehåller luckor och paradoxer. På samma sätt blir Granérs satir i dia-
log med miljösociologin en metod där motsatser spelas ut mot varandra 
för att accentuera det binära tänkandets begränsningar. Hur ska vi kunna 
jämföra människa och djur när vi inte kan enas om vad som skiljer homo 
sapiens från alla andra arter? Och hur ska vi kunna ställa kulturen mot 
naturen om det finns massor av olika naturer, beroende på kontext och 
retoriskt syfte?  
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När Granérs misantropiska skildringar av den parasitiska människans 
främlingskap inför naturen ställs emot de kärnfulla bilderna i Blixt från 
oklar himmel slår mig tanken: naturen verkar klara sig ganska bra utan 
människan. Patricia MacCormack (2020) skulle instämma. Hon kritiserar 
posthumanismens vurm för sammankopplingar och gränsöverskridanden 
eftersom tanketraditionen riskerar att relativisera den roll som människan 
spelar i klimatkrisen – människan är dess upphovsperson och också den 
som har ansvaret att göra något åt den. MacCormacks lösning på klimat-
krisen är radikal och hennes program är kortfattat: människor bör sluta 
föröka sig och fokusera på att ta hand om jorden tills de försvunnit från 
dess yta. Den här tanken finns hos fler radikala ekokritker, såsom John 
Zerzan (2008), som föreslagit att människan bör avveckla sitt språk ge-
nom att generation efter generation använda allt mindre av det tills vi nått 
ett sorts urstadium utan vare sig teknologi eller de maktstrukturer som 
karaktäriserar större samhällen. Utan språk kommer vi varken kunna 
anordna Champions league eller starta världskrig, men vi kommer fortfa-
rande kunna vandra på en skogsstig, för att knyta an till en av Granérs 
(2017a) triptyker.  

Trots att MacCormacks perspektiv skulle kunna beskrivas som misan-
tropiskt beskriver hon sitt manifest som optimistiskt. Att väcka tanken att 
jorden inte behöver människan ger oss en utifrånblick på vår existens, 
oavsett huruvida vi håller med MacCormack om att mänskligheten bör 
avvecklas. Även detta blir en satirisk manöver: vi behöver naturen, men 
den struntar i oss. Det här utifrånperspektivet ger en andningspaus från 
människans omöjliga position som både skapelsens krona och dess största 
hot. Det är precis den effekten som Granér skapar med sina grällt polari-
serande bilder av människans parasiterande på naturen och på varandra. 
När vi betraktar dessa björnar som glömt bort att de är björnar, och idogt 
förstör för varandra och för ekosystemet måste vi fråga: varför håller de 
på sådär?  

När naturen och det eviga ställs mot konsumtionssamhällets rationalitet 
framstår vardagliga fenomen i vårt samhälle plötsligt som absurda. En 
mås bryr sig lika lite om béchamelsås som en psykos. En havskatt har 
aldrig engagerat sig i en samhällsdebatt, och har antagligen sällan en 
sömnlös natt. En björkstam kan fortsätta lägga på sig årsringar utan att 
behöva vara professionellt verksam, men drabbas inte av skam för det 
(Granér 2017a). Granérs teckningar vänder vår blick både inåt mot vår 
sköra däggdjurliga existens som vi också delar med andra djur, och utåt, 
mot det ogripbart oändliga. Hur många retoriska naturer vi än konstrue-
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rar kommer det vi kallar naturen alltid överskrida våra försök att be-
greppsliggöra den. Efter att ha speglat sig i Granérs bilder går det inte 
längre att se på samma sätt på vår egen roll i vårt sketna jävla ekosystem.  

Avslutning: En intervju med Sara Granér83 
David Redmalm (DR): Ylva Uggla (2010: 81) skriver att ”there is not one 
nature, but a diversity of contested natures”. Många av dina teckningar 
problematiserar vårt ensidiga sätt att förhålla sig till naturen. Hur ser du 
på naturbegreppet i ditt skapande? 
Sara Granér (SG): Jag tror att människor ofta tänker att naturen är något 
annat, att den står i motsats till dem själva. Det är det som gör att vi kan 
tänka ”ja det här är bra för mig men det är dåligt för naturen,” och så gör 
vi det till en abstrakt moralfråga i stället för att tänka att ”Jag är väl ett 
djur lika mycket som en gråsugga som också skulle kunna påverkas nega-
tivt av det här”. Jag tror att det är ett förhållningssätt till naturen som ofta 
ställer till det för oss.  
DR: I dina teckningar är naturen både begärlig och frånstötande på 
samma gång. Vad handlar de motsägelsefulla känslorna om? 
SG: Jag kopplar den spänningen till vår disciplinerande relation till våra 
egna kroppar. Man skulle kunna titta på sin egen kropp och säga att, 
”jaha, men den ser väl ut som en björk bland andra björkar”. Men så 
tänker man ju inte, utan man tänker att ”Jag borde ha haft snyggare hud”, 
men man skulle ju aldrig säga om en björk att den borde haft snyggare 
bark. Kroppsliga brister förlåter vi inte en människa för, men ett träd kan 
vi lämna ifred. Tänk vad härligt det hade kunnat vara om vi tänkte på oss 
själva som ett träd, som fick vara lite mer ifred. 
DR: Den spänningen finns ju också i tredje vågens feminism, som kritise-
rade biologismen, samtidigt som den också riktade uppmärksamheten mot 
vår kroppsliga, materiella existens. 
SG: Det har jag tänkt mycket på. Jag har fått en feministisk uppfostran 
och fick lära mig att ta avstånd från biologism och att det var fel att vända 
sig till biologin för att förstå hur människor fungerar. Men det är märkligt 
att vi fastnat i en så snäv förståelse av vad biologi handlar om. Man hade 
ju kunna tänka att människan är ett djur som behöver sova mycket mer på 
vintern eftersom det är så mörkt då. Och då hade vi kunnat förkorta ar-
betsdagen på vintern. Så vi borde reclaima kroppen i stället. Men då, på 

 
83 Intervjun genomfördes den 21 januari 2022 via telefon. 
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nittiotalet, var allt som hade att göra med biologi något negativt per defi-
nition. 
DR: När vi pratar om biologi, djur och natur – varför tecknar du oftast 
björnar, snarare än människor? 
SG: En anledning är att björnarna knyter an till en fabeltradition, en lång 
tradition av berättande. De flesta av oss har vuxit upp med djurkaraktärer 
i barnböcker och serietidningar, så det blir ett sätt att kommunicera med 
läsarna genom det bekanta. Djur är också mer neutrala. Tecknar jag en 
människa får den människan genast en historia – läsarna kommer genast 
att försöka kategorisera människan och sätta in henne i ett sammanhang 
utifrån till exempel kön, ålder och hudfärg. Men det kan vi inte göra på 
samma sätt med ett djur. Och eftersom mina serier ofta handlar om orätt-
visor och förtryck tänker jag också att det är lättare att tycka synd om en 
liten björn än en människa. 
DR: Blixt från oklar himmel bryter av mycket från dina tidigare verk – 
hur kom du på det konceptet? 
SG: Jag hade många politiska satiruppdrag och till slut kändes som att jag 
inte hade något mer att säga. Jag skrev hela tiden om samma politiska 
problem med behövde hitta nya vinklar hela tiden. Men varför ska jag 
hela tiden förnya mig, varför kan aldrig de politiska problemen förnya sig 
i stället? Jag tänkte att det enda jag egentligen vet om vår civilisation är att 
den rimmar på champinjon. Jag började samla sådana rim i en skissbok 
där jag fick chansen att teckna saker som jag inte brukar teckna. Ett kök, 
en grävskopa. När jag publicerat några av teckningarna slog det mig att 
tillsammans påminde de om känslan jag får när jag scrollar i sociala me-
dier – känslan av att jag inte får ihop världen alls. Det kan vara en gullig 
bebis och sen är det ett reportage från Syrien. Här kommer det en kom-
munal debatt om att ta bort en postlåda någonstans, och här kommer det 
en som har ätit en god maträtt, och här kommer det en FN-rapport. Jag 
ville använda rimmen – och teckningarnas färgskala – för att binda ihop 
världen igen, för att ge en känsla av att det ändå finns någon typ av sy-
stem. Det finns en magi i rim, en musik. Och om man råkar säga ett rim i 
förbifarten brukar man alltid känna sig lite dum, samtalet stannar upp och 
man måste skratta. I teckningarna skapar ofta naturen en ödmjuk kon-
trast. Här tror vi att vi människor att håller på med något viktigt, men vad 
spelar det för roll för en sten som ligger här, eller en gråsparv, eller en 
gråsugga? 
DR: Vad är bra satir? 
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SG: To call someone on their bullshit. Bra satir gör ett problem klart och 
tydligt på ett enkelt sätt. Jag vet inte ens om satir behöver vara så kul. Att 
visa vad en politiker med tradig ton egentligen säger kan ju ibland bli mer 
sorgligt än roligt. I Blixt från oklar himmel ville jag komma åt det där 
vemodiga tonläget. Egentligen tycker jag att själva ordet satir känns lite 
mossigt – satiriker har ofta samma tonläge som politiker. Man ska alltid 
tycka någonting, man ska stå för någonting, men det är också lite härligt 
att vara såhär, ”men jag vet inte”. Det öppnar upp för en ambivalens som 
är svår att få in i traditionell satir. Jag undrar hur det hade varit om den 
politiska debatten hade låtit så: ”Nej men vi vet absolut ingenting, och vi 
är helt förvirrade, och vi vet inte vart vi är på väg, och vi vet inte vad vi 
håller på med, vi försöker bara gå till jobbet och leva våra liv”.  
DR: Ylva Uggla har studerat socialdemokratins förhållande till miljörörel-
sen sedan 70-talet, och socialdemokratin valde sida redan då och satt en 
tilltro till teknologisk utveckling och ekonomisk liberalism. Så när det 
råden en sådan miljöpolitisk konsensus från vänster till höger, är det inte 
svårt att veta vart man ska rikta udden då som satiriker? 
SG: Jovisst.  
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12. Epilog: en dialog mellan två miljösociologer  

Linda Soneryd och Ylva Uggla  
 
Inom miljösociologin finns olika perspektiv på miljöpolitikens förutsätt-
ningar.  Dels finns de som ser mörkt på frågan, och som betonar en över-
tro på vetenskapen och maktstrukturer, och dels finns det de som ser lju-
sare på frågan, och som betonar demokratiskt deltagande och möjligheter 
till förändring. I denna epilog sammanfattas dessa olika perspektiv inom 
miljösociologin i form av en dialog. 
 
Miljösociolog 1: Du har beskrivit att vi är fångade i en alltför optimistisk 
framtidstro. Du menar att det framförallt är vetenskap och teknologi som 
ses som lösningen på dagens miljöhot. Det kan till exempel ses i diskuss-
ionerna om slutförvar av kvicksilver och kärnavfall. Denna optimistiska 
framtidstro har kallats för modernitetens förtrollning. Detta är enligt min 
uppfattning en i grunden svart syn på möjligheterna till en förändrad syn 
på vetenskapens och teknologins roll men också på möjligheterna till 
medborgardeltagande och demokrati.  
 
Miljösociolog 2: Det där kan vi kanske återkomma till. Däremot har du, 
enligt min mening, en alldeles för ljus syn på möjligheterna till deltagande 
och deliberation, alltså möjligheten att alla som berörs av ett miljöpolitiskt 
beslut genom argumentation i en fri och öppen dialog ska kunna komma 
fram till en lösning som är bra för alla. Dessa idéer har du dessutom till-
lämpat på en flygplatsutbyggnad, som alldeles uppenbart rymmer makta-
spekter och skilda intressen som redan från början skymmer sikten för det 
fria och rationella samtalet. Men innan jag går in mer på detta vill jag 
först kommentera din felläsning av mina slutsatser. 

Modernitetens förtrollning 
Jag menar för det första inte att vetenskap per se är av ondo, och för det 
andra inte heller att tilltron till vetenskapen är total. Det har snarare fun-
nits parallella tendenser i miljödebatten: å ena sidan en stark framstegstro, 
baserad på förhoppningar om kunskaps- och teknikutveckling, å andra 
sidan en kritik av teknikutvecklingens oönskade konsekvenser. 

Exempel på talande metaforer för framstegstron kan hämtas från kärn-
kraftens tidiga utveckling. Där användes t.ex. paradismetaforen, för att 
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beteckna det samhälle som en storskalig implementering av kärnkraften 
skulle medföra. Arbetsnamnet på Vattenfalls två första planerade kärn-
kraftverk var just Adam och Eva. Vattenfalls generaldirektör talade ut-
tryckligen om att först skapa atomvärmeverket Adam, för att sedan ta ett 
revben och även skapa atomkraftverket Eva. I denna metafor utgör den 
tänkta atomåldern som skall komma, det nya Eden.  

Inledningsvis såg man inte heller det radioaktiva avfallet som ett pro-
blem. Man talade faktiskt inte om avfall utan om radioaktiva biprodukter, 
som skulle kunna användas till olika nyttigheter i framtiden – t.ex. inom 
industri och medicin. 

När det gäller den tidiga kärnkraftsutvecklingen är modernitetens för-
trollning tydlig. Det handlar om att förlita sig på kunskapsmässig, teknisk 
och samhällelig utveckling som ligger utom synfältet. Man gör inteckning-
ar i framtiden, och handlar som om man visste det man ännu inte vet. 

Nåja, kanske en del säger. De här exemplen är ju hämtade ur historien, 
nu har vi väl ändå lärt oss. 1960- och 70-talens radikala rörelser pekade 
med all önskvärd tydlighet ut det moderna samhällets brister och dubbel-
het; den teknikutveckling som skapat vårt välstånd och vår materiella 
välfärd visade sig ha en baksida, bland annat i form av miljöförstöring. 
Det moderna samhället, hade sina problem och svårigheter, och under den 
här tiden framfördes från olika håll så kallade apokalyptiska visioner om 
vår framtid. Människan ansågs arbeta på sin egen undergång. 

Från mitten av 1960-talet har miljöfrågan funnits på den politiska dag-
ordningen. Miljöfrågan kan på olika sätt ses som en mänsklighetens ödes-
fråga. Det handlar om vår livsmiljö och om människans överlevnad som 
art, men miljöproblemen kan också ses som ett hot mot västerlandets mo-
derna livsstil, vår välfärd och vårt materiella välstånd.    

Miljöhoten har utmanat det moderna samhället och dess institutioner 
på åtminstone två väsentliga områden. För det första så har miljöhoten 
uppstått som en oavsiktlig konsekvens i strävan efter att skapa ett väl-
färdssamhälle. De är producerade av de institutioner som samtidigt skall 
garantera vår trygghet och säkerhet. På så sätt utgör miljöproblemen ett 
hot mot grunden för det moderna välfärdssamhället och dess institutioner, 
och därmed för den politiska legitimiteten. För det andra, är många miljö-
hot behäftade med tekniska och metodologiska osäkerheter. Genom detta 
utmanas vetenskapen, och den vetenskapliga kunskapen som säker grund 
för beslut. 

De problemområden som uppvisar den högsta graden av osäkerhet är 
ofta också de områden där kraven på säker kunskap är som störst (bero-
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ende på de risker frågorna förknippas med). Därmed utmanas föreställ-
ningen om möjlig kontroll och styrning av framtiden.  

Sedan 1960-talets mitt har den svenska miljödebatten pendlat mellan 
två positioner. Den ena har representerat ett samhällskritiskt perspektiv, 
medan den andra har representerat ett mer optimistiskt perspektiv med 
tilltro till det politiska systemets förmåga att hantera miljöproblemen, 
utan att det uppstår en motsättning mellan ekonomisk tillväxt och miljö-
hänsyn.  

Miljöfrågan har i stort sett genomgående hanterats med hänvisning till 
nödvändigheten av och möjligheten till bevarad eller ökad ekonomisk 
tillväxt, eftersom välfärdspolitiken inte får äventyras. Till exempel fram-
hålls i 1975 års socialdemokratiska partiprogram att miljöfrågorna skall 
behandlas, dels med hänsyn till samspelet i naturen, dels med hänsyn till 
det samhällsekonomiska helhetsperspektivet. 

I partiprogrammet tjugo år senare, problematiseras tanken om kontinu-
erliga framsteg och möjligheterna att styra och kontrollera framtiden. Jag 
citerar: 

Förutsättningarna ändras för det politiska arbetet. Detta måste anpassas till 
fler nya och alltmer svårbedömda faktorer. Stabiliteten och förutsägbarhet-
en i samhällsutvecklingen försvagas…Kunskapssamhället bidrar till att 
sätta auktoriteter i fråga… samhället [blir] mer pluralistiskt men samtidigt 
också mer uppsplittrat.84  

Trots detta möts miljöfrågans utmaning med ett ovillkorligt modernistiskt 
svar där ”lösningarna ska sökas framåt” och där det inte finns någon 
egentlig motsättning mellan miljöhänsyn och ekonomisk tillväxt. 

 
Miljösociolog 1: Jag tycker nog ändå att du missar en sak i din beskriv-
ning av miljöpolitiken. Du säger att politikens förutsättningar förändrats 
bland annat i och med en ny typ av miljöhot, men att politiker ändå lever 
kvar i tron om att det går att hitta säkra lösningar på miljöproblemen. Du 
säger alltså att politiker i stort sett ignorerar den samhällskritiska sidan i 
miljödebatten. Men tvärtom så är det något som politiker inte kunnat 
ignorera. Människors brist på tillit – till det politiska systemet, till indu-
strin och till vetenskapen – har uppmärksammats som ett problem och har 
också lett till förändringar. 

 

 
84 Socialdemokraternas partiprogram 1990/1993:20-21. 
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Deliberativa lösningar 
Den här typen av konflikter kring lokalisering av kärnavfallet, eller andra 
miljöstörande anläggningar, kan ses som ett uttryck för att medborgare 
inte längre överlåter besluten till folkvalda politiker eller experter. Man 
vill själv vara med i diskussionerna om vad som gör ett beslut rätt och 
riktigt.  

Det kan i sin tur ses som ett uttryck för en viss förskjutning från de 
idéer som den representativa demokratin vilar på till en deliberativ demo-
kratimodell. I en deliberativ demokrati ses politiska beslut bara som legi-
tima i den mån de är grundade på argument och diskussioner mellan de 
som berörs av beslutet. Medborgares möjligheter att delta i sådana dis-
kussioner förstärks också genom att både internationella konventioner och 
europeisk och nationell lagstiftning ger deltagande och samrådsförfaran-
den en större tyngd.  

Ett exempel på de politiska initiativen att öka deltagandet kan man se i 
kraven på miljökonsekvensbeskrivningar, som förkortas MKB. MKB är 
dels ett dokument som beskriver miljökonsekvenserna av ett planerat pro-
jekt och dels en arbetsprocess. Syftet med MKB är att man ska ta större 
miljöhänsyn i planer och projekt men också att ge möjligheter till delta-
gande och inflytande. Idealt sett ska MKB-processen vara öppen för olika 
aktörers perspektiv och kunskaper.  

MKB initierades först i USA 1970 och innebar då tydligare och mer ut-
förliga krav på de miljökonsekvensanalyser som skulle utgöra underlag för 
beslut. Det ställdes också höga krav på allmänhetens rätt att bli informe-
rade och möjligheter att delta. De flesta länder som därefter infört MKB i 
sin lagstiftning har särskilt tagit fasta på deltagaraspekten. Det var också 
det som var i fokus när man diskuterade att ställa krav på MKB i svensk 
lagstiftning i slutet på 70-talet.  

Vid sidan av lagstiftningen har det också utvecklats en så kallad god 
MKB sed eller vad som ibland till och med kallats MKB-rationalitet. I 
enlighet med god MKB-sed ska processen vara öppen både vad gäller del-
tagare och teman som diskuteras. Ett ökat deltagande ses som viktigt 
bland annat för att lokalbefolkningen faktiskt kan ha stora kunskaper om 
den lokala miljön. En typisk formulering som fångar den här goda MKB-
seden är att processen ska vara öppen och innebära ett samarbete mellan 
olika kunskapsbärare.  
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Och så här står det i den Europeiska Kommissionens förslag om änd-
ring av MKB-direktivet år 2000 (och som innebar en skärpning av MKB-
kraven): 

 …fördelarna med ett effektivt medborgardeltagande kan vara att: dåliga 
förslag diskvalificeras, innovationer stöds, bättre beslut fattas, tillit och tro-
värdiga relationer skapas, ansvaret och genomskinligheten ökar i besluts-
processen samt att miljömedvetandet hos allmänheten ökar.  

Jag har inte en så ljus syn som du påstår. Allt det här kommer så klart inte 
att betyda att alla beslut föregås av öppna diskussioner mellan alla be-
rörda parter och att allmänheten får ett större inflytande. Erfarenheterna 
av MKB har snarare visat motsatsen. Det är svårt för allmänheten att få 
gehör för sitt perspektiv och deras kunskaper om den lokala miljön får 
inget eller mycket lite utrymme i MKB dokumenten.  

Men det betyder åtminstone 1) att allmänheten har rätt att bli informe-
rade om planerna – vilket i alla fall är en minimiförutsättning för att all-
mänheten också ska kunna engagera sig och komma med motargument. 2) 
och att det åtminstone finns en möjlighet att projekt nekas tillstånd på 
grund av en bristande miljökonsekvensbeskrivning – och i den ska även 
kontakterna med allmänheten redovisas.   

 
Miljösociolog 2: Nu har du nog läst slarvigt igen; visst är jag medveten om 
– och lyfter fram – den strävan mot ett ökat medborgardeltagande som 
finns i samband med lokalisering av miljöstörande verksamhet. Däremot 
pekar jag på de svårigheter som uppstår när politiken skall omsättas i 
praktik. Det är ju faktiskt något som du också beskriver: hur ett fokus på 
vetenskap och expertbedömningar gör att andra aspekter inte får så stort 
utrymme i diskussionerna. I ditt fall handlar det om bullermätningar och 
hur de tekniska mätningarna av flygplansbuller tillmäts en större betydelse 
än människors upplevelse av buller. Och du visar ju också att motståndare 
till en miljöstörande anläggning också kan vara beroende av tekniska eller 
vetenskapliga expertkunskaper för att få gehör för sina argument.  

I de debatter som uppstått kring eventuella slutförvar av kvicksilver och 
kärnavfall har frågan om risk och säkerhet i vetenskapliga och tekniska 
termer hamnat i fokus. Det är i och för sig inte särskilt förvånande, men 
det som blir problematiskt är ju när andra aspekter, som också är väsent-
liga skjuts åt sidan i debatten.  

Det kan exempelvis handla om lokala värden och platsens betydelse, 
där också de lokala och de nationella miljömålen kan hamna i konflikt 
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med varandra. Det som på nationell nivå är en lösning på ett allvarligt 
miljöproblem, kommer på lokal nivå i stället att skapa en miljörisk. 

Liksom för den svenska miljöpolitiken som helhet finns i diskussionerna 
om slutförvar av kvicksilver och radioaktivt avfall uttryck för modernite-
tens förtrollning. De rapporter som diskuterar och fastslår möjligheten att 
i dag konstruera ett långsiktigt säkert slutförvar, hänvisar i samma ande-
tag till behovet av ytterligare forskning. SKB ser säkerhetsanalyserna delvis 
som ett instrument för prioritering av fortsatta forskningsinsatser – even-
tuella brister skall avhjälpas med ytterligare forskning.   

Exemplen hantering av kvicksilver och radioaktivt avfall visar på en 
tydlig spänning mellan politikens framtidsinriktning som har en utopisk 
dimension och genomförande av konkreta åtgärder, här och nu, som krävs 
när politiken skall omsättas i praktik. 

 
Miljösociolog 1: Ja, du har rätt. Även i det fall jag studerat, kan man se 
konflikten mellan tanken på en hållbar utveckling inom det moderna sam-
hällets ramar – att lösningen är bättre teknologi (i form av modernare 
flygplan som ger både mindre bullerutsläpp och mindre avgaser) och den 
mer kritiska hållningen som kräver mer strukturella förändringar.  

Här finns också en spänning mellan till exempel det nationella ansvaret 
och det lokala samrådsförfarandet. Hur ska till exempel samråd där all-
mänheten bjuds in för att diskutera enskilda projekt kunna hantera frågor 
som gäller globala miljöeffekter, eller de långa tidsaspekter som det gäller i 
de fall du studerat.  

Avslutning 
Sammanfattningsvis kan vi alltså se parallella tendenser: dels en kvardrö-
jande framstegstro och på vissa områden en ökad teknokrati, dels vad vi 
kallar för en förskjutning mot den deliberativa demokratins ideal. Samti-
digt som det finns en medvetenhet om kunskapsosäkerheter och veten-
skapens begränsningar finns det en efterfrågan på mer tekniska riskana-
lyser med högra krav på pålitlig kunskap och förutsägbarhet. De delibe-
rativa idealen innebär inte att beslutfattare och representanter för indu-
strin och allmänheten nu kan sätta sig ner som likar och tillsammans dis-
kutera sig fram till bra beslut. Snarare handlar det om att grunderna änd-
rats för vad som uppfattas som legitima politiska beslut, och att de frågor 
som väckts och diskuteras bland medborgare på något sätt kan få infly-
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tande på politiken. För att politiken ska uppfattas som legitim måste den i 
någon mån vara grundad i människors verklighet.  
 
Dialogen är baserad på det föredrag som hölls våren 2003 på Fakultets-
klubben, Örebro Universitet, då Ylva Uggla och Linda Soneryd presente-
rade sina avhandlingar. Manuset för föredraget är här återgivet i sin hel-
het, försedd med en ny ingress och bara lätt redigerad så att den skulle 
vara läsbar även utanför det sammanhang den skrevs för.   
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