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Abstract
This dissertation is the study of environmental consciousness as a discursive educational project.
The empirical material consist of 18 environmental handbooks that have been published in
Sweden during the years 1976-2007 of which 13 appeared between 1988 and 1995. The
research work uses the basic assumptions of discourse analysis, namely that language is an
important factor in the construction and development of social norms and values. Three areas
recieve close attention: questions relating to the form and content of the handbooks, questions
relating to the social circumstances in which the handbooks were produced and questions
relating to the overall educational significance of the handbooks. In the first instance, the
handbooks are examined in the light of three different contextual stories. They can be read as
part of wider discussions of environmentally-concsious life-styles, as a development of earlier
Swedish discussions about domesticity, health, thrift and consumption, and, finally they can be
read as an expression of a narrative about a dominant aspect of modernity – science. The second
part of the research work comprises an examination of the handbooks in terms of their audience
and educational purpose. What kind of individual is to be shaped by these handbooks? What is
anticipated as the desired or ideal environmentalist? Discourse analysis suggests that,
collectively, the handbooks project an image of somone who displays qualities of motivation,
investigation and judgement. They should be motivated to begin a process of change in their
lives, to encourage others to do the same, and to adopt the environmental problems as their own
personal problems. The second quality pursued in the handbooks is of someone who should
take an active stance towards the environment as a pervasive element in their way of life. They
should, therefore, adopt an investigative attitude to the surrounding world, cultivate certain
cognitive properties such as watchfulness, thoughtfulness and being suspicious, and constantly
ask questions about their surroundings with a view to understanding how actions in their
private world has an effect on the wider world. And thirdly, the ideal environmentalist citizen
should be someone who demonstrates judgement in balancing polarities and resolving the
claims of different standpoints. They should give attention to separating right from wrong,
wisdom from madness and, above all, to finding a way of linking their own efforts to what is
worth striving for and what is worth avoiding or neglecting. In summary, the subjects identified
in the handbooks are expected to avoid extreme positions, to place their own expectations about
sustainability on a suitable level, and to be prepared for failure and feelings of guilt. The final
part of the investigation – interpreting the wider significance of the handbooks – uses a
pluralistic model of analysis which takes its departure from three concepts – ecological
modernisation, governmentality and the risk society. Using these orientations, the extent of the
discursive educational project of the environmental handbooks is highlighted. If the handbooks
are regarded as modernist prescriptions, they are texts which highlights slow and careful change
taking place within the present power structure of society. If they are regarded as texts that offer
a governmentality prescription, they can be read as texts which promote the transformation of
everyday micropractices. And if they are regarded as prescriptions for a risk society, they are
texts which enable readers to come to terms with confusion and powerlessness in a complex and
risky social context. One main result is that the environmental handbooks display interesting
similarities, worthy of futher exploration, supported by a broadened empirical base.

Key words: Environmental consciousness, environment-friendly life-style, handbooks, discourse
analysis, ecological modernization, governmentality, risk society





FÖRORD

Det här med miljön är ju otroligt viktigt. Att ägna sig åt miljöproblematiken
är något av det viktigaste man kan ta sig för tänkte jag när
avhandlingsarbetet påbörjades. Men vad bör göras? Eller rättare sagt vad bör
skrivas? Avhandlingen är ett resultat av några frågor som från min horisont
föreföll betydelsefulla att ställa och arbeta med. Att välja det här
forskningsfältet har dock inneburit att ge sig i kast med något som på flera
sätt är närliggande. För det första på så vis att det runt omkring, bland
vänner och bekanta, på reklamskyltar och i tidningen så mycket talas om
miljö. För det andra är miljöproblemen något som engagerat mig på ett
personligt plan. Avhandlingen kan därför sägas medfört skärskådande
betraktelser både av egna tankar och förhållningssätt och det som pågår
runtomkring. Trots att det är skönt att sätta punkt är de funderingar som
arbetet väckt inget som på ett enkelt sätt går att lägga bort och den färdiga
texten känns paradoxalt nog mer som en startpunkt än ett slut.

Avhandlingsarbetet har på ett konkret sätt hämtat näring från omgivningen
och det finns många jag vill tacka. Den första impulsen till studien växte
fram i samtal med John Pinhejero Gunnar Svedberg och Jeanette Diamant.
Därför vill jag framföra mitt första tack till er som genom att ge
miljöfrågorna en alldeles egen och levande innebörd bidragit till tankarnas
utveckling. De viktigaste personerna under resans gång har sedan varit David
Hamilton och Kerstin Holmlund. Ni vänliga, kloka och kunniga handledare
har hela tiden varit behjälpliga på alla sätt och vis och därför vill jag rikta ett
stort tack till er för allt stöd ni gett och allt förtroende ni visat. Jag vill också
passa på att tacka pedagogiska institutionen och i synnerhet den så kallade
Offegruppen, med alla dess trevliga och insiktsfulla pedagoger. Detta
intensiva seminariesammanhang har varit en viktig intellektuell influens och
det har varit betydelsefullt att få följa alla parallella processer, även om de
inte är så parallella längre… Tack Ulrika Haake, Mattias Johnsson, Peter
Nilsson, Katarina Norberg, Peter Nyström, Bertil Roos, Ulrika Widding och
Margareta Wolf-Wats. En annan väldigt viktig person som verkligen följt
med ända från start är Jenny Eklöv. Det blev olika avhandlingar men i
slutändan väldigt lika funderingar och erfarenheter. Tack för alla
diskussioner och åter diskussioner om allt. Av Saaha Metsenrantala har jag
fått ovärdelig hjälp med allt från manusläsning till mossinscanning. Mycket
tacksam är jag för det! Under det senaste året har Anna Persson, Malin



Magnusson och Felix Parling samt alla barnen funnits med och underlättat
arbetet. Tack för allt stöd, men också för all delad glädje, drömmar och
hopp! Ett jättetack vill jag förstås också rikta till mina familjopponenter och
läromästare på hemmaplan, Igor Svedberg och Gunnar Svedberg. Förutom
det roliga att varje dag få vara i er närvaro har ert stora bidrag till processen
varit att genom diskusisoner, sång, stoj och lek på alla tänkbara sätt utmana
mitt tänkande och varande. Ständigt vässade argument krävs i er närvaro.
Tack för det! Den som förtjänar det största blomsterfånget av alla är dock
min mor, Margareta Adenling som verkligen funnits med på alla tänkbara
sätt, i sol och regn, natt som dag. Ingen avhandling utan dig!

Umeå, 2007
ElinorAdenling
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I. INTRODUKTION

Inledning

”Det är dags nu.

Jag tänkte så när jag den 17 december plockade kantareller. Som med så mycket

annat härdar man ut tämligen länge, tills man når den punkt där allting tippar

över och banar ny väg. Så var det med den globala uppvärmningen och svampen.

Ändå hade jag besökt glaciärhotell utan glaciärer, sett öknar där de inte borde

vara och burit mina barn genom översvämningar i Asien. Men nu var punkten

nådd, i denna sörmländska trollskog, med precis en vecka kvar till jul. När jag

lade den sista gula kantarellen i svampkorgen tänkte jag: Det är dags nu. Dags att

göra något för miljön, för vår gemensamma framtid.” (Tell, 2007, förord)

Under det senaste året har miljön återigen kommit på tapeten. Dagligen
diskuteras nu miljöfrågor, främst med växthuseffekten och klimat-
förändringarna som viktigaste motiv. Hotbilder målas upp: Isarna smälter
och värmen stiger. Stora landområden kommer att täckas av vatten, torka
och vattenbrist att driva miljontals människor på flykt och stormar och
extrema väderförhållanden att bli allt vanligare. Överallt – och speciellt i
medierna – pratas det om att den negativa trenden måste vändas, och
utsläppen av så kallade växthusgaser minska. Vid sidan om internationella
avtal och nationers agerande talas det också om enskilda människors ansvar.
Citatet ovan är hämtat från en nyutkommen bok: 100 sätt att rädda världen
författad av frilansjournalisten Johan Tell. Den innehåller, precis som titeln
förmedlar, 100 tips eller snarare uppmaningar om vad enskilda människor
bör göra åt miljöproblemen. Boken är i sig inte unik, utan den senaste i en
lång rad av miljöhandböcker. Men det speciella är att den är författad och
utgiven under våren 2007, medan merparten av de föregående titlarna är
utgivna vid 1990-talets början. Utgivningarna sammanföll då tidsmässigt
med den stora FN-konferensen om miljö som hölls i Rio 1992 och den stora
uppmärksamhet miljöproblemen då väckte. Kanske kommer en ny flod av
handbokslitteratur att följa efter den senaste tidens debatt om allmänhetens
ansvar rörande klimatfrågan.

Avhandlingsarbetet startade någonstans mellan dessa två uppmärksamhets-
toppar, i något av en mellanperiod, där miljöfrågor rönte relativt liten
massmedial uppmärksamhet. Vid den tidpunkten stod det dock klart att
miljöfrågan kommit för att stanna och att miljömedvetenhet blivit till något
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som alla som vill framstå som trovärdiga och ansvarstagande måste förhålla
sig till. De flesta större företag, organisationer, eller offentliga verksamheter
hade upprättat någon form av miljöpolicy och börjat bedriva någon slags
miljöarbete. Bryddheten hade också fått sin motsvarighet på det personliga
planet. Människor hade börjat sopsortera, handla ”miljövänliga produkter”,
och proklamera att de minsann cyklar till jobbet. De hade börjat skryta om
hur lite de använder bilen alternativt känt sig angelägna om att presentera en
väl underbyggd förklaring till varför den är oumbärlig just i deras familj.
Miljömedvetenhet hade med andra ord blivit en positivt värdeladdad norm
som i stort sett alla, åtminstone på ett ytligt plan, nu skriver under på. Att
tvärtemot säga sig strunta i miljön uppfattas inte längre som socialt gångbart
eller politiskt korrekt.

Mitt intresse för avhandlingens problemområde härrör ur etablerandet av
miljömedvetenhet som social norm och framförallt ur det frekvent
förekommande talet om behovet av förändring. För när det i samhälls-
debatten talas om miljö görs detta ofta i termer av omställningar av olika
slag. Det nuvarande samhällssystemet med dess påbjudna levnadsmönster
och vanor uppfattas som bristfälliga och ohållbara, och därför måste något
nytt komma i dess ställe. Vid sidan av diskussionerna rörande
infrastrukturella förändringar gällande exempelvis energianvändning, avfalls-
hantering och transporter återfinns också ett tal om förändring av
människornas tankar, attityder, beteenden och värderingar. Det som ska bli
till är förutom nya strukturer också nya miljömedvetna människor.

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv är detta frekventa tal om förändring
naturligtvis intressant att fundera över. Hur inverkar diskussionerna,
föreskrifterna, informerandet om miljöfrågorna på vilka normer, kunskaper,
regler och värden som blir gällande? Man kan säga att detta
avhandlingsarbete började med en undran om vad dessa så vanligen uttalade
krav på förändring av livsstil, beteenden och attityder kan tänkas betyda
kulturellt och socialt sett. Vad är det egentligen för människor som ska
formas? Vilka förhållningssätt, beteenden, värderingar betraktas som
önskvärda? Och framför allt, hur kan man förstå det innehåll och de uttryck
som denna förändringssträvan tar sig?

Med ovanstående frågor som utgångspunkt har föreliggande studie vuxit
fram. Syftet har varit att studera miljömedvetenhet som fostransprojekt, inte
i den mening att det föreligger en situation där olika aktörer på ett medvetet
sätt driver ett projekt, utan snarare med avseende på hur miljömedvetenhet
diskursivt formas. Det antagande som ligger till grund för denna inriktning är
att sättet det talas på formar föreställningar, ger ramar och verkar
normbildande.
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Men var talas det då om miljömedvetenhet och var konkretiseras detta
proklamerade förändringsbehov? En formuleringsarena är de tidigare
nämnda miljöhandböckerna, som fått utgöra det empiriska underlaget för
avhandlingen. Miljöhandböcker är förstås inte de enda texter där människor
undervisats om korrekta tankar och beteenden i relation till miljöproblemen
men de kan ändå i sammanhanget betraktas som centrala eftersom det där
kanske mer ingående och mer uttryckligen än någon annanstans beskrivits
vilken form av förändring av förhållningssätt och vardagsvanor som bör äga
rum. I studien ingår 18 titlar, vilka alla innehåller instruktioner om hur
människor ska tänka och bete sig för att förhindra miljöförstöring, eller
annorlunda uttryckt vad människor ska ta sig till om de vill leva miljövänligt.
Tillsammans utgör texterna den värld av ord och uttrycksformer som varit
avhandlingsarbetets empiriska bas. Begreppet textvärld har valts eftersom det
markerar att miljöhandböckerna betraktats som en gemensam textmassa.
Liten uppmärksamhet har ägnats åt att kontrastera böckerna mot varandra,
utan istället ligger tyngdpunkten på att identifiera och perspektivera
texternas homogena drag, både beträffande innehållsliga teman (vad det talas
om) och uttrycksformer (hur det talas). Intresset för det gemensamma
härrörde initialt utifrån upptäckten att det föreligger stora likheter
miljöhandböckerna emellan. Inriktningen på det homogena är betydelsefull
mot bakgrund av antagandet att teman och uttrycksformer som förekommer
ofta också blir dominerande när det gäller att forma föreställningar och
normer. Frekvent upprepade teman och uttrycksformer kan också indikera
att det finns förgivettaganden som sällan medvetandegörs eller ifrågasätts.
Det är därför viktigt att synliggöra upprepade språkliga mönster beträffande
hur miljömedvetenhet konstrueras och hur miljömedvetna människor
formas.

Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med studien är alltså att studera miljömedvetenhet
som diskursivt fostransprojekt, och med utgångspunkt i miljöhandbokens
textvärld analysera konstruktionen av miljömedvetenhet. Innebörden av
detta har sedan konkretiserats i ytterligare frågeställningar. Dessa är
grupperade i två olika sektioner: frågor till miljöhandböckerna respektive
perspektiv på miljöhandböckerna.

När det gäller frågor till miljöhandböckerna har dessa handlat om att få fatt i
texternas innehållsliga dimensioner. Grundfrågeställningen lyder: Vad är det
för sorts människor som ska formas? Som hjälp vid läsning och analys har
dock denna brutits ned till tre delfrågor, nämligen:
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- Vilka ideal konstrueras?
- Vilka arenor och subjektspositioner görs tillgängliga?
- Hur ser argumenten för subjektens förändring ut?

När det gäller perspektiv på miljöhandböckerna har det istället handlat om
frågor i syfte att i olika bemärkelser kontextualisera och tolka. Även detta har
brutits ner i delfrågor:

- Den första frågan avser att problematisera miljöhandböckerna som
företeelse och frågan är: Hur kan man förstå deras existens och omfattning?

- Den andra frågan avser att problematisera miljöhandböckernas innehåll
och utgår från det frekvent uttrycka behovet om förändring: Hur kan man
förstå miljöhandböckerna som fostransprojekt med avseende på just
förändringsaspekten?

Om valet av inriktning

Valet av inriktning kan motiveras på flera sätt, inte bara mot bakgrund av
det tidigare nämnda pedagogiskt intressanta i att studera ett aktuellt område.
Tidigare, och i synnerhet från 1980-talets slut och framåt, har det bedrivits
en hel del forskning om människors relation till miljöfrågor inom en rad
samhällsvetenskapliga discipliner. Mycket av forskningen har dock gått ut på
att kartlägga förekomsten av samt villkor och förutsättningar för en
miljövänlig livsstil.1 Det har exempelvis bedrivits forskning om huruvida
eller på vilket sätt människor är intresserade av och engagerade i miljöfrågor
(Bennulf, 1994), om förhållandet mellan att veta och att göra (Krantz
Lindgren, 2001; Skill, 2007) om miljömedveten konsumtion (Carlsson-
Kanyama, Sundkvist och Wallgren, 2004; Micheletti, 2003; Shanahan,
2000) samt ifall miljöinriktade hushåll lever och resonerar annorlunda än
andra (Mårtensson & Pettersson, 2002). Den svenska humanistiska och
samhällsvetenskapliga miljöforskningen har förutom detta intresse för
livsstilar, attityder och beteenden haft en tydlig inriktning mot områden som
administration, ekonomi och politik. Viss kritik har riktats mot att

_________________________________________________

1  Här nämns enbart ett fåtal av de senare studier som gjorts. Det finns dock en ansenlig
mängd. För en överblick över den tidigare forskningen se (Hedrén & Anshelm, 1998b),
samt forskningsprojektet Livsstil och miljö (Lundgren, (Red.) 1992, 1994, 1996). För
senare exempel se Naturvårdsverket (2002) och Forskningsprojektet Utvägar (Hägerhäll
Aniansson, 2002). Som exempel på det sist nämnda se även (Biel, Hansson & Mårtensson
(Eds.), 2003).
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forskningen alltför ensidigt varit åtgärds- och problemlösningsorienterad, det
vill säga behjälplig för att underlätta och påskynda den politiskt definierade
målsättningen att skapa en hållbar samhällsutveckling (Anshelm & Hedrén,
1998a; Lundgren, Nordlund & Storbjörk, 2002). Mot bakgrund av detta
har det efterfrågats forskning med andra ansatser, exempelvis
”socialkonstruktivistisk analys och dekonstruktion av miljödiskurser”
(Lundgren et al., 2002, s. 119). Valet av inriktning kan således ses som
relevant utifrån ett uppfattat tomrum inom den svenska miljöforskningen.
Istället för att fråga om, varför, varför inte, människor lever miljövänligt och
är miljömedvetna är alltså denna studie ett försök att närma sig området från
en annan vinkel och sysselsätta sig med konstruktionen av
miljömedvetenhet.

Det är på flera sätt poängfullt att studera den konkreta språkanvändningen,
alltså att analysera diskurser. Inom den diskursanalytiska teoribildningen
betraktas språket som en nyckel till förståelse (Se t ex Börjesson, 2003;
Howarth 2007; Mc Lure 2003). Språket är dels en utgångspunkt när det
gäller att beskriva och förklara hur den sociala verkligheten blir till, men det
visar också på en väg till hur denna kan studeras. I avhandlingen betraktas
det specifika sätt som handbokstexterna talar på som exempel på ett redan
etablerat språkbruk men även som ett sätt att tala på som också bidrar till att
konstruera miljömedvetenhet och forma människor på ett visst vis. Utifrån
en liknande tanke menar författarna till följande citat att forskningen om
miljö ”need to take a linguistic turn” och närmare studera det språk som
används i kommunikationen om miljö (Harré, Brockmeier & Mühlhäusler,
1999, s. 1).

”There is no meaning without a sign, but neither is there a sign that is once and

forever given and not subject to negotiation and interpretation. In this sense, the

cultural-historical change of the meaning of natural process and human history,

which is so essential for environmental discourse, cannot be understood detached

from developments of their semiotic systems that are particular cultural systems

themselves. They not only carry and present but also create these meanings,

bringing new realities into view.” (Harré et al.,s. 20)

I debatt och forskning om miljöfrågor har det varit relativt vanligt att fästa
uppmärksamhet på och analysera användandet av centrala begrepp och
föreställningar. Man har visat att ord som miljöproblem, ekologi och hållbar
utveckling är mångtydiga och används på olika sätt, och ofta utan närmare
precisering. Det har exempelvis gjorts etymologiska härledningar eller
analyser av hur begrepp blir föremål för kamp om betydelser (se t ex
Eckerberg, Lundgren, Svedin & Sörlin, 2003; Hajer 1995; Lafferty &
Langhelle, 1999; Lundgren & Sundqvist, 2003; Luke, 1999). En del av
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diskussionen rörande miljö och språk har handlat om metaforers makt i
sättet att förstå och betrakta naturen. Exempelvis visar Carolyn Merchant i
boken Naturens död (1994) hur en maskinmetafor genom en språklig kamp
ersätter en tidigare modersmetafor, och därmed öppnar upp för ett
exploraterande förhållningssätt som sedan kommer att dominera under hela
den moderna epoken. I kölvattnet av denna inflytelserika studie har
uppmärksamhet på dessa och dylika andra destruktiva metaforer och
formuleringar lett till en diskussion där det pläderas för att nya och bättre
sätt att tala och konceptualisera behövs (se t ex Friman, 2003; Gare, 1995;
Merchant, 1992). På postmodernistiska grundvalar har åsikter framförts att
”framsteget som den stora metaberättelsen” bör ersättas med pluralism och
ickedualistiska berättelser (Friman, 2003a, s. 296). Huruvida detta att
förändra världen genom att medvetet försöka förändra språket är
genomförbart, och vilken roll forskning och forskare har i en sådan process
lämnas här därhän. Uppmärksamheten på språk handlar här hur som helst
inte i en direkt mening om att söka efter ett bättre språk, utan snarare om att
studera det språk som faktiskt är i bruk. I en indirekt mening kan detta dock
bidra till en ökad kritisk språkmedvetenhet. Genom att lokalisera, beskriva
och perspektivera det språkbruk som omgärdar miljömedvetenhet synliggörs
normer och förhållningssätt, så de kan bli föremål för eftertanke och debatt.
Synliggörandet kan med andra ord vara ett led i självkritik och
omförhandling.

Ett inledande exempel

Att diskussioner och forskning ofta fastnar i ord och begrepp beror enligt
Harré et al. (1999) på att detta ligger närmare ytan hos språkanvändares
medvetande än andra aspekter av kommunikationsprocessen. Men de menar
vidare att det under den lexikala ytan också går att finna en hel del
gemensamma drag beträffande sätten att tala om miljö, som de själva så
metaforiskt benämner som grönt språk. Även om det i denna studie
identifieras vissa frekvent förekommande ord och begrepp ligger tonvikten
på att finna mer sammanhängande sätt att uttrycka sig på i form av teman
eller narrativa strukturer. Som exempel ska vi undersöka det inledande citatet
om svampplockaren som bestämmer sig för att göra något för miljön något
närmare. Först en återerinnring:

”Det är dags nu.

Jag tänkte så när jag den 17 december plockade kantareller. Som med så mycket

annat härdar man ut tämligen länge, tills man når den punkt där allting tippar

över och banar ny väg. Så var det med den globala uppvärmningen och svampen.

Ändå hade jag besökt glaciärhotell utan glaciärer, sett öknar där de inte borde
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vara och burit mina barn genom översvämningar i Asien. Men nu var punkten

nådd, i denna sörmländska trollskog, med precis en vecka kvar till jul. När jag

lade den sista gula kantarellen i svampkorgen tänkte jag: Det är dags nu. Dags att

göra något för miljön, för vår gemensamma framtid.” (Tell, 2007, förord)

Man kan säga att svampplockarens berättelse om sitt uppvaknande uppvisar
en narrativ grundstruktur som påminner om bikt och bekännelse. Enligt
Bowerbank (1999) är detta ett inte alltför ovanligt drag hos litteratur som
beskriver människors relation till miljöfrågan. Det är alltså fråga om en
personlig vittnesbörd – ett jag som berättar – om ett uppvaknande, men
också om tidigare felaktiga förhållningssätt. Detta är visserligen inte beskrivet
som något egentligt brott som begåtts men dock som någon form av
försummelse. Berättaren har varit ouppmärksam och inte dragit slutsatser.
Denne har sett men ändå inte sett, och framförallt sett men inte gjort något.
När sista svampen läggs i korgen har så en insikt uppenbarat sig (något måste
göras) och en väg till frälsning öppnats. Uppvaknandet beskrivs dels som ett
oundvikligt skeende, som händer förr eller senare (att man når en punkt)
men även som ett i grunden personligt beslut.

Talet om vändpunkt aktualiserar även ett annat vanligt tema hos det gröna
språket, nämligen den täta förekomsten av temporala referenser (Harré et al.,
1999). Det talas i citatet om händelser som ägt rum i det förgångna, som
intensifieras i ett nu, angivet med datum, och som pekar mot framtiden. En
tid som bryts av (tippar över) och ges en ny riktning (banar ny väg). Citatet
kan ses som ett exempel på hur det talas om förändring. Det är dags nu, dags
att göra något för miljön, för vår gemensamma framtid. Det handlar om
relationen mellan jaget och miljön (vad det nu är), men också mellan
individen (det personliga) och kollektivet (det gemensamma). Det är dags att
den enskilde ställer sig i kollektivets tjänst, eller rättare sagt börjar agera för
det gemensamma bästa. Vår gemensamma framtid är också titeln på ett för
miljödiskursen mycket centralt dokument (Världskommissionen för miljö
och utveckling, 1987) som representerar ett specifikt synsätt på hur
miljöproblemen bör förstås och hur de ska åtgärdas.

Citatet kan även betraktas utifrån sina geografiska och rumsliga dimensioner
och analyseras med avseende på hur närhet och distans i olika bemärkelser
artikuleras. Texten länkar samman två skeenden: Den diffusa och abstrakta
globala uppvärmningen och den konkreta individuella svampplockningen i
sörmlandsskogen. Det talas om exotiska platser och i någon mening extrema
tillstånd: översvämningar i Asien, glaciärer och öknar. Trots att berättaren
själv har varit ögonvittne till dessa tillspetsade och ovanliga tillstånd, till och
med i närvaron av egna barn, (då man ju borde vara extra uppmärksam på
faror) har detta inte lett till någon vändpunkt. Så länge den globala
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uppvärmningens konsekvenser enbart blivit synliga långt borta, har de
visserligen givit upphov till reflektion, men dock accepterats. Istället är det
under svampplockningen i Sörmlands trollskog som vändpunkten kommer –
dessutom vid en kulturellt viktig tidpunkt, jul. En tid som kanske mer än
någon annan associeras med tradition och stabilitet. Hotet är inte längre
abstrakt eller långt borta, utan istället kopplat till en närbelägen plats och en
traditionell praktik. Ordet trollskog för dessutom tanken till något gammalt
och ursprungligt. Det är i sagornas och myternas plats som dessa reflektioner
görs och vändpunkten kommer. Det är där som de stora sammanhangen
aktualiseras, och beslutsamheten föds.

Ja, så där kan det fortsätta. En liten textsekvens kan ge upphov till en mängd
intressanta tolkningar. Flera teman som tagits upp ovan återkommer i de
senare analyserna. Citatet är som sagt hämtat från den senast utkomna
miljöhandboken. Det är ett förord vilket förmodligen innebär att författaren
funderat en del och ansträngt sig för att göra en bra introduktion som griper
tag i läsaren. Här är det dock viktigt att poängtera att författares tankar,
avsikter eller medvetenhet om språkbrukets möjliga innebörder inte varit
föremål för någon uppmärksamhet. Analyser har med andra ord inte skett av
retorik, eller medvetna retoriska knep som handboksförfattarna använder sig
av. Däremot relateras handbokstexterna till olika kontextuella ramar och
tolkas mot bakgrund av olika samhällsteoretiska perspektiv.

Avhandlingens disposition

Avhandlingen är indelad i fem större kapitel, som i sin tur är indelade i
avsnitt med underrubriker. I kapitel I – Introduktion – återfinns redogörelser
för studiens utgångspunkter. Där presenteras inledningsvis diskursanalys som
vetenskapligt förhållningssätt, samt mitt sätt att förhålla mig till den
traditionen. Därefter följer en närmare redogörelse för det konkreta analys-
och tolkningsförfarandet samt en presentation och problematisering av det
empiriska materialet. Kapitel ett avslutas med en beskrivning av och ett
resonemang om studiens relation till angränsande pedagogisk forskning.

I kapitel II – Miljöhandböckerna i sin samhällskontext – sker det första
bekantandet med materialet. Här behandlas den forskningsfråga som avser
att ge perspektiv på handböckerna som företeelse. I vilket sammanhang har
de uppstått och hur kan man förstå att så många böcker av liknande karaktär
gavs ut just i 1990-talets början. I kapitel två relateras miljöhandböckerna till
ett samhälleligt sammanhang, uppdelat på tre kontextuella berättelser. Först
skildras miljöfrågans uppkomst och dess förändring av karaktär över tid.
Sedan följer ett avsnitt där uppkomsten av miljöhandböcker betraktas mot
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bakgrund av en svensk folkupplysningstradition. I den tredje berättelsen tas
modernitet upp som tema och handböckerna diskuteras med utgångspunkt i
beskrivningar av ambivalens och osäkerhet inför det moderna samhällets
utveckling.

Kapitel III – Miljöhandböckerna som fostransprojekt – är även det strukturerat
i form av tre delavsnitt, som vart och ett motsvarar svaret på de frågor som
ställts direkt till texterna. Det första handlar om det ideala miljösubjektet,
det nästa redogör för vilka subjektspositioner och arenor som görs
tillgängliga och i det tredje belyses argument till varför en förändringsprocess
bör äga rum. Som avslutning följer ett avsnitt där resultatet summeras och
och diskuteras med avseende på huvudfrågan om vilka människor som ska
formas.

Kapitel IV– Perspektiv på miljöhandböckerna – handlar om att ge perspektiv
på böckernas innehåll. Den frågeställning som behandlas är: hur kan man
förstå miljöhandboken som fostransprojekt med avseende på just
förändringsaspekten? Här presenteras olika tolkningar, olika sätt att förstå
textvärldens innehållsliga dimensioner. Begrepp som introducerats i kapitel
två: ekologisk modernisering, styrbarhetsmentalitet och risksamhälle bildar
en utgångspunkt för tre olika sätt att perspektivera materialet uppdelat på tre
olika separata avsnitt.

Kapitel V – Avslutande diskussion – ämnar slutligen att knyta ihop säcken.
Här förs ett sammanfattande resonemang om studiens resultat. För- och
nackdelar med valda tillvägagångssätt diskuteras och fortsatta
forskningsinriktningar föreslås.

Vetenskapligt förhållningssätt

I inledningen annonserades att ett diskursanalytiskt perspektiv väglett och
inspirerat studien. I det följande ska innebörden av detta beskrivas närmare.
Det första som bör utredas är vad ett diskursanalytiskt perspektiv egentligen
står för. Diskurs har blivit något av ett modebegrepp som förekommer i en
rad olika betydelser, och som har börjat användas även utanför akademiska
sammanhang. Ofta används det oprecist, för att ge en allmän karaktäristik.
Exempelvis kan det talas om att samhället präglas av en liberal diskurs, eller
att mediadiskursen domineras av ett fåtal aktörer. När man talar om
diskursanalys som vetenskapsfilosofisk inriktning ges det dock vanligen en
mer preciserad betydelse. Då innebär det ett sätt att tänka om och bedriva
vetenskap: ett vetenskapligt perspektiv med integrerad teori och metod
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Dock rör det sig inte om något
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enhetligt program utan det föreligger stora skillnader mellan olika
skolbildningar (se t ex Jaworski & Coupland, 1999). Mellan olika varianter
av diskursanalytiska perspektiv återfinns många av de gamla vanliga
vetenskapliga skiljelinjerna, exempelvis mellan realistiska och
konstruktivistiska utgångspunkter (Börjesson, 2003). Det finns med andra
ord så många olika sätt att använda sig av detta begrepp i empirisk forskning
att vissa preciseringar är nödvändiga. Innan jag går in på att närmare beskriva
det diskursanalytiska perspektiv som präglat avhandlingen kan det emellertid
vara på sin plats att på en övergripande nivå teckna några gemensamma drag
som flertalet diskursanalyser delar, vilka är av stor betydelse om man ska
förstå det diskursanalytiska perspektivets egenart.

Ett diskursanalytiskt perspektiv

Diskursanalys kan i mångt och mycket sägas vara resultatet av en
sammansmältning av en rad kritiker. Diskursanalytiska forskare, och speciellt
de med dragning åt poststrukturalistiskt håll, definierar ofta perspektivet
oppositionellt, det vill säga beskriver forskningen i termer av vad man inte
vill förknippas med, nämligen:

”Poststructuralism anchors itself in a critique of Enlightenment faith in reason, as

the faculty that regulates the social and moral order. Poststructuralist theorists

reject the idea of universal truth and objective knowledge, delivered through the

proper use of reason, and assert, on the contrary, that truth is always partial and

knowledge always ’situated’  – that is, produced by and for particular interests, in

particular circumstances, at particular times. Poststructuralist work also challenges

belief in progress as the inevitable result of scientific and philosophical

rationality.” (MacLure, 2003, s. 175)

Först och främst kan det alltså ses som en reaktion mot positivistiskt färgade
vetenskapsuppfattningar och som en kritik mot det moderna
upplysningsprojektet (se  t ex Howarth, 2007; Neumann, 2003; Börjesson,
2003). I synnerhet har vetenskapens upphöjda roll som sanningssägare och
dess påstådda överlägsenhet över alla andra kunskapsformer i fråga om
tillförlitlighet och universalitet kritiserats. Även förekomsten av neutrala
forskare med möjlighet att oförfalskat se och beskriva verkligheten har
ifrågasatts, liksom möjligheten av ett rent vetenskapligt språk där det råder
en rak överensstämmelse mellan beskrivning och verklighet. Kritikerna har
också haft invändningar mot de omfattande ideologier och teorikomplex, så
kallade stora berättelser, som präglat såväl politik som vetenskap. Dessa har
påståtts fungera förtryckande och understödja deterministiska synsätt.
Kritikerna mot objektivistiska, realistiska, och strukturalistiska
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förhållningssätt växte fram under 1960- och 1970-talet och formulerades till
olika intellektuella strömningar: postmodernism, poststrukturalism, kritisk
teori, feminism (se t ex Alvesson & Sköldberg, 1994). Man menade att
tidigare rådande positivistiska vetenskapsuppfattningar inpräntade och
understödde en orättvis maktordning men också att den som
vetenskapsfilosofi vilade på omöjliga och felaktiga grunder. Diskursanalys
kom att bli ett bland flera nya sätt att bedriva vetenskap, och betraktades
som en framkomlig väg både politiskt och vetenskapligt. Istället för att
fungera som ”vasall i samhällets tjänst” och överta vedertagna
problemdefinitioner bör samhällsforskarens huvuduppgift vara att ifrågasätta
och dekonstruera invanda tankekategorier (Börjesson, 2003, s. 165). Enligt
poststrukturalisterna (i synnerhet Derrida) bör forskaren förhålla sig öppet
och flexibelt till sitt vetenskapande och sina tankeredskap och ”som en
gerillasoldat” än här och än där attackera auktoritära samhällsförhållanden
(Liedman, 1998, s. 149). De idéer som kommit att sammanföras under
rubriken diskursanalys är olika blandningar och varianter av teman som
framförts av ovannämnda strömningar. Att företrädare för diskursanalytiska
perspektiv alltjämt ser sig som delar av en motrörelse märks i många texter
som introducerar området. Perspektivet presenteras på ett kontrasterande
och polemiserande sätt, och ofta i en vass och häcklande ton. Detta kan te
sig en smula egendomligt för en yngre forskargeneration som inte anser sig
behöva brottas med föreställningar om objektiva kunskapsanspråk och som
från början insocialiserats i detta nya sätt att bedriva vetenskap. För denna
avhandlings del känns det exempelvis naturligt att hävda att resultatet av
arbetet utmynnar i tolkningsförslag tänkta att leda vidare mot ytterligare, nya
tolkningar snarare än i några fastslagna statiska sanningar. En utgångspunkt
som hela tiden finns med är med andra ord forskningens ofrånkomliga
perspektivberoende och förförståelseimpregnering. Som jag ser det måste
vetenskap betraktas som en kunskapsproducerande aktivitet bland andra –
legitim i den mening att den ämnar följa vissa kriterier, men inte som mer
giltig eller mer upphöjd än andra förståelseformer.

Språk och normbildning

Förkastandet av den objektivistiska vetenskapsuppfattningen hänger samman
med vad som brukar kallas för den språkliga vändningen. Denna inleddes vid
1900-talets början genom den strukturalistiska språkfilosofin, företrädd av
Ferdinand de Saussure, och kom under 1950- och 1960-talen genom
Ludwig Wittgensteins och John Austins uppmärksamhet på
representationsproblemet att sätta stora avtryck i den samhällsfilosofiska
teoribildningen (se t ex Sarup 1993). Den grundläggande innebörden i
vändningen är synsättet att språkliga tecken får sin betydelse i relation till
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andra tecken, och inte i relation till verkligheten som sådan. Kunskap och
världsbilder bör därför inte ses som enkla avspeglingar av världen, utan som
ett resultat av sociala språkliga processer där olika kategorier och
varseblivningsformer konstitueras. Då språket betraktas som en förutsättning
för att världen och människorna ska formas på ett visst sätt blir en nödvändig
konsekvens att rikta uppmärksamheten på hur språk och samhälle hänger
samman: ”Discourse is language use relative to social, political and cultural
formations – it is language reflecting social order but also language shaping
social order, and shaping individuals’ interaction with society.” (Jaworski &
Coupland, 1999 s. 3)

Att arbeta diskursanalytiskt kan därför dels handla om att analysera de
sociala praktiker som frambringar olika former av språk och yttranden. Man
kan studera i vilken kontext ett visst uttalande görs och till vem eller vilka
det riktas. Men det kan också handla om att identifiera och analysera idéer,
koncept och kategoriseringar, det vill säga själva innehållet i det som sägs
(Hajer, 1995). Forskningen handlar sålunda om hur språkliga
konstruktioner formar tänkandet och våra uppfattningar om sant och falskt,
legitimerar maktrelationer samt verkar normbildande. Vidare kan man säga
att när det gäller de vetenskapsfilosofiska grundvalar som diskursanalytisk
forskning vilar på spelar så kallade socialkonstruktivistiska utgångspunkter en
avgörande roll. Winther Jørgensen & Phillips (2000) tecknar med
utgångspunkt från Burr (1995) några gemensamma drag, eller rättare sagt
fyra grundpremisser som många diskursanalytiska inriktningar delar. För det
första finns ett antagande om att verkligheten bara blir tillgänglig genom just
språkliga kategorier och att kunskaper därför aldrig kan betraktas som
objektiva. Det betyder för det andra att förståelsen av världen alltid måste ses
som relaterad till ett socialt sammanhang och därmed som kulturellt och
historiskt präglad. Vad som betraktas som sant/falskt och bra/dåligt varierar
därmed med tid och rum. Den tredje grundpremissen är att kunskaper och
synsätt alltid skapas genom sociala processer. Det är i den sociala
interaktionen, i en kontinuerlig kamp som gemensamma försanthållanden
konstrueras. För det fjärde antas att det finns ett samband mellan kunskap
och social handling, eller rättare sagt mellan språk, social struktur och social
handling. Diskursiva konstruktioner får konkreta sociala konsekvenser
eftersom handlandet styrs av föreställningar om vad som är tänkbart och
otänkbart.

Avhandlingsarbetet har på olika sätt influerats av den ovan skisserade
beskrivningen av det diskursanalytiska sättet att tänka. Själva frågandet och
den kontinuerliga utvecklingen av kunskapsprojektet, har som nämndes i
inledningen vägletts av ambitionen att studera hur normer och
förhållningssätt skapas genom språket. Det är den språkliga nivån som
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intresset riktats mot, i enlighet med det bakomliggande
socialkonstruktivistiska antagandet att språkliga kategorier formar de
symboliska ramar människor tänker och handlar inom. De texter som
studeras kan ses som exempel på ett befintligt språkbruk, genom att uttrycka
ett sätt att tala som vunnit inträde och blivit etablerat. Men språkbruket är
även potentiellt, på så vis att sätten att uttrycka sig på kommer att påverka en
vidare grupps sätt att tala och förhålla sig. Texterna kan ses som ett sätt att
studera något som redan är, ett sätt att använda språket, men även något som
är i blivande. Det är dock viktigt att poängtera att detta inte innebär att det
finns en rak korrespondens mellan textens fixerade uttryck och hur den
sedan tolkas av läsare.

Förändrad subjektsuppfattning

Utmärkande för flera diskursanalytiska perspektiv är även en förändrad
subjektsuppfattning. Den inom den västerländska tanketraditionen så
centrala föreställningen om individen som autonom varelse har övergetts till
förmån för en sammansatt och motsägelsefull människobild (Howarth,
2007; Rabinow, 1984). Utgångspunkten är att människan föds in i och
sedan verkar inom olika sociala och språkliga sammanhang. Detta leder dock
inte fram till en av omgivningen determinerad människa, utan just
deltagandet i olika sammanhang gör att flera så kallade subjektspositioner
kan intas av en och samma person (Winther Jørgensen & Philips, 2000).
Diskursanalytisk forskning är därför inte ute efter att förstå individer eller
aktörer, vad dessa genuint tycker och tänker och skildra dem så autentiskt
som möjligt. Istället är de språkliga uttrycken som sådana intressanta. Av de
tidigare beskrivna socialkonstruktivistiska ståndpunkterna följer att ingen
text eller språkbrukare lever i isolering utan ständigt samspelar med andra
yttranden. Intertextualitet är således grundläggande för språkanvändningen
(Ajagán-Lester, Ledin & Rahm, 2003). Med detta antagande förskjuts
författaren bort från texten, som betraktas som mångbottnad. Författaren
styr inte ensam över textproduktionen, utan varje text är att betrakta som en
temporär fixering av ett mångröstat språkbruk. För denna avhandlings del är
detta väsentligt på två sätt. För det första har texterna inte knutits till sina
författare, vad dessa tyckt, tänkt eller avsett. De har med andra ord inte setts
som uttryck för individuella röster där förståelse av dessas motiv intentioner
och intressen står i förgrunden. Istället har de slagits samman till en textvärld
som analyserats i relation till olika konstruerade kontexter och
tolkningsramar. För det andra har denna subjektsuppfattning inverkat på
studiens frågeställningar då dessa formulerats med utgångspunkten att
texterna förståtts som innehållande en rad sammanhang, diskursiva arenor,
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där det skapas möjligheter för läsaren att inta olika positioner att verka
utifrån.

Kopplat till föreställningen om det decentrerade subjektet återkommer ett
perspektiv på makt som skiljer sig från det konventionella. Inom
diskursanalytisk teoribildning betraktas vanligtvis inte makt som kopplat till
enskilda aktörer eller grupper. Istället är det vanligt att ta sin utgångspunkt i
Foucaults arbeten där makt förstås som något som inte kan besittas och
utövas utan som existerar som en produktiv kraft som finns närvarande i alla
relationer (se t ex Englund & Svensson 2003; Hultquist & Pettersson, 1995;
Beronius, 1999). En konsekvens av detta synsätt blir att makt betraktas som
mikromakt och måste analyseras nerifrån och upp. ”Makten måste spåras vid
sina rötter, vid sin start i små, små och relativt autonoma maktteknologier,
vilka sedan kan uppgå i vidsträcktare mekanismer” (Englund & Svensson,
2003, s. 75). Språk och makt är enligt detta synsätt tätt sammanvävda på så
vis att språkliga uttryck både verkar begränsande och möjliggörande
(Börjesson, 2003). Språket har makt över de subjekt som talar då världen blir
till på det sätt som språket anvisar. Dock betonas inom den diskursanalytiska
teoribildningen den ständigt närvarande möjligheten till motmakt. Om det
inom ramen för ett diskursanalytiskt projekt går att urskilja dominerande
sätt att tala och begripliggöra verkligheten på förutsätter det i någon mening
att andra sätt att framställa världen på uteslutits. Med hjälp av
diskursanalytiska frågeställningar och analyser är det möjligt att få korn på
det etablerade och försanthållna men också på de områden där det råder
kamp om betydelser. I inledningen betonades det poängfulla i att studera
frekventa upprepade teman och uttrycksformer eftersom det kan tyda på att
det finns förgivettaganden som sällan medvetandegörs eller ifrågasätts.
Utifrån det perspektivet är det intressant att studera det gemensamma i en
textvärld som kan antas innehålla många olika och kanske även motstridiga
uppfattningar.

Diskursbegreppet

I forskning utifrån en diskursanalytisk ansats brukar i synnerhet själva
begreppet diskurs medföra en del huvudbry. En anledning till detta är att det
har en avgörande betydelse för vad man som forskare gör, eller tror sig göra.
I sammanhanget är det relevant att fråga vad en diskurs är, i vilken
bemärkelse man tänker sig att en diskurs finns. Fastställa abstraktionsnivå,
men även tydliggöra praktisk användning. Flertalet diskursanalytiskt
inspirerade forskare är beredda att hävda att diskurserna inte ligger och
väntar på att bli upptäckta, utan är resultatet av en konstruktionsprocess som
forskaren gör. Men det gäller också att avgöra huruvida en eller flera
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diskurser växer fram som resultat av en tolkning av ett empiriskt material,
eller om diskursen konstrueras på förhand och den efterföljande analysen
kommer att handla om att karaktärisera, kartlägga eller förstå denna. Med
andra ord gäller det att bestämma sig för om en diskurs är att betrakta som
resultatet av antingen en avgränsningsprocess eller en analysprocess. I
brottandet med denna problematik har det blivit uppenbart hur insnärjda vi
är i språket och hur det kan både bli till möjligheter och gränser för vad som
kan tänkas och uttryckas. Å ena sidan är en utgångspunkt för avhandlingen
att den sociala verkligheten förstås som diskursiv, på så vis att den byggs upp
och förändras genom olika språkliga betydelsesystem. I dessa skapas tillfälligt
fixerade mönster eller talordningar som kan benämnas diskurser. Å andra
sidan vill jag använda begreppet diskurs som ett sätt att avgränsa ett
studieobjekt.

Mitt hanterande av problematiken har gått ut på att i framställningen
reservera en betydelse av begreppet, nämligen att betrakta diskurs som
resultatet av en avgränsningsprocess. Samtidigt används dock ordet diskursiv
i den bemärkelse som nyss ovan beskrevs. Syftet är att studera
miljömedvetenhet som diskursivt fostransprojekt. Konkret betyder det att jag
valt att studera och bilda kunskap om miljömedvetenhetsdiskursen. Med
detta avses här allt som på olika sätt manifesteras och uttrycks gällande
förändring av människors beteenden och förhållningssätt i relation till
miljöfrågan. Dock refereras det ibland i avhandlingen till studier där
diskursbegreppet använts på ett annat vis.

Perspektiv på textvärlden

”Ett särskilt viktigt element i kritisk forskning är att inte se den sociala världen

som självklar och bekant utan som ganska egendomlig. Forskning blir då en fråga

om obekantgörande, om att observera och tolka sociala fenomen i ett annat ljus än

det som dominerande kategorier och distinktioner erbjuder. Obekantgörandet

innebär att se tingen inte som naturliga eller rationella utan som exotiska och

godtyckliga, som uttryck för handling och tanke inom stelnade, konformistiska

mönster.” (Alvesson & Deetz, 2000 s. 185)

Att tolka en text innebär att ge den en mening, en betydelse, att se den i ett
sammanhang. Upplevelser, kunskaper, det sociala sammanhanget och inte
minst språkgemenskapen, har betydelse när det gäller att begripa en text och
ge den mening och innebörd. Att ge sig på textanalyser i ett vetenskapligt
och i synnerhet ett diskursanalytiskt sammanhang handlar om ett mer
kontrollerat försök att se texten på ett bestämt sätt utifrån ett eller flera
bestämda perspektiv. Då behövs som tidigare beskrivits någon form av
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tolkningsram och systematik för att förfrämliga sig inför texten, eller som
Alvesson och Deetz skriver, göra den mer egendomlig och obekant.

Även för en kontrollerad, från vardagens spontana iakttagelser skild
tolkningsprocess, finns alltid många analysmöjligheter och
tolkningsprocessen består i mångt och mycket av att utesluta alternativ att
betrakta texten på. En grundläggande indelning presenterad av Bergström &
Boréus (2000) är att en text kan relateras till och tolkas utifrån 1) författarens
eller avsändarens intentioner 2) mottagarnas receptioner 3) uttolkaren själv
och 4) som slutligen här är fallet till ett omgivande sammanhang utan att
fokusera på enskilda aktörer. En idé som väglett avhandlingsskrivandet är
den tidigare beskrivna decenterade subjektsuppfattningen, brottet med
tanken på den sammanhängande aktören, och ointresset för individen som
sådan. Ambitionen har istället varit att analysera handbokstexterna som ett
diskursivt fostransprojekt. Även om miljöfrågorna kan betraktas som ett
politiskt konfliktområde och människors miljöfostran som föremål för kamp
mellan flera olikartade förväntningar, intressen och motiv har jag valt att inte
låta avhandlingen bli en historia om maktspel förstådd genom olika
individers och gruppers rationaler och särdrag. De enskilda handböckerna
har istället, som det tidigare redogjorts för förståtts som en helhet, förts
samman till en textvärld. Forskningsfrågornas liksom analysens tyngdpunkt,
har legat på gemensamma teman och ideal, snarare än på enskildheter och
olikheter inom materialet. Som nämndes i inledningen har frågeställningarna
delats upp i två sektioner: frågor till miljöhandböckerna (textvärlden)
respektive perspektiv på miljöhandböckerna (textvärlden), där de förstnämnda
handlar om frågor direkt till texterna i syfte att få fatt i deras innehållsliga
dimensioner och de andra om att betrakta dessa i ljuset av olika perspektiv.
Här ska vi uppehålla oss kring det senare.

Frågorna rörande perspektiv på textvärlden är av två slag. Först ges
perspektiv på handböckerna som företeelse. Detta görs i kapitel två där
miljöhandböckerna relateras till en samhällskontext, vilken har byggts upp
kring tre kontextuella berättelser. Dessa olika perspektiv eller infallsvinklar
ingick alla, om än diffust tänkt och formulerat, i min direkta förförståelse.
Det kan därför sägas att detta var ett första sätt att närma sig materialet på. I
kapitel fyra följer sedan perspektiv på handböckernas innehåll. Denna analys
bygger inte på ett bestämt teoretiskt perspektiv, utan på tre
vidareutvecklingar av teman och begrepp från de tre avsnitten i kapitel två.
Tanken har varit att anamma en pluralistisk tolkningsmodell och betrakta
texterna utifrån en kombination av olika perspektiv samt att i analysen av
relationen mellan de språkliga uttrycksformerna och deras sociala kontext
presentera olika läsningsförslag och ställa olika tolkningar mot varandra.
Detta sätt att arbeta på bygger på utgångspunkten att empirin gör tolkningar
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möjliga, men inte entydigt leder fram till ett visst speciellt sätt att förstå dem.
Som Alvesson & Sköldberg (1994) uttrycker det:

”Empiri kan enligt vår syn stimulera idéer och teori samt trolig- och tydliggöra

samt också skärpa de senare. Empiri kan inte entydigt falsifiera eller verifiera en

teori, men generera argument för eller mot förfäktande av teoretiska idéer och ett

visst språkbruk” (s. 356).

Att använda sig av en pluralistisk tolkningsmodell medför att tolkningarna
inte behöver slutas till för snabbt i forskningsprocessen. Det möjliggör en
öppen inställning, något som enligt Alvesson och Deetz (2000) kan gynna
den intellektuella utforskningen. De presenterar en rad riktlinjer för vad de
kallar post-empirisk forskning och pläderar för en forskning som ”syftar till
en öppen, tolkande, språkligt känslig, identitetsmedveten, historisk, politisk,
lokal, icke-auktoritativ och textligt insiktsfull förståelse av ämnet” (s. 127).
Flera av dessa har som ovan beskrivits även fungerat som riktlinjer för
föreliggande studie. Med öppenhet avses inte icke-teoretisk eller tom, utan
snarare en möjlighet att överväga alternativa forskningsvokabulärer eller
tolknings- och analysvägar före, under och efter forskningsprocessen. ”En
viktig metodologisk regel är således att utveckla tillgången till och bruket av
olika vokabulärer och teoretiska perspektiv.” (a.a, s. 130)

Den pluralistiska tolkningsmodellen har inneburit en strävan att skifta blick
och ägna sig åt det som Asplund (1970) benämner aspektseende. Genom de
tre olika perspektiven kan det empiriska materialet närmas från olika vinklar.
Det fostransprojekt som formas fram i läsningen av miljöhandböckerna kan
på så vis ges olika betydelser och förstås på olika sätt. En närmare
beskrivning av hur detta gått till följer i början av kapitel fyra.

Frågor till textvärlden

I ett avseende kan studien sägas vara insprirerad av den så kallade kritiska
diskursanalysen (ofta förkortad CDA). CDA förekommer i ett spektrum av
olika varianter, men det som avses här är det diskursanalytiska perspektiv
som utvecklats av Norman Fairclough (Fairclough, 1995, 2003).
Perspektivet kan beskrivas som en modell för diskursanalys som kombinerar
textanalys med social analys, samt har en uttalat kritisk ambition.
Inledningsvis föreföll Faircloughs analysmodell tilltalande att använda, men
vid en närmare betraktelse var det flera av hans grundantaganden som inte
stämde överens med mitt sätt att förstå diskursanalys. CDA kom därför i
vissa avseenden att fungera som en kontrastpunkt och därmed en hjälp att
utmejsla en egen förståelse. Likväl kan det sägas att studien bär drag av CDA
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i den meningen att den avser att undersöka förbindelsen mellan text och en
vidare social praktik.

Vid en diskursanalys enligt CDA genomförs tolkningsarbetet på tre olika
nivåer, med olika sorters metoder som bygger på tre olika vetenskapliga
traditioner: lingvistik, makrosociologi och mikrosociologi. Den konkreta
analysen går ut på att studera fall av språkbruk, så kallade kommunikativa
händelser, utifrån tre olika dimensioner: som text, som diskursiv praktik och
som social praktik. Texten analyseras med hjälp av lingvistiska redskap.
Exempelvis kan vokabulär, grammatik, narrativ, metafor och
satssammanhang studeras. Den diskursiva praktik som texten befinner sig i
och formats genom studeras med avseende på textens produktion och
konsumtion och fokus läggs på dess intertextualitet och interdiskursivitet,
det vill säga hur olika diskurser och genrer används i texten. Studiet av den
diskursiva praktiken kan också handla om hur mottagare använder sig av
dessa i sin konsumtion och tolkning av texten. I ett tredje led tolkas så texten
mot bakgrund av en vidare samhällelig kontext – eller rättare sagt med hjälp
av samhälls- och kulturteorier på makronivå.  Det är på denna tredje nivå
som den avgörande analysen äger rum, då det centrala målet med kritisk
diskursanalys kan sägas vara att studera och tolka förbindelserna mellan
språkbruk och en vidare social praktik. En viktig aspekt hos CDA-ansatsen
handlar nämligen om att studera texten som en del i samhällelig och
kulturell reproduktion eller förändring.

Med inspiration från CDA har det konkreta tolkningsarbetet handlat om att
länka samman en läsning på mikronivå med en läsning på makronivå, där
både lingvistiska och samhällsteoretiska redskap legat till grund. Frågorna
rörande perspektiv på textvärlden och idéerna kring tolkningarna på
makronivå har redan berörts i föregående avsnitt och här ska istället frågorna
till textvärlden, det vill säga läsningen på mikronivå behandlas. Det som
avses är alltså en beskrivning av de idéer som väglett den direkta kontakten
med det empiriska materialet. Till skillnad från den ovan beskrivna CDA-
ansatsen studeras inte uttryckligen mellanledet, textens produktion och
konsumtion. Detta främst därför att mitt sätt att förstå och använda
diskursbegreppet inte harmonierar med Faircloughs. Med de utgångspunkter
som tidigare redogjorts för går det inte att ”hitta” olika diskurser och genrer i
materialet utan istället handlar det här kunskapsprojektet om att kartlägga,
perspektivera och förstå ett utsnitt av en miljömedvetenhetsdiskurs. En
annan viktig skillnad i en jämförelse med CDA är att det då rör sig om ett
litet antal texter som verkligen närstuderas, och så är inte fallet för denna
studie, där det sammanlagda materialet är mycket stort.
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Som en påminnelse kan sägas att huvudfrågeställningen till
miljöhandböckerna löd: vad är det för sorts människor som ska formas? Och
att de tre delfrågeställningarna om ideal, arenor och subjektspositioner samt
argument syftade till att på olika sätt belysa den. I analysen av det empiriska
materialet har en kombination av form och innehållsliga dimensioner
eftersträvats, det vill säga att ta fasta på vad som står skrivet, men också hur
det står skrivet. Vad vad-aspekten innebär är att läsningen primärt skett med
utgångspunkt i frågeställningarna och också utifrån ett letande efter
gemensamheter, alltså efter ofta återkommande innehållsliga teman. Ett
kriterium på ofta återkommande är att textexempel måste finnas i ungefär
hälften av de enskilda miljöhandböckerna. Det som åsyftas med en läsning
utifrån hur-aspekten är också ett letande efter gemensamheter, fast här
beträffande uttrycksformer. Uppmärksamhet har exempelvis fästs på vanligt
förekommande ord och uttryck, pronomenanvändning, narrativa strukturer,
metaforer och skiljeteckenanvändning. Det är beträffande hur-aspekten och
uppmärksamheten på uttrycksformer, alltså små språkliga utsnitt, som
kopplingen till CDA-ansatsen kan ses i läsningen på mikronivå. Dock är det
här inte fråga om på förhand fastställda analysverktyg, utan succssesivt
framväxande. Det ska också sägas att hur-aspekten i första hand har fungerat
som ett stöd för vad-aspekten.

Läsningen har gått till på följande sätt: Det första steget har varit att läsa
texterna i syfte att generera gemensamheter och bygga upp en förståelse
rörande de frågor som ställts. Med texterna som grund har ”svar” byggts upp
i tre separata avsnitt: 1) Det ideala miljösubjektet, 2) Arenor, subjekt och
positioner samt 3) Subjektens förändring. Nästa steg har varit att utifrån
dessa sammanfatta fostransprojektet, det vill säga att återknyta till
huvudfrågeställningen om vilka människor som ska formas och skapa en
överblickande syntes. Detta har krävt förnyade genomläsningar för att
validera bilden. Därefter har en läsning utifrån de tre olika perspektiven som
utgjort den pluralistiska tolkningsmodellen tagit vid, först med resultaten,
alltså de framskrivna ”svaren” samt den sammanfattande syntesen som bas
och sedan med handböckerna som yttersta referens. Det är dock inte så att
perspektiven som av en händelse ”dykt upp” vid denna punkt i
forskningsprocessen, utan snarare har de vuxit fram under arbetets gång,
framförallt i arbetet med kapitel två. Men det är vid den här punkten som de
mer konkret och medvetet skrivits fram samt systematiskt använts vid
läsningen. Miljöhandböckerna har med andra ord lästs flera gånger med
olika glasögon och parallellt har anteckningar förts. När något nytt
uppmärksammats har det infogats i den fortsatta läsningen och det har även
blivit aktuellt att gå tillbaka för att läsa det föregående med ny blick.
Anteckningarna har resulterat i en lång rad saker att uppmärksamma.
Tillsammans omfattar miljö-handböckerna en stor textmassa, mer än två
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tusen sidor. Av detta följer att allt naturligen inte lästs på samma närgångna
sätt. Vissa sekvenser har läst mer noggrant och andra mer översiktligt. Vissa
böcker tar detaljerat upp tillvägagångssätt för exempelvis husreparationer,
trädgårdsodling och matlagning. Sådana textpassager har lästs mindre
noggrant. Vad som speciellt närstuderats är textpassager som på ett exakt vis
tar upp förhållningssätt och förändringsaspekter på ett övergripande plan.

Miljöhandböckerna har betraktats som en textvärld för att markera att jag
studerar dem som en helhet och tar fasta på dess gemensamma drag. Detta
ska inte förstås som att det inte är betydelsefullt att analytiskt särskilja på
texterna. Textvärlden ska med andra ord inte förstås som en odelad helhet.
Med det ofta återkommande avses som ovan påpekades en spridning över
textgränserna. Handböckerna har dessutom särskiljts när det gäller att
redovisa och hänvisa till citat. För att inte skapa en förvrängd bild av ett
alltför homogent material har jag i vissa fall dessutom funnit det intressant
att redovisa kontraster och avvikelser.

Summering

Sammanfattningsvis kan sägas att det som format projektets ansats och
forskningsfrågor är en syntes av tre faktorer: pedagogik, diskursanalys och
miljöfrågor. Dessa har på olika sätt gett riktning åt projektet.
Ämnesdisciplinen pedagogik på så vis att den riktat intresset mot
fostransprocesser, det vill säga hur människor formas. Diskursanalysen
eftersom den leder in tänkandet och frågandet i vissa bestämda banor. Den
riktar fokus på språkliga konstruktioner samt avser att problematisera
innebörden av något vanligen förgivettaget (miljömedventenhet).
Miljöfrågorna då de utgör själva den samhälleliga praktik som motiverar och
legitimerar studien.

Den allra mest grundläggande vetenskapsteoretiska utgångspunkten för
avhandlingen är att det sociala livet kan förstås som socialt konstruerat, där
språket utgör ett viktigt symbolsystem i skapandet av den sociala världen och
dess normer. När man vill försöka förstå hur människor fostras och formas
kan det därför vara av vikt att uppmärksamma språket och studera hur olika
språkliga kategorier och uttrycksformer skapas, upprätthålls och förändras. I
denna avhandling har dock inte detta studerats som processer i en konkret
mening. Snarare kan man säga att de belysts indirekt på så vis att hela
kunskapsprojektet handlat om att studera texter, en fixerad form av språk,
som dels betraktas som något redan etablerat, men också som något i
vardande som transformerar förståelseformer, tankekategorier och normer.
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Den empiriska basen har utgjorts av miljöhandböcker. Textmaterialet har
betraktats som en textvärld och analysen har gått ut på att söka efter dess
homogena drag. I undersökningens design har den så kallade kritiska
diskursanalysen fungerat som inspirationskälla på så vis att en kombination
av analysverktyg, på mikro- och makronivå använts. Fokus har legat på
texternas innehållsliga dimensioner i form av teman och uttrycksformer, men
resultatet av läsningen har också kontextualiserats och tolkats utifrån tre
olika perspektiv. En pluralistisk tolkningsansats har tillämpats för att
perspektivera texterna på olika sätt och också för att kontrastera olika
tolkningar. Studien inleds med en analys av miljöhandböckerna som
företeelse.

Det kunskapsintresse som utgjort avhandlingens utgångspunkt är avsikten
att fästa uppmärksamhet på miljöfrågornas pedagogiska dimensioner och i
synnerhet på det språkbruk rörande miljömedvetenhet som fortlöpande
konstrueras. Att undersöka språkbruket är inte bara välmotiverat utifrån ett
diskursanalytiskt betraktelsesätt av världen, utan också för att det ger redskap
för ökad språkmedvetenhet och underlag för diskussion.

 Det empiriska materialet

Att avhandlingens empiriska material skulle vara just handböcker stod inte
klart från början. Som beskrivits började avhandlingsarbetet med breda
frågor om fostran till miljömedvetenhet men även med funderingar rörande
det så ofta uttalade behovet av förändring och om människors införlivande
av ett helt komplex av (nya) synsätt, normer och beteenden. Jag ville få fatt i
miljömedvetenhetens innehåll och problematisera detta vanligen
oproblematiserade begrepp. Inte minst framstod ord, uttrycksformer, och
språkets roll i denna fostransprocess som intressant. Valet föll på att studera
redan existerande former av språk och texter, som i någon mån var att
betrakta som centrala. Naturligtvis fanns en hel rad möjligheter som
exempelvis utredningsmaterial, undervisningsmaterial, broschyrer, tidningar,
och böcker. Men det var inte förrän en handbok dök upp som det blev
riktigt spännande att läsa med forskningsfrågorna för ögonen. Orsaken var
att det där mer uttryckligen och mer rikligt beskrivet än någon annanstans
fanns ett konkret svar på frågan vad förändringen skulle handla om och vad
människor skulle formas till. Handboken var dessutom intressant på grund
av det direkt uppmanande språket och den direkta riktadheten till enskilda
personer. Längst bak fanns dessutom referenser till annan liknande litteratur.
Sökandet fortsatte och handbokshögen växte och växte. Det var förvånande
att hitta så många handböcker med miljö som tema. Och det var dessutom
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intressant att merparten givits ut under en relativt begränsad tidsperiod, från
slutet av 1980-talet och fram till 1990-talets mitt.

Sökningar via bibliotekens sökmotorer gav klent resultat då det visade sig
vara svårt att träffa rätt med hjälp av sökord. Däremot gick det lättare via
olika miljöorganisationers hemsidor, samt med hjälp av de referenslistor som
fanns i stort sett i varje handbok. Under sökandet fann jag mängder med
angränsande litteratur, som i någon mån behandlade studieobjektet men inte
i handboksform. Det kunde vara läromedel, broschyrer, uppslagsböcker,
tidningsartiklar.2 Det fanns också handböcker som inte var adresserade till
allmänheten utan mer riktade till företag och arbetsplatser av olika slag.3 Min
strävan var att hitta så många handböcker som möjligt, men det är osäkert
om precis alla som givits ut i Sverige kommit med.

Begreppet miljöhandbok

Miljöhandböcker utgör alltså avhandlingens empiriska underlag, men vad
menas egentligen med det? Ovan har miljöhandbok beskrivits som ett
begrepp som alla är bekanta med. Men naturligen mot bakgrund av de
utgångspunkter som beskrivits ovan är det så att miljöhandboksbegreppet i
denna avhandling måste betraktas som en teoretisk konstruktion som
använts för att ringa in ett fenomen och för att avgränsa och konstruera ett
empiriskt objekt. Här är det föreställningen om handboken som textgenre
som möjliggjort idén om miljöhandböcker. Även om det förstås inte finns
några allmängiltiga kriterier på vad som tillhör denna textgenre går det dock
att fundera över några utmärkande drag. Själva ordet handbok indikerar att
det är en bok som kan hållas i handen medan något annat utförs. Det är
alltså en bok som berättar och undervisar om hur en läsare ska tänka och
agera i olika situationer. En miljöhandbok betraktas därför i denna
avhandling som en bok som ger instuktioner för hur människor ska tänka
och agera för att förhindra miljöförstöring.

Som sagt blev miljöhandböckerna intressanta på grund av att de var rika på
språkliga uttryck rörande det övergripande studieobjektet samt deras uttalade
ambition att undervisa och vägleda. Det var med andra ord böckernas

_________________________________________________

2 Exempel på titlar är Hållbare Svensson (Mattsson, 1988), Program för en grön planet
(Seymor & Girardet, 1987) och Det rationella paradiset (Delin, 1994).
3 Exempel på titlar är Rätt och fel för miljö (Andersson, 1995), Det miljövänliga kontoret
(Holm, 1991), Miljöboken - praktiska tips från A-Ö (Nygård Skalman, 1998) och
Miljöhandboken: Vägledning till en bättre miljö (Frisk, 1995).
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innehåll som fångade uppmärksamheten. Trots ointresset för handböckerna
som enskildheter och författarna som individer, är det här ändå relevant med
en närmare presentation av det empiriska materialet. Detta för att möjliggöra
ökad inblick i forskningsprocessen och de tankar och prioriteringar som
funnits med.

Urval

Totalt ingår 18 titlar. Fyra av böckerna är först publicerade i USA och sedan
översatta och anpassade till svenska förhållanden. Av dessa är två riktade till
vuxna, Gröna Konsumentguiden och 50 enkla saker du kan göra för en renare
jord, och två riktade till barn, Gröna konsumentguiden för juniorer och 50
enkla saker barn kan göra för att rädda jorden. Som framgår av titlarna finns
en vuxenvariant och en barnvariant av samma utgivare. En titel,
Ekocirkelboken, är ett handlingsprogram som utgivits av en internationellt
baserad rörelse – GAP (Global Action Plan For The Earth) som finns
etablerad i sju olika länder.

De resterande titlarna är producerade i Sverige och även initialt avsedda för
en svenskspråkig läsekrets. Den första är publicerad 1976 (Den nya
varsamheten) och den andra 1982 (Naturligt-vis). Sedan följer ett hopp fram
till 1988 då den första upplagan av Svenska Naturskyddsföreningens Handla
miljövänligt markerar inledningen till en hel lång rad utgivningar. Mellan
1989–1995 utges de ovan nämnda internationellt utgivna handböckerna,
men också Ekologi börjar hemma, Handbok för vardagsekologi, Rädda världen,
Gröna ögon, Folk och miljö, Miljöpraktikan, Leva miljövänligt, Tänk grönt!
och Handboken för unga miljöhjältar. Handla miljövänligt utges dessutom i
två nya upplagor och 1995 i en helt ny variant Nya handla miljövänligt.
Sedan dröjer det fram till 2000 då nästa handbok är utgiven, Att vara en del
av lösningen, och nu 2007 är det dags igen, 100 sätt att rädda världen.
Handla miljövänligt är inte den enda titeln som är utgiven i flera upplagor.
Samma gäller för några fler, men det har, förutom för Den nya varsamheten
och  då inte rört sig om lika betydande omarbetningar. I de fallen har
förutom när det gäller Handbok för vardagsekologi den första upplagan valts
ut för närmare analys.

Som framgår av tabellen på sidorna 35-36 har flertalet av miljöhandböckerna
vuxit fram i, eller åtminstone godkänts av en bredare grupp människor än
enbart författarna. Flera har någon form av organisation som utgivare. I ett
fall (Handbok för vardagsekologi) är boken ett resultat av cirka 50
medarbetares diskussioner och författande. Svenska Naturskyddsföreningen är
den mest dominerande utgivaren av handbokslitteratur. Men det finns också
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exempel där enskilda författare skrivit en bok på egen hand. I ett fall drivs
även det utgivande förlaget i egen regi (Ekologi börjar hemma). Fyra av
titlarna har barn och ungdomar som huvudsaklig målgrupp, i övrigt vänder
sig böckerna till allmänheten i stort. Två av titlarna är inte renodlade
handböcker utan sägs utgöra studiematerial avsedda för studiecirklar eller
kortare vuxenundervisningsinsatser (Ekocirkelhandboken och Folk och miljö).
De är dock utformade handbokslikt på så vis att de är riktade till enskilda
människor och ger vägledning, råd och tips. Svåraste gränsdragningen
urvalsmässigt har varit gentemot mer läromedelspräglade texter. Exempelvis
har titlar som Ungt folk och miljö (Horning, Johansson & Skoglund, 1996)
Miljöräddare (Holm & Lindström, 1991), Rädda Världen! (Lindstén, 1991)
och Miljövänlig konsumtion (Bilius, 1993) uteslutits mot bakgrund av att de
förutsätter någon form av utbildningssammanhang och är mer uppgifts- och
diskussionsorienterade.

Format och visuellt uttryck

Trots att böckerna rent visuellt utgör en heterogen samling som skiljer sig åt
beträffande omfång, illustrationer, layout, och så vidare finns det också en
hel del gemensamma utseendemässiga drag. Om man exempelvis tittar på
hur texterna är disponerade finns vissa likheter. Om man tar en roman som
referenspunkt kan man säga att texten där är formulerad löpande över
sidorna, med få avbrott. I handböckerna däremot, är texten vanligtvis
indelad i många olika små sektioner. Sidorna får med andra ord ett helt
annat visuellt uttryck, som i vissa fall mer påminner om en tidnings.
Rubrikerna är många och styckeindelningen tät. Rutor på sidan om, ibland
kallade faktarutor, är frekventa. Texten kan också vara utplacerad på lite
olika platser på sidan. Layoutmässigt kan man således säga att formen är
ganska varierad böckerna emellan, men också inom en och samma bok är det
vanligt med en rörlig disposition. Bilder och illustrationer förekommer
rikligt i de flesta av böckerna, men något undantag finns. Vanligen är
illustrationerna tecknade, men fotografier förekommer också. Ofta återfinns
serielika illustrationer med tillhörande skämtsamma bildtexter. Färgmässigt
skiljer sig böckerna åt. Några har rikligt med bilder i flerfärgstryck, medan
merparten är tryckta i svartvitt eller möjligtvis två eller trefärgstryck. Nedan
följer en tabell över analyserat material. Titel, författare, utgivare/förlag,
utgivningsår samt förkortning redovisas. Förkortningarna används i kapitel
tre och fyra där olika textpassager citeras. Anledningen till att använda
förkortningar av boktitlarna istället som brukligt författare och år har att
göra med en vilja att tona ner författarnas roll, men ändå särskilja titlarna för
att kunna möjliggöra kontroll, och ange ytterligare hänvisningar.
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Tabell 1: Förteckning över empiriskt material

Titel Författare Utgivare/Förlag Utgivningsår Förkortning

Den nya
varsamheten.
Miljöhandbok för
vardagen

Sture Stiernlöf Arbetet 1976 DNV

Naturligtvis.
Handbok för en
ny livsstil

Ingrid & Lena
Olausson

Bonnier 1982 NV

Handla
miljövänligt

Fredrik Holm & Bo
Thunberg

Svenska
Naturskyddsföreningen

1988, (1989,
1990)

HM, HM2,
HM3

Ekologi börjar
hemma

Archie Duncanson Så ett frö förlag 1990 EBH

Miljöpraktikan Ann-Marie Lindmark Utbildningsförlaget
brevskolan

1990 MP

Gröna
konsumentguiden

John Elkington &
Julia Hailes
Sv. övers. och bearb.
Peter Carlsson &
Joakim Frieberg

Wahlström
&Widstrand

Original-
utgåva 1988
sv övers.
1990

GK

50 enkla saker du
kan göra för en
renare jord

Earth Works Group
Sv. övers. och bearb.
Fredrik Holm & Bo
Thunberg

Ordfront förlag/
Svenska
Naturskyddsföreningen

Original-
utgåva 1989
sv övers.
1991

50ES

50 saker barn kan
göra för att rädda
jorden

Earth Works Group Svenska Dagbladets
förlag

Original-
utgåva 1990
sv. övers.
1991

50SB

Tänk grönt Tore Wizelius (Red.) Tidningen Alternativet 1991 TG
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Gröna
konsumentguiden
för juniorer

John Elkington &
Julia Hailes
Sv. övers. och bearb.
Peter Carlsson

Wahlström&Widstrand 1991 GKJ

Handboken för
unga miljöhjältar

Oskar Alarik Svenska
Naturskyddsföreningen

1992 HUMH

Ekocirkelboken.
Handlingsprogram
för ekologisk
livsstil.

David Gershon &
Robert Gilman  sv.
övers. och bearb.
Alexander
Mehlmann, Leif Tage
Jansson & Håkan
Sternberg

Utbildningsförlaget
brevskolan,
Samt organisationen
HELa jorden

1992 ECB

Handbok för
vardagsekologi
1993-1995

Jan Gustafson-Berge
(Red.)

Informationsbyrån
Linköping

1993 HFVE

Gröna ögon.
Handbok för
skarpare
miljöblick

Karin Åström Svenska
Naturskyddsföreningen

1995 GÖ

Nya handla
miljövänligt

Fredrik Holm & Bo
Thunberg

Svenska
Naturskyddsföreningen

1995 NHM

Folk och miljö
(NaturligtVis!)
Kretséns i
kretsloppet

Stefan Edberg och Bo
Thunberg

Stiftelsen Håll Sverige
Rent

1995 FOM

Att vara en del av
lösningen.  324
praktiska miljötips

Beatrice Torgnyson Argument Förlag AB 2000 AVED

100 sätt att rädda
världen

Johan Tell Max Ström 2007 100S
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Tidigare forskning   

Att arbeta diskursanalytiskt har som ovan beskrivits inneburit att förstå språk
och text på ett visst sätt. En text bygger i någon bemärkelse på allt som
tidigare skrivits. Uttrycksformer, ordval och innehåll blandas om till
någonting nytt. Alla texter uppstår i ett sammanhang som inverkar på det
sätt på vilket de blir till liksom hur de kommer att se ut. Att ur detta
perspektiv försöka se och redogöra för det sammanhang som den egna texten
bygger på och för en dialog med kan te sig som en helt omöjlig uppgift.
Likväl ingår det i den (samhällsvetenskapliga) akademiska koden att sträva
efter att anknyta till andra närliggande kunskapsprojekt till det egna. Det är
det som detta avsnitt kommer att behandla. Här gäller det dock inte att ange
en tolkningsram för det empiriska materialet, utan istället om att beskriva
det pedagogiska forskningsfält som omgärdat studieobjektet och
forskningsfrågorna, det vill säga avhandlingens akademiska kontext.

Pedagogik och miljö

Pedagogisk forskning med miljöfrågor som tema är ett relativt nytt fenomen.
Från och med mitten på 1990-talet började avhandlingar publiceras och idag
finns ett nätverk av forskare från hela landet som sysselsätter sig med dessa
frågor.4 Även internationellt har detta börjat bli ett omfångsrikt
forskningsområde med flera specialtidskrifter. Innehållsmässigt står den här
avhandlingen i vissa bemärkelser i kontrast till tidigare svensk pedagogisk
forskning där miljöfrågorna stått i centrum. Den pedagogiska
miljöforskningen har primärt varit inriktad på att studera skola och
utbildning. Det har mestadels rört sig om praktiknära forskning, ofta med en
didaktisk prägel (Östman (Red.), 2003). Från 1990-talets mitt och framåt
har dryga tiotalet avhandlingar publicerats. Det har exempelvis studerats hur
miljöfrågorna kommit att bli en del av den formella undervisningen
(Wickenberg, 1999), hur lärare tänker om och organiserar sin undervisning
(Axelsson, 1997: Lindhe, 1999), hur miljöundervisning kan betraktas som
ett politiskt och miljömoraliskt problem (Östman, 1995), eller hur elever
och lärare tänker om miljö och förstår miljöproblem (Alerby, 1998;
Carlsson, 1999; Hansson, 2000; Helldén, 1992; Lundholm, 2003). Även
internationellt återkommer en liknande inriktning på skola och utbildning
(se Hart & Nolan, 1999; Rickinson, 2001).

_________________________________________________

4 Forskarnätverket Utbildning och hållbar utveckling började byggas upp 2000 och har idag
ett tjugotal medlemmar. Nätverket har också publicerat en gemensam antologi, Learning
to change our world (Wickenberg (red.), 2004).   
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Den senare tidens tillväxt av miljöpedagogisk forskning sammanfaller
tidsmässigt med när även annan human- och samhällsvetenskaplig forskning
börjar anlitas för att kasta ljus över miljöproblematiken.5 Den kan dock även
sägas hänga samman med den studerade praktiken, det vill säga
miljöutbildningens tillväxt och förändrade karaktär (Östman, (Red.), 2003).
Miljöundervisning som ämnesområde fanns med redan under 1960- och
1970-talet i den obligatoriska undervisningen, men då primärt inom det
naturvetenskapliga området. Den var också tidigt föremål för internationella
diskussioner och policydokument, vid exempelvis FN-konferensen 1972 i
Stockholm samt vid den första internationella konferensen om
miljöundervisning som hölls i Tbilisi 1977 (Palmer, 1998; Naturvårdsverket,
1999). Från 1980-talet och framåt har miljöundervisningen genomgått en
förändring och ansatsen och inriktningen har gradvis breddats. Det snävare
naturvetenskapliga betraktelsesättet, där miljöfrågorna sågs som primärt
hemmahörande inom biologin har successivt ersatts av ett i högre grad
samhällsorienterat. Miljöundervisningen har med andra ord flyttat fokus från
ekologi i sig till ”att också arbeta med andra teman som ekonomi, politik,
människans agerande eller handlande samt hur grupper och samhället
organiseras och vilka konflikter som finns och som kommuniceras i
samhället och som leder till störningar i naturen” (Wickenberg, 2002,
s.167). Utbildning för hållbar utveckling är det uttryck som nu vanligen
används, såväl i Sverige som internationellt.6 Uttrycket har fått en
framskjuten position, vilket bland annat märkts genom att det gjorts till
föremål för statligt utredande samt internationellt rådslag.7 Innehållsligen har
breddningen inneburit att den tidigare faktabaserade undervisningen som
utgick från naturvetenskapliga teorier och begrepp rörande miljöproblemen
och dess orsaker först skiftades till att bli normerande, vilket innebar att
eleverna utifrån vetenskapliga kunskaper och genom elevaktiva och
problemlösande arbetssätt skulle utveckla vissa miljövänliga värderingar och
beteenden. Därefter har miljöundervisningen tagit steget över till att handla
om hållbar samhällsutveckling och vidgats till att inbegripa ekologiska,
ekonomiska och sociala aspekter. Utbildning för hållbar utveckling utgår
från den växande mängden av olika uppfattningar i miljödebatten och
betraktar miljöproblematiken som en politisk fråga. Målet är därmed att lära

_________________________________________________

5 Se  även resonemang på sid 47.
6 Då vanligen förkortat ESD – education for sustainable development.
7Att lära för hållbar utveckling är titeln på en statlig utredning (SOU: 2004:104). 2004
anordnades även ett internationellt rådslag i Göteborg: Learning to change our world:
International consultation on education for sustainable development.
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sig att aktivt och kritiskt värdera olika alternativa perspektiv (Östman (Red.),
2003).

Mycket av den miljöpedagogiska forskning som bedrivits har utgått från det
här förändrade synsättet på miljöutbildning. Konceptet utbildning för hållbar
utveckling bildar utgångspunkt och studieinriktning för flera avhandlingar
(Axelsson, 1997; Björneloo, 2007; Ekborg, 2003; Jonsson 2007; Öhman,
2006). I avhandlingens inledning fördes ett resonemang om att mycket av
den humanistiska- och samhällsvetenskapliga miljöforskningen som gjorts i
Sverige har skett i syfte att underlätta och påskynda den politiskt definierade
målsättningen att få till stånd en hållbar samhällsutveckling. Det kan kanske
även sägas om en stor del av den forskning som återfinns inom det
miljöpedagogiska fältet. Dock betyder detta inte att forskningen inte varit
problematiserande, utan snarare motsatsen. De senaste avhandlingarna som
publicerats har på olika sätt handlat om vad som händer när utbildningen för
den hållbara utvecklingen ska förverkligas. Björneloo (2007) har studerat
vilka innebörder hållbar utveckling som kommer till uttryck i lärares
beskrivning av sin undervisning och Jonsson (2007) har studerat
lärarstudenters förståelse av hållbar utveckling. Öhman (2006) har
problematiserat den hållbara utbildningens etiska dimensioner. På det stora
hela kan det sägas att den miljöpedagogiska forskningen trots en mångfald av
teoretiska referensramar ändå uppvisar en likhet beträffande de frågor som
avhandlas. Den gemensamma nämnaren är att den i olika bemärkelser
strävar efter att belysa miljöområdets komplexa och mångdimensionella
karaktär samt problematisera detta inom ramen för olika utbildnings- och
undervisningssammanhang: Vad är undervisning om miljö, vad bör det vara,
vad kan  det vara, vad blir det i praktiken. Det finns vanligen ett
vetenskapligt intresse för undervisningens politiska och moraliska innehåll,
liksom för den mångfald av synsätt, värden och normer som finns
närvarande i en praktik vars innehåll betraktas som oklart och
förhandlingsbart. I detta sammanhang kan den här avhandlingen, trots att
den i flera avseenden ligger på sidan om den forskning som tidigare bedrivits,
också sägas ha vissa beröringspunkter eftersom det även här handlar om att
ställa frågor om innehåll, problematisera innebörder samt försöka förstå vad
som äger rum.
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II. MILJÖHANDBOKEN I SIN
SAMHÄLLSKONTEXT

Avsikten med detta kapitel är att placera in miljöhandböckerna i ett
sammanhang. Hur kan man förstå deras existens och omfattning, det vill
säga det faktum att ett antal böcker med liknande innehåll gavs ut inom
loppet av några år? Medan senare kapitel ägnas åt en fördjupning i texternas
innehåll uppehåller jag mig här främst med den forskningsfråga som avser att
problematisera den inringade textvärlden som företeelse. Det samhälleliga
sammanhang som här målas upp är koncentrerat kring tre olika kontexter,
som var och en är betydelsefull för att ge perspektiv. Först tecknas en bild av
hur miljön växer fram som samhällsfråga och hur handböckerna kan
betraktas i ljuset av detta. Därefter tecknas en annan bild, som jag valt att
kalla för en svensk folkupplysningstradition. Dessa båda kontextuella bilder
eller berättelser erbjuder dels en möjlighet att perspektivera texterna
historiskt och dels att se dem i ljuset av sin samtid. En gemensam nämnare
för båda dessa bilder är modernitet och därför ägnas det tredje avsnittet åt att
redogöra för några berättelser om modernitet och i synnerhet ta fasta på
kritiska och ambivalenta aspekter. Det tredje avsnittet är alltså att betrakta
som en sorts underkontext som flätar in i de två andra. Varje avsnitt knyts
ihop med en summering där miljöhandböckerna diskuteras mot bakgrund av
den bild som presenterats.

Miljön som samhällsfråga

”För att en förändring i naturen ska bli ett miljöproblem måste problemet först

uppfinnas, formuleras, lanseras och etableras. Förändringen måste hamna på den

samhälleliga dagordningen och här spelar inte minst opinion och massmedier en

viktig roll. Miljöproblem är alltså inte något som bara ’upptäcks’ utan snarare

något som ’konstrueras’ i en bestämd historisk och social kontext.” (Lundgren et

al., 2002, s. 24)
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Det är under slutet av 1960-talet som det som tidigare uppfattades som
spridda problemöar började kopplas samman till ett sammanhängande
problemkomplex och bli till en miljöfråga.8 Tidigare, och i synnerhet sedan
industrialismens intåg, hade man uppmärksammat en rad problem med luft,
vatten och avfall, speciellt i de växande städerna. Skogsskövling inom
begränsade områden, liksom utrotning av växt- och djurarter var också
sådant som tidigare i historien uppmärksammats som problem. Skillnaden är
att miljön under 1960-talet etablerades som en bred samhällsfråga och blev
föremål för uppmärksamhet och debatt såväl internationellt som nationellt.
En rad nyckelhändelser brukar här nämnas som ”väckarklockor”. På 1950-
talet visade sig kvicksilverutsläpp från en fabrik i Minamatabukten i Japan
leda till allvarliga fosterskador och nervproblem hos människor och djur.
Rachel Carsons bok Tyst vår (1962) uppmärksammade sambandet mellan
DDT och fågeldöd och fick en enorm genomslagskraft både i hemlandet
USA och internationellt. Även atomvapenutvecklingen och fasan över
förödelsen efter bombningarna över Hiroshima och Nagasaki samt andra
provsprängningar väckte protester. Under 1960-talet började kritik riktas
både mot teknikutvecklingen som sådan och mot den på konsumtion
grundade livsstil som blivit alltmer dominerande under efterkrigstiden.
Allteftersom började dessutom fler negativa effekter av industrialiseringen att
märkas i form av försurning och förorening av luft, mark och vatten liksom
av tilltagande utsläpp av giftiga ämnen.

Det moderna samhällsbyggandet hade till stor del gått ut på att göra
samhället kontrollerbart och oberoende av naturen. När miljön växte fram
som samhällsfråga kom det att kopplas samman med en kritik av det
moderna projektet och dess tillhörande idéer och praktiker. Miljöproblemen
började betraktas som resultatet av ett i grunden felaktigt samhällssystem,
som orsakar skador på ekosystemen och genererar orättvisa livsvillkor.
Civilisationskritiska röster hade visserligen hörts under hela det industriella
genombrottet, men det är först under 1960-talets slut som de får en bredare
folklig förankring, i synnerhet hos den yngre generationen. Men för att
miljön skulle bli till en samhällsangelägenhet krävdes uppmärksamhet även
utanför de så kallade proteströrelserna. Som en avgörande faktor brukar här
mediautvecklingen nämnas och i synnerhet televisionen (se t ex Sachsman,
1996). Med det nya mediet kunde bilder från jordens alla hörn visas upp och
skapa en närhet till olika problem och katastrofer. I synnerhet de första
bilderna på jordklotet, ”spaceship earth”, från rymden framhålls ofta som

_________________________________________________

8 Det finns mycket litteratur som behandlar miljöfrågans framväxt. Följande framställning
bygger där inget annat anges på Jamison, 2003; McCormic, 1995; Worster, 1996 samt
Mc Neill, 2003.
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betydelsefullt för miljöfrågornas etablerande och för ett nytt synsätt på
jorden som en helhet – ett sammanhängande ekosystem (Hajer, 1995, s. 7;
Sachs, 1999).

Etablering och inramning

När miljöfrågan föds och förändras i ett socialt och kulturellt sammanhang,
växer den in i samhällets institutioner och genrer och bäddas in i etablerade
sätt att tala och hantera problem. Att miljöproblemen förstås och ramas in
som de gör kan ses som resultatet av vissa speciella tekniker och
vetenskapliga mätmetoder, liksom av föreställningar om hur världen är
beskaffad och fungerar. En förutsättning för miljöfrågans tillblivelse är just
föreställningen om ekosystemet. Dels planetens, jordens, ekosystem men
även mer lokala och avgränsade. Ekologi som vetenskap växte fram under
1890-talet men det var inte förrän på 1960-talet som ämnet nådde status
som ett självständigt forskningsområde (Sörlin, 1992). Själva ordet ekologi
hade myntats redan 1866 ”to denote the study of the interactions between
organisms and the external world” (Bowler, 1992, s. 365 ). Ordet var hämtat
från grekiskans oikos (hushåll) och man kan tänka sig att syftet var att
visualisera en slags organisk ekonomi där alla arter spelade en roll. Ekologins
inriktning kom att ligga på sammanhang och samspel men det kom även att
ges en vidare betydelse utanför vetenskapen. ”Runt om i världen kom
ekologin att få en vidgad innebörd och bli ett samlande begrepp för ett
engagerat miljöintresse.” (Sörlin, 1992, s. 257) Den medicinska vetenskapen,
som under 1900-talet stärkt sin ställning som samhällslära, fanns också med
som en bakgrundsförutsättning.  Även denna tillhandahöll kunskaper om
organismers funktionssätt och var ägnad åt att fastställa huruvida de befinner
sig i balans eller i obalans, när de är friska eller sjuka, normala eller onormala
(Lanthier & Olivier, 1999). En inflytelserik teori i sammanhanget var James
Lovelocks Gaiahypotes som innebar ett holistiskt synsätt där jorden beskrevs
som ”ett enda samverkande stycke liv, självreglerande och självförändrande,
en slags överorganism” (Lovelock, 1991, s. 8).

Miljöfrågan växte också fram i ett samspel inom och mellan andra
samhälleliga institutioner såsom näringsliv, juridik, administration, politik
och utbildning. En problemformuleringsarena uppstod där forskare, till en
början främst naturvetenskapligt arbetande sådana, kartlade, tolkade och
larmade om förändringar i naturen. Det uppstod även tidigt en ”snabb och
omfattande institutionalisering genom uppbyggnad av lagstiftning,
administration och kunskapsproduktion” (Hedrén, 2002, s. 298). I denna
process var Sverige tidig med att införa lagstiftning på miljöområdet samt
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med att inrätta en egen myndighet, Statens naturvårdsverk 1967 (Corell och
Söderberg, 2005). Andra västländer var dock inte sena att följa med.

Det tidiga miljövårdsarbetet hade mycket karaktären av städning och
åtgärderna handlade mycket om introduktionen av ”end-of-pipe-
technologies” (Hajer, 1995, s. 25). Det var främst industriföretagens utsläpp
och bristande reningsprocedurer som stod i centrum och som definierades
som problematiska. Trots den intensiva debatten samt bildningen av olika
motståndsrörelser förblev det praktiska miljöarbetet under 1960-talet främst
en angelägenhet för forskare, tekniker och tjänstemän. Detta ändrades dock
under 1970-talet då miljöfrågan kom in i den rikspolitiska debatten och blev
föremål för djupare politiska stridigheter (se t ex Anshelm, 2000). En
milstolpe som markerade att miljön blivit till en verkligt bred angelägenhet
är den första FN-konferensen om miljön som anordnades 1972 i Stockholm.
”It was the first occasion on which the political, social and economic
problems of the global environment were discussed at an inter-governmental
forum with a view to actually taking corrective action.” (McCormick, 1995,
s. 107) År 1972 presenterade även Romklubben, bestående av forskare,
politiker och näringslivsföreträdare det inflytelserika dokumentet Tillväxtens
gränser, där det slogs fast att tillväxten ej kan fortsätta öka exponentiellt och
att mänskligheten måste ändra kurs för att undvika en stor katastrof. Efter
publiceringen av denna skrift intog miljöfrågan under hela 1970-talet en
central plats på samhällsagendan, i synnerhet med energifrågor som
debattämne. Vid decenniets början inträffade den så kallade oljekrisen,
vilken kom att fästa uppmärksamhet på naturresurser, i synnerhet på deras
ändlighet och brist. Kärnkraftens vara eller icke-vara, präglade dagordningen
under 1970-talet, och blev speciellt kritiserad efter olyckan i Harrisburg
1979. Denna teknologi blev något av en symbol för industrisamhällets
framtid då ”dess kritiker drog upp linjerna för ett småskaligt, decentraliserat
och ekologiskt anpassat lågenergisamhälle, medan dess tillskyndare slog vakt
om välståndet och den materiella välfärden i den industriella tillväxtens
samhälle” (Anshelm, 2002, s.131). Debatten under 1970-talet kan således
beskrivas som politiskt laddad på så vis att den centrerades runt frågor om
samhällets värden och grundpremisser.

Under 1980-talet levde miljöfrågan vidare även om 1970-talets protestvindar
så småningom mattades av och engagemang kanaliserades in i etablerade
politiska former och samhälleliga institutioner. På 1970-talet hade man
kunnat tala om en förvisso bred men dock sammanhållen rörelse. Under
1980-talet kom denna att splittras upp och differentieras. Den för
miljörörelsen så kännetecknande utomparlamentariska aktiviteten övergick i
många europeiska länder även till att bli delvis inomparlamentarisk i och
med att formella gröna politiska partier bildades (Parkin, 1989). Upptäckten
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av nya hotbilder och accelererande av redan tidigare kända gjorde att den
globala dimensionen lyftes fram än tydligare. Uttunning av ozonskiktet, hot
om klimatförändringar på grund av växthusgaser, accelererande
befolkningsökning, militär kapprustning samt ytterligare kärnkraftsolyckor
var fenomen och händelser som framställdes som faktiska hot mot
mänsklighetens och de levande organismernas fortlevnad. Avgörande
betydelse för den fortsatta utvecklingen fick den så kallade
Bruntlandkommissionens  arbete. Detta resulterade i rapporten V å r
gemmensamma framtid (Världskommissionen för miljö och utveckling, 1987)
och den efterföljande Rio-konferensen 1992, där hela världens ledare
samlades tillsammans med otaliga organisationer (NGOs), forskare och
företrädare för näringsliv under en massiv medial bevakning. Alla var nu
eniga om att något måste göras. Bruntlandrapporten hade dessutom pekat ut
en ny riktning för miljöarbetet – att arbeta för en hållbar utveckling inom alla
sfärer och på alla nivåer i samhället. En utveckling där ekonomi och ekologi
skulle ingå en ny mer harmonisk förening än tidigare och inte betraktas som
oförenliga poler. Grundtanken var att miljöhänsyn skulle integreras i alla
aspekter av samhällsliv och ekonomisk verksamhet. Konferensen resulterade i
en rad deklarationer med dokumentet Agenda 21 (1992) som kronan på
verket – en gemensam agenda som skulle omvandla samhället och engagera
alla, jorden över.

Livsstil i fokus

Om man följer miljöfrågans väg från marginell företeelse till allmängods, kan
man hävda att en process av normalisering och homogenisering ägt rum
(Duit, 2005; Hedrén, 2002). Händelseförloppet kan beskrivas som en linjär
utveckling, där det ena lett fram till det andra, men det kan också beskrivas
som en konfliktfylld process, där olika talare och aktörer gjort anspråk på
definitionsmakt och kämpat om olika tolkningar (Jamison, 2003).
Inledningsvis, när miljörörelsen växte sig stark, utgjorde denna en motkraft,
som drev en hård polemik mot den med det moderna samhället förknippade
industrikapitalismen och den tillhörande konsumtionslivsstilen. En god
miljö antogs stå i konflikt med det rådande ekonomiska systemet; tillväxt
och miljöhänsyn uppfattades som oförenliga ideal (se t ex Friman, 2003b).
Vad som förespråkades var ett radikalt omskapande av samhällets grundvalar
och ett övergivande av det framstegstänkande som präglat
moderniseringsprocessen. När sedan miljöfrågan togs upp inom många olika
samhällssfärer och blev föremål för olika insatser blev miljörörelsen till en
röst bland andra som måste ”kämpa för att överleva på agoran” (Eder, 1998,
s. 249). Utmärkande för tiden efter 1980-talets slut är att miljöfrågan allt
mindre kommit att konceptualiseras som en konfliktfråga, utan istället som
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en fråga präglad av konsensus (Duit, 2002; Forsberg och Hagberg, 2003;
Hedrén, 2002). På ett symboliskt plan visade Riokonferensen att alla, från
statschefer och industriföreträdare till NGO representanter, faktiskt var för
miljön och det behövdes så att säga inte längre någon kamp för att framhålla
dess betydelse. Under begreppet hållbar utveckling kunde åtminstone delar av
miljörörelsen enas med statsministrarna, vilket ledde till att den tidigare
konflikten mellan ekonomi och miljö kom att mattas av. Tvärtom antogs
miljön, eller rättare sagt omställningen till en hållbar samhällsutveckling,
vara en drivkraft i den ekonomiska utvecklingen och därmed något positivt
för samhället i stort. Domedagsprofetiorna kom att ersättas med förnyad
utvecklingsoptimism.

Ett begrepp som använts för att beskriva denna omsvängning är ekologisk
modernisering. Inom forskningen har detta begrepp utgjort en central
tankefigur i flera forskningsprojekt såväl i Sverige (Hermansson, 2002;
Hultman, 2002; Linderström, 2001) som internationellt (Buttel, Mol &
Spaargaren (Eds.) 2000; Hajer, 1995; Spaargaren 1997), men det har även
förekommit inom politisk retorik och för att allmänt beskriva utvecklingen
hos västerländsk miljövårdspolicy och miljöpolitik (Anshelm, 2002; Duit
2002). Begreppet har använts på något olika sätt, men den grundläggande
innebörden är dock föreningen av ekologi och modernitet, det vill säga tron
på teknisk och social ingenjörskonst och att expertis, rationella kalkyler och
storskalig planering är nödvändig för att komma till rätta med
miljöproblemen. För det svenska politiska landskapets del kan detta sägas
manifesteras i socialdemokraternas miljöpolitik under 1990-talet, där man
tänkte sig att sysselsättning och hög tillväxt, ska genereras med hjälp av
miljösatsningar. I statsminister Göran Perssons regeringsförklaring 1996
deklarerades att ett Grönt folkhem ska byggas och miljöproblemen inom 25
år i stort sett ska vara lösta (Anshelm, 2002). Miljöfrågan kan i och med
detta sägas ha införlivats i en för Sverige bekant tolkningsram och
omförhandlats till att vara i linje med dominerande samhällspolitiska
strävanden.

En normaliserande tendens, förutom miljöns införlivande i redan etablerade
ideologiska tankebanor och politiska strukturer, är att miljöfrågorna från
1980-talets mitt alltmer började kopplas till vardagslivet. Tidigare hade det
främst varit industrier och företag som uppfattats som ansvariga för
miljöproblemen. Men här började det ske en förskjutning mot att betrakta
allmänhetens livsföring som den främsta genererande mekanismen, något
som leder till att privatpersoner både i positiv och i negativ bemärkelse
utpekas som ansvariga. Under slutet av 1980-talet kan denna förändring,
från ett produktionsorienterat till ett konsumtionsorienterat förhållningssätt,
ses inom politik, forskning, massmedia. Återigen är det Bruntlandrapporten,
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och därtill den efterföljande Riokonferensen och Agenda 21-dokumentet
som kan framhållas som de mest betydelsefulla processerna som fört fram
perspektivet och bidragit till dess genomslagskraft. I Agenda 21 slås det fast
att man måste ta ett helhetsgrepp på miljöproblemen och att frågorna angår
alla. Miljön handlar inte bara om natur utan även om samhället.
Dokumentet pekar ut de områden som bör förändras, men proklamerar
också att det allmänna medvetandet ska höjas.

”Målet är att främja ett brett allmänt medvetande som ett väsentligt led i alla

globala utbildningsinsatser för att stärka attityder, värderingar och åtgärder som

är förenliga med hållbar utveckling. Det är viktigt att betona principen om

fördelning av ansvar och resurser till rätt nivå, med företräde för lokalt ansvar och

för styrning av verksamhet som syftar till att höja det allmänna medvetandet.”

(Agenda 21, 1992, s. 525)

Som en av åtgärderna för att uppnå detta mål nämns att länder och FN-
systemet bör främja samarbete med medier, folkteatergrupper samt
underhållnings- och reklamindustrin, för att ta vara på deras metoder och
erfarenheter när det gäller att utforma människors beteende och
konsumtionsmönster. Inom den politiska sfären slår detta igenom. För
Sveriges del dyker det upp en rad propositioner där detta synsätt går igen:
Miljöpolitiken inför 1990-talet (1987/88:85) och En god livsmiljö
(1990/91:90) (Anshelm, 1995). ”Det som kännetecknat svensk miljöpolitik
under en tjugoårsperiod, nämligen en teknokratisk strategi, ställdes nu i
bakgrunden till förmån för helhetssyn och strävanden att mobilisera den
allmänna opinionens miljömedvetenhet och ansvar.” (Loftson et al., 1993, s.
149)

Förskjutningen mot att betrakta miljöproblemen som resultatet av en
livsstilsproblematik återspeglas även inom forskningen. Miljöforskning har
ditintills setts som en angelägenhet främst för naturvetare, men under 1990-
talet växer den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen fram på
bred front och miljöprefix tillkommer på många humanvetenskapliga
discipliner. I och med den nya problemformuleringen engageras de som
arbetar med att förstå sig på samhälle, människor och beteenden, exempelvis
psykologer, sociologer, pedagoger och statsvetare. Forskning för hållbar
utveckling initieras och begreppen livsstil och miljömedvetenhet blir det nav
kring vilken en stor det av forskningen kretsar (Lundgren et al., 2002). Det
studeras i vilken utsträckning som människor är miljömedvetna och det
bedrivs forskning om värderingar, attityder och värderingsmönster (se t ex
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Angelöw, 1994; Bennulf, 1994; Lindén, 1994; Lundgren (Red.), 1992,
1994, 1996).9 Även journalister och den mediala förmedlingen upptas av det
här perspektivet. Två avhandlingar vilka inriktats mot tv-nyheternas
miljörapportering (Djerf Pierre, 1996; Hermansson, 2002) pekar på hur det
journalistiska berättandet under 1990-talet i hög utsträckning koncentrerat
sig på livsstilsfrågor. Från att tidigare ha uppmärksammat
produktionsprocesser kommer istället konsumtionsprocesser i blickpunkten.
Rapporteringen är inte längre lika mycket inriktad på olösliga problem.
Istället tas konkreta praktiska vardagsproblem upp och miljöfrågan
porträtteras som en framgångssaga.

”De hotfulla miljölarmens dominans i nyhetsbevakningen försvann och istället

uppmärksammades de positiva miljöexemplen. Visserligen förekom fortfarande

miljölarm, men bevakningen som helhet fokuserade mer på möjligheterna,

hoppen, ljusglimtarna och ansträngningarna på miljöområdet” (Djerf Pierre,

1996, s. 372).

Man kan således se att många grupper som exempelvis forskare, politiker och
journalister är upptagna av livsstilsfrågor relaterade till miljöproblematiken.
Även om det under 1960- och 1970-talen funnits en hel del tidig litteratur
och tidiga debattörer som problematiserat livsstil hade idéerna inte vunnit
något bredare gehör utanför de aktiva inom miljörörelsen.10 Och där hade
det ofta rört sig om mer omfattande, ofta lantliga, så kallade gröna vågen-
experiment med självhushållning och kollektiva livsformer (Cramer &
Eyerman & Jamison, 1990; Holmberg, 1998; Jonsson, 1983). Under 70-
talet ”var miljöaktivismen inte bara en politisk rörelse utan för många av
deltagarna också ett nytt historiskt projekt, med en kollektiv, utopisk vision
om ett annat sätt att leva och förstå världen” (Jamison, 2003, s. 60).
Formuleringar av radikala alternativ till det etablerade samhällssystemet och
mainstreamkulturen hade exempelvis formulerats av Arne Næss i form av
Djup ekologi (Næss, 1974) och Erik Dammann genom rörelsen och boken
Framtiden i våra händer (Dammann, 1977). Föreningen Jordens Vänners
organ Jordvännen hade en liknande inriktning. Den stora skillnaden mellan
dessa tidiga sätt att fokusera livsstil och miljöfrågor och de som kommer
senare under 1980-talets andra hälft, är att det i det förra fallet handlade om
just alternativ, ofta formulerade och framexperimenterade av förespråkarna
själva och i det senare om ett (mer) från ovan riktat imperativ till den breda

_________________________________________________

9 Se även sidan 14.
10 Se t ex Elin Wägners Väckarklocka (1941), Georg Borgströms Gränser för vår tillvaro
(1957), Hans Palmstjärnas Plundring svält förgiftning (1968), Björn Gillbergs Mordet på
framtiden (1973), Rolf Edbergs Spillran av ett moln (1966).
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allmänheten. Här handlar det inte heller om att skapa eller förespråka något
radikalt avvikande alternativ, utan om att bygga på och reformera befintlig
vardagspraktik.

Summering

Vad som visats i detta avsnitt är att miljöhandböckerna inte dumpit ner från
ovan helt slumpmässigt, utan deras existens kan ses som en del i en
miljödiskurs som tagit en viss riktning. Senare i framställningen ska
begreppet ekologisk modernisering närmare beskrivas och fungera som ett av
de perspektiv med vars hjälp texterna tolkas. Här ska enbart konstateras att
miljöhandböckerna behandlar just allmänhetens livsstilsförändring och riktar
sig till privatpersoner. Merparten är utgivna under perioden 1988-1995, det
vill säga under tiden strax före och efter Rio-mötet 1992.11 Under den här
perioden uppstod alltså en vilja att informera, bland annat i form av
handböcker, men uppenbarligen också en vilja att lyssna. Intressant att
fundera över är att miljöhandböcker är något som säljs, vilket bygger på en
förväntning eller ett antagande att det finns läsare beredda att
uppmärksamma och införliva det budskap som framförs. I den första
handbokens (Den nya varsamheten) andra upplaga anges att den första såldes
i ”smått enastående 40 000 exemplar”, vilket beskrevs vara en helt (oväntad)
försäljningsframgång (Stjärnlöf, 1983, s. 4). Även i den tredje upplagan av
Handla miljövänligt, som är den i Sverige mest spridda handboken, betonas
den framgångsrika försäljningen och att den första och andra upplagan
tillsammans uppgår till 200.000 exemplar (Holm & Thunberg, 1990).

Den ökade fokuseringen på livsstil innebar att miljöfrågorna gavs en mer
individualiserad form än tidigare. Även om livsstil kan uppfattas som ett
kollektivt begrepp innebar denna inriktning att ansvaret för problemen
liksom för lösningarna i högre grad än tidigare kom att läggas på den
enskilde. Som senare ska visas uppmuntrar handböckerna i många fall till
kollektiv sammanslutning, men den absoluta merparten av den
sammanlagda textmassan behandlar människor som enskilt handlande
subjekt – företrädelsevis i hemmiljön. Men för att fördjupa analysen måste
kontexten breddas. Det är inte första gången i historien som handböcker
tillkommit och det är inte heller första gången som en rad olika författare,
organisationer försöker upplysa människor om hur de ska leva. I nästa avsnitt
ska vi följa en annan utvecklingslinje som innebär en historiskt sett längre
tillbakablick.

_________________________________________________

11  Här kan påminnas att det endast är fyra titlar som ligger utanför denna tidsram. Dessa
är utgivna 1976, 1982, 2000 och 2007.
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Folkupplysning i en svensk kontext

Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning heter en bok författad av Gösta
Vestlund (1996). Begreppen ger olika konnotationer och är intressanta att
ställa mot varandra. Boken är primärt en översikt över den svenska
folkbildningstraditionen, en kultur framburen av folkrörelser som ofta
beskrivits som unik i relation till andra europeiska länder (Battail, 2005).
Den bärande iden har varit att människor ska bilda sig själva genom att gå på
föreläsningar, delta i studiecirklar, läsa, studera, diskutera. Många gånger har
syftet varit att stå fri från överhet. Det har exempelvis handlat om arbetare
som bildat sig för att vinna tillträde till den politiska makten eller frikyrkliga
som själv gjort anspråk på att tolka de religiösa texterna (se t ex
Ambjörnsson, 1988; Arvidsson, 2006; Gelfgren, 2003). De andra
begreppen, folkuppfostran och folkupplysning, leder tankarna i en annan
riktning. Här finns det på något sätt en överhet med i bilden, som ska
uppfostra och upplysa folket samt omskapa och förbättra i enlighet med ett
fastställt ideal. Även detta är något som brukar förknippas med 1900-talets
Sverige och i synnerhet med det svenska folkhemsbyggandet, där
vetenskaplig expertis upplyst folket om allt från ett rekommenderat dagligt
intag brödskivor till diskbänkshöjder (Ahrne, Roman & Franzén, 2003;
Eriksson, 1991; Hirdman, 1989; Nordberg, 1998; Seifarth, 2007). När det
gäller att placera in miljöhandböckerna i en samhällelig kontext är båda dessa
företeelser intressanta, även om avhandlingen fortsättningsvis mer ägnas åt
folkupplysning än åt folkbildning. Synar man båda dessa perspektiv märker
man dock att det inte är vattentäta skott dem emellan. De bör kanske därför
inte betraktas som politiskt polära, utan istället som delar av en och samma
samhällsomvandling. Vägbanande idé för såväl bildning som upplysning är
det medborgarideal som etableras som tankeform i och med den franska
revolutionen. I det nya, fria och jämlika samhället var individen inte
automatiskt att betrakta som en fullvärdig samhällsmedlem utan måste
genom bildning och engagemang civiliseras till att bli en medborgare
(Niklasson, 2002). I Sverige kom intresset för idéer om medborgarskapet
inledningsvis att bäras upp av folkrörelser – både liberaler och arbetare – och
därmed blev även bejakandet av moderniteten ”en självklar attityd inom
folkbildningen” (Larsson 1994, s. 149).

Samtidigt kan man också se hur modernitet och medborgarideal kom att
utgöra huvudtema för det statliga folkhemsbyggandet (Hirdman, 1989;
Larsson, 1994; Sigurdsson, 2000). En viktig ingrediens i den nya visionen
om samhället och dess människor bestod av att införliva ett vetenskapligt
och rationellt betraktelsesätt. Men det innebar även att skaka av sig



I I .  M I L J Ö H A N D B O K E N  I  S I N  S A M H Ä L L S K O N T E X T

51

föråldrade och traditionella föreställningar samt att omfatta tron på en
progressiv samhällsutveckling, där kontinuerliga framsteg skulle förverkligas
på alla plan (Sigurdsson, 2000). Från 1930-talet och framåt kan man se hur
vetenskap (i synnerhet socialvetenskap) och politik både idémässigt och
konkret vävs samman i vad som brukar kallas social ingenjörskonst, ett
planmässigt samhälleligt reformprojekt som till stor del var koncentrerat till
det ”lilla livet” det vill säga hem, bostad, hälsa, barn och skola (Hirdman,
1989, s. 184). I väntan på medborgarsamhället var det statens ansvar att rikta
in befolkningen på målmedvetet utstakade och förebyggande banor. Den nya
moderna medborgaren skulle inte bara vara kunnig utan även rationell och
förnuftig till sitt sinnelag (Myrdahl, 2002). Lydnadsmänniskan hörde till en
äldre förlegad samhällsform och istället måste uppfostran inriktas mot
självansvar och förmågan att göra rationella val. Det ansågs även som viktigt
att individen skulle lära sig samarbete samt identifiera sig med gemensamma
ideal och intressen. Metoden för att åstadkomma detta blev att övertala och
övertyga istället för att använda tvång. ”Sålunda kom maktutövningen i
folkhemmet att starkt betona uppfostran och upplysning när det gällde att
åstadkomma nya mekanismer för styrning och kontroll.” (Larsson, 1994, s.
171)

Hushållet som upplysningsarena

Intressant för denna avhandling är att hemmet och hushållet tidigt varit
föremål för olika former av upplysningskampanjer. En startpunkt för dessa
upplysningprojekt var framväxten av den så kallade hygienismen under 1800-
talet, vilken grundades på nya vetenskapliga rön om bakteriologi. Kunskapen
ledde till att det blev lättare att förstå och förhindra smittspridning, men den
ledde även till en ökad uppmärksamhet på renlighet. Uppmärksamheten
stannade dock inte bara vid allmän tvättning och renhållning, utan hygienen
vidgades till en samhällslära, som kom att inbegripa det mesta; infrastruktur,
bebyggelse, hemmiljö, befolkningen, ”rasen” och så vidare (Palmblad, 1989).
Det tidigare synsättet på hälsa som en privat angelägenhet ersattes av ett nytt
perspektiv där hälsa istället uppfattades som en social fråga (Johannisson,
1991). I denna process kom läkarkåren att inta en framskjuten
samhällsställning, där dessa med den medicinska vetenskapen i ryggen gav
sig själva rollen att upplysa folket om hur samhället bäst borde inrättas i
enlighet med de vetenskapliga rönen. Hygienismen kom omkring sekelskiftet
1900 att vägleda olika samhällsreformatorers förbättringsiver och fanns även
sedan med i bakgrunden, som en sorts legitimeringsgrund, för flera av det
tidiga 1900-talets folkupplysningskampanjer rörande hem och hushåll.
Fokuseringen på renlighet gavs även en sorts symbolisk innebörd där det
handlade om att städa ut det gamla, unkna och traditionstyngda och istället
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inrätta ideal baserade på rationella överväganden och modern vetenskap. De
hygieniska idéerna om hemmets gestaltning – ljust, luftigt och rent –
kombinerades med estetiska ideal om enkelhet samt föreställningar om
rationalitet och effektivitet. Tillsammans skapades ur detta en vision om en
hemmiljö grundad på vetenskap (Aléx, 1994; Thörn, 1986).

Till hemmet knöts familjen som enhet och merparten av
upplysningsåtgärderna riktades mot kvinnan, husmodern (Aléx, 2003).
Under det tidiga 1900-talet tänkte man sig att den sociala rörigheten och
instabiliteten, till stor del berodde på att hemmen var i oordning och
okunnigt skötta. Sekelskiftets sociala reformatorer, ofta försedda med
filantropiska argument, ägnade sig därför åt att utbilda kvinnor i konsten att
sköta ett hem. Viktigt att inpränta var en känsla för ordentlighet och
renlighet, men också att ge handfasta kunskaper i att planera och organisera
hemarbetet, samt att använda material, tid och krafter på ett förnuftigt och
vetenskapligt grundat sätt. Skötsamhet, framförhållning och ansvar ansågs
både vara bra för familjerna och för nationen i stort. Ett annat tema som
löpte genom den debatten och som dessutom kopplats till hemmet och
husmödrars fostran, var hushållning och sparsamhet. I det avseendet var
staten en dominerande aktör med det offentliga skolväsendet som kanal
(Johansson, 1988). Även banker, organisationer och föreningar bedrev med
stöd av statliga medel sparsamhets- och hushållningskampanjer. Även olika
folkrörelser, exempelvis Kooperativa förbundet, Svenska slöjdföreningen,
Föreningen för rationell hushållning och Svenska husmödrars riksförbund
inriktade sig på dylika frågor (Aléx, 2003). Målet för många av dessa var att
leda in befolkningen på den rätta konsumtionens väg, vilket innebar att
enbart införskaffa ändamålsenliga, funktionella och estetiskt tilltalande varor
samt att avhålla sig från impulsiva och onödiga inköp. I folkupplysningen
under 1900-talet kan man alltså se att teman som modernitet och vetenskap
idémässigt ständigt varit närvarande. Samtidigt kan man även se spår av
redan tidigare existerande sparsamhets- och skötsamhetsideal. Aléx (2003, s.
171) placerar exempelvis in sparande och hushållning i en längre tradition
och menar att detta ända sedan antiken ”utgjort kärnan inom viktiga och
samhällsbärande ideologiskt präglade tankesystem som velat begränsa det
begär som man, av olika anledningar, har sett som en förtärande kraft inom
människan.”

Vem som bar upp vilka idéer är dock inte alltid helt enkelt att se. Klart är att
på folkupplysningsarenan befann sig ett flertal olika intresseorganisationer,
ofta kopplade till bredare folkrörelser. Den utveckling man kan se under
1900-talets gång är att staten successivt blev mer aktiv i upplysningsarbetet
och att detta skedde under alltmer institutionaliserade former som en uttalad
del av folkhemsbyggandet. Den diskussion om hemmens angelägenheter och
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behov som pågått sedan 1920-talet kom så småningom att resultera i en
statlig konsumentpolitik samt även inrättandet av ett speciellt
forskningsinstitut  (Hemmens forskningsinstitut 1944).

Individen i fokus

Vid sidan av hemmet och hushållet kan också naturen sägas ha utgjort en
arena för olika former av upplysning. ”Under hela 1900-talet har idén om
friluftslivets och naturkontaktens betydelse lyfts fram för olika fostrande
syften.” (Sandell & Sörlin, 1999, s. 27) Vid 1900-talets början såg
exempelvis Scoutrörelsen och Friluftsfrämjandet som sin uppgift att inpränta
värdet av fysisk träning, naturumgänge och medborgaranda hos i första hand
ungdomar (Sandell & Sörlin, 1999). I och med urbaniseringen och
arbetslivets omvandling samt uppkomsten av fritid och semester började
naturen att framhållas som betydelsefull för ett själsligt och kroppsligt
karaktärsdanande för bredare grupper. Det befarades att fritiden skulle bli ett
passivt slöhetstillstånd, och istället propagerades bland annat för ett sunt och
aktivt friluftsliv (Eskilsson, 1999). Under folkhemseran domesticerades
friluftslivet och kopplades till familjen. Skogsmullesverksamheten som
inleddes på 1950-talet och som fortfarande finns kvar, riktades till barn och
ungdomar, och hade som mål att skapa goda fritidsvanor samt att barnen
genom lek, utforskning och experiment skulle ”lära sig älska naturen”
(Rantatalo, 1999, s. 151). Kampanjen Håll Sverige rent är ett annat långlivat
upplysningsprojekt som pågått i syfte att undvika nedskräpning. En
intressant sak att ta fasta på är att naturumgänge och friluftsliv i så hög
utsträckning gjorts till ett folkhälsoprojekt. Hälsa och kropp är teman som i
hög utsträckning varit föremål för upplysningskampanjer (Andersson, 2007;
Ekenstam, 1993; Johannisson, 1991; Lennerhed, 2002; Qvarsell, 1991;
Seifarth, 2005). Renhet och hälsa förefaller vara områden som ofta kopplats
till varandra och som speciellt förenades under hygienismens mest intensiva
fas.

Två svenska studier är här särskilt intressanta att stanna upp vid: Olsson
(1997), Folkupplysning som pedagogiskt projekt och Palmblad & Eriksson
(1995), Kropp och politik. Dessa studier har fokuserat på just hälsoupplysning
utifrån ett longitudinellt perspektiv. Båda studierna spänner över hela
efterkrigstiden ända in på 1990-talet och är även lika på så vis att båda har
någon form av Foucault-inspirerad tolkningsram. Intressant för den här
avhandlingen är att dessa studier utmynnar i en någorlunda samstämmig
karaktärisering av den senare tidsperioden, slutet av 1980-talet och början av
1990-talet. Studierna kan därmed tjäna som en jämförelsepunkt för
folkupplysningen under den tidsperiod då merparten av handböckerna
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utgivits. Olsson har utgått från statligt utredningsmaterial medan Palmblad
och Eriksson har ett mer varierat källmaterial bestående av broschyrer,
studiecirkelmaterial, tidningar, upplysningsfilmer  med mera.

Palmblad & Eriksson (1995) menar att hälsoupplysning är ett område som
över tid till stor del präglats av kontinuitet. ”Kunskapsformerna och
auktoriteterna har skiftat över tid, men de normativa inslagen i förmedlingen
av regler för levnadssätt är anmärkningsvärt konstanta.” (s. 149) De tecknar
en över tid bestående medicinskt baserad hälsodiskurs som uppvisar en rad
gemensamheter. Dominerande är exempelvis föreställningen att den sociala
verkligheten består av olika kroppar – individer, familjer, ”raser” och
samhällen och så vidare – vilka kännetecknas av endera hälsa eller ohälsa
alternativt av normalitet eller abnormalitet. Det anses som viktigt att
vetenskapligt studera de ”naturlagar” som dessa kroppar lyder under i syfte
att undvika ohälsa och sjukdom samt för att kunna sätta in
upplysningsinsatser och bedriva upplysning. Det sistnämnda är viktigt inte
minst för att befolkningens goda levnadsvanor i förlängningen är
nationalekonomiskt betydelsefulla. Vidare menar de att det är
kännetecknande för den undersökta tidsperioden att beteendevetenskap och
medicin integrerats, men även att vetenskap och politik bildat en enhet, där
vetenskapen fungerat som instrument i samhällsbyggandets tjänst.

Även om kontinuiteten ter sig stark hävdar Palmblad & Eriksson (1995) att
en förskjutning kan iaktagas över tid. De ställer upp 1930- och 1990-tal som
två poler och renodlar schematiskt de skillnader de tycker sig se. Under den
tidiga tidsperioden framgår det klart vilka myndigheter och organisationer
som sänder budskapen. Det är tydligt angivet hur förändring ska
åstadkommas och det är öppet framskrivet vilka beteenden som är riktiga
respektive felaktiga. Det finns en stark framtidstro, speciellt till möjligheten
att föra en aktiv statlig välfärdspolitik och budskapen har många gånger en
visionär ton. Vid polen 1990-tal har sändarna blivit mer återhållna samt mer
lokalt verksamma. Man kan alltså skönja en rörelse ”från tämligen
centraliserade informationsinsatser till ett lokalt baserat, decentraliserat
påverkansarbete” (a.a. 150). Det visionära tilltalet har dessutom tonats ner.
Statsmakten framstår inte längre som en tydlig drivkraft bakom
socialpolitiska utvecklingsfrågor, utan har här en mer diffus roll. Från att
tidigare rikta sig mot befolkningen i sin odelade helhet har folkupplysningen
börjat avse vissa specifika grupper. Under 1990-talet har det egna
individuella valet blivit centralt för att åstadkomma förändring. Det har
vädjats till eget ansvar och personlig förvaltning och formen för upplysning
har blivit mer vägledande. ”Det är uppenbart att sändaren till varje pris inte
vill bli förknippad med en paternalistisk inställning” (a.a. 150).
Upplysningen går mer ut på att förmedla önskvärda ideal, livsstilar och
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känslostämningar än att som vid 1930-talspolen förmedla ett handfast
sakinnehåll.

Den andra studien genomförd av Olsson har resulterat i två böcker, dels en
avhandling, Folkhälsa som pedagogiskt projekt (1997) och dels en
populariserad variant, Drömmen om den hälsosamma medborgaren (1999).
Som tidigare nämndes har statligt utredningsmaterial utgjort studiens
källmaterial. Under undersökningsperioden menar Olsson att man kan
urskilja tre olika hälsoupplysningsdiskurser, där en viktig särskiljande faktor
handlar om hur ansvarsfördelningen mellan den enskilde och samhälleliga
organ framställs och en annan om hur mycket som människors konkreta
livsvillkor behandlas. Den första fasen omfattar 1930- och 1940-talen.
Individen är under denna första fas passivt närvarande. Texterna lägger stor
vikt vid människors levnadsförhållanden och levnadsvanor, men samtidigt
betraktas individen som passiv mottagare av de föreslagna reformerna och
den tänkta uppfostran. Det talas mycket om befolkningsutveckling och
diskussionen har nationalistiska och rashygieniska förtecken. Socialpolitiska
reformer i kombination med folkuppfostran betraktas som viktiga
styrinstrument.

Mot slutet av och efter andra världskriget förändras diskursen något. En
stark tilltro till vetenskap och skolmedicinens potentialer dominerar
samtalet. Från början av 1950-talet och fram till slutet av 1970-talet
etableras en ny diskurs, där individen istället är passivt frånvarande, viket
innebär att man inte talar så mycket om den. Upplysningsdimensionen
försvinner nästan helt ur samtalet. Hälsa och sjukdom betraktas i huvudsak
som medicinska problem, vilket gör att de samhälls- och
beteendevetenskapliga perspektiven i stort sett utesluts ur diskursen. Här är
det istället själva uppbyggnaden av det offentliga sjukvårdssystemet som står i
fokus.

Den tredje fasen inträffar mellan slutet av 1970-talet och början av 1990-
talet. Vid denna tid har samhällsekonomin försämrats. Den tidigare så
omhuldade expansionen av den högteknologiskt inriktade hälso- och
sjukvården ses inte längre som möjlig av samhällsekonomiska skäl. Likaså har
skolmedicinen börjat misstros och så kallade välfärdsjukdomar bli allt
vanligare. Begreppet risk samt identifierandet av speciella riskgrupper blir
viktigt. Olsson benämner denna diskurs som den aktivt närvarande. Under
denna period har folkupplysningsdimensionen återigen fått en framskjuten
position. Ett grundtema är att individen själv bär ansvar för sina handlingar
och mycket av ohälsan anses bero på valet av livsstil. Vägen går via stimulans
och motivation. ”Det handlar om att via positiva maktprocesser, initiera
subjektifikationsprocesser där människor aktivt deltar i den inre och yttre
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självomvandlingen.” (a.a. 152) Hälsoupplysning uppfattas här inte bara som
en privatsak utan även som att ”inom de rådande samhälleliga
maktförhållandenas ram, lära sig medverka i socialt och politiskt
förändringsarbete” (a.a. 152). Eftersom hälsoupplysningen antas kunna
komma i konflikt med andra samhälleliga intressen vill utredningarna
mobilisera människor till förmån för de intressen som sätter
hälsoperspektivet främst. ”Utredningarna vill alltså inte bara skapa
hälsofrämjande subjekt utan också samhällsförändrande subjekt.” (a.a. 153)
Utmärkande för denna tredje period är att individen inte längre ses som en
passiv mottagare utan som en aktiv medskapare i den hälsofrämjande
verksamheten. Människor förväntas inte endast delta i omvandlingen av sig
själva utan också av sina medmänniskor samt i politiskt och socialt
förändringsarbete. Hälsa har blivit ett ideal som ska genomsyra hela
samhället och mobilisera alla medborgare.

Summering

När man tittar på miljöfrågans utveckling och dess karaktär under den
period då merparten av miljöhandböckerna gavs ut kan man se en ökad
uppmärksamhet på allmänheten. En förskjutning från att betona
myndigheter och industri till privatpersoner har ägt rum. Om blicken flyttas
till den bild av folkupplysning som här tecknats kan man se att
privatpersoner länge har varit i centrum. Det har varit det individuella, lilla
livet som upplysandet riktats mot. Om man betraktar miljöhandböckerna i
ljuset av detta kan flera intressanta iakttagelser göras. Hushållet, hemarenan,
liksom konsumtionsbeteendet har återigen gjorts till föremål för upplysning.
Beteendet i hemmet har dessutom i likhet med tidigare kopplats samman
med större samhälleliga problem, i detta fall en sjuk och förorenad omvärld.
Det går att dra paralleller till hygienismens intåg där frågor om vatten,
sanitet och avfall ställdes i förgrunden och gemensamma system för
exempelvis avfallshantering skulle byggas upp. Även vid tidpunkten för
miljöhandböckernas utgivning diskuteras samma typer av infrastrukturella
system och problemformuleringen att undvika föroreningar ter sig snarlik. En
ren miljö framstår som ett mål som ska åstadkommas, även om det
kompletterats med andra symboliska begrepp som exempelvis ekologisk
balans, skapandet av ett kretsloppssamhälle och en hållbar utveckling. För att
uppnå detta behövs teknik och ”smarta lösningar” men också en allmän
uppslutning. Alla ska förenas i kampen för miljön. För att återknyta till de
senast refererade studierna (Olsson, 1997) och (Palmblad & Eriksson, 1995)
kan man säga att såväl hälsa som miljö bygger på en medicinsk vetenskap i
den meningen att man talar om friskt och sjukt, normalt och onormalt.
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En skillnad i relation till tidigare upplysningsprojekt avsedda hem och
hushåll är att kvinnor inte längre är den uttalade målgruppen. En tydligare
grupp som utmärker sig är snarare barn och unga. Flera av
miljöhandböckerna riktas speciellt till den målgruppen. Här kan istället
paralleller dras till friluftsfostran som under hela 1900-talet i olika former
koncentrerats till den yngre generationen. Intressant vid en historisk
jämförelse är också mångfalden av upplysare. Såsom under det tidiga 1900-
talet där olika föreningar, organisationer och folkrörelser agerade för att styra
befolkningen i rätt riktning kan samma tendens ses om man tittar till vilka
som författat miljöhandböckerna. Flera av dessa har någon form av
organisation i ryggen, men det rör sig också om privata initiativ. Det är alltså
inte någon statlig myndighet som ger ut en handbok, och agerar sändare av
dessa budskap. Här kan man se en viss likhet med Olssons (1997) analys av
hälsoupplysningen under 1980- och 1990-talen. Dock behöver inte detta
betyda att staten förhåller sig passiv i dessa frågor, utan istället använder
andra styrmedel. Som exempel kan nämnas ett antal texter där frågan om
allmänhetens livsstil kopplat till miljö behandlas, men utan att vara direkt
adresserande eller konkret instruerande.12

Själva existensen av handböcker visar dock att idén om att upplysning krävs
finns närvarande. Det tyder på att det finns en tro på att man med den här
sortens påverkan kan korrigera och styra samhället i önskad riktning. Som
senare ska visas finns dock en viss ambivalens. Beträffande vetenskapens och
experternas upplysningsföreträde uppvisar handböckerna en dubbelhet.
Vetenskaplig kunskap förutsätts visserligen vara viktig och själva
föreställningen om experten är närvarande. Samtidigt markeras många
gånger en distans mot det föreskrivande. Det är den fria anslutningens väg
som förespråkas och det är individens arbete med sig själv som betonas. En
handbok är just en hjälp att utföra något och implicit ligger därför ett
antagande om ett redan existerande engagemang. En bok är dessutom något
som införskaffas och som det kanske till och med betalas för.

I relation till tidigare folkupplysningsprojekt kan frågan ställas om i vilken
utsträckning som miljöhandböckerna representerar något nytt, sett till de
konkreta råd som förmedlas. Spara, planera, organisera är som sagt sådant

_________________________________________________

12  Som exempel kan nämnas Miljö för miljarder (2002) utgiven av Konsumentverket,
Handla för framtiden (1988) utgiven av Naturvårdsverket, Självklarheter. En
framtidsvägvisare (2001) utgiven av Naturvårdsverket och Biff och bil? – om hushållens
miljöval (1997) utgiven av Naturvårdsverket. Statliga utredningar har också genomförts:
Konsumenterna och miljön (SOU, 1996:108) och Framtidens miljö – allas vårt ansvar
(SOU, 2000:52) och Bilen biffen och bostaden. Hållbarare laster – smartare konsumtion
(SOU, 2005:51).
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som mycken tidigare upplysning handlat om. Dessutom åberopas i många
fall traditionen och det gamla beprövade. Äldre goda och välfungerande
samhällsformer och arbetsmetoder ställs mot nya slarvigt genomtänkta och
obeprövade. Denna spänning mellan gammalt och nytt ska närmare
behandlas i nästa kapitel.

Den problematiska moderniteten

I kapitelinledningen annonserades att de båda ovan tecknade kontexterna
skulle kompletteras med en underkontext i form av en berättelse om
modernitet.  Modernitet är ett begrepp som ofta används för att beskriva den
utveckling samhället genomgått under de senaste århundradena, och i
synnerhet under 1800- och 1900-talet. Olika innebörder läggs in i
begreppet, beroende på var och när man anser att denna process tar sin
början och ständigt görs nya försök att karaktärisera och ringa in aspekter av
det moderna eller moderniteten som helhet (se t ex Berman, 1987; Bauman,
1989 ; Liedman, 1997; Thörn, 1997; Wiklund, 2006). Såväl miljöfrågan
som folkupplysningen har som visats, i både idé och praktik, förankring i det
moderna samhällets framväxt och de idéer som varit levande i
samhällsdebatten. I detta kapitel ska ett tema betonas, nämligen
vetenskapens centrala roll som världsförklarare och världsförbättrare. Djupt
inflätat för båda dessa beskrivna kontexter har vetenskap funnits med som en
grundläggande förutsättning för deras etablering och omformande. Dock
inte på ett entydigt sätt, speciellt när det gäller miljöfrågan, där vetenskap
ömsom bejakats och ömsom förkastats. Kapitlet behandlar övervägande de
invändningar mot det moderna som framförts, och bildar en berättelse om
hur miljöhandböckerna kan ses i ett sammanhang där den löftesrika
vetenskapen förvandlats till att bli hotfull och där vardagen kommit att anta
en farofylld och problematisk skepnad.

Utopi och dystopi

Ofta när det moderna samhället diskuteras sätts det i relation till det
förmoderna, den samhällsform som man tänker sig fanns innan. En
grundläggande skillnad som det refereras till är synen på tiden, och i
synnerhet förhållningssättet till framtid respektive dåtid. Det som brukar
sägas är att det förmoderna samhället hade siktet inställt bakåt. Idémässigt
närdes drömmar om en svunnen guldålder eller ett förlorat paradis, liksom
en tro på jordens undergång (Frängsmyr, 1984). Det upphöjda och
eftersträvansvärda låg i det förgångna eller möjligtvis i livet efter detta. Men
det förmoderna samhället innebar också i en mer praktisk mening en
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kontinuerlig reproduktion av det förflutna, bland annat genom dess
integrerade generationsstruktur. Bilden av detta förmoderna samhälle,
grundat i tradition och stabilitet, brukar så ställas i relation till det moderna
samhället som istället beskrivs som inriktat mot och upptaget av framtiden.
Kännetecknande för den nya moderna tidens tänkande är istället
uppfattningen att samhället rör sig i en bestämd riktning, och följer en linjär,
kumulativ utveckling. Thörn (1997) menar att ”det linjära tidsbegreppets
etablerande är knutet till en sekularisering av tiden som innebär att
framtiden öppnas för det mänskliga handlandet” (s. 69). Det framtids-
orienterade förhållningssättet innebar att nuet kom att betraktas som något
nytt, och avskilt från det förflutna. I samband med den franska revolutionen
framträdde den dubbla uppfattningen att framtiden å ena sidan kan skapas
genom kollektivt mänskligt handlande och å andra sidan är underkastad
någon form av evolutionär lagbundenhet som innebär att allt kontinuerligt
blir bättre och bättre. Förhållningssättet till dåtid (det förmoderna)
förvandlades till att bli förkastande istället för bevarande eller upphöjande.
Kylhammar (2006) argumenterar för att kärnan i det moderna har handlat
om att ”göra sig kvitt det förflutna” (s. 16) och lägga saker på ”skräp eller
komposthögar” (s. 17). Men också att ständigt lägga till nytt och öka
handlingsutrymmet.

Centralt i skiftet mellan det förmoderna och det moderna framhålls ofta
vetenskapens framväxt och monopolisering och den så kallade
naturvetenskapliga revolutionen på 1600-talet betraktas som ett avgörande
brott. Istället för kunskap om den andliga världen som kyrkan förmedlat
skedde ett skifte mot att fokusera den materiella världen och den jordiska
existensen. Vetenskap började betraktas som redskap för förändring och
förbättring, och som tillämplig i produktionen. Men i och med detta även
som ett medel för kontroll, kalkylerbarhet och planering. Merchant (1994)
har beskrivit övergången från en organisk världsbild ”där alla delar av
naturen var beroende av varandra och var och en av dem avspeglade
förändringar i resten av världsalltet” (s. 125)  till en mekanistisk  ”som gjorde
naturen i huvudsak död, overksam och möjlig att manipulera utifrån” (s.
235). För upplysningstänkarna och de nya vetenskapsmännen framstod det
som betydelsefullt att erövra makt över livsbetingelserna för att undvika att
som tidigare i historien vara i händerna på naturkrafterna eller på någon
nyckfull gud. ”Till moderniteten hörde tre grundläggande föreställningar om
naturen: att naturen gick att förstå, att naturen gick att kontrollera, att
naturen var underordnad människan.” (Sörlin, 1991, s. 268)

Framtidsoptimismen omfattade från början allt och det fanns tankar om att
framsteg skulle manifesteras på alla plan: materiellt, socialt, moraliskt, och
andligt. Ända fram till mot slutet av 1800-talet var en betydande del av
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västerlandets intellektuella upptagna med olika former av dylika utopiska
utvecklingsperspektiv och program för samhällsutveckling (Skovdahl, 1996).
Under 1900-talet har detta sedan gradvis förändrats. Den allomfattande
optimismen har successivt degraderats och förvandlats till att bli mer
begränsad, främst omfattande vetenskap, teknik och materiell konsumtion,
dock till viss del även sociala framsteg i form av demokrati och social
ingenjörskonst. Första världskriget bidrog starkt till att ifrågasätta
naturnödvändigheten av en positiv samhällsutveckling, och alltsedan dess har
framsteg betraktats som villkorliga. Dock uppstod speciellt i Sverige, som
tidigare behandlats, ”närmast utopiska visioner av nya metoder att skapa ett
rationellt industrisamhälle och fostra dess medborgare” (Skovdahl, 1996, s.
135). En förändring som ägt rum under 1900-talet rör emellertid
utbredningen, det vill säga i vilka kretsar framtidstron varit betydelsefull.
Skovdahl menar att ”Samtidigt som framstegstanken delvis försvunnit ur
sikte som ett medvetet avhandlat tema hos de traditionella intellektuella,
tycks den istället blivit riktningsgivande för många av den tekniska och
samhälleliga moderniseringens aktörer och funktionärer” (s. 136). Den har
med andra ord institutionaliserats i samhället.

Världskrigen var förstås inte den enda utmaningen mot framtidsoptimismen
under 1900-talet. Förutom krigen bidrog bland annat 1930-talets
ekonomiska kriser och nazismens förbrytelser till en mörkare människobild
(se t ex Kjellström, 1998; Sörlin, 2004). Innan miljöfrågan blev det centrum
kring vilket mycken civilisationskritik kom att röra sig runt uppstod dock ett
ifrågasättande av den tekniska utvecklingen som sådan och i synnerhet av
kärnfysiken.

”Bomben kastade tvivel över hela tanken att ta makten över naturen som hade

legat i den moderna historiens kärna. Den reste tvivel på vetenskapens moraliska

legitimitet, på teknikens rasande tempo och på upplysningens dröm att ersätta den

religiösa tron med rationellt tänkande som underlag för materiell välfärd och

rättrådighet.” (Worster, 1996, s. 259)

I och med kärnvapnens existens framstod framtiden med ens som mer
osäker. Det blev uppenbart att teknik och vetenskap inte kunde ses som en
enbart saliggörande kraft, utan även som bärande av en ofattbart destruktiv
potential som ytterst sett kunde hota hela jordens existens. Tiden och den så
löftesrika utvecklingen kunde ta slut. Efter det radioaktiva hotet följde sedan
fler orosmoln och nya riskbilder: Kemikalisering, genteknologins verkningar,
minskad biodiversitet, uttunning av ozonskiktet, klimatförändringar,
ökenspridning – alla visserligen inte lika drastiska men dock illavarslande.
Som en följd har vetenskapen drabbats av legitimitetsförluster och utifrån
olika utgångspunkter ifrågasatts och kritiserats. Dystopiska bilder av
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samhällsutvecklingen har presenterats inom samhällsforskningen (t ex
Adorno & Horkheimer, 1981; Wallerstein, 1999; von Wright 1986) men
också varit frekventa inom litteratur, film, media. Somliga samhällsforskare
har menat att miljöfrågan inneburit ett djupgående ifrågasättande av det
moderna samhällets grundvalar och hela moderniteten som sådan (se t ex
Hedrén, 2002; Hornborg, 2003, Szerszynski, 1996). I synnerhet
förhållningssättet till naturen har genomgått en förändring. Den
kontrollerande hållning som var vanlig under det moderna genombrottet
betraktas ej längre som möjlig. Istället beskrivs hur samhället måste ta
hänsyn till naturen, och anpassa sig efter dess villkor:

”In more and more spheres of human existence – politics, consumption, culture,

and so on – there is occuring a displacement of the idea of the human subject as

sovereign, and as subject to normative claims which are derived from what we,

humans, want. In its place is emerging a recognition that all human projects have

to take account of natural limits, and the intrisic value of non-human nature.”

(Szerszynski, 1996, s. 104)

Osäkerhet i fokus

Två samhällsteoretiker som med sina analyser bidragit till beskrivningar av
moderniteten som i flera avseenden problematisk är Anthony Giddens och
Ulrich Beck. Dessa menar att utmanandet av det moderna inte gjort att det
har kollapsat utan snarare att moderniteten har radikaliserats. Samhället har
gått in i en ny era och kan bättre beskrivas såsom varandes senmodernt
(Beck, 1998) eller högmodernt (Giddens, 1996). Beck har i sin inflytelserika
teori om samhällsutvecklingen karaktäriserat det nuvarande (och blivande)
tillståndet som ett risksamhälle. Han menar att samhället gått från att vara
välfärdsproducerande till att bli riskproducerande. Det som varit centralt i
det modernas framväxt – kontroll och planering har ställts på ända då
framtiden ej går att förutsäga eller förstå. Moderniseringsriskerna, som Beck
benämner dem, grundar sig i mänskliga kalkyler och beslut. De
massproduceras av ”det industriella framstegsmaskineriet och ökar
systematiskt med dess vidareutveckling” (Beck, 1986. s. 33). De skiljer sig
från tidigare hotbilder på så vis att de inte direkt kan varseblivas utan
”baseras på kausala tolkningar och existerar alltså först och endast genom
(den vetenskapliga respektive ovetenskapliga) kunskapen om dem” (Beck,
1996, s. 33). Att riskerna inte alltid kan förnimmas utan är beroende av
vetenskapliga teorier, mätinstrument och experiment får som konsekvens att
vardagskunskapen kollapsar och att en vetenskaplig konstruktion av risker
tar vid. Vetenskapen får en ny auktoritet i och med uppgiften att definiera
risker, samtidigt som den ju också framstår som en källa till risker i sig själv.
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Dessutom har vetenskapernas sanningsmonopol brutits och ersatts av en mer
relativistisk kunskapssyn. Experter och motexperter uppträder och försvårar
möjligheten för människor att bilda sig ett kunskapsunderlag och känna
tillit.

Giddens delar i stora stycken Becks samhällsbeskrivning men har i synnerhet
fäst uppmärksamheten på tillit och ontologisk trygget (Giddens, 1996). Han
menar att utvecklandet av moderna sociala institutioner och deras spridning
över världen har skapat stora möjligheter för människor att leva tryggare än
vad någon typ av förmodernt system förmått. Men han framhåller också att
moderniteten i många avseenden har lett till en problematisk tillvaro. Det
förmoderna samhället innebar att människorna var bundna till en given
plats, en given tid och ett givet sammanhang. En av det moderna samhällets
viktigaste egenskaper ligger i att separera tid och rum. Detta har lett till en
avkontextualisering eller urbäddning vilket innebär ett ökat oberoende av
den lokala tiden och det lokala rummet. Etablerandet av nya
kommunikationsformer samt standardisering av tiden är processer som
understött denna utveckling, men än mer betydelsefullt är uppkomsten av så
kallade expertsystem. Människor är ständigt omgivna och beroende av en
mängd på kunskap grundade system. Detta har å ena sidan haft en
frigörande potential men kräver också tillit. ”I och med att abstrakta system
utvecklas blir tillit till opersonliga principer och till anonyma medmänniskor
oundgängliga för den sociala tillvaron.” (Giddens, 1996, s. 115) Även
Giddens pekar på svårigheten för människor att i vardagliga situationer
uppnå en stabil kunskap. Eftersom all kunskap betraktas som mer eller
mindre hypotetisk blir tvivel ett genomgående drag i den moderna tillvaron.
Människorna är utlämnade åt sig själva i ett virrvarr av möjligheter och krav
på beslut, vilket tvingar fram en reflexivitet och ett kontinuerligt hanterande
av ambivalens.

Summering

Beck och Giddens är förstås inte ensamma i sina försök att karaktärisera och
beskriva den moderna tillvaron som i flera avseenden problematisk, utan kan
ses som två exempel inom en bred tradition av samhällsanalytiker-
debattörer-filosofer som reflekterat över förändrade levnadsvillkor. Den
moderna människan har bland annat beskrivits som alienerad, förfrämligad,
rotlös, hemlös, anonym, kulturellt friställd, fragmenterad, med en förlorad
upplevlese av stabiltiet, överblick och mening och med svårigheter att
orientera sig och känna sig hemmastad i tillvaron (se t ex Johansson, 2002;
Johansson & Miegel, 1995). Denna bild av den moderna tillvaron som fylld
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av faror och problem, liksom präglad av osäkerhet och förvirring kan vara
behjälplig när det gäller att begripliggöra miljöhandböckernas uppkomst.

Miljöhandböckerna behandlar till största delen livet i hushållet, eller rättare
sagt den dagliga vardagspraktiken. En fråga som är intressant att ställa mot
bakgrund av ovanstående resonemang är: Varför uppstår handböcker om
vardagen? texter som styr och undervisar om de enklaste handlingar som
vädring, tvätt, matinförskaffning och transportering? I föregående avsnitt har
det beskrivits hur miljöhandböckernas existens kan betraktas utifrån en idé
om en styr- och reglerbar befolkning, som under hela 1900-talet blivit
föremål för uppmaningar och instruktioner. Den bakomliggande tanken har
varit att om människor får rätt kunskapsunderlag och rätt anvisningar
kommer samhället att röra sig i rätt riktning. Böckerna kan i det ljuset ses
som ett tecken på tilltro till det moderna samhällets förmåga  och en tro på
möjligheten att planera och genomdriva ett storskaligt reformprojekt.
Enskilda människor som gemensamt (fast oftast var och en för sig) sluter upp
för att lösa ett kollektivt problem – miljöförstöringen. Om alla lättar lite på
gasen så minskar koldioxidutsläppen med x procent. Om alla tänker till lite
och agerar mer ansvarsfullt finns ingen anledning till oro. Miljö-
handböckerna förmedlar förutom recept på ett korrekt handlande, också en
implicit tro på ett kollektivt handlande genom en kunskap vilande på
statistik och beräkningar. Det som har gått snett i samhällsbyggandet kan
rättas till med hjälp av kunskap, information, styrning samt gemensam
uppslutning.

Ett svar på frågan om hur man kan förstå miljöhandböckernas existens och
omfattning kan dock även utgå från invändningen eller rättare sagt
invändningarna mot det moderna. Att det uppstår handböcker om
vardagslivet indikerar att det i någon mån råder tvivel och osäkerhet på hur
detta ska hanteras. De apokalyptiska hoten om världens undergång, de
upprepade varningarna om att tiden mycket väl kan ta slut parallellt med
ständiga påminnelser om personliga säkerhets- och hälsorisker formar ett
sammanhang där miljöhandböckerna blivit till. Från olika håll och kanter
hörs röster som säger att allt inte kan fortgå som förut – en förändring måste
till. För att inte människan ska förinta sig själv och förstöra sina och andra
arters livsbetingelser behöver någonting hända. Men vad är det som krävs?
Vad är det som kan göras? Vilken är vardagsmänniskans uppgift och roll i
detta ödesdrama? Miljöhandböckerna talar till villrådiga människor som inte
med säkerhet vet hur de ska interagera med sin närmiljö och hantera de mest
vardagliga sysslor. De kan med andra ord förstås mot bakgrund av ett
samhälleligt sammanhang där ett krismedvetande råder och där tillvaron och
framtiden utmålas som farofylld och oöverblickbar. Existensen av
miljöhandböcker kan då ses som ett uttryck för en livssituation där
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orientering mellan olika handlingsalternativ ägnas stor uppmärksamhet och
där det finns en osäkerhet och villrådighet om vad som bör göras. För att
återknyta till den ambivalenta inställning till vetenskap som skisserats kan
handböckerna sägas representera en strävan mot att utforma en säker grund
för handlandet. Samtidigt kan de sägas vara ett resultat av ett fundamentalt
tvivel på den tillvaro som det moderna samhället givit upphov till. Som
senare ska visas återkommer i handböckerna ett tal om risker, faror och
svårigheten att veta. Dessutom refereras det både till den okända farofyllda
framtiden och den välbekanta och stabila historien. Kanske mest intressant
är att det i många fall framträder en oklarhet om vad det nya ska bestå av.
Detta ska belysas närmare i nästa kapitel.
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III. MILJÖHANDBOKEN SOM
FOSTRANSPROJEKT

I kapitel två beskrevs hur miljöhandböckernas existens och omfattning kan
begripliggöras utifrån tre olika kontextuella berättelser. Först visades hur
merparten av miljöhandböckerna tillkommit under en period då
allmänhetens livsstil i relation till miljöfrågan börjat uppmärksammas och
problematiseras inom en rad samhällssfärer. Därefter betraktades
miljöhandböckerna mot bakgrund av en lång tradition av folkupplysning,
som inriktats på att informera och instruera individer i olika frågor.
Kontextualiseringen skedde också utifrån en underberättelse om modernitet
där handböckerna sågs som ett uttryck för såväl tilltro som misstro gentemot
ett av det moderna samhällets viktigaste fundament – vetenskap. I detta
kapitel är det dags att gå vidare och presentera svaren på de frågor som ställts
till textvärlden, som alla handlat om att från olika vinklar belysa
miljöhandböckerna som fostransprojekt. Som tidigare beskrivits lyder
huvudfrågan: Vad är det för sorts människor som ska formas? Denna
besvaras, först genom tre avsnitt som vart och ett behandlar en
delfrågeställning, och sedan genom en summerande avslutning. Som
beskrevs i kapitel ett har analysen handlat om att ta fasta på såväl
innehållsliga som formmässiga aspekter. Se till vad som står skrivet i form av
innehållsliga teman, men även till vilka uttrycksformer som ofta
förekommer. Kapitlet bygger i hög utsträckning på att synliggöra textvärlden
och därför kompletteras beskrivningarna och påståendena med rikligt med
citat. För att underlätta läsningen presenteras återigen miljöhandböckernas
förkortningar i fotnoten nedan.13

_________________________________________________

13 Den nya varsamheten: DNV, Naturligt-vis: NV, Handla miljövänligt: HM, HM2,
HM3, Handbok för vardagsekologi: HFVE, Ekologi börjar hemma: EBH,
Ekocirkelboken: ECB, Gröna ögon: GÖ, Gröna konsumentguiden: GK, Gröna
konsumentguiden för juniorer: GKJ, 50 enkla saker du kan göra för en renare jord: 50ES,
50 saker barn kan göra för att rädda jorden: 50SB, Tänk grönt: TG, Miljöpraktikan: MP,
Handboken för unga miljöhjältar: HUMH, Folk och miljö: FOM, Nya handla
miljövänligt: NHM, Att vara en del av lösningen: AVED 100 sätt att rädda världen: 100S.



A T T  B L I  M I L J Ö M E D V E T E N

66

Det ideala miljösubjektet

Miljöhandböckerna berör många olika aspekter av vardagen och livet. Vid en
första blick förefaller merparten av texten att utgöras av konkreta tips och
uppmaningar för vissa bestämda handlingar. Vardagen delas in i olika
områden och därefter beskrivs punkt för punkt vad som bör beaktas. Ytligt
sett handlar det om ett inpräntande av vanor och en analys av vilken sorts
människor som ska bli till skulle kunna gå ut på att summera och
kategorisera alla tips. Se vad de handlar om och sedan konstatera att det som
ska bli till är energisparande, sopsorterande, grönsaksodlande, promenerande
subjekt. Detta är naturligtvis intressant i sig att fundera över, men här har
avsikten varit en annan, nämligen att se till textvärlden som helhet och
analysera vilka ideal som där konstrueras. Inte bara sett till vissa önskvärda
beteenden, utan även till de tankesätt som uppmuntras i både en direkt och
en indirekt mening. Vid ett närmare betraktande blir det nämligen tydligt
att textvärlden inte bara består av förslag och råd beträffande handlingar,
utan utan är även fylld av instruktioner och uppmaningar rörande tankar
och förhållningssätt. I detta kapitel ska det argumenteras för att det ideala
miljösubjektet inte bara är det som mekaniskt uppvisar vissa beteenden, utan
även omfattar en rad föreställningar om hur världen är beskaffad samt vissa
förhållningssätt till hur man bör tänka, känna och agera. En fråga i
sammanhanget är förstås om det är möjligt att tala om ett idealt subjekt, då
det är tal om flera olika texter som kanske förmedlar olika bilder och fäster
sig vid olika aspekter. Som tidigare beskrivits behandlas inte de enskilda
miljöhandböckerna som helheter och som uttryck för enskilda människors
eller gruppers intressen. Istället har de tillsammans betraktats som en helhet
och intentionen varit att få fatt i något allmänt, en sorts miljöhandbokens
doxa i det här avseendet.

Att påbörja en omvandlingsprocess

Vad är det för sorts projekt som en läsare bjuds in till? Texterna består inte
bara av direkta uppmaningar om att exempelvis släcka lampor, köpa
kravmärkta produkter och så vidare utan beskriver en faktisk möjlighet för
läsaren att ta sig an ett nytt projekt – en ny livshållning. De punktvisa
förändringarna i beteendet ramas alltså in av tillhörande tankesätt och
attityder. De tidigare förgivettagna tankarna och vanorna ska ersättas med
något annat. Vad detta andra är kan som tidigare beskrivits bestå av många
olika saker. Gemensamt är att det i texterna beskrivs som att ta itu med sig
själv, och påbörja en förändringsprocess. Just ordet börja visar sig vara
frekvent förekommande. Ekologi börjar hemma är titeln på en av böckerna. I
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ett av inledningskapitlen Jag började med mina sopor beskrivs hur författaren
genom sitt funderande och experimenterande lyckades minska sina sopor till
en enligt honom nästan godkänd mängd. Därefter kan man i kapitel efter
kapitel följa hur denne författare funderar, resonerar, löser problem och
omskapar sin vardag. Men även i andra böcker återfinns en liknande idé om
att börja någonstans och ta sig an en uppgift. Olika böcker kan ha olika
uppfattningar om var det ska börjas, men oftast preciseras inte detta. Det
intressanta är att något ska påbörjas och ännu intressantare är att detta som
ska påbörjas inte beskrivs som något som enkelt kan eller bör avslutas. Det
som ska frammanas är istället en varaktig mental hållning eller en livsattityd,
ett grundläggande förhållningssätt till världen omkring och till de egna
vanorna. Att det rör sig om en process utspänd i tiden återspeglas bland
annat genom orden gradvis och stegvis, liksom av uttrycket att man hunnit
olika långt. I boken 50 enkla saker du kan göra för en renare jord grupperas
tipsen i följande ordning: enkla saker, saker som kräver en del, saker för den
hängivne. I andra upplagan av boken Handla miljövänligt återfinns en
aktionsplan i tre steg där det första är genast, det andra inom ett år och det
tredje inom några år. Liknande indelningar förekommer även på andra
ställen. I böckerna återkommer utsagor i enlighet med resonemanget att
miljömedvetenhet och miljövänligt leverne inte är någon punktinsats, utan
ett livslångt åtagande, ett kontinuerligt omskapande.

”Man lägger inte om hela sin livsstil på en dag. Det är fråga om en mängd små

förändringar i sättet att handla. Det är en process som tar tid. För att en

förändring ska vara av värde och bestå en längre tid måste den vara fast

förankrad i hela personligheten. Viljan måste komma inifrån.” (NV, s. 8)

”Förvänta dig inte att du ska kunna ändra allt på en gång. Ta ett steg i sänder.

Att miljöanpassa sin vardag är en ständigt pågående process som aldrig tar slut.

Hur bra det än är kan det alltid bli bättre.” (AVED, s. 9)

Dock kan man i detta se en viss ambivalens. Samtidigt som läsaren inbjuds
till att vara med på något stort och viktigt utfärdas det också varningar för att
ta sig vatten över huvudet. Processen ska vara just en process som verkar över
lång tid. Att vilja för mycket, eller att förvänta sig för stora resultat är inte
önskvärt. Det förutsätts att läsaren står i en sorts handlingsberedskap, men
samtidigt är villrådig och novis samt också orolig över att behöva göra stora
förändringar i sitt vardagsliv. Inför dessa tänkta tillstånd ger texten lugnande
besked. Processen kan fortskrida i den takt som läsaren önskar. Uppgiften
behöver inte vara alltför stor och för betungande. Två textexempel är:

”Med den här boken vill vi vända oss till dig som vill börja att ’dra ett strå till

stacken’ och kanske ta en sak i taget. Vi hoppas att de tips och råd som finns i
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boken kan omsättas rätt omgående, utan några stora omsvängningar i

vardagslivet. Man måste inte göra sig av med stereo och färg -TV för att ’handla

miljövänligt’”. (HM2, s. 10)

”De flesta av oss har på ett eller annat sätt börjat hantera miljöaspekter i vår egen

vardag. En del kanske bara är i början medan andra kommit mycket långt. Vi

kan hålla med om att det kanske blir på gränsen till väl mycket miljöentusiasm

när en och samma familj griper tag i de flesta miljöaspekter som berör deras

vardag under en ganska kort tidsrymd. I verkligheten tar det förstås tid att ta till

sig det nya och att orka förändra invanda beteenden och rutiner. Vår avsikt har

inte varit att med fantasins hjälp kreera en ny sorts ’miljöövermänniska’ eller ge

en instruktion för vad alla borde eller måste göra, utan att visa på hur och på

vilka sätt ’miljö’ kan komma in i vår vardag redan idag.” (FOM, s. 99)

En process ska således initieras, men finns det då något slut, något mål? Man
kan fråga sig när målet är uppnått, när processen är fullbordad. I
miljöhandböckerna är detta inte så lätt att urskilja. De två första citaten
förmedlar en syn på att förändringsprocessen är oändlig, ja kanske till och
med omöjlig att fullborda. Uttryck som steg för steg, mer och mer och kommit
mycket långt markerar mer process än mål. Den ideala livsstilen finns med
andra ord inte klart formulerad utan det mesta förefaller vara försök till
förändring som var och en kan göra. Förändringsprocessen framstår inte som
en sammanhållen plan, utan var och en börjar med vad man vill och
fortsätter i den takt som önskas. Nedanstående citat visar ett undantag, där
riktlinjer och målsättningar dras ut till att befinna sig i något vilande där
omvandlingsprocessen så att säga är avslutad. Men det är inte något nytt,
utan en återgång till något gammalt. Processen beskrivs som en kollektiv
återerinring av ett tidigare samhälles levnadssätt:

”Att leva i enlighet med vardagsekologiska principer innefattar väldigt mycket.

Det gäller inte bara att ’handla miljövänligt’, välja eller välja bort prylar i vår

konsumtion. Det handlar också om att ifrågasätta om vi behöver alla dessa prylar

överhuvudtaget, varför vi behöver dem eller om vårt behov kan fyllas av annat än

konsumtion av saker. Det handlar om att uppleva, förstå, vörda naturen och hysa

tilltro till den. Genom tålmodigt iaktagande lära sig den och genom samarbete

locka ut det goda. Det handlar om att vara nöjd med detta och inte ständigt vara

missnöjd, otillfredställd och ställa allt större och orimligare krav. Sammantaget

medför en ekologisk övertygelse ett steg in i en annan livsstil, jämfört med den

livsstil som är förhärskande i västerlandets större befolkningscentra. Men det är

ingen ny livsstil vi behöver. Den har tidigare varit utbredd över hela jorden och

först i sen tid har vi ’glömt’ hur vi bör leva för att fortsätta existera. Ingen

människa kan på kort sikt totalt tillgodogöra sig en helt annorlunda livsstil. Olika

människor kan lära sig bitar av den, sprida kunskap och stimulera sig själva och
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andra till att lära mer. Böcker och skrifter kan ge kunskap, idéer och inspiration

men praktiken måste vi själva stå för. När vi lyckas överföra denna nyförvärvade

kunskap till barnen har processen blivit självgående. Barnen behöver inte lära om,

utan lär sig ett förhållningssätt till livet som ger evigt liv på planeten jorden.”

(HFVE, s. 39)

Att inta en vaken och aktiv hållning

”Viktigast är nog ändå att lära sig se problemen och vad som kan göras åt dem.

Att börja tänka på miljön så att en liten del av hjärnan alltid funderar över hur

olika saker påverkar naturen.” (GÖ, s. 8)

Även om inte processens mål tydligt formuleras är det dock möjligt att ringa
in en riktning för omformandet. Vad texterna talar om är att ett arbete och
en ansträngning krävs, dels för att omskapa sig själv, men även för att
påverka andra. Det viktiga tycks vara att kontinuerligt påminna sig själv och
andra om behovet av förändring. Framförallt framställs det som viktigt att
komma igång. Att inte vara likgiltig utan inta en vaken och aktiv hållning.
Texterna är fyllda med olika sorters uppmaningar till aktivitet, både en inre
mental aktivitet och en yttre i handling manifesterad. Just detta att hela tiden
relatera miljöproblemen till sin vardag och att värdera sig själv och sitt
agerande utifrån den utgångspunkten är genomgående teman i texten. Det
inledande citatet pekar på hur läsaren ska fostras till att tänka på ett nytt sätt.
Något ska ständigt vara aktivt och vaksamt. En liten del av hjärnan ska alltid
fundera. Citatet är hämtat från en bok som bär titeln Gröna ögon. På
framsidan stirrar en mängd ögon, utan tillhörande ansikten, med gröna
pupiller mot läsaren. Kroppen ska förvandlas, och varseblivningen förändras.
Senare i texten följer en redogörelse för hur läsaren ska införliva ett sorts
automatiserat reflekterat förhållningssätt. Här talas det visserligen om
miljöglasögon, men fortfarande är det blicken det handlar om.

”Det är varken deppigt eller jobbigt utan mest en fråga om att se på världen och

livet på ett lite annorlunda sätt. En del kallar det att sätta på sig miljöglasögon.

Det är ett ganska bra uttryck, för när du väl fått in skärpan och vant dig så ser du

tydligt mycket som kan förbättras ur miljösynpunkt. Miljöglasögonen gör att

hjärnan börjar fundera på fyra punkter när du ska göra något eller köpa

någonting. Saker vi gör och prylar vi använder ska:

1. Förbruka så lite energi som möjligt.

2. Kräva så lite råvaror (material) som möjligt.

3. Orsaka så få utsläpp av skadliga ämnen som möjligt.

4. Skapa så lite och så ofarligt avfall som möjligt när sakerna använts klart.

De här punkterna gäller före, under och efter det att vi gör eller använder något.
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Frågan är alltså om det används onödigt mycket energi och råvaror när saker

tillverkas. Eller när de används. Eller när de blir sopor.” (GÖ, s. 8)

I citatet finns ett exempel på en vanlig framställningsform i texterna,
nämligen att sammanfatta handlings- och tankeföreskrifter i punkter. Vid
sidan av alla detaljerade beskrivningar förses således läsaren även med en
syntes i form av en mental checklista, som ger vägledning i alla nya
situationer som kan inträffa. Ytterligare ett exempel på detta kan ses i nästa
citat:

”Kan man ’tänka miljövänligt’? Vi har försökt undvika alla sådana råd och

anvisningar, eftersom vi räknar med att du som läser denna bok kan tänka själv

och har egen vilja. Men i likhet med de olika avsnitten ovan, har vi försökt

formulera några grundidéer för hur man kan försöka resonera när man ska

handla miljövänligt. Håll till godo:

+ Var allmänt sparsam och ifrågasättande. Hantera energi och resurser med

varsam hand. Vårda dina ägodelar så att de håller längre. Var skeptisk till allt

nyanskaffande – kanske det gamla slitna duger ett tag till, kanske det går att

reparera? Kanske det där nya inte alls behövs?

+ Leta upp miljövänliga alternativ. Kolla om den funktion en vara har kan

utföras av någon du redan har hemma, men var skeptisk till alla former av

universallösningar på problem.

+ All resurshantering har en fortsättning efter din del av hanteringen. Kolla att

det du använder kan återanvändas eller återvinnas.

+Kräv besked – av handlarna, leverantörerna, tillverkarna, kommunen,

forskarna, experterna.

Var det mycket på en gång? Vi menar absolut inte att du måste förändra ditt

medvetande efter de här stolparna. Men kanske kan de tjäna som inspiration

någon gång när man varken vet ut eller in. För att handla miljövänligt är svårt.

Men ju mer vi alla kommer igång, desto lättare blir det! Varje resa börjar, som

det står på ett annat ställe i boken, med ett steg.” (HM, s. 199).

Det andra citatet visar på en mer ambivalent syn beträffande
medvetandeförändring och möjligheten att ringa in ett önskvärt tankesätt.
Likväl presenteras en syntetiserad punktlista (i imperativform) över hur man
bör tänka och agera. Gemensamt för båda citaten är att det är en ständigt
ifrågasättande, granskande attityd och en misstankens tankeaktivitet som
beskrivs. I det andra citatet återfinns dessutom ett vanligt uttryckssätt som
återkommer i praktiskt taget alla miljöhandböcker, nämligen frågeformen.
Ofta uppmanas läsaren genom direkta frågor att reflektera, tänka efter och
granska sig själv. ”Kanske det gamla slitna duger ett tag till, kanske går det
att reparera? Kanske det där nya inte alls behövs?” Frågor presenteras även på
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ett sådant sätt att läsaren leds in att överta frågandet – vänja sig vid att fråga
och att göra frågorna till sina. Men det finns också andra textpassager och
uttrycksformer som tyder på att idealet är en aktiv hållning. Utmärkande för
hela handboksfloran är att imperativ är vanliga: Släck, stäng av, välj, sluta,
köp och så vidare. Sida upp och sida ner är textraderna fyllda med
uppmaningar. Gör något litet eller gör något stort. Det viktiga är att göra
något. Det allra bästa är om man tänker ut något själv, hittar egna lösningar. I
flera av böckerna framhålls vikten av självständigt tänkande, liksom av
fantasi, kreativitet och experimentlusta. Miljön ska hela tiden finnas med
som en referenspunkt och vägleda handlandet, men råden är bara en
startpunkt. Det är med andra ord inte regelföljande subjekt som önskas utan
sådana som tar saken i egna händer och själva fortsätter utveckla och förfina.
Att pröva sig fram är en vanlig formulering.

”När du väl kommit in i de miljöanpassade tankegångarna kan du med hjälp av

eget sunt förnuft, logik och lite fantasi komma på egna lösningar på problemen.

Min tanke är inte att du ska lära dig alla tips i boken utantill. Jag vill att du ska

se den röda tråden i tankesättet. När du gjort det behöver du ingen hjälp med att

vara miljömedveten. Då kommer det av sig självt. Var inte rädd för att trotsa det

konventionella och hitta egna lösningar!” (AVED, s. 8)

”Prova en del av våra idéer och fundera själv ut andra.” (GKJ, s. 7)

”Vår livsstil gör sopor till ett komplext problem. Lösningen är emellertid ganska

enkel; skapa mindre sopor. Det kan låta som lättare sagt än gjort, men det är det

inte. Allt som behövs är lite eftertanke, ansträngning och fantasi.” (ECB, s. 16)

Förutom beteenden inom det egna hushållet talas det i vissa texter om ett
engagemang som sträcker sig utanför den privata sfären. Läsaren uppmanas
att söka upp andra och arbeta i olika former av gemensamma projekt,
exempelvis bygga egna vindkraftverk, starta eko-byar, inköpsföreningar och
bilpooler. Här skiljer sig dock böckerna åt. Medan somliga ägnar merparten
av innehållet åt att beskriva kollektiva aktioner, riktar sig andra främst in sig
på läsaren som enskild person bortsett från vissa undantag. En del av
uppmaningarna går ut på att sprida budskapet vidare, det vill säga att anta
uppdraget av att vara miljömissionär. I en bok föreslås det att läsaren ska
utmana dem som finns omkring. I andra framhålls vikten av att övertyga
andra, bilda opinion och i detta arbete sträva efter att väcka uppmärksamhet
och på olika sätt synliggöra vad man håller på med. I vissa textpassager
positioneras läsaren som frustrerad och som sökande efter sätt att kanalisera
denna frustration. Uppmaningar till aktivitet råder bot på detta. Arbetet och
ansträngningen i sig framstår som ett ideal. Exempel:
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”Regeringar, industrier, bönder, vetenskapsmän och – kvinnor, vanliga

människor som Du och jag – alla är vi fångade i egennytta, överväldigande

komplexitet, förvirring, beskyllningar. Bara prat, ingen handling. Hjälplöshet.

Huset brinner ner och vi diskuterar vem som ska betala brandmännen eller vem

som ska släcka branden. Kära läsare, fastna inte i detta förvirrande prat. Det är

bättre att handla innan huset brinner ner. Världens miljöproblem börjar i våra

hem, vi kan lösa dem här också. Det är här vi har makten att handla, det är här

var och en av oss betyder något, det är här vi kan förändra idag.” (EBH, s. 60)

Att lära sig se ”på riktigt”

I flera av handböckerna tilltalas läsaren såsom varandes forskande och
vetgirig. Denne undervisas om miljöproblematiken och en rad av de största
farorna eller hoten tas upp, ofta i separata kapitel. Önskvärt är att vara
kunskapsinställd, alltså beredd att inhämta, bearbeta men också att skapa ny
kunskap. I flera av miljöhandböckerna förekommer uppmaningar om att
iaktta förändringar i naturen runt omkring och göra egna studier och försök,
alltså att agera som en sorts forskare. För att kunna förhålla sig korrekt och
agera rätt i olika situationer framhålls det som viktigt att skaffa sig ett
kunskapsunderlag. Det gäller att förhöra sig om hur saker och ting ligger till,
ta kontakt med lämpliga personer samt att läsa och orientera sig. Tänkvärt är
också att epitetet detektiv används i flera av miljöhandböckerna. Detta kan
sägas förmedla en bild av ett subjekt som tar reda på saker som kanske inte
alltid är uppenbara utan hellre dolda, och som ägnar sig åt att spåra,
undersöka och framförallt avslöja oegentligheter. Det leder dessutom
tankarna till den granskande och vakna hållning som ovan beskrivits.

”Att vara ’grön detektiv’ betyder att ta reda på så mycket som möjligt om vad som

händer i miljön runt omkring. Det är viktigt – vi måste först veta vad som sker

innan vi kan veta vad som behöver förändras. Kanske du redan har undersökt

djurlivet på t ex skolgården och vet vilka föroreningar du och dina vänner bidrar

till när ni åker till och från skolan.” (GKJ, s. 76)

En vanlig berättelsestruktur som återkommer i texterna är ett sorts
utvecklande av processer i tid och rum. Utgångspunkten, en handling, en vara
eller ett beteende i nuet vecklas ut såväl bakåt som framåt i tiden och läsaren
förflyttas även mellan olika geografiska punkter. Texterna innehåller rikliga
och frekventa beskrivningar av orsakskedjor, vilka synliggör i synnerhet
produktions- och konsumtionsprocesser. Tillvaron beskrivs som en
komplicerad väv av relationer där läsaren görs uppmärksam på hur dennes
beteende hänger samman med miljöproblemen, men också på hur
förbindelser och sammanhang i stort ser ur. I texterna packas vardagen upp.
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Den sönderdelas och analyseras. Bakom det sätt människor idag lever på
finns en annan verklighet, en sorts källkod som vanligtvis inte förnims. För
läsaren gäller det därför att vänja sig vid att spåra och härleda. Texterna
uppmanar till att ställa frågor till sin omgivning. Följande två citat
exemplifierar dels det vaksamma och aktiva förhållningssätt som beskrevs i
föregående avsnitt och dels detta uppackande. Det vardagliga måste förstås
på ett annat sätt än tidigare. Varseblivningen måste omdirigeras och vad
uppmärksamheten ska riktas mot är relationer och strukturer. En korrekt
förståelse av sammanhanget betraktas som en förutsättning för att sedan
kunna handla korrekt.

”Låt oss ta en helt vanlig brödlimpa som exempel. Hur är råvaran anskaffad och

framtagen? Är säden ekologiskt odlad? Hur transporteras varan till

förädlingsställena? I detta fallet en kvarn eller ett bageri? Hur behandlas råvaran?

Är det rent mjöl i påsen eller tillsätts något? Vilka maskiner används vid

bakningen? Hur transporteras limpan till försäljningsstället? Man får väl sedan

anta att det inte blir så mycket restprodukter kvar efter den ifrågavarande

produkten. Men hur var den nu emballerad? Ja, detta kan ju tyckas vara mycket

väsen för en liten limpa, men faktum är att vi faktiskt är tvungna att tänka så

här även kring tämliga ordinära konsumtionsvaror. (HFVE, s. 203)

”Har du någonsin tänkt på att när du köper något som är förpackat i plast eller

papp, köper och betalar du inte bara själva saken utan också skräpet? Det låter

lite löjligt, eller hur? Men så är det i alla fall. Du sliter av förpackningen och

stoppar den rakt ner i soporna! Om det är en plastförpackning är den tillverkad

av en av Jordens viktigaste begravda skatter – olja. Den har funnits under jorden

i miljontals år! Och en gång i tiden kanske den till och med varit en del av en

dinosaurie! Tänk dig det! Om vi förvandlar olja till plast gör vi det en gång för

alla; vi kan aldrig göra tvärtom. Och plasten kan aldrig bli en del av Jorden igen.

Så varje gång du köper en leksak, lite mat, eller vad det nu är, har du en

jättechans att hjälpa Jorden. Se dig omkring. Kolla hur saker är förpackade. Gör

noggranna val. Det klarar du säkert!” (50SB, s. 28)

Brödlimpan är bara ett exempel sägs det. Sedan ska annat följa efter. Man
kan undra om alla dessa frågor om limpan är möjliga att få svar på. Det
skulle krävas en hel del efterforskningar för att få fram alla uppgifter, och om
limpan läggs samman med andra konsumtionsvaror är det en ganska
omfattande ansträngning som krävs. Det framstår som om det är ett
tankeideal som framhålls, snarare än ett genomförbart beteende. I det andra
citatet omtalas olja som en underjordisk skatt. Det finns emellertid en tydlig
likhet, nämligen poängterandet av det angelägna att förfrämliga sig inför det
vardagliga och ta reda på hur det egentligen förhåller sig. Bakom det som
uppfattas som vanligt och harmlöst döljer sig en både komplicerad och ofta
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även farlig verklighet. Vardagliga saker som limpor och förpackningar
framställs som en del av komplexa processer som det gäller att få överblick
över. Men beskrivningar om sammanhang sträcker sig även utöver enskilda
produktionsprocesser och konsumtionsvaror. I citatet ovan talades det om
dinosauriernas tid och nedan har tidsdimensionen sträckts ut såväl i det
förflutna som i framtiden. Livet i nuet sätts i relation till äldre kulturer och
utmynnar i en dystopisk framtidsvision där användandet av plast ännu en
gång perspektiveras.

”Arkeologer gräver upp läderskor och träskålar, 400 år gamla och bronsverktyg

från 4000 år sedan, men av våra förfäder och mödrar som bodde här för en

miljon år sedan finns inget kvar utom några få av deras ben. Allt har återvänt till

jorden, deras kläder, deras ägodelar, deras hem – cirkeln är sluten. Vad kommer

hända med våra världsliga ägodelar? Det är en konstig tanke att så mycket av

våra kläder är gjorda av ’plast’, våra syntetfiber såsom nylon, polyester osv – och

även en del av våra skor – våra jogging skor, till exempel. Plaster bryts inte ner i

jorden, bakterier och maskar kan inte äta dem. Kommer de att grävas upp av

arkeologer tusen år från nu?” (EBH, s. 38)

Vid sidan av komplicerade samhälleliga strukturer handlar perspektiverandet
även om ekologiska sammanhang. En metafor som förekommer i flera av
handböckerna är länkar i en kedja och det framstår som viktigt att hela tiden
sträva efter att uppenbara det större sammanhanget i vilket länken är en del.
I citatet nedan redogörs för hur människokroppen är en del av ett ekologiskt
system. Hur en vardaglig händelse – intagandet av en kopp kaffe – ingår i en
vittomfattande och komplex väv av förbindelser som kan vecklas ut och
beskrivas.

”När vi dricker en kopp kaffe sköljer vi strupen med vatten från Lillsjön

därhemma i kommunen, droppar som varit i abborrens blod, i gröna alger eller i

fiskgjusens mage. Men också i kärnkraftverkets kylrör, i kloaker och rännstenar.

Nu finns de i munnens saliv, i våra tårar, i blodet och de små ’cellsjöarna’ runt

om i kroppen. Men innan kaffevattnet regnade ner i vår insjö fanns det, för inte

länge sedan, i Östersjön eller Kattegatt, i Nordsjön och Atlanten. Det är oceanens

avsaltade droppar som spolar som en skyddsvätska runt din hjärna. Du bär havet

i örat, så att ljudvågorna når hörselnerven. Du har havsvatten i ögats

kammarvätska, den lilla ’pölen’ innanför hornhinnan som bryter ljuset till

näthinnan så att du kan se klart. Din kropp är en lagun av världshaven. Vattnets

jättelika kretslopp drar rakt genom dina celler. Du tar emot dropparna, använder

dem – och ger dem vidare till andra levande varelser i mark, sjöar och hav.”

(FOM, s. 10)
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Att navigera mellan rätt och fel

Texterna innehåller mängder av instruktioner. Det kallas för tips eller råd,
vilket implicerar att det rör sig om anvisningar att ta till sig och använda sig
av om man vill, något som ofta påpekas av författarna. Samtidigt är de
skrivna i en imperativform, som direkta uppmaningar om att göra si eller att
inte göra så. Vad uppmaningarna handlar om är dels att göra rätt (göra vissa
saker) men också om att undvika att göra fel (avstå från att göra). Ofta
handlar det om att stå tillbaka för impulser och hejda invanda beteenden. Ett
återkommande grundtema handlar om att spara och hushålla. Det ideala
miljösubjektet är återhållsamt och strävar efter att minska ner, reducera,
avstå, krympa samt utöva så liten påverkan som möjligt.

Ett återkommande tema i böckerna är att texten beskriver ett navigerande
mellan rätt och fel. För vad händer egentligen om inte alla föreskrifter
efterlevs? En önskan att följa med, är något som förutsätts. Som tidigare
beskrivits positioneras läsaren som ivrig. Denne förväntas vara villig att
förändra sitt beteende och stå i en sorts beredskap. Det talas mycket om att
vilja och på olika sätt stärka beslutsamheten. Samtidigt finns själva motsatsen
ständigt närvarande, icke-handlandet, slöheten, likgiltigheten, slentrianen
som svårigheter att överkomma. Texterna speglar en konflikt – att känna till
hur man bör göra, och samtidigt inte göra det. Och intressant är att
handböckerna även ger läsaren råd att hantera denna konflikt, eller rättare
sagt det misslyckande som var och en som vill står inför. För förr eller senare
antas läsaren av en eller annan anledning att bryta mot reglerna och agera i
motsatt riktning då miljövänligheten kommer i konflikt med andra ideal och
påbud. Svårigheter som tidsbrist, ökat krångel och ekonomiska
begränsningar är sådant som nämns som faktorer bakom felaktiga beteenden
och som det i flertalet handböcker återfinns en välvillig, förlåtande och
förstående attityd inför. Likaså talet om att börja med det enkla speglar en
försiktig attityd inför de förväntningar och krav som ställs på läsaren.

”Ingen är ju mer än människa. Alla har vi ont om tid att leta efter miljövänliga

alternativ i butikerna, eller att springa i speciella affärer för att hitta de varor vi

vill ha.” (HM, s. 6)

Ett intressant fenomen som förekommer i texterna är att författarna
bekänner sina egna synder och erkänner sin egen ofullkomlighet i en sorts
ekobiktning, där olika förbrytelser redovisas. Biktandet förekommer även i en
kollektiv variant där resonemanget lyder att vi alla syndar då och då. Det
poängteras att miljövänligt handlande inte är något lätt och att man bör inta
en förstående och förlåtande attityd till sin egen ofullkomlighet. Läsaren ges
anvisningar som handlar om vikten av att berömma sig själv och mota bort
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dåligt samvete. Intressant i citatet nedan är naturligtvis också själva
användandet av begreppet synd och epitetet skurk.

”JAG SJÄLV VILL NOG PÅSTÅ att jag lever förhållandevis miljövänligt, i

mångt och mycket av nöden, det får erkännas. Utan bil och mycket makt är det

knepigt att vara en riktigt svår miljöskurk. Om det är något litet miljösynderi jag

ska erkänna, så är det väl i så fall att jag inte alltid tar det mest miljövänligt

odlade livsmedlen när jag är på konsum och handlar, ofta kostar ju

alternativodlade varor mer än de vanliga giftodlade. Och det är ju fånigt, det att

miljövänliga varor inte sällan är dyrare. Men jag tröstar mig med att när vi blir

tillräckligt många som tänker grönt kommer det nog att jämna ut sig.” (HUMH,

s. 140)

”Jag går runt i snabbköpet och plockar till mig varor: mjölk, yoghurt, flingor,

äpplen och andra rejäla, nyttiga saker. Så går jag förbi godishyllan och tar en påse

punschpraliner. Jag kan redan känna den lite fräna, men så goda punschsmaken

och sockerkulornas knastrande mellan tänderna. Då viskar mitt förnuftiga jag:

Jasså, det är dags för kokosfett och färgmedel igen? Denna ständiga konflikt

mellan kunskapen om vad man borde äta, och vad man i själva verket äter.”

(NV, s. 16)

Ibland visas det på vägar bort från det dåliga samvetet i form av olika sätt att
stärka motivationen och bearbeta den utmålade konflikten mellan att veta
vad som borde göras och vad man faktiskt gör. En förmildrande
omständighet är antagandet om att vardagslivet i sig är inrättat på ett sånt
sätt att det är svårt och nära nog omöjligt att göra det rätta. Det gäller därför
att införliva ett korrekt förhållningssätt till idealen. Som tidigare beskrivits
varnas det för fanatism och ytterligheter. Det kan ibland vara tillåtet att
misslyckas bara processen har påbörjats och det finns en förståelse för när
synder begås. Framförallt beskrivs det som om det är upp till det egna
personliga valet hur mycket ansträngning som behövs. En vanligt
förekommande uttrycksformform är att förmedla exempel med humorns
hjälp, där det icke önskvärda ibland anges i skämtform. I en bildtext förs
följande dialog mellan två personer: -Fåfängligheters fåfänglighet! Vad än
man gör skadar man miljön… - Gör då det minst skadliga! Hellre operfekt
miljövän än miljövänlig perfektionist! (HM3, s. 9)

Den miljövänliga livsstilen beskrivs ömsom som enkel och ömsomsom svår
och mödosam. Läsaren undervisas om vilka svårigheterna kan vara och
ibland även om hur det går att komma över dessa. Vid sidan av slöhet och
likgiltighet nämns ofta modfälldhet, rädsla och förtvivlan som känslomässiga
hinder att överbrygga. Å ena sidan tilldelas läsaren en ”positiv”
identitetsposition som hjälte, detektiv och miljöräddare. Men å andra sidan
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ligger också antagandet att vardagslivet i grunden är så problematiskt att det
ideala blir att utplåna det, eller åtminstone lämna efter sig så få spår som
möjligt.

”Den fullkomligt miljövänliga varan finns knappast. Allt som görs innebär någon

form av miljöpåverkan. När vi vill handla miljövänligt, bör vi därför sträva efter

att hitta den vara eller det beteende som idag medför minsta möjliga påverkan.

Det innebär att sådant som vi rekommenderar idag kan vara oacceptablelt i

morgon. Allra minst påverkan får man om man helt upphör med all tillverkning

och allt användande. Men att kräva något sådant skulle vara liktydigt med att

kräva att alla samhällen och alla verksamheter slås igen, och det vill väl knappast

någon.” (HM2, s. 9)

Arenor, subjekt och positioner

I kapitel två har beskrivits hur miljö under en 30-års period vuxit fram som
samhällsfråga och kommit att förstås som ett sammanhängande
problemkomplex, om än i viss bemärkelse differentierat. Men samtidigt som
miljöfrågan blivit en fråga, kan man också se en annan utvecklingslinje,
nämligen en förgrening där olika specialiteter framträtt. Miljöfrågan kan
därmed också förstås som ett fält fyllt av olika positioner, ofta med
motstridiga uppfattningar. Problem kan beskrivas på olika sätt beträffande
orsaker och lösningar, inte minst när det gäller vad som bör göras, vem som
gör vad och varför. Ett antagande som ligger till grund för detta avsnitt är att
den som läser miljöhandböckerna positioneras på olika sätt och därmed görs
till en del av olika sammanhang. Delfrågeställningen som det här kapitlet
behandlar är: Vilka arenor och subjektspositioner görs tillgängliga? Genom
att anropa läsaren såsom tillhörandes olika sociala kategorier, eller som en
viss del av någon form av system eller helhet, kopplas också förväntningar på
dennes roll i detta. Det leder in läsaren på en viss förståelse av
sammanhangen men också för sin egen roll i dessa. Med andra ord kan man
säga att den tilldelade positionen anger riktningar för hur läsaren bör agera,
tänka och känna. Två exempel på sådana positioner som redan berörts är
forskare och detektiv. Att undersöka vilka arenor som konstrueras är
visserligen inte betydelsefullt i sig utan fungerar mest som en hjälp att få fatt
i möjliga positioner. Frågeställningen utgör ytterligare en väg att närma sig
huvudfrågan om vad det är för sorts människor som ska formas.

I miljöhandböckerna placeras läsaren vanligen i sin hemmiljö och det är
beträffande olika hushållsbestyr som texterna främst ger vägledning och
instruktion. I några av böckerna beskrivs i stort sett ingen interaktion
förutom med olika materiella föremål, hushållsapparater et cetera. I
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merparten av böckerna länkas dock läsaren ihop med en större värld utanför
den direkta hemmiljön. Som vi tidigare såg löd det främsta påbudet att
individen ska börja en förändringsprocess. Till detta kopplades bland annat
också uppgiften att sprida ordet. Inte bara leva miljövänligt utan även att själv
bli en röst. Också beträffande det sistnämnda ges vägledning och läsaren
visas på en mängd av potentiella kontakter och kontaktvägar. Den synligaste
manifestationen av detta är de, i de flesta fall mycket omfattande referens-
och adresslistor som finns, ibland inbakade i texten, ibland mot slutet av
boken. Det vanligaste är att texterna refererar till varandra, alltså till annan
litteratur av samma slag. Men det kan även röra sig om annan facklitteratur,
eller om adresser till föreningar, företag, media och myndigheter. I något fall
finns även referenser till universitet och högskolor, branschorgan, stiftelser
samt forskningsråd. Vid sidan om dessa ofta i punktform uppradade
adresser, litteratur och förslag på kontakter förekommer även direkta
uppmaningar. Vilka man ska ta kontakt med och råden för hur detta bör ske
varierar mellan texterna. Klart är i alla fall att böckerna kan ses som ett
avstamp för att agera i och interagera med omvärlden. Läsaren uppmanas
alltså att påverka, men i egenskap av vad?

Konsumenter är vi allihopa…

I miljöhandböckerna positioneras läsaren i huvudsak som konsument. Fyra
av titlarna för direkt tankarna till detta; Gröna konsumentguiden, Gröna
konsumentguiden för juniorer, Handla miljövänligt och Nya Handla
miljövänligt. Men även i de övriga böckerna sätts handlingar och funderingar
till stor del i relation till införskaffandet och brukandet av olika varor och
tjänster. Dock beskrivs även till viss del  även produktion av förnödenheter, i
synnerhet beträffande livsmedel. Då texterna uppmanar till ett förändrat
beteende hos läsaren är det främst den privata sfären (hemmet och fritiden)
som står i centrum, alltså läsaren som privatperson. Det finns med andra ord
en implicit uppdelning mellan hem och yrkesarbete. Trots att läsare till stor
del måste antas syssla med produktion i sitt yrkesverksamma liv
problematiseras inte själva valet av lönearbete och konsekvenserna av detta.

När det gäller konsumentens relation till miljöproblemen går det i texten att
urskilja två dominerande teman. Dels beskrivs läsaren som i högsta grad
delaktig i och ansvarig för miljöproblemen, som en medbrottsling, och dels
som potentiellt delaktig i lösningen av dem, som en räddare och hjälte. Om
och om igen återkommer skildringar om att vardagslivet i sig självt, de
oreflekterade vanorna och det slentrianmässiga beteendet, i själva verket är
roten till det onda. Det allra viktigaste är att förstå sin delaktighet i såväl
problemen som sin potentiella delaktighet i lösningen av dessa. Intressant att
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notera är att ordet miljöproblem ofta används okonkretiserat. Det talas om
problem och det talas om lösningar. Läsaren sätts alltså främst i relation
miljöproblem som en helhet, där denne kan inta två positioner, det vill säga
vara med eller mot.

”Att läsa den här boken ger dig en chans att sluta skylla på ’dom’ som smutsar ned

och istället ta itu med din egen del i världens alla föroreningar. Genom att göra

något åt ditt eget bidrag visar du åtminstone att du hellre vill vara en del av

lösningen än en del av problemet. Även om det tycks vara en droppe i havet är det

en viktig länk i en lång kedja. Utan droppe, inget hav!” (AVED, s. 9)

Ett genomgående språkligt drag är användandet av pronomenet vi.
Författaren skrivs dessutom ofta som ett jag och läsaren som ett du – därtill
ofta ett Du med stor bokstav. Vi:et används i något olika bemärkelser, för att
markera olika delaktigheter. Vi alla är medskyldiga. Vi kommer alla att
drabbas. Vi har alla ett ansvar. Användandet av vi:et implicerar
föreställningen om en social verklighet utan hierarkier. Det är med andra ord
ett inkluderande vi. Samtliga människor antas befinna sig i samma situation,
dela ett öde, samt vara lika skyldiga och oskyldiga. Här följer några
textexempel där vi-formen förekommer flitigt och där just frågor om
delaktighet och ansvar behandlas:

”Vi börjar också så smått inse att en lång rad av dagens problem är intimt

förknippade med vårt samhällssystem och vår livsstil. Vi har ’byggt in’ orsakerna

till problemen i vårt eget samhälle.” (NHM, s. 7)

”Dagligen upplever vi hur ansvaret bollas mellan politiker, massmedia, företag

och allmänhet. Alla skyller ifrån sig och hänvisar till andra. Det är ingen väg till

lösningen av problemen. Naturligtvis ska ingen oskyldig behöva ta på sig skulden,

men inte heller ska någon fly från sitt ansvar. Miljöproblemen är vi alla delaktiga

i. Börja med dig själv! Gräv där du står! Utnyttja dina kunskaper på ett sätt som

gagnar oss alla. Helt klart är att uppgivenhet och passivitet inte löser några

problem. Livet hemma påverkar världen utanför på gott och ont. Var och en är

ansvarig för sina handlingar, var och en kan välja och därmed styra utvecklingen.

Insikten om att det egna vardagliga handlandet och beteendet har en direkt

koppling till alla miljöproblem, är oerhört viktig. Den vetskapen är grogrunden

för en djupgående förändring av samhället.” (HFVE, s. 38)

”Alla föroreningar i världen orsakas av människor. Summan utgörs av min del,

din del, våra grannars delar, lagda tillsammans i tusen samhällen runt om i

världen. Världens samlade förorening från till exempel bensin är summan av

många resor med bil till arbetet, till skolan, till affären, till fritidsintressen – av
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miljoner människor varje dag, året om. (…) Vi har också våra andelar i

fabrikerna som spottar ut rök och kemikalier, när vi köper deras produkter. Deras

rök är till en del min, din, lite av alla kunders. Den frusna apelsinjuicen jag

köper kommer från en fabrik som använder mycket energi, den förorenar också

när den transporteras på vägen i en diesellastbil. En del av fabrikens energi och

den lastbilens avgaser är min.”  (EBH, s. 6)

När det gäller frågan om ansvar skiljer sig citaten något åt. I det första citatet
står det att Vi har ’byggt in’ orsakerna till problemen i vårt eget samhälle.
Läsaren görs således delaktig i ett samhällsbyggande och positioneras som en
både delaktig och aktiv samhällsmedlem. Intressant är att läsaren görs
ansvarig även för processer och beslut som i tid föregått dennes livstid. Såväl
orsaker som problem är dock abstrakt beskrivna. I mellancitatet ser man hur
föreställningen om ansvar tar sig ett något motsägelsefullt uttryck, där vi:et
inte framstår som lika sammanhållet. Det görs en skillnad mellan skyldiga
och oskyldiga men samtidigt beskrivs alla som delaktiga. I det sista citatet
återfinns ett i miljöhandböckerna vanligt sätt att skriva, nämligen att
poängtera hur läsaren hänger samman med något kollektivt större, där den
egna delen är liten men den totala mängden blir stor. Det sista citatet är
intressant också på ett annat sätt. Medan mellancitatet gör en åtskillnad
mellan olika aktörer (politiker, massmedia, företag och allmänhet) finns i det
sista citatet en föreställning om att läsaren i egenskap av konsument också är
en del av fabriken. I det sista citatet beskrivs hur konsumenten också har en
del i den konkreta röken och avgaserna som vanligtvis förknippas med
företag och fabriker. Här kopplas delaktighet till beteenden i nuet och
konkreta handlingar.

När positionen som konsument förses med olika negativa drag är det just en
tärande och förorenande roll som beskrivs. Konsumenten är ofrånkomligen
en sorts snyltare som bara genom sin blotta existens och sitt vardagliga liv
orsakar irreparabla skador. Som tidigare beskrivits gäller det för denne att ta
itu med uppgiften att oskadliggöra sig själv och liksom krympa sitt omfång.
Ord som minska, reducera och sluta är vanliga uppmaningar. Positionen
som konsument innehåller med andra ord en ambivalens, där antitesen icke-
konsumtion också framhålls som ett ideal. Även om texterna i huvudsak
positionerar läsaren som konsument, till exempel innehåller mängder med
tips till hur konsumtionen bör ske på lämpligaste sätt, återfinns i samtliga
böcker uppmaningar om att noga fundera över sina behov, i syfte att skala
bort det överflödiga. Nyinförskaffande av olika produkter bör exempelvis i
det längsta undvikas.

”Hur mycket av dina konsumtionsvanor, din livsstil och din vardagsrutin

grundar sig egentligen på medvetna, förnuftiga resonemang? Köper du varor för
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att någon manipulerar dig till det, av en slump eller därför att  du verkligen

behöver dem? Vet du egentligen vad du köper? Reflekterar du över vad

produktionen av varan betyder för miljön, och vad den slutliga avfallshanteringen

av den kommer att innebära?” (DNV, s. 12)

Något som också förknippas med positionen som konsument är upplevelsen
av att sitta fast i ett stort och komplicerat system som är svårt att förstå och
överblicka. Vad som beskrivs är ett i det närmaste oundvikligt
beroendeförhållande mellan producenter och konsumenter, där de senare är
hänvisade till de varor och tjänster som företagen erbjuder. Det refereras
exempelvis på flera ställen till att nya, bättre och mer miljövänliga produkter
snart kommer att dyka upp på marknaden. Samtidigt är det också
beträffande tilltron till marknadslösningar som öppningen mot positionens
positiva aspekter återfinns. Det finns en utväg ur beroende och skuld, och
det är att bli en medveten konsument. Detta består i att gå från det omedvetna
och slentrianmässiga beteendet och anta uppgiften att påbörja en
förändringsprocess. En medveten konsument är något helt annat än en
omedveten och det som främst skiljer dem åt är att den medvetna tillskrivs
en positiv, ja till och med en oumbärlig roll för lösningen av
miljöproblemen. I texten upprepas ett mantra. Vad du gör spelar roll, du är
betydelsefull, ta vara på din möjlighet att påverka, det vill säga uppmaningar
till läsaren om att bli medveten om sin maktposition och att ta uppgiften på
allvar. Några karaktäristiska citat:

”Det heter ju ofta att marknadskrafterna styr oss. Men vi skulle i mycket högre

grad kunna styra marknadskrafterna, om vi allesammans valde varor vi ville ha

och lät resten ligga kvar på hyllorna. (…) Vi konsumenter har makt, bara vi

förstår att använda den!” (HM, s. 8)

”Som konsumenter har vi stor makt. Vi kan forma näringslivets miljöbeteende

genom våra inköpsvanor. Vi väljer dagligen mellan olika produkter, olika

tillverkare, olika distributörer. Våra inköp ger signalerna och pengarna som

driver utvecklingen inom industri och handel. Det är vi som är

marknadskrafterna.” (ECB, s. 80)

Konsumenten har alltså makt får läsaren veta. Ofta beskrivs denna makt som
lätt att utöva. Det gäller bara att bli medveten om den. Ibland handlar det
bara om att sträcka ut handen efter ett annat alternativ i affären. I enstaka
fall beskrivs den dock som problematisk, i bemärkelsen tids- och
arbetskrävande. Vanligt är att framhålla goda exempel som får symbolisera
den kollektiva process som är i rullning. I synnerhet övergången från
klorblekt papper omnämns i nästan alla handböcker som givits ut efter att
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denna ägt rum. Konsumentmakten beskrivs som snabb, enkel, effektiv och
framförallt ett verkligt och påtagligt sätt att åstadkomma förändringar.

”Konsumentguidens verkliga budskap är att den Gröne Konsumenten redan är

här och har redan fått en omfattande genomslagskraft. Kom ihåg de förändringar

som redan skett: den påbörjade övergången från ’starka’ till ’milda’

rengöringsmedel, fler biologiskt nedbrytbara produkter, den stegvisa övergången

från blybensin till blyfri, och det ökade utbudet av oblekta och returproducerade

pappersprodukter och den växande efterfrågan på hälsoprodukter och alternativt

odlade livsmedel.” (GK, s. 17)

Makten ligger således hos konsumenten, men samtidigt kan förändring
enbart ske om alla tar sitt ansvar: kollektivets kraft men i individuell form.
Ingen sammanslutning behövs för att makten ska utövas. Som konsument
uppmanas läsaren inte bara att påverka med sina pengar, alltså via det direkta
köpbeteendet, utan även med sin röst. Det framhålls som viktigt att höra av
sig till försäljare och producenter, signalera intresse för vissa produkter samt
att ställa krav.

Röster som påverkar

Det sistnämnda anknyter till en annan central position som görs möjlig för
läsaren, nämligen den som medborgerligt subjekt, agerandes på en offentlig
arena. I flera av handböckerna ackompanjeras talet om konsumentmakt, av
ett tal om medborgerlighet. Här handlar det också om att påverka sin
omgivning på olika sätt, men då inte i första hand företag och produktion,
utan istället politiker, organisationer, föreningar, personer runtomkring och
allmänheten i stort. I några av böckerna ligger tyngdpunkt på att bedriva ett
utåtriktat påverkansarbete. Något undantag finns också där detta är ett
nästan obefintligt tema. Ordet medborgare används inte så frekvent, även
om det förekommer på vissa ställen. För att benämna vad det handlar om,
det vill säga uppmaningen att bli till en röst som påverkar, passar dock
medborgare kanske bättre än andra ord som exempelvis missionär, budbärare
eller aktivist, då det främst är deltagandet på en samhällspolitisk arena som
avses. Det talas om rättigheter och skyldigheter och uttryckligen om att bilda
opinion. I flera av böckerna talas det om värdet av att själv utgöra ett levande
exempel och att vara en god förebild. Det förekommer också uppmaningar
att utmana de nära och bekämpa motstånd som kan finnas runt omkring.
Att starta diskussioner kring köksbord och på arbetsplatser. Familj, släkt,
vänner, bekanta och grannar är sociala kategorier som omnämns.
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”Denna bok är tänkt att fungera som en påse med frön – en blandad samling

idéer som kan gro, slå rot, blomma och sätta nya frön som kan spridas bland

grannar, släkt och vänner. Den kan också fungera som en gödselstack – ge den

näring som krävs för att hindra vårt samhälle och vår natur förvandlas till en

steril öken.” (TG, s. 1)

Vid sidan av denna sfär av personliga kontakter i vardagen görs läsaren även
till en del av ett formellt politiskt system. I vissa handböcker undervisas
läsaren om politiskt arbete och om möjligheter att påverka formella
beslutsprocesser. I första hand handlar det om att höra av sig till redan
befintliga politiker, i syfte att visa vad man tycker, föreslå något eller
protestera.

”RING DIN POLITIKER. Du kan aldrig själv rädda världen. En politiker kan

å andra sidan inte rädda världen utan dig. Det behövs ett brett folkligt stöd för

att driva en miljövänlig politik, vilken kan handla om att införa begränsade

regler och förbud, men även om att använda ekonomiska medel, som handel med

utsläppsrätter.” (100S, nr.1)14

”Det kan vara ett smart drag att vänja sig vid sin nya miljökämpe-roll hemma i

sin lägenhet eller i sitt hus. Men att göra bra saker för miljön handlar inte bara

om att köpa rätt tvättmedel eller att släcka lampan efter sig. Även om vi alla kan

göra mycket så måste många stora frågor lösas genom beslut av politiker och andra

med mycket makt. Men då måste vi också visa dem att vill ha bättre beslut för

miljön!” (GÖ, s. 6)

Det förekommer i somliga fall även uppmaningar om att själv agera politiskt.
Både inom en parlamentarisk ram och genom så kallade utom-
parlamentariska aktiviteter och aktioner. I första hand handlar det om att
orientera läsaren i olika påverkansmöjligheter och inte så ofta om
uppmaningar att själv bli politiker. Även om det sistnämnda ibland är fallet.
Texterna förmedlar dels referenser och hänvisningar till olika instanser, men
beskriver också hur det är möjligt att gå tillväga. I denna guidning i
offentligheten förekommer mängder av tips om vad som bör tänkas på för
att nå bäst resultat.

”Skriv brev. Tio brev i samma ärende till en politiker betraktas närmast som en

folkstorm! Avsluta alltid brevet med en fråga så att ni får ett svar. Ring och fråga

om svaret uteblir.” (MP, s. 55)

_________________________________________________

14 100S saknar sidnumrering och därför används istället rådets nummer.
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Ibland tilltalas läsaren som nybörjare och ibland som redan varandes aktiv
opinionsbildare. Medan konsumentmakten beskrevs som något som kan
utövas enskilt och utan någon kollektiv sammanslutning, beskrivs denna
medborgerliga maktutövning i högre utsträckning som kollektiv. Ofta
förekommer det uppmaningar att gå samman och ta sig an en speciell fråga
eller uppgift och att arbeta gemensamt med olika aktioner, bilda
miljögrupper och så vidare. Därtill också att gå med i olika redan befintliga
miljöorganisationer. För de böcker som riktar sig till unga är skolan ett
sammanhang att rikta sin uppmärksamhet och påverkanssträvan mot. För
vuxna är istället arbetsplatsen och föreningar måltavlor för förändring.

”Vilka föreningar är du medlem i? Ta vara på din medlemsrätt och motionera till

årsmöten etc. om miljöarbete ’på hemmaplan’. I alla föreningar finns det en

miljöinsats att göra – allt från oblekt papper till protokollen via porslinsmuggar

till stora energisparplaner.”(50 ES, s. 95 )

De offentliga arenor som texterna talar om och som läsaren görs till en del
av, innefattar inte bara direkt berörda instanser som myndigheter, partier,
företag och organisationer utan även media framhålls som en väldigt viktig
komponent i arbetet med att sprida ordet. I stort sett alla handböcker som
lämnar hemmiljön och placerar läsaren på en samhällelig offentlig arena tar
upp mediakontakter som något viktigt att ägna sig åt. Texterna undervisar
om medias funktionssätt, ger tips om hur man ska gå till väga för att skriva
pressmeddelanden och hur man väcker intresse för sin sak.

”VAR ALDRIG RÄDD att ta kontakt med massmedia. Miljöfrågorna står idag

mycket högt i kurs hos journalisterna. De allra flesta tidnings-, radio- och TV-

redaktioner längtar efter bra miljönyheter. De väntar på att ni ska ta kontakt

med dem. När ni väl fått uppmärksamhet, så tänk på att smida medan järnet är

varmt! Ta alltid kontakt med alla medier i området. En bra handbok med

adresser och telefonnummer är ’Massmedia 90/91’. Den ges ut varje år av Tidens

förlag i samarbete med Svenska Journalistförbundet, och är en guldgruva för alla

opinionsbildare. ” (HUMH, s. 112)

”Gör aktioner som massmedia nappar på. De ska helst vara både

uppseendeväckande och ovanliga.” (MP, s.  44)

På det stora hela kan det sägas att det sammanhang som läsaren som
medborgare placeras in i skulle kunna kallas en offentlig arena. Det politiska
subjektets roll, medborgarens, är att aktivt delta i och även själv initiera
samhällsdebatt, dock oftast gällande vissa begränsade sakfrågor. Framförallt
handlar det om att skapa utrymme och uppmärksamhet samt att synliggöra



I I I .  M I L J Ö H A N D B O K E N  S O M  F O S T R A N S P R O J E K T

85

de frågor som valts att arbeta med. Miljöproblemen blir här politiserade och
görs till frågor om val och motsättningar. Metaforer som anspelar på krig är
förhållandevis vanliga. Läsaren uppmanas att ta strid, kämpa, slåss och bilda
front. I de miljöhandböcker som riktar sig till unga förekommer en speciell
måltavla för påverkan, nämligen de vuxna och i synnerhet föräldrar och
lärare. Dessa beskrivs vara synnerligen mottagliga och påverkbara. Som i
detta citat:

”Barn har stor makt. Varje gång ni säger något, är de vuxna tvungna att lyssna.

Varje gång ni oroar er över något, måste de vuxna också bry sig. Varje gång ni

hittar på något, måste de vuxna ta hänsyn till det. Det är förstås inte alltid de

berättar det för er, men så är det i alla fall. Så om det känns viktigt för dig att

rädda Jorden, då kommer de vuxna vara tvungna att ställa upp.” (50SB, s. 7)

Det finns också textsekvenser där barnen undervisas om sina möjligheter att
utöva makt och ges exempel på sammanhang där det går att vinna gehör för
sin sak. De positioneras just som barn, en social kategori som uppfattas ha en
särskild uppgift och vara speciellt viktiga när det gäller att anta uppgiften att
rädda världen från undergång. De tilltalas också som speciellt kunniga,
intelligenta och framförallt motiverade.

”Säkert tittar du mer på tv än dina föräldrar. Det betyder att du vet mer om de

stora miljöproblemen – hålet i ozonlagret, förstörelsen av regnskogen,

växthuseffekten – än vad de och många av dina lärare gör” (GKJ, s.6)

”RUNT OM DIG FINNS det massor av unga som precis som du vill ge sig in i

striden om Sveriges miljö. Mängder av unga har tröttnat på att stå overksamma

och se på när deras framtid asfalteras igen. Du kan inte vänta med att göra

någonting åt situationen tills du är över de femtio och har lyckats roffa åt dig

tillräckligt med makt! Då kan det vara för sent och dessutom har du antagligen

tappat bort dina visioner på vägen. Om du inte kan få igång en miljögrupp och

hugga tag i problemen nu när du är ung och har lite fart i dig, kommer det aldrig

att bli av.”  (HUMH, s. 9)

En del av något större

När läsaren positioneras som konsument görs denne till en del av ett
ekonomiskt system, en marknadsarena. Det är i införskaffandet samt
hanterandet av materiella och energimässiga resurser som läsaren kopplas
samman med en kollektiv sfär och med miljöproblemen som sådana. Dessa
framstår i detta ljus främst som en resursflödesproblematik och sättet att
komma tillrätta med dem blir att agera korrekt i egenskap av konsument.
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När läsaren positioneras som medborgare är det istället en offentlig arena
som görs tillgänglig. Ord som ekonomiskt system eller offentlig arena
används visserligen inte så ofta på ett explicit sätt. Däremot talas det
uttryckligen på flera ställen om människan som en del av naturen, det vill
säga att hon görs till en del av ett biologiskt system, en ekologisk arena.
Notera att även om det i följande citat pratas om människan i abstrakta
termer ersätts det med ett vi mot slutet.

”I sin biologiska funktion är människan en parasit. Den kraft som håller

ekosystemet jorden levande är solljusets överflödande energi. Endast organismer

med klorofyll kan binda den energin och omvandla den till liv. Trots att

människans användning av energi närmat sig skalan där den blivit globalt

miljöförstörande, är den blygsam i universella mått. Jämfört med den

energimängd de gröna växterna omsätter och sänder vidare genom livskedjorna

och den övriga energi som deltar i de livsskapande processerna, ter sig den

energimängd som människan satt i arbete enbart patetisk.

Människan lever på de gröna växternas talang och på den fiffighet som ett myller

av djurarter under miljoner år utvecklat. De kan omvandla för människan

otillgängliga resurser till användbara tillgångar i form av föda, klädesplagg,

byggnadsmaterial, mediciner osv.

I vår tid har inget av detta förändrats. Vi är och förblir parasiter. I en ostörd

natur lever en parasit i harmoni med sitt värddjur. Det ligger i dess intresse att

värdorganismen är vid god hälsa och kan föda parasiten och dess avkomma. Vi

kan inte ändra vår biologiska roll som parasit, men vi måste ödmjukt erkänna

vår funktion och leva under parollen; Parasit – men med förnuft! Vi måste vara

rädda om vårat värddjur (’Världdjur’), jorden och hålla det vid god hälsa, annars

är vi de första som går under.” (HFVE, s. 38)

Den biologiska positionen kopplas här till det något negativt klingande ordet
parasit. Naturen beskrivs som något stort, talangfullt och fiffigt som
människan befinner sig i en underordnad position gentemot. Människan
förminskas och görs till något tärande, hjälplöst och osjälvständigt.
Uppmaningen till konsumenten och medborgaren är att vara medveten och
välja, förstå sin roll och sin storhet samt utöva sin makt. Uppmaningen till
parasiten är att förstå sin roll, sin litenhet samt underkasta sig. Förhålla sig
ödmjukt och omsorgsfullt. Här finns dock en dubbelhet. Samtidigt som
människans gärningar framställs som fåfänga (patetiska) har hon dock stört
den harmoniska ordningen och ges indirekt möjligheten att ta ansvar för
värdorganismens goda hälsa. Liknande resonemang som visar på människans
litenhet och beroende förekommer även på andra ställen. Ett annat citat som
förbinder människan med naturen framhåller också ett beroende:
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”Tänk på alla levande saker i världen som länkar i en lång kedja. Träden, luften,

vattnet, växterna, insekterna och djuren – inklusive människorna – är beroende

av varandra som delar av samma ekosystem. Vi skulle inte leva särskilt länge med

förgiftad luft, förgiftat vatten och utan djur eller växter. Även om somliga

problem verkar avlägsna, kommer allting som påverkar en del av kedjan också att

påverka oss till slut.” (GKJ, s. 7)

Det större som människan beskrivs vara en del av kan också beskrivas som
något annat än naturen. Citaten visar hur det stora benämns med ord som
”ekosystemet jorden”, ”skapelsens gemensamma väv” och ”Moder Jorden”.
Några av titlarna på handböckerna vittnar också om ett globalt synsätt – att
relationsformen är subjekt – värld: 50 enkla saker du kan göra för en renare
jord, 50 saker barn kan göra för att rädda jorden, 100 sätt att rädda världen. I
citatet nedan visas ytterligare en form av arena som görs tillänglig, nämligen
dramats, mytens eller sagans. Talet om räddare, hjältar, bovar och skurkar
positionerar läsaren i relation till välbekanta berättelsestrukturer. Ofta har
det drama som målas upp temporala dimensioner. Nedan talas om
elektronikåldern och läsaren positioneras temporalt, görs till en del av en
generation vars ögon öppnas. Men denne ingår inte automatiskt i ”det hela”
utan kunskap och egen aktiv ansträngning krävs för att en harmoni ska
uppstå.

”Praktisk kunskap om hur människan i elektronikåldern kan leva i samklang

med naturen utvecklas av vår generation nu, genom att se på vårt levnadssätt med

nya ögon – ögon öppnade av satelitbilder av jorden från rymden, av folkgrupper i

andra länder, av krig, av oljespill, av djurvärldens lidande. Kretsloppsögon som

ser det hela i ett oändligt perspektiv, ett samspel som spänner över hela världen och

allt liv, en (sic!) drama av kontinuerlig förändring och utveckling, en saga

pågående genom jordens historia, människans historia och alla arters framtid.

Kunskapen om hur jag själv kan passa in i detta samspel, att leva harmoniskt som

en del av det hela, kommer inte från böcker – det kommer från ett litet frö som sås

i hjärtat och blomstrar sedan genom små handlingar i vardagen, små experiment

och försök som gradvis ändrar både mig själv och min värld”. (EBH, s. 75 )

Hemarena: Sverige

”I en alltmer miljöförgiftad värld, har naturen varit snäll mot Sverige. Oddsen är

på vår sida i kampen mot luft- och vattenföroreningar, förgiftningsrisker, rovdrift

med naturtillgångar m m. Långt ifrån alla länder har ett så gynnsamt

utgångsläge.” (DNV, s. 6)

I miljöhandböckerna talas det visserligen om den stora världen och globala
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perspektiv, men kanske ännu vanligare är att hemarenan Sverige utgör
referenspunkt för olika utsagor om miljön och det önskvärda sättet att leva.
Läsaren positioneras ofta som svensk och som del i ett större kollektiv av
svenskar. De saker som läsaren uppmanas att göra sätts i samband med andra
svenskars och knyts samman i en gemensam referenspunkt. Det allra
vanligaste är att Sverige bildar grund för statistiska beräkningar rörande
exempelvis materialanvändning och olika former av konsumtion. Dock kan
även den svenska naturen ibland bilda bas för beräkningar och olika former
av omdömen.

”Medelsvensson kastar sopor motsvarande fem gånger sin egen kroppsvikt i

slaskhinken varje år. Sammanlagt producerar de svenska hushållen 3 000 000

ton sopor varje år. Alltså motsvarande 33 procent av vad den samlade svenska

industrin producerar.” (GK, s. 41)

”Med en besparing på 30-50 procent i flerbostadshus och cirka 30 procent i

småhus kan det sammanlagda energisparandet bli 40-50 TWh – drygt en tiondel

av hela Sveriges energianvändning.” (50ES, s. 74)

När det talas om Sverige och svenskar används även här vanligen
pronomenet vi, men också oss och vårt. I det inledande citatet som beskriver
Sveriges gynnsamma utgångsläge görs läsaren till en del av ett föredömme
och positioneras som priviligierad. Sverige kan ibland beskrivas som ett
föregångsland som framgångsrikt hanterar miljöproblemen. Miljön framstår
då som ett mer eller mindre uttalat nationellt projekt. Det förekommer även
beskrivningar av Sverige som ett välfärdsland, tillhörandes den rika delen av
världen som kontrasteras mot fattiga länder, u-länder, tredje världen. Det
som kopplas samman med positionen som svensk är dels detta duktiga och
priviligierade och dels precis som för konsumentpositionen en
skuldmedvetenhet. Bara genom att vara, och leva det liv som här är brukligt
skapas ett dåligt samvete.

”Vi sitter här i den rika delen av världen i ett ofattbart överflöd. Till och med de

som har det dåligt ställt i Sverige har en standard som vida överträffar

genomsnittsstandarden i U-länderna. Ändå mår vi inte bra i vår välfärd.

Överflödssamhället har ont i samvetet.” (NV, s. 4)

Subjektens förändring

Tidigare har beskrivits hur handböckerna positionerar läsaren som ivrig och
beredd att göra något för miljön. Texterna förmedlar inte bara handfasta råd
och fungerar som rent tekniska manualer. De innehåller inte bara
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anvisningar om hur man tätar fönster eller sorterar sopor utan även
uppmaningar om att påbörja en förändringsprocess och i vissa avseenden
förändra sitt tänkande i grunden. I detta avsnitt ska närmare beskrivas vilka
argument för ett förändrat tänkande och beteende som förekommer. I någon
mening kan man säga att hela textvärlden är argumenterande på så vis att
den både talar om och leder i riktning mot förändring. Frågandet efter just
argument har inte skett i syfte att bedriva en retorisk analys. Snarare bör det
ses som ytterligare ett sätt att belysa grundfrågan om vilka människor som
ska bli till, eller annorlunda uttryckt vad miljöhandböckerna betraktat som
fostransprojektet består i. Den bakomliggande tanken är att argument bidrar
till att forma motivation, och i och med det skapa en övergripande förståelse
för vad det hela handlar om. Den delfrågeställning som avsnittet ägnas åt
lyder: Hur ser argumenten för subjektens förändring ut? Det kanske
uppenbara svaret på denna fråga är: för miljöns skull. Intressant är att denna
omsorg om miljön kan uttryckas på något olika sätt. Det finns många
uttryck som markerar ett kreativt förhållningssätt, att förbättra miljön, skapa
en god miljö, bidra till en sund miljö. Men det finns även uttryck som utgår
från en annan infallsvinkel, nämligen att motarbeta något destruktivt, att
stoppa miljöförstöringen, rädda miljön, undvika miljöhotet och så vidare.
Dessa olika sätt att formulera sig kan vara uttryck för olika perspektiv och
infallsvinklar. Till exempel kan de förstås mot bakgrund av resonemanget i
kapitel två. De så kallade kreativa uttrycksformerna skulle då kunna sägas
avspegla ett hopp och en tilltro medan de mer negativt formulerade skulle
kunna vara ett uttryck för en syn på situationen som desperat och osäker.
Hur som helst kan de olika uttrycken sägas spegla ett polärt tänkande som
går igenom i texterna – att det finns två riktningar att hela tiden förhålla sig
till och jämföra sig mot: en dålig och en bra. Ett genomgående tema är talet
om det rätta sättet att göra och vara på. Möjligheterna och svårigheterna att
känna till och ha säker kunskap om det rätta diskuteras liksom möjligheterna
och svårigheterna att faktiskt kunna agera korrekt.

När det gäller argumenten för handlandet hänvisas det till ibland till miljön,
men lika ofta händer det att förespråkade tips och tankesätt inte kopplas
samman med konkretiserade konsekvenser. Argumentationen stannar alltså
ofta vid formuleringar som att något är bra eller dåligt för miljön och leds
inte vidare. I de fall då konsekvenser tydliggörs är det framförallt faror och
risker som diskuteras i en mer konkret form:

”Om alla batterier till slut hamnar i ”holken” undviks att giftiga tungmetaller

som kadmium, kvicksilver och bly läcker ut i naturen. Därmed undviks även att

dessa letar sig tillbaka till dig när du äter mat – särskilt njure och lever. (100S,

nr. 15)
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Det är emellertid också relativt vanligt att varningar utfärdas för handlingar
som kan leda till negativa hälsoeffekter för människor och djur. Förändring
av tankar och beteenden bör således ske med avseende på hälsoargument.
Läsaren uppmanas direkt och indirekt att värna om sin egen hälsa men också
om andras. Det hänvisas bland annat till cancer, allergier och störd
reproduktionsförmåga.

Sambanden mellan olika handlingars påverkan på miljön förmedlas med
andra ord ofta på ett mer indirekt sätt. Flertalet böcker undervisar läsaren
om de vanligaste eller mest allvarliga miljöproblemen i speciella avsnitt. När
miljöhandböckerna läses med den ovannämnda frågeställningen är det dock
inte enbart omsorgen om miljön som utmålas som det enda argumentet till
varför en förändring av livsföringen bör ske. Vid sidan av miljöreferenser och
miljökonsekvenser talas det istället ofta om andra saker. Några av dessa ska
här belysas.

Alla gör

Trots att läsaren oftast, men inte alltid, tilltalas som ett enskilt subjekt
återkommer betonandet av miljöengagemanget som en kollektiv process.
Texten är vanligtvis riktad till ett du, mestadels till individen i hushållet,
men detta du lockas samtidigt till att bli en del av en större rörelse. Som
tidigare beskrivits förekommer i vissa av böckerna uppmaningar att gå
samman och arbeta gemensamt med olika uppgifter, men lika ofta beskrivs
ett deltagande utan att nödvändigtvis behöva ansluta sig. Det växande
miljöintresset framställs som en process som involverar fler och fler och
inbegriper mer och mer. Tänkvärt är att detta att alla andra gör blir till ett
sorts stödargument till vad även läsaren borde göra. Från att ha varit något
suspekt, som sammankopplats med vissa subgrupper i samhället, betonas det
i flera av texterna att miljön är något som numer angår alla.

”Det som tidigare var förbehållet ’flummiga grönavågare’ har nu blivit en

angelägenhet för alla.” (GK, s. 11)

”Miljö har fortfarande en klang av ’rättrogenhet’ och ’präktighet’ över sig – något

som kanske är bra för ’de redan frälsta’ men knappast för dig och mig. Med

sådana tankar i bakhuvudet drar man sig i det längsta för att bli instoppad i ett

fack som tycks mycket speciellt. Men inget kan vara felaktigare. Det bor en

slumrande miljökämpe i var och varannan människa. Det är knappt en handfull

människor som idag medvetet struntar i miljöproblemen. Däremot är vi många

som fortfarande inte vet vad man kan göra. Allt blir naturligtvis enklare om man

märker att man inte är ensam.” (50ES, s. 56)
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I det sistnämnda citatet märks hur resonemanget om det socialt marginella
vänts tvärtom. I detta att alla gör ligger dels ett implicit påbud, var med i
gemenskapen, och dels en varning, bli inte utanför. Om det bara är en
handfull som medvetet struntar i miljön innebär detta att det är dem som
inte bryr sig som framstår som udda och dessutom mindre nogräknade.
Detta exempel visar ganska tydligt på hur miljövänligheten normaliseras,
men det finns också andra mer subtila uttryckssätt. Något som tidigare
berörts är att pronomenanvändningen och i synnerhet bruket av ”vi”, ”oss”
och ”vårt” är mycket homogen i texterna. Läsaren infogas genom denna
språkanvändning automatiskt i ett kollektiv med liknande tankar och
värderingar.

”Alla har vi väl någon gång funderat på om glas, aluminium, plåt, plast eller

papper är bättre eller sämre för miljön.” (NHM, s. 26)

 ”Vi är många som försöker anpassa oss till den nya verkligheten och leva

miljövänligt.” (GK, baksidestext)

”I dag vet de flesta att alla arter har ett värde och måste bevaras, att allt liv på

jorden utgör en helhet vars balans inte får rubbas.” (DNV, s. 7)

Det framhålls i vissa handböcker att miljömedvetenhet och miljövänligt
agerande också är statusgivande, modernt och trendigt. Det 45:e tipset i 100
sätt att rädda världen är att bli eko-chick. Så här lyder argumentationen:

”Det är först när vi på allvar bejakar eko-trenden, ser den som något att

eftersträva och inte som en uppsättning trista regler att fördystra våra liv med, som

de verkliga förändringarna kan ske. På vissa håll i USA är begreppet ekologisk

inte längre förknippat med kollektivboende och matlag med linssoppa som stadigt

inslag på menyn. Där är det redan chickt att vara eco och därför trendigt med

eco-resorts, eco-sports, eco-vacations, eco-pets, eco-houses, eco-design, eco-furniture,

eco-art och eco-weddings.” (100S, nr. 45)

Siffror talar

Tidigare har beskrivits hur frågetecken liksom utropstecken är flitigt
förekommande. Om man tittar på hur frågeformen tillämpas i texten ligger
det nära till hands att säga att den bidrar till att lära läsaren att själv införliva
ett frågande förhållningssätt. Utropstecknen används främst i samband med
uppmaningar, kanske för att förstärka eller understryka allvar. Dessa kan
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med andra ord i sig själva fungera argumentativt. I det följande ska en annan
uttrycksform diskuteras, nämligen bruket av siffror. Siffror används vanligen
inte som direkta argument i sig, men som medel i argumentationslinjer. Ett
tidigare nämnt sådant vanligt argument är att lite gör mycket.

”De svenska hushållen släpper ut stora mängder kemikalier i miljön! Låter det

märkligt? Varje enskilt hushåll bidrar bara med lite, men tillsammans blir det

rätt ansenliga mängder. Vi använder till exempel runt 50 000 ton

hushållstvättmedel varje år.” (50ES, s. 15)

”Den enklaste och samtidigt den mest effektiva miljöinsatsen som bilist är att köra

lugnt och mjukt. Lägre hastigheter förbrukar mindre bränsle och ger därför

mindre utsläpp! Om vi alla lättar på gasen och respekterar dagens fartgränser

skulle utsläppen av kväveoxider minska med 18%. Tio kilometers lägre

snitthastighet på de svenska vägarna skulle resultera i hela 24% mindre

kväveoxidutslätt – nästan 1/4 av dagens utsläpp. Enkla ekvationer som alla kan

bidra till!” (FOM, s. 107)

”Miljöförbundet räknar med att 50 000 ton reklam årligen stoppas i svenska

brevlådor. För att tillverka all denna reklam krävs omkring en miljon träd. Ett

resursslöseri av stora mått.” (MP, s. 16)

Kärnan i resonemanget är att den egna lilla vanan eller handlingen måste
sättas i ett större perspektiv. Var för sig är de små sakerna försumliga men
tillsammans blir det mycket. Dessa argument är vanliga både när det gäller
att åskådliggöra önskvärda och negativa beteenden. Siffror kan alltså
motivera, men också kollektivisera handlingar. Notera att i samtliga tre citat
finns en nationell bas för statistiken och sifferanvändandet. Det talas med
andra ord om svenska hushåll, svenska vägar och svenska brevlådor. När det
gäller argumentationslinjen lite gör mycket är det också vanligt med metaforer
av olika slag. Att dra sitt strå till stacken är ett uttryck som förekommer i flera
handböcker.

När siffror används görs det ofta i form av procentsatser. Diagram är mindre
vanliga men återfinns på några ställen. I vilken utsträckning siffror och
räkneexempel förekommer varierar mellan olika böcker. I vissa återfinns
räkneexempel på i stort sett varje sida, medan det i andra är något som bara
finns här och där. Nedanstående citat är ett exempel på vanliga beräkningar
och sifferargument:

”Låt oss anta att det varje morgon används 1.5 miljoner bilar i rusningen, och att

varje bil körs i genomsnitt 7 km, och att bilen i fråga drar 1 liter bensin per mil.

Sammantaget gör detta drygt 1 miljon liter bensin, vilket ger 22.000 ton
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koldioxid. På väg hem på kvällen blir det naturligtvis lika mycket…Om vi

genom samåkning lyckas fördubbla det genomsnittliga antalet resande per bil

från1.3 till 2.6 får vi rimligen en halvering av bensinåtgång eller

koldioxidutsläpp. På ett år (235 arbetsdagar) skulle en sådan förändring medföra

att utsläppen av koldioxid minskade med drygt 5 miljoner ton!” (50ES, s. 81)

I flera av miljöhandböckerna förekommer dessutom uppmaningar att själv
beräkna, föra statistik och bokföra. Dels i syfte att öka kunskaper och
medvetenhet, men också för att motivera sig själv att fortsätta med olika
besparingsåtgärder eller experiment.

Dum eller klok?

En annan vanlig argumentationslinje är att hänvisa till någon sorts
allmänförstånd eller allmänförnuft. Det beskrivs som oförnuftigt att köpa
spagetti som åkt 300 mil från Italien eller som onödigt att ha massor med
burkar med rengöringspreparat när man bara behöver ett. Argumentet lyder
att det går att agera dumt eller klokt. Ofta kopplas det förnuftiga till det
äldre och beprövade. Det refereras till farfars och mormors tid och den
erfarenhetsmässiga klokskap som då rådde. Ord som gammalt hederligt, sunt
förnuft och bondförnuft förekommer på flera ställen. Det beskrivs också som
viktigt att inte låta sig luras, vilket kan ses som ett tecken på den vaksamma
och kritiska hållning som tidigare beskrivits. Vidare talas det om smarta
lösningar och att man i olika avseenden ska agera klokt: Tvätta klokt, diska
klokt, vädra klokt och så vidare. Att ta flyget från Stockholm till Malmö
beskrivs i 100 sätt att rädda världen som ”från miljösynpunkt obegåvat”
(100S, nr. 62).

Talet om det onödiga återkommer med jämna mellanrum. Även om det inte
omnämns som något egentligt dumt signalerar det dock en obetänksam eller
slarvig attityd som bör undvikas. Exempel:

”Efter en shoppingtur kan man komma hem med ett helt kompani små

plastkassar. Ganska onödigt, eller hur? Man behöver ju oftast inte en påse till

varje sak man köper. Ta istället med en väska hemifrån, så behöver du inte en

enda påse!” (AVED, s. 15)

”Köp inte en massa onödiga prylar.” (MP, s.13)
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Du vinner

Den kanske allra vanligaste argumentationslinjen i texterna handlar om att
miljövänligheten har positiva effekter även på ett personligt plan, för läsaren
själv. Det är olika saker som lyfts fram: Ibland är det lockandet med detta
huvudargument, ibland uttalade biargument, att det positiva kommer med
av bara farten. I texterna talas det exempelvis mycket om sparandet av energi
och resurser. Men detta tal om sparande ackompanjeras även av löften om
ekonomiska fördelar av olika slag. Det överlägset vanligaste argumentet när
det gäller läsarens fördelar med att följa tipsen och bli mer miljövänlig är
möjligheten att själv spara pengar. I exemplet nedan lockas läsaren att vinna
högvinsten på tipset:

”Genom att sälja bilen behöver du inte gå och vänta på högsta vinsten på tipset.

Du får pengar över att unna dig en högvinst. Bara i år har det blivit flera tusen

kronor dyrare att äga bil, så dyrt att det tål att fundera över alternativen; resa

kollektivt och hyra bil, eller ta taxi, de gånger du verkligen behöver en bil.” (TG,

s. 66)

Ibland byggs de ekonomiska löftena på beräkningar konkretiserat i kronor,
ibland bara genom att kort och gott hänvisa till förbättrad ekonomi. Även i
detta avseende uppmuntras läsaren att hålla koll på sin livsföring och bokföra
vinsterna.

”Många av åtgärderna kostar pengar att genomföra. De lönar sig dock på kort tid

i form av lägre energiräkning. Se därför kostnaderna som investeringar – och

mycket goda sådana. Många av dem kan jämföras med ett bankkonto som ger

mer än 30% ränta – år efter år.” (ECB, s. 50)

”En del av prylarna i ditt hem drar uppemot halva energiförbrukningen i

standby-läge jämfört med när de är fullt påslagna. Stänger du exempelvis av

husets teveapparater, köksradion, datorerna och bredbandsuppkopplingen kan du

lätt spara en tusenlapp om året och skona miljön från ytterligare utsläpp av

koldioxid” (100S, nr. 21)

Ett annat återkommande tema är att det miljövänliga alternativet eller den
miljövänliga livsstilen ger immateriella fördelar. Det kan handla om glädje
och förnöjsamhet men också löften om själslig frid och inre harmoni.
Speciellt är tid ett centralt argument. Att leva miljövänligt ger större makt
och kontroll över tillvaron argumenterar texten. Under rubriken ”Vila i
vardagen” återfinns följande beskrivning:
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”I vardagsekologi är fysisk inaktivitet en källa till kraft. Pausen och rasten är

oerhört viktiga delar av livet. Då kan vi smälta intryck, fundera, känna efter,

lära nytt samt upptäcka och mobilisera nya krafter till meningsfull fysisk aktivitet.

Vi får ge efter för impulser. Vi får sjunka ned på en solvarm häll och dåsa i en

timme, trots att det inte stod inskrivet i almanackan. Inaktivitet är liktydigt med

mindre produktion av sopor och slöseri med energi. Betraktelse och kontemplation

är miljövänligt, kreativt och nydanande. Vi måste återerövra sinnesfrid för att

vila i vardagen, utan att känna oss skyldiga och stå emot de krafter som vill hetsa

oss till ett vettlöst gatlopp genom tillvaron.” (HFVE, s. 39)

Sammanfattningsvis kan man säga att fler av sätten att argumentera är
uttryck för ett individualiserat synsätt. Det lockas med det goda. Se om ditt
hus. Bli en vinnare. Njut av livet. Men det varnas också för det dåliga, som i
någon mening handlar om att undvika social exkludering: Alla gör – bli inte
utanför. Eller om att bekräfta en positiv självbild: Sunt bondförnuft – var
inte dum.

Summering

Som ovan beskrivits vill jag argumentera för att miljöhandböckerna uppvisar
många intressanta gemensamheter, och detta beträffande såväl
uttrycksformer som innehållsliga teman. Här kommer några summerande
reflektioner att göras i syfte att lyfta fram några av de intressantaste resultaten
och för att på ett mer koncist och sammanfattande sätt besvara grundfrågan
om vilka människor som ska formas. Innan detta görs ska dock ett annat
övergripande resonemang föras som även det handlar om att lyfta fram och
tydliggöra miljömedvetenhet som fostransprojekt. Vad som åsyftas är att föra
samman studiens utgångspunkt - begreppet miljömedvetenhet - med dess
resultat och föra en diskussion om miljömedvetenhet i relation till
miljövänlighet. Diskussionen är betydelsefull för att klargöra vad som
faktiskt studerats, men också på så vis att den öppnar upp ännu en intressant
tolkningsmöjlighet av materialet.

Om miljömedvetenhet och miljövänlighet

Det kan påstås att miljöhandböckerna går ut på att på olika sätt vägleda och
uppmana till ett handlande, alltså om att forma människor som beter sig
miljömässigt korrekt, eller miljövänligt om man så vill. Men vad som
argumenterats för i kapitel tre är att fostransprojektet till stor del även går ut
på att skapa människor som tänker och förhåller sig på ett visst sätt.
Analysen har som sagt inte gått ut på att söka efter och summera alla
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föreslagna handlingar som exempelvis att stänga av spisen, att inte lämna
fönster på glänt eller att tvätta med full maskin. (Även om konkreta råd i viss
utsträckning belysts.) Istället har frågorna riktats mot att få fatt i just det
medvetenhetsskapande: ideal att sträva- och jämföra sig mot, arenor och
positioner som formar förståelseramar och ger identifieringsmöjligheter samt
argument som formar mening och motivation, alltså en form av
normbildande som avser något mer än enbart vissa handlingar.

I och med detta studium har dock några intressanta upptäckter gjorts som
kan belysa själva relationen mellan miljömedvetenhet och miljövänlighet i
det här textmaterialet. Ibland brukar avsaknaden av beröringspunkter
påtalas. Det kan exempelvis hävdas att bara för att någon är miljömedveten
så behöver denne nödvändigtvis inte vara miljövänlig. Fjärilsentusiasten som
värnar om fjärilarnas livsbetingelser kan samtidigt flyga kors och tvärs över
jordklotet för att identifiera nya arter. Och tvärt om: bara för att någon är
miljövänlig behöver denne nödvändigtvis inte vara miljömedveten. Den
gamla pensionären som lever ett enkelt och icke-utsvävande liv kanske ägnar
få tankar om hur de egna vanorna bidrar till ”den hållbara
samhällsutvecklingen”. Miljömedvetenhet och miljövänlighet antas ibland
alltså förekomma separat. Men vad som i läsning och analys lagts märke till
är att så oftast inte är fallet i miljöhandböckerna. De miljövänliga handlingar
som det instrueras om kopplas i hög utsträckning till en medvetenhet. Inte
enbart i bemärkelsen kunskapsbas (att vara medveten om hur miljön
påverkas) eller motivationsfaktor (att uppfatta miljön som viktig att värna
om) utan som en ständigt närvarande inre vägledning. De föreslagna
miljövänliga beteendena står med andra ord oftast inte självständiga, utan är
beroende av ett miljömedvetet subjekt som ägnar sig åt att balansera,
motivera och perspektivera sitt handlande.

Vilket är projektet?

Miljömedvetenhet var som tidigare beskrivits en utgångspunkt för studien
och miljömedvetenhet som diskursivt forskningsprojekt det formulerade
studieobjektet. Men som ovan beskrivits kan just detta med medvetenhet
också ses som en slutpunkt och resultat, på så vis att det antagit en annan
innebörd än vid avhandlingsarbetets början. Visserligen går det att säga att:
som man frågar får man svar. Om det är miljömedvetenhet som är
studieobjektet så handlar resultaten också om medvetenhet. Dock anser jag
att det nu, med utgångspunkt i det empiriska materialet, är möjligt att visa
på några mer preciserade innebörder. Fostransprojektet går således inte bara
ut på att forma subjekt som uppvisar vissa beteenden utan också om något
vidare och djupare. Ett sätt att sammanfatta grundfrågan är att säga att
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projektet handlar om att forma motiverande, perspektiverande och
balanserande subjekt.

Motiverande,

För det första kan man säga att fostransprojektet handlar om att forma
subjekt som ägnar sig åt att motivera. Det handlar dels om att motivera sig
själv att påbörja en förändringsprocess och därefter berömma och stimulera
allteftersom den fortskrider, och dels om att motivera andra till att göra
samma sak. Subjekten ska bli till röster som utmanar, skapar opinion,
diskuterar, kontaktar, uppmanar. De ska inta en aktiv position och ta saken i
egna händer. Förändringen beskrivs som en utmaning som asocieras med en
rad argument: Alla gör! Bli med i något stort! Eller du vinner (ekonomiskt
och personligt).

… perspektiverande,

För det andra kan man säga att fostransprojektet handlar om att forma
subjekt som ägnar sig åt att perspektivera sin tillvaro, sina val och sina
handlingar. Dessa ska inta ett undersökande förhållningssätt till sin omvärld
och odla egenskaper som vaksamhet, misstänksamhet och eftertanke.
Subjekten ska med andra ord formas till att vara kunskapsinställda och hela
tiden ställa frågor till sin omgivning i syfte att vidga sin förståelse av hur
världen är beskaffad och hur den lilla egna världen påverkar den stora.
Handbokstexterna lär och uppmanar läsaren att synliggöra något som är dolt
för den vardagliga blicken, i syfte att få fatt i en verklighet som döljer sig
bakom det som vanligtvis förnimms. Detta främst i bemärkelsen
produktionsprocesser, men även gällande andra former av orsakskedjor,
förbindelser och relationer. Det handlar med andra ord om att öppna upp
och vidga sin varseblivning samt att ikläda sig en identitet som forskare eller
detektiv. I detta eftersträvas en förståelse av sammanhang rörande hur den
egna vardagen är sammanlänkad med storheter som naturen, samhället och
därtill en historisk dimension.

… och balanserande.

För det tredje kan man säga att fostransprojektet handlar om att forma
reflekterande subjekt som ständigt ägnar sig åt att balansera mellan
polariteter och att pendla mellan olika positioner. Subjekten ska se sig som
delaktiga i och ansvariga för både problem och lösningar och identifiera sig
både som hjälte och bov. Det handlar om att avskilja rätt från fel, klokhet
från dårskap, och framförallt att inta rätt förhållningssätt till de egna
ansträngningarna, till det önskvärda och till det icke önskvärda. Subjekten
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undervisas i konsten att undvika extremer, att lägga ribban på en lagom nivå
och att hantera känslor av skuld och misslyckande. Det är det vardagliga livet
präglat av slentrianmässiga beteenden som ska förändras och de oreflekterade
vanorna som ska ersättas av genomtänkta. Men är detta något enkelt eller är
det något svårt? Är det kravfullt eller kravlöst? Dessa är frågor som subjekten
indirekt konfronteras med och skapar positioner att förhålla sig till.

Att motivera, balansera och perspektivera kan som ovan framgår dels handla
om att konkret agera. Att perspektivera kan exempelvis i enlighet med det
här sättet att se innebära att ringa telefonsamtal och att motivera kan
innebära att bedriva någon form av organiserat påverkansarbete. Men det är
också viktigt att framhålla att fostransprojektet i första hand kan sägas handla
om att forma vissa aktiva medvetandeprocesser, invävda i handlandet som
sådant. Formandet av motiverande, perspektiverande och balanserande
subjekt handlar alltså om att forma människor som tänker och är medvetna
på ett visst vis.
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IV: PERSPEKTIV PÅ
MILJÖHANDBÖCKERNA

I introduktionen beskrevs hur utgångspunkten för avhandlingen är talet om
förändring av beteenden, attityder, värderingar och livsstil i relation till
miljöfrågorna. Tre frågor har ställts till miljöhandböckerna, som alla handlat
om formandet av nya miljömedvetna subjekt. Den första har handlat om
vilka ideal som formas och den andra om vilka sammanhang och positioner
som konstrueras. Den tredje har fokuserat de argument för ett förändrat
levnadssätt som läsaren ska ta till sig. Slutligen har de empiriska svaren på
dessa frågor summerats och sammanfattats och det har sagts att
fostransprojektet handlar om att forma motiverande, perspektiverande och
balanserande subjekt. Men hur ska då det fostransprojekt som denna
textvärld inrymmer förstås mot bakgrund av detta så vanligen uttalade
förändringsbehov? Här är det dags att behandla avhandlingens sista
frågeställning: Hur kan man förstå miljöhandboken som fostransprojekt med
avseende på förändringsaspekten?

Avsikten med kapitel fyra är att visa på olika svar på denna fråga genom att
tillämpa en pluralistisk tolkningsmodell och perspektivera talet om
förändring utifrån i huvudsak tre infallsvinklar, uppdelat på tre separata
avsnitt. Under den första rubriken En ljusgrön förändring kommer
avhandlingsläsaren att känna igen texter och tankegångar som introducerades
i kapitel två rörande handbokens samhälleliga kontext. Den tråd som
återigen tas upp och fördjupas är resonemanget om ekologisk modernisering.
Den andra rubriken lyder Omformning av vardagens mikropraktiker. Även
här kommer element från kapitel två att aktualiseras, men här är det istället
en Foucaultinspirerad analys med utgångspunkt i begreppet
styrbarhetsmentalitet som står i fokus. Den tredje analysvägen går även den
tillbaka på kapitel två och är en utveckling av resonemanget om den
problematiska moderniteten och begreppet risksamhälle. Rubriken är
Hantering av vilsenhet och oro. Dessa tre tolkningsramar har således alla sitt
embryo i kapitel två. De tre kontextuella berättelser som återfinns där leder
var och en vidare mot de tre avsnitt som följer här. Alla tre är uppbyggda och
knyts ihop av ett centrerande begrepp, men viktigt att poängtera är att de
ändå, precis som i kapitel två, är att betrakta som egenhändigt konstruerade
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tolkningsramar. Begreppen utgör med andra ord inte i sig själva några
egentliga perspektiv, utan bildar utgångspunkt för de resonemang som förs.
Det är dock betydelsefullt att ändå vara medveten om och förhålla sig till de
sammanhang som de har sitt ursprung i. Väl medveten om att dessa begrepp
uppstått ur kunskapsprojekt som bygger på olika epistemologiska
grundantaganden är inte poängen att gifta ihop dem och skapa en gemensam
bild. Snarare handlar det om att kontrastera dem och peka på flera olika
möjligheter att förstå som var och en kan vara poängfull. Här är det viktigt
att ha i åtanke att de olika begreppen utvecklats för att begripliggöra olika
saker. Begreppet ekologisk modernisering har mestadels använts i
kunskapsprojektet att förstå miljöfrågans framväxt och förändring. Här har
det sålunda handlat om att begreppsliggöra en historiskt specifik process med
begränsad räckvidd. Detta till skillnad från styrningsmentalitetsbegreppet
som härrör från ett kunskapsprojekt med vidare ambitioner. Även det
historiskt konkretiserade i den meningen att det använts för att beskriva en
specifik samhällelig process, men ändå mer generellt eftersom det avser att
teckna en övergripande diskurs, gemensam för många samhälleliga praktiker.
Slutligen är även riskbegreppet en del av ett större samhällsteoretiskt projekt,
då det använts för att beskriva det moderna samhällets gestaltning och
förändring. Här placeras miljöfrågorna i centrum för samhällsomvandlingen.

Det finns många betydande skillnader mellan kunskapsprojekten, men det
finns också en hel del likheter och mötespunkter. Genomgående antas någon
form av strukturperspektiv, samtliga diskuterar modernitet i någon
bemärkelse och uttalar sig om historiska förändringsprocesser. I synnerhet
uppmärksammas kunskap och den vetenskapliga kunskapens roll i
modernitetsprocessen. Även makt finns med som ett tema, men från olika
utgångspunkter. Såväl styrningsmentalitetsperspektivet som riskperspektivet
kan i vid mening sägas uttala sig om fostransprocesser och hur normer och
värderingar uppstår och vidmakthålls. Dock är det främst
styrningsmentalitetsperspektivet som haft störst genomslag när det gäller den
pedagogiska forskningen. De stora skillnaderna har att göra med olika
ontologiska utgångspunkter, då de bygger på olika antaganden om
verkligheten och samhället. Såväl moderniseringsperspektivet som
styrningsmentalitetsperspektivet fäster stor vikt vid språkets roll och
diskuterar hur diskurser formar sättet att tänka och förhålla sig.
Riskperspektivet härrör istället från ett annat sätt att formulera teorier om
samhället som startar med en realistisk utgångspunkt: det är samhället i sig
som beskrivs.
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En ljusgrön förändring

I detta kapitel ska en tankelinje följas där miljöhandböckerna ses som ett
bevarande av status quo. Samtidigt som de talar om förändring värnar de om
frivillighet, att de omställningar som föreslås kan göras i den takt som
önskas. Om alla bara följer några enkla råd och lägger om rutinerna lite
kommer miljöproblemen att kunna hanteras. Det krävs med andra ord ingen
betydande förändring av vardagens gestaltning. Samhällssystemet
rollfördelning beträffande ekonomi och politik, produktion och konsumtion
kan behållas intakt. Metaforen ljusgrön förändring syftar på att det inte är
någon drastisk utan snarare en försiktig förändring det är fråga om.15

Ekologisk modernisering

I analysen ska begreppet ekologisk modernisering tas till hjälp. Som redan
påpekades i kapitel två har detta använts såväl inom politisk retorik som i
vetenskapliga analyser.16 I det senare fallet har det mestadels utgjort en
tolkningsram för att karaktärisera den riktning miljödiskursen tagit från
1980-talets mitt och framåt, det vill säga miljöfrågans institutionalisering och
införlivande i etablerade strukturer. Framförallt har analyserna
problematiserat gestaltandet av miljön som en konsensusfråga (se t ex
Hermansson 2002; Linderström 2001; Jamisson 2003). Från att ha varit
något som ifrågasatt den dominerande produktions- och
konsumtionsordning och därtill hörande värdesystem har miljöfrågan
omformulerats och neutraliserats till att vara i överensstämmelse med idéer
om ekonomisk tillväxt och nyliberal ideologi. Hajer (1995) definierar
begreppet:

”as the discourse that recognizes the structural character of the environmental

problematique but none the less assumes that existing political, economic, and

social institutions can internalize the care for the environment.” (s. 25)

Utmärkande för ekologisk modernisering är att koncept som gör
miljöförstöring kalkylerbar börjat användas flitigt. Dessutom har en rad
ekonomiska styrmedel introducerats: förorenaren betalar, riskanalys, handel
med utsläppsrätter samt skatter. Detta har gjort att miljöfrågan allt oftare

_________________________________________________

15 Metaforen ljusgrön är hämtad från en studie där det franska samhället i miljöavseende
beskrivs som just ljusgrönt, The Light-Green Society (Bess, 2003).
16  Begreppet myntades i början av 1980-talet av den tyska samhällsteoretikern Joseph
Huber. För närmare diskussion se Böhler (2002).
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klätts in i en ekonomisk språkdräkt där såväl kostnader som vinster används
argumentativt (Hajer, 1995). Exempelvis kan framgång inte bara mätas i
energi- och resursanvändning utan också i pengar. I Bruntlandrapporten
fastslogs en ömsesidig beroenderelation mellan miljöanpassning och
ekonomisk tillväxt: ”Samtidigt som en ekologisk omställning av samhället
skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt, framställs även tillväxten som
ett villkor för miljöanpassningen av samhället.” (Hagberg och Forsberg,
2003, s. 176) I kölvattnet av denna rapport har sedan miljöarbetet ofta
porträtterats som en utmaning för näringslivet och som något som kan ge
upphov till nya marknader, nya produkter och en förbättrad organisering.
Att ägna sig åt miljöproblemen har beskrivits som något som gynnar alla.
Genom att använda ekonomins språk och konceptualisera miljöförstöring
som en fråga om ineffektivitet har miljön införlivats i etablerade sätt att
hantera problem: modern teknik och social ingenjörskonst. I och med talet
om ekologisk modernisering har den radikala kritiken från 1970-talet
avväpnats och den tidigare civilisationskritiska tolkningen av
miljöproblemen vänts upp och ner. Duit (2002) sammanfattar:

Över huvud taget är den ekologiska moderniseringens språkbruk präglad av

ekonomiska termer och resonemang, vilket delvis går tillbaka på en önskan att

distansera sig från de mer apokalyptiska och civilisationskritiska inslagen i

miljödebatten. Snarare ligger förslag och rekommendationer inom befintliga

institutionella ramar – någon radikalare omstrukturering av samhället anses inte

vara nödvändig. (s. 160)

Den ekologiska moderniseringen har inneburit en homogenisering men
därtill också en avpolitisering samt alternativens upphävande. Hedrén (2002)
menar att miljödiskursen kommit att stödja föreställningar om att målen ”är
mer eller mindre ’naturgivna’, självklara, och gemensamma för alla
människor.” (s. 314) Han menar vidare att det både inom politik och
forskning förekommer ”en långt driven konsensusretorik som till stor del
döljer eller mystifierar områdets konfliktrelationer, och som framställer
miljöfrågorna som om de enbart handlade om praktiska lösningar på
gemensamma problem.” (s. 315) Alla drar åt samma håll17 och det är bara för
olika yrkeskategorier och myndigheter, forskare och tekniker att skapa och
tillämpa smarta lösningar. Förutom ekonomiseringen innefattar begreppet
ekologisk modernisering även en idé om möjlighet till styrning och

_________________________________________________

17 Intressant nog är Alla drar åt samma håll  titeln på en sammanfattning av regeringens
skrivelse På väg mot ett hållbart ekologiskt samhälle 1996/97:50 (Miljödepartementet,
1997:1).
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planering. I kapitel två beskrevs hur miljöfrågan blev något av ett
managementproblem där det gällde att få alla att delta.

” the main obstacles to more effective protection are suggested to be dilemmas of

collective action: there would be no fundamental obstructions to an

environmentally sound organization of society, if only every individual, firm or

country would participate.”  (Hajer, 1995, s. 26)

En internationell jämförelse

Det är i detta med styrning av allmänhetens levnadsvanor som begreppet
ekologisk modernisering blir intressant för denna studie. För som visats i
kapitel två var det när miljöproblemen formulerades som ett
managementproblem som intresset för privatpersoner tog fart och
allmänheten började anropas. Innan en tolkning av handboksmaterialet
enligt detta synsätt görs ska uppmärksamheten fästas på två i USA
publicerade analyser av ett snarlikt empiriskt material, det vill säga
miljöhandböcker. I dessa analyser används visserligen inte begreppet
ekologisk modernisering som tolkningsram, men de delar ändå den sortens
tänkande och får därmed utgöra jämförelsepunkter. Författarna till båda
studierna driver tesen att miljöhandböckerna bidrar till att befästa rådande
ekonomiska och sociopolitiska förhållanden och avpolitisera miljöfrågan.

Killingsworth och Palmer (1996) menar att så kallade gröna handböcker ger
sken av att vara förpolitiska – politiskt neutrala – och kan sägas uttrycka ett
koherent politiskt etos som accepterar miljövänlighet som en värdering, men
ej som en princip för en total ideologi. Böckerna talar till läsare som
utvecklat ett miljömedvetande och söker medel att manifestera detta utan att
utmana normer som privategendom och individuell frihet. Texterna lägger
inga restriktioner på den personliga autonomin och den existerande livsstilen
behöver inte överges. Läsarna ges tillåtelse att behålla rollen som konsument i
ett liberalt-teknologiskt samhälle. Genom att undvika det onödiga,
utsvävande, oproportionerliga, talar de till commonsense-uppfattningen om
moderation och kompromiss.

Luke (1997) har delvis utgått från samma handböcker, och presenterar en
liknande tolkning. Även han utgår från att uppmärksamheten har flyttats
från produktion till konsumtion:

”The whole ecological crisis ultimately is reinterpreted as a series of bad household

and/or personal buying decisions (…) The ecological battle lines are drawn at the

gas pump and in the supermarket aisles not at the factory gates or in the corporate
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boardrooms.” (s. 120)

 Genom denna process menar Luke att kollektiva politiska medel görs
otänkbara och istället formuleras en vag reformistisk strategi där bara små
förändringar sägs behövas. De saker som läsare uppmuntras att göra beskrivs
som enkla och snabba. I en beskrivning av innehållet i 50 Simple Things You
Can Do to Heal the Earth kommenterar Luke det individcentrerade
perspektivet:

”Instead of thinking about how to reconstitute the entire mode of modern

production politically in one systematic transformation to meet ecological

constrains, the book, like most tracts of green consumerism agitation, bases its call

for action on nonpolitical, nonsocial, noninstitutional solutions to environmental

problems (…). ” (Luke, 1997, s. 119)

Då politiska frågor trots allt ställs i handböckerna menar Luke att de
handlingar som föreslås till största delen handlar om att få fler att göra de
första 50 sakerna, genomföra bojkotter, samt protestera till politiker och
företag. Det är med andra ord enfrågebaserade aktioner som föreslås och ej
ett försök till överblick och analys. I en svensk studie (Boström, 2001) som
behandlar miljöorganisationers kognitiva handlande pekas på att dessa
många gånger är försiktiga med att förespråka helhetsgrepp:

”Vad som är viktigt att peka på är också att miljöorganisationer är påtagligt

försiktiga i sin framtoning när det gäller livsstil och identitet. De problematiserar,

reflekterar över, ställer frågor och ger konkreta råd och verktyg åt konsumenten.

Men det handlar inte om att förmedla modeller – helhetslösningar – för nya

identiteter och livsstilar. Miljöaspekter ska snarare kunna integreras med alla

möjliga identiteter(…).” (Boström, 2001, s. 181)

Vad händer då om man kontrasterar dessa tolkningar mot den textvärld och
det fostransprojekt som beskrivits i denna studie? En första anmärkning är
att två av de böcker som ingår i de amerikanska studierna – Gröna
konsumentguiden samt 50 enkla saker du kan göra för en renare jord – finns
översatta till svenska och också ingår i avhandlingens textmaterial. Böckerna
har dock omarbetats till svenska förhållanden. Vidare finns det skäl att anta
att de amerikanska och svenska handböckerna skiljer sig åt i vissa avseenden.
Betonandet av de enkla och snabba punkthandlingarna återfinns exempelvis
inte riktigt på samma sätt i de svenska miljöhandböckerna. Även om de
svenska handböckerna innehåller många tips/uppmaningar ackompanjeras
dessa i de flesta fall av andra typer av texter som undervisar, förklarar,
informerar och reflekterar. Det är med andra ord inte bara de önskvärda
handlingarna som beskrivs isolerat, utan även tankar omkring dem.
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Man kan dock se att många sätt att uttrycka sig är gemensamma. Det talas
visserligen om att en process ska påbörjas, som i förlängningen ska leda till
en genomgripande förändring, kanske till och med i form av ett sorts
livslångt åtagande. Å andra sidan understryks frivillighet. Till en början
räcker det med något mycket litet. Något som understryker detta perspektiv
är att det lockas med personliga fördelar av olika slag, ekonomiska argument,
hälsoargument, och så vidare. Böckerna beskriver en stegvis förändring, men
det är upp till läsaren själv att avgöra vilka steg som ska tas och när.
Dessutom utfästs varningar för att ta sig an för mycket. Livet behöver inte
ändras på något drastiskt vis, och absolut inte på något hastigt sätt. Ofta
handlar det bara om att flytta handen en bit på hyllan och välja en annan
produkt. Här följer ett citat som uttrycker just en försiktig förväntning på
förändring och som dessutom betonar välfärdssamhällets intakta ställning.

För mig är uttrycket ’att ändra livsstil’ lite väl högtidligt, när det egentligen

handlar om sådant som faktiskt inte är särskilt märkvärdigt. Det handlar om att

vi måste bli bättre på att använda kunskaper vi redan har, i större grad bygga på

våra erfarenheter och utgå från det vi brukar kalla sunt förnuft. Jag är övertygad

om att ett miljöanpassat uthålligt samhälle också kommer att vara ett

välfärdssamhälle i bästa bemärkelse. Vi har alla vår del i arbetet för en mer

uthållig utveckling. Och små miljöåtgärder i våra hushåll och på våra egna

arbetsplatser kan ge stora vinster. (FOM, s. 7)

Förändringen äger inte främst rum i det privata utan resonemanget lyder att
små förändringar som var och en gör leder till en mätbar förändring i det
stora. Det enda som läsaren behöver göra är att följa några enkla råd, lägga
om rutinerna lite så kommer alla att kunna fortsätta att leva nästan som
vanligt. Texterna talar visserligen om aktivitet och engagemang, men i vad?
Det talas om införlivandet av nya betraktelsesätt, ofta beskrivna i punktform,
men när det kommer till kritan kan det vara ganska elementära saker som
beskrivs: vara allmänt sparsam och lagom ifrågasättande samt leta
miljövänliga alternativ. I likhet med de amerikanska analyserna kan man
konstatera att många av tipsen handlar om saker som skulle kunna göras i
alla fall. Läsaren ges dessutom på förhand syndernas förlåtelse om man inte
alla angivelser efterlevs. Det gäller att inta en förstående och förlåtande
attityd till sig själv och sina ansträngningar.

Konsumentpositionen

Den aktivitet och det engagemang som beskrivs utövas i första hand från
positionen som konsument. Det är genom att vara en konsument som det
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går att utöva makt, påverka och förändra. Produktions- och
konsumtionsprocesser måste genomskådas för att läsaren ska bli en mer
medveten konsument, och för att kunna agera mer rationellt. Även talet om
delaktighet är till stor del kopplat till konsumentpositionen. Ett belysande
textexempel:

”Du kommer att bli överraskad av hur mycket du har att säga till om som grön

konsument. När du väl börjat välja mellan saker som skadar miljön och sådant

som är mindre skadligt, kommer du att kunna påverka tillverkarna av de

skadliga sakerna att ändra sina metoder. Om de inte ändrar sig och om du

fortsätter att vägra använda deras saker, så riskerar de att få lägga ner sina

företag.” (GKJ, s. 6)

I texterna görs alla i egenskap av konsumenter till ansvariga för
miljöproblemen liksom en del av lösningen. I den mån texterna tar upp
arbetslivet som en arena för påverkan är det som en förlängning eller
utvidgning av samma sorts beteendeförslag som gäller för hemmet. Val av
arbete och vad detta i sig innebär för miljöfrågan diskuteras ej.

Flera av texterna pekar utåt, bort från den egna hemsfären, och uppmuntrar
till kollektivt handlande. Positionen som medborgare diskuteras
förhållandevis mycket, men inte i relation till ansvarsfrågan, som fallet är
med konsumentpositionen. Det ska påpekas att det i likhet med de
amerikanska böckerna främst handlar om punktaktioner. Läsaren uppmanas
att bilda opinion, sprida budskapet och ges inför dessa uppgifter anvisningar
om hur det politiska systemet fungerar samt tips på olika påverkansformer.
Dock är det sällan som några övergripande politiska frågor ställs. Istället
uppmanas läsaren att gå samman med andra i syfte att åstadkomma en
förändring i någon enskild fråga – inte för att utmana någon specifik
maktordning.

Fostransprojekt kan i och med detta förstås med utgångspunkt i begreppet
ekologisk modernisering. En bärande idé i moderniteten är tron på
möjligheten att styra människor och påverka beteenden på ett planmässigt
sätt. Samtidigt är det tydligt att miljömedvetenhet i handböckerna också i
hög utsträckning sammankopplas med konsumtion och individens fria val.
Tilltro fästs till marknadsmekanismernas möjligheter att lösa
miljöproblemen. En slutsats som kan dras är att fostransprojeket inte
behöver betyda något egentligt brott mot det rådande ekonomiska och
sociopolitiska systemet, utan kan snarare beskrivas som ljusgrönt.
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Omformning av vardagens mikropraktiker

Om texterna analyseras utifrån ett ekomodernistiskt perspektiv framstår allt
tal om förändring som något av en chimär. Vardagen behöver inte
omgestaltas på något genomgripande sätt. Det nya beteendet och
förhållningssättet, miljömedvetenheten, är något som enkelt kan existera
parallellt med det befintliga sättet att leva. Det kan till och med räcka med
att ägna några få minuter om dagen till det. I det här avsnittet ska en annan,
nästan motsatt, infallsvinkel prövas. Med utgångspunkt i en Foucaultiansk
begreppsvärld ska tolkningen istället utgå från att betrakta
miljöhandböckerna som en del av en genomgripande och faktisk
transformation av vardagens mikropraktiker. Det ska även visas hur de
uttryckta behoven av förändring samt metoderna för att genomföra denna
påminner om andra styrningsförsök som har individen som
förändringsobjekt. Med utgångspunkt i begreppet styrbarhetsmentalitet kan
handbokstexterna förstås som ett led i en ökad styrbarhet där självreglerande
subjekt blir till.

Ökad styrbarhet

Istället för att tolka handbokstexterna som ett led i att bevara status quo och
bara genomföra små och obetydliga förändringar av vardagslivet kan man
också med dessa som utgångspunkt argumentera för att det är väldigt mycket
som ska beaktas, förändras och uppmärksammas. Handböckerna inrymmer
som sagt mängder av olika uppmaningar och tips, uppdelade på olika
områden som exempelvis resor och bilåkande, tvätt och hygien, matlagning
och kosthållning, fritid och högtider och så vidare. Gång på gång vidhålls det
att läsaren visst inte behöver komma ihåg alla detaljer utan att det viktigaste
är att grundprinciperna införlivats. Tipsen har i de flesta av handböckerna
komprimerats till några få budord, punkter, som hela tiden bör finnas med
och vägleda handlandet. Därtill kommer den tidigare beskrivna frekventa
frågeformen. Intressant i sammanhanget är sättet att tala om detta som ett
inkarnerade av idealen i kroppen. Målet är att handlandet ska ske instinktivt
och spontant. Ord som hjärnan, ögonen, ryggraden används på ett flertal
ställen. Citatet på sid 69 är ett exempel. Här följer några fler.

” (…) det sitter i ryggmärgen hos de flesta att man inte slänger glas i soporna.”

(AVED, s. 19)

För den som är bekant med den Foucaultianska begreppsvärlden ligger det
här nära till hands att tolka texten i termer av styrbarhetsmentalitet. Initialt
uppstod detta begrepp som en del av Foucaults genealogiska projekt att ta



A T T  B L I  M I L J Ö M E D V E T E N

108

fasta på vardagliga och bortglömda mikroprocesser där syftet var att beskriva
hur transformationer av dessa äger rum som en följd av en förändrad
produktion och användning av vetenskaplig kunskap (Darier, 1999;
Hultqvist & Pettersson, 1995). För att förstå hur allianser mellan makt och
kunskap uppstår och vidmakthålls ansåg Foucault det vara viktigt att söka
efter händelser där man minst anar, ”in what we tend to feel is without
history – in sentiments, love, conscience, instinct (…)” (Rabinow, 1984, s.
76). Foucaults idé om maktutövning genom mikroproceser kan ses i analogi
med biologins föreställning om en mikrocellulär nivå, det vill säga att se
makt som något ständigt närvarande (Darier, 1999). Makt är enligt detta
perspektiv inte något som är subjektsanknutet utan finns närvarande som en
produktiv kraft i alla mänskliga relationer. Att studera hur makt opererar i
det vardagliga, och därmed bortglömda kan hjälpa till att förstå hur normer
och värderingar normaliseras och blir till något självklart.

Begreppet styrbarhetsmentalitet syftar till att beskriva en process av en
alltmer liberaliserad och decentrerad maktutövning, där frihetsaspekter
framhävs (Rose, 1999). Hultqvist och Pettersson (1995) menar att den
moderna styrningsrationaliteten kan sägas vara baserad på en pendelrörelse

”mellan självständighet och reglerbarhet, mellan idén om och konstitutionen av ett

fritt och autonomt subjekt och produktionen av önskvärda och styrbara mål och

generella samhälleliga funktionslagar. Detta betyder i sin tur att den liberala

formen av styrning konstrueras och rekonstrueras genom en sammanvävning av

dels programmerbarhet och dels genom att låta ett öppet fält råda i vilket

föreställningar om ’frihet’ kan iscensättas på andra villkor än genom solida

politiska program och beräkningsformer.” (s. 29)

Utifrån ett sådant sammanhang är handböcker en begripig företeelse. I det
analyserade textmaterialet betonas dessutom frihet och frivillighet. Läsaren
positioneras som ett suveränt subjekt som själv bestämmer vilka råd som ska
följas och när. Hultqvist och Pettersson menar vidare att den moderna
maktutövningen primärt sker genom kontroll och normalisering. Makten
verkar i två riktningar: dels genom disciplinering av individer och dels
genom en reglering av befolkningen. Om miljöhandböckerna läses mot
bakgrund av det här synsättet framträder en bild där miljömedvetenheten
och miljöhandlingarna normaliseras. Som exempel kan nämnas hur det i
miljöhandböckerna beskrivs hur fler och fler, ja i stort sett alla, börjar
förhålla sig till miljöfrågorna.

”Miljöengagemanget blir allt större – både hos allmänheten och bland dem som är

politiskt aktiva. Även många företagsledare visar ett stigande intresse för

miljöfrågorna.” (MP, s. 7)



I V :  P E R S P E K T I V  P Å  M I L J Ö H A N D B Ö C K E R N A

109

”Men fler och fler av oss vill göra de rätta sakerna, problemet är att vi inte vet

hur. Klart är att om vi bara får relevant information presenterad för oss på rätt

sätt, så kommer vi också att bli tillräckligt intresserade för att kunna ta ansvar

genom våra vanliga vardagsval.” (GK, s. 16)

Kom ihåg att du inte är ensam om att bry dig om miljön. I Sverige håller en stor

ungdomsrörelse för miljö på att växa fram. I varenda stad finns unga som på ena

eller andra sättet, i eller utanför föreningar, håller på att arbeta för att rädda

naturen. Vi är tusentals unga som vägrar att ge upp, miljön ska räddas. Bli en av

oss! (HUMH, s. 8)

Positiv subjektifikation

I avsnittet om folkupplysning i kapitel två, beskrevs två svenska studier,
(Olsson, 1997; Palmblad & Eriksson, 1995), med utgångspunkt i en
Foucaultiansk tankevärld. Dessa studier hade inte miljö som studieobjekt
utan hälsoupplysning. Man kan dock se att dessa två områden i mångt och
mycket förenas.18 Exempelvis har Lanthier & Olivier (1999) visat hur
ekologi som vetenskap (miljö som kunskapsområde) baseras på en medicinsk
diskurs. Föreställningar om hälsa har liksom miljö kopplats till livsstil och
gjorts till en individuell ansvarsfråga.

”This concept of life-style presupposes an individual’s agency in relation to him or

herself, the recognition of a form of competence, and especially responsibility, with

regard to the maintenance of health.”  (s. 76)

Även i handböckerna finns ett återkommande tal om hälsa, liksom om
renhet. Det refereras till hälsa på såväl individuell som på global nivå. De
tidigare refererade svenska studierna är intressanta att lyfta fram då många
paralleller med hälsobefrämjande projekt och handböckernas textvärld
framträder.19 Under tiden för merparten av miljöhandböckernas utgivning,
det vill säga sent 1980- och tidigt 1990-tal, kan man se att liknande sätt att
tala till och anropa läsare används för olika ändamål. Det intressanta här är i
synnerhet sättet att initiera positiva subjektifikationsprocesser. Med det menas

_________________________________________________

18 Ett intressant exempel är Svenska Naturskyddsföreningens årsbok 2006 Livsviktigt! där
miljö och hälsa kopplas samman.   
19 Ett liknande resonemang beträffande positiv subjektifikation som återfinns i (Olsson,
1997) och (Palmblad & Eriksson, 1995) förs även i (Andersson, 2007) samt i (Mårdsjö &
Sellander, 2001).
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att när det gäller att påverka människor ska påverkas i en viss riktning
framhålls skapandet av själva motivationen men även vikten av det värde
som ska åstadkommas (Olsson, 1997). Istället för att ge direktiv och utfärda
förbud inriktas arbetet på att människor själva ska börja vilja och också aktivt
medverka till att den nödvändiga förändringen åstadkoms. Det här är även
något man kan se i miljöhandböckerna. Det är inget tvingande eller
auktoritärt språk som förekommer; istället lockas läsaren på olika sätt med.
Denne positioneras som ivrig, beredd och som en potentiell hjälte, räddare
och kämpe. Bli en del av lösningen eller var med att rädda världen lyder
orden, och texten kan sägas förmedla ett erbjudande om en god identitet,
som dessutom för med sig andra fördelar: bättre ekonomi samt ett mer
stimulerande och rikare liv. I detta finns även ett löfte om att ingå i en
harmonisk enhet och i gemenskapen med dem som gör något till skillnad
från att vara en av dem som tär. Ovan beskrevs hur detta språkligen
formuleras på ett normaliserande sätt då det framhålls hur miljön blivit
något som alla månar om och kämpar för. Men som tidigare beskrivits
framhålls även den egna kreativiteten som central. Läsaren ska göra
problemen till sina och hitta egna lösningar. Som ett exempel kan nämnas
Ekocirkelhandboken där vikten av ett positivt arbetssätt beskrivs och
summeras i tio principer där rubrikerna på de fyra första lyder: 1) Kreativitet,
inte rädsla som motivation 2) Tala om vad du vill, inte vad du inte vill 3)
Locka fram visionen och tron 4) Bygg vidare på det som är bra. Texten som
följer under rubrik 8) Handla utifrån dina egna utvecklingsbehov är särskilt
intressant i sammanhanget:

”Ett uthålligt bärkraftigt samhälle bygger på ett långsiktigt engagemang hos sina

medlemmar. Ditt engagemang blir uthålligt när ditt miljöarbete tillfredställer

dina egna behov av utveckling och självförverkligande. Hitta dina egna behov och

möjligheter, och hjälp andra att göra likadant.” (s. 104)

Synd och skam, bot och bättring

Läsaren ska påbörja en förändringsprocess som ska resultera i en förändrad
varseblivning, nya tankar och nya vanor. Omvandlingsprocessen ska ta tid
och leda till en bestående förändring. Det går här att dra paralleller till talet
om livslångt lärande (se Hultqvist & Pettersson, 2000). Men det räcker inte
så. Denne ska förutom att själv utgöra ett gott exempel dessutom vara en
förändringsagent som sprider ett budskap, påverkar andra samt bildar
opinion. Det är inte regelföljande subjekt som ska skapas utan motiverande
sådana, som tar saken i egna händer, som resonerar, provar och
experimenterar. En del av den styrbarhetsmentalitet Foucault och andra
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beskriver handlar om självdisciplinering, vilket beskrivs som en process där
styrning övergått från att vara något yttre till att bli något inre.

”Med detta avses de mekanismer som med positiva medel söker styra individen till

kropp och själ. Det handlar om att kontrollera, forma, övervaka, träna, stimulera

och normalisera. Disciplineringsprocesserna i det moderna samhället är positiva –

skapande, producerande och uppmuntrande – snarare än negativa – bestraffande

eller hindrande.” (Olsson, 1999, s. 30)

Intressant ur självdisciplineringssynpunkt är att kampen för att rädda jorden
samtidigt framställs som en kamp för att få bukt med sig själv. Det
oreflekterade och slentrianmässiga ska bort. Passivitet och uppgivenhet är ej
bra. Det gäller att kontrollera impulser, hejda invanda beteenden samt att
återhålla, undvika, spara och sluta. Kopplingen till ett religiöst språkbruk
ligger nära till hands. Först kommer en övertygelse, att ha en tro på att det
nuvarande sättet att leva är syndfullt och att förändring krävs. Inför miljön
går det att handla rätt och att handla fel, och denna balansgång är viktig att
hela tiden förhålla sig till. Utifrån övertygelsen kommer också en vilja att
sprida ordet och missionera. Men det är inte önskvärt att anta en alltför
fördömande attityd vare sig mot sig själv eller mot andra. Det gäller att
balansera och reflektera. Bowerbank (1999) har visat hur biktning i form av
ett bekännelsenarrativ (eco-confessional narrative) förekommer i
miljölitteratur. Två av miljöhandböckerna är författade i form av en
personlig berättelse och ger inte konkreta riktade råd i form av imperativ
utan indirekt genom exempel. Båda dessa kan i vissa passager sägas innehålla
denna berättelsestruktur, men som visats i kapitel tre finns detta tema även
inflätat i andra handböcker. Bowerbank menar med utgångspunkt i Foucault
att kravet på bekännelse är så djupt integrerat hos västerlandets människor
att det inte uppfattas som en självteknologi.

”While it is true that nowadays the confession as a rutinalized discourse has lost

most of its formality and localization, it continues to be reproduced in all sorts of

modern settings in which we voluntrarily keep detailed dossiers on ourselves.” (s.

169)

Sammantaget kan sägas att miljöhandböckerna och det diskursiva
fostransprojekt som skisserats är möjligt att tolka med hjälp av en
Foucaultiansk tolkningsram med styrbarhetsmentalitet som centrum.
Handböckerna kan sägas tillhandahålla självteknologiska redskap, vars syfte
är att transformera vardagens mikropraktiker. Det miljömedvetna subjekt
som iscensätts påminner till stora delar om andra i tiden pågående
subjektskonstruktioner.
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Hantering av vilsenhet och vanmakt

I det sista tolkande avsnittet ska fostransprojektet återigen betraktas från ett
annat håll. Istället för att tänka i termer av ekologisk modernisering och
styrbarhetsmentalitet ska den analys som utvecklades i slutet av kapitel två
ledas vidare och omfatta även miljöhandböckernas innehållsliga
dimensioner. Det som avses är berättelsen om den moderna tillvaron som i
olika avseenden problematisk. Rubriken Hantering av vilsenhet och vanmakt
syftar på att fostransprojektet kan begripliggöras mot bakgrund av ett sätt att
tala om samhället som alltmer svårbegripligt och riskfyllt. Det ska visas hur
misstro är ett närvarande tema i handbokstexterna och hur fostransprojektet
kan förstås som en strävan efter att skapa överblick, stabilitet och trygghet.

En hotfull värld

Som beskrevs i kapitel två utvecklades begreppet risksamhälle initialt av den
tyske samhällsfilosofen Ulrich Beck och har sedan 1990-talets början flitigt
citerats inom den samhällsvetenskapliga miljöforskningen (se t ex Lash,
Szerszynski & Wynne, 1996). Även den brittiske sociologen Anthony
Giddens har tagit upp och vidareutvecklat Becks samhällsanalys. Båda har
beskrivit den moderna tillvaron som präglad av ambivalens och osäkerhet
(Beck, 1996; Giddens, 1997).

Utmärkande för det högmoderna samhälle de beskriver, är att det producerar
risker som är okontrollerbara, irreversibla samt hotar allt levande: de
ekologiska systemen förstås, men också alla människor, oavsett samhällsklass.

”De många olikartade formerna av kulturer och medvetanden som utmärkte de

förmoderna ’världssystemen’ skapade rent generellt en genuint fragmenterad

uppsättning samhällen. Senmoderniteten däremot skapar en situation där

mänskligheten på sätt och vis blir ett ’vi’, som står inför problem och möjligheter

där det inte finns några ’andra’.” (Giddens, 1997, s. 39)

Det speciella med detta nya tillstånd är att riskerna eller farorna genereras av
samhället själv och inte som tidigare av okontrollerbara naturkrafter eller
rövarhungriga grannar. Det är alltså samhället som sådant som uppfattas
bära på en inneboende destruktivitet. I det sammanhanget tilldelas
vetenskapen en central roll samtidigt som en ambivalent inställning till
denna ökar. För att kunna agera rätt och förhindra/minimera risker krävs
kunskap, men samtidigt har synsättet att även den vetenskapliga kunskapen
är osäker och föremål för konflikter och förhandlingar vuxit fram.
Förekomsten av experter och motexperter undergräver tilltro och leder till ett
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förvirrat tillstånd där överväganden om vad som bör göras och vem det går
att lita på blir vanliga, både inom samhälleliga institutioner och hos enskilda
människor. Tillit, har härmed blivit en central fråga. Bruun (2002)
argumenterar för att miljöfrågornas synlighet i vårt samhälle har att göra med
djupgående samhälleliga trender. ”Frågan om miljöfrågornas position i vårt
samhälle har därför en hel del att göra med frågan om vad det innebär att
leva i vår samtid.” (Bruun, 2002, s. 146)

I kapitel två sades att ett sätt att förstå själva existensen av miljöhandböcker
är att se dem mot bakgrund av ett samhälleligt sammanhang där tillvaron
och framtiden utmålas som farofylld och oöverblickbar och där det i någon
mening råder tvivel och osäkerhet beträffande vad som bör göras. Det sades
också att de kan ses som ett uttryck för en livssituation där orientering
mellan handlingsalternativ ägnas stor uppmärksamhet. Går man vidare och
ser till miljöhandböckernas innehållsliga aspekter kan den berättelsen
fördjupas. En del av det framskrivna fostransprojektet handlar om att forma
perspektiverande subjekt som ägnar betydande kraft åt att ta reda på saker,
vara forskare och detektiver som iakttar sin omgivning, ställer frågor och
söker ”tillvarons källkod”. Det är en misstänksam och ifrågasättande attityd
som ska frammanas och framför allt gäller det att vara uppmärksam på faror
och risker. Vardagen kan inrymma dolda hot. Som här där en soffa
dissekeras och upptäcks vara skadlig:

”Vem betraktar väl en soffa som ett miljöproblem? Tja, i dessa tider kan ju ingen

gå säker. Institutet för Vatten- och luftvårdsforskning gjorde under 1990 en

miljöanalys på en helt vanlig soffa, inköpt på ett helt vanligt miljövaruhus. Man

kartlade utsläppen från tillverkningen av soffan, men också av de material som

soffan är gjord av. Och man bedömde hur soffan kan påverka miljön den dag den

kasseras. Stoppningen var gjord av skumplast av polyuretantyp. Stommen innehöll

trä, spånskivor, borard, papp och playwood. Men där fanns också PVC, polyester,

polypropylen, nylon och bomull. Dessutom tillkommer fjädringar, spikar och

andra metallföremål. Några delar av soffan var målade och andra delar av

stoppningen var limmad. Tyget var fläckskyddsbehandlat, men kunde också vara

flammskyddsbehandlat. Det fanns även aspekter på möbelmaterial, där till

exempel spånskivor kan läcka formaldehyd – en gas som är allergiframkallande

och irriterande för ögon och hud. Soffor är nu inte vårt mest akuta miljöproblem,

men syftet med studien var att illustrera hur ett vardagsföremål i sig kan leda till

de mest skiftande miljöeffekter. Någonstans ifrån kommer ju ändå de föroreningar

vi hittar i naturen, och en helt vanlig soffa spelar givetvis sin lilla roll i det

dramat.” (NHM, s. 59)

Som visats utgör i miljöhandböckerna varningar för faror argument till
varför något bör göras eller undvikas. Som i citatet ovan kan det handla om
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skador på hälsan men det kan också handla om mer utförligt beskrivna
konsekvenser för naturen eller miljön i stort. Referenser till skador, faror
handlar också om vilken negativ påverkan det egna beteendet ger upphov
till. Texterna inrymmer en hel del utsagor om det aningslösa vardagslivets
destruktiva inverkan på miljön. Bara genom att leva genereras skador, faror
och risker. Till och med den egna andningen ger upphov till
koldioxidutsläpp. Att minimera, reducera och iaktta återhållsamhet
framställs som viktigt. Men i synnerhet är det mer och bättre kunskap, som
ska bilda den nödvändiga basen för att ersätta det felaktiga med ett korrekt
beteende. Här följer ett ytterligare textexempel som visar på hur det
ogenomtänkta vardagliga livet kan få ödesdigra konsekvenser, men också på
behovet av att känna till vad det rätta är samt att förstå de sammanhang som
omger den egna tillvaron:

”Sätt tänderna i en hamburgare, säger man, och du kanske sätter tänderna i ett

stycke tropisk regnskog. Köp fel bil, och vi kommer att få inte bara en högre

bensinräkning, utan också färre träd och, fullt möjligt, mindre intelligenta barn.

Spruta ut en handfull med hårgelé eller en stråle möbelpolish med fel sorts drivgas

och du bidrar till att förstöra vår planets atmosfär och ökar risken för alla att få

hudcancer.” (GK, s. 16)

I miljöhandböckerna förekommer vid upprepade tillfällen utsagor som
handlar om svårigheten att veta. Det gäller dels läsaren som ibland
positioneras som villrådig och dels författarjagens beskrivna svårighet att vara
en auktoritet som verkligen känner till vad som bör göras. På en del ställen
förekommer även generella beskrivningar som på olika sätt markerar
ovisshet. Att ingen vet vad som kommer att hända och att ingen egentligen
har kontroll över vad som sker. Oöverblickbarheten framstår som en fara i
sig. I miljöhandböckerna finns föreställningen om experten närvarande, men
det förekommer många gånger en ambivalent och tveksam hållning inför det
föreskrivande samt en misstro inför möjligheten att få fatt i det rätta och
riktiga. Det hänvisas till ett skiftande kunskapsläge samtidigt som
sammanfattande tanke- och handlingsanvisningar finns angivna i punktform
som en sorts markerad grundsäkerhet. Dessa beskrivs som något att ta till
”när man varken vet ut eller in”. Giddens (1997) för ett resonemang om att
reflexivitet är något oerhört centralt i den moderna tillvaron. Den enskilda
människan är ständigt upptagen med att göra val och ta beslut. I ett
sammanhang där en mångfald av handlingsalternativ ligger öppna samtidigt
som experter många gånger motsäger varandra tvingas människor att bilda
sig en egen uppfattning. Frågor om tillit präglar på olika sätt vardagen, vilket
driver människor mot ytterligare expertsystem i form av rådgivning och
terapi. Tvivlet menar Giddens är ett genomgående drag i det moderna
kritiska förnuftet. ”Det tränger in i såväl vardagslivet som i det filosofiska
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medvetandet och skapar en generell existentiell dimension i dagens sociala
värld.”(s. 6)

Temporalt och globalt

Formandet av en undersökande, härledande och ifrågasättande attityd går att
tolka som ett sätt att formulera en säker kunskapsgrund i ett sammanhang
som uppfattas vara präglat av osäkerhet. Härledandet kan emellertid även
handla också om att skapa förståelse av hur det lilla är sammanlänkat med
det stora. Det har visats hur läsaren görs till en del av en global arena och
därmed positioneras som en sorts jordinnevånare, men även att denne görs
till en del av naturen, och positioneras om en biologisk varelse. Det finns en
pendling mellan det som är här, det lokala, och det som är där borta, det
globala. Läsaren görs även till en del av Sverige, som ofta porträtterats som
en plats där miljöfrågor hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vad
härledandet handlar om är att få fatt i olika handlingars konsekvenser i tid
och rum samt att ernå förståelse för olika former av processer och
sammanhang.

Harré et al. (1999) menar att ett utmärkande tema för sätten att tala om
miljö på är frekventa och också komplicerade temporala referenser.
Hänvisningar till dåtid, nutid och framtid finns ofta närvarande och invävda:

”Environmentalism, above all, links the past with the future. The present is

always presented as the sum of the consequences of the past and the necessary

platform for the emergence of the future. All environmental discourse encompasses

a thematic level of temporal concerns. (…) It is in terms of possible and immanent

futures that individuals often present their involvement in environmentalism.” (s.

7)

De menar vidare att det är vanligt att temporala referenser blir till moraliska
bedömningar. Det förgångna bildar lektioner som ska läras i nuet och
implementeras i framtiden. Linjär och abstrakt tid associeras ofta med kyla
och destruktivitet medan cirkulär och rytmisk tid kopplas samman med
värme och naturlighet. Man kan till exempel hitta resonemang som att
linjära och accelererande processer rubbar, hämmar och ersätter
fundamentala rytmer och cykler hos naturen. Även i miljöhandböckerna
förekommer rikligt med temporala referenser. Tidigare samhällsformer och
traditioner finns med andra ord hela tiden med som referenspunkt. Dåtiden,
nuet och framtiden binds samman i berättelser, där i regel äldre tider
upphöjs. Det talas om farmors och mormors tid, men också om stenåldern
och dinosauriernas tid. Det förgångna får representera det kloka, väl
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utprövade, trygga. Sunt förnuft, hederlighet, beprövadhet, bondförnuft
används som argument och beskrivs som ideal att sträva mot. Det cykliska
bondesamhället ställs i relation till det nutida industrisamhället, vilket ibland
uttrycks som en misstro och ifrågasättande av det nya. I citatet nedan
beskrivs samhällsutvecklingen som dyster och farlig.

”Fram till för ungefär 150 år sen var luften frisk och ren – perfekt för Jordens

människor och djur att andas. (…) Sen började människan bygga fabriker. Dessa

fabriker och många av de saker de tillverkar, som bilar, släpper ut en massa

skadliga gaser i luften. När folkbörjade köra bil bidrog det mycket till att

luftföroreningarna ökade. (…) På vissa ställen är luften idag så förorenad att den

kan vara farlig att andas in!” (50SB, s. 12)

Harré et al. (1999) menar att miljöfrågan fört in en syn på tiden som
villkorlig och som något som mycket väl kan ta slut. Något de menar kan
förklara att utopi och apokalyps är ständigt återkommande narrativa teman
hos det gröna språket. I miljöhandböckerna förekommer frekventa
uppmaningar att påbörja en förändringsprocess, till att agera nu, och inte
vänta. Det viktiga framstår som att komma igång och göra något. Detta kan
betraktas mot bakgrund av en föreställning om att tiden rinner ut. Att det är
jordens framtid som står på spel och att alla måste engageras och göra vad de
kan.

Hopp och förtvivlan

Läsaren undervisas om alla möjliga medel till påverkan, i egenskap av
konsument och i egenskap av medborgare. Denne positioneras som räddare
och hjälte i ett sorts drama där det gäller att motivera sig själv och andra till
förändring. De många olika förslagen och alternativen kan betraktas som ett
sökande efter handlingsutrymme i en komplicerad verklighet. Läsaren
tillskrivs en beredskapsiver, men också en bristande tilltro till möjligheten att
faktiskt kunna påverka globala händelseförlopp. I miljöhandböckerna
förekommer mängder av ”positiva” berättelser och exempel och det framhålls
som viktigt att bekämpa modfälldhet och maktlöshet. Motarbeta känslor av
bristande kontroll – och erövra en känsla av makt. Samtidigt framställs det
som viktigt att inte ta sig vatten över huvudet. Läsaren uppmanas på olika
sätt att motarbeta känslor av vanmakt och flera argument förekommer för att
undvika att slå dövörat till, bli missmodig och inte orka bry sig. Att handla
framstår i detta ljus som ett recept mot maktlöshet och förvirring.
Resonemanget kan exemplifieras med hjälp av följande citat:
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”EN AV DE STÖRSTA anledningarna till att många inte orkar engagera sig för

miljön är att man upptäcker att orsakerna till miljökatastroferna ligger utom

räckhåll. Ofta rent geografiskt. Antingen utspelar sig de stora globala

miljöproblemen högt uppe i atmosfären eller också på andra sidan jordklotet. Vem

har sett växthuseffekten? Vem kan kosta på sig att resa ner till regnskogen i

Brasilien för att försöka hindra skogsskövlingen där? Men även de globala,

världsomspännande, miljöproblemen har sin rot i det lilla: i vår vardag.

Växthuseffektens dödsskugga blir allt fastare i konturerna ju mer man kör bil och

lastbil. Och nog kommer man skövlingen av regnskog närmare in på livet om

man tänker på att många skogar som huggs ner för att bli entrédörrar och bokstöd

hemma hos oss. Man brukar säga att globala miljöproblem har lokala orsaker.”

(HUMH, s. 17)

Fostransprojeket kan alltså ses som en strävan efter att skapa ordning,
överblick och trygghet. Talet om ett förändrat sätt att leva kan sägas handla
om att bekämpa en existentiell oro på ett handfast och vardagligt sätt, sträva
efter att förstå hur allt hänger ihop liksom hur det egna livet står i relation
till omgivningen, samhället och ytterst sett till jorden som helhet.

Summering

Att använda en pluralistisk tolkningsmodell har här inneburit att tillämpa en
form av aspektseende det vill säga att se fostransprojektet som olika saker:
Som en ljusgrön förändring, som en omformning av vardagens
mikropraktiker och som hantering av vilsenhet och vanmakt. Här är det
viktigt att notera att det endast är vissa iakttagelser som skrivits fram. Det går
inte att säga att textvärlden som helhet kan ses i ljuset av vart och ett av dessa
perspektiv. Varje gång blicken skiftats har det inneburit att ta fasta på vissa
spår, och lyfta fram vissa textsegment för betraktande. Analysen är i många
avseenden komplex med många trådar att dra i. Som beskrevs i kapitlets
inledning är det inte en sammanslagen och harmonierande analys som
eftersträvats utan en kontrasterande sådan. Som avslutning ska därför några
exempel tas upp för att ytterligare visa på hur de olika tolkningsramarna kan
användas som redskap för kontrasterande förståelser. Först ska dock en
summering göras där perspektivens poänger lyfts fram.

Perspektivens poänger

Om miljöhandböckerna läses utifrån begreppet ekologisk modernisering har
det visats att fostransprojektet kan förstås som en del av ett samhälleligt
sammanhang där det visserligen talas om förändring, men där inställningen
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samtidigt är ambivalent. En förändring behöver inte alls vara genomgripande
och hastig utan snarare begränsad och putsad. Fostransprojektet framstår
som ett försiktigt reformprojekt som det är frivilligt att delta i. Idén om
konsumentmakt vilar på en tilltro till marknadsprinciper och
miljöhandböckernas instruktioner visar på en tilltro till en administrativ
reglering av befolkningen. Inom ramen för detta synsätt finns inget egentligt
behov av någon dramatisk förändring eftersom miljöproblemen kan lösas
inom det nuvarande samhällssystemets ramar.

Om man läser miljöhandböckerna utifrån begreppet styrbarhetsmentalitet
framträder istället en annan bild. Handbokstexterna kan då förstås som en
del av en vidare samhällelig modern styrningspraktik som verkar i en
riktning mot en alltmer genomdisciplinerad tillvaro och ett alltmer
självreglerande subjekt. Fostransprojektet kan då förstås som en strävan efter
reglering av tankar, handlingar in i minsta detalj samt ett införlivande av
tankesätt så att de fastnar i ryggmärgen, blir instinktiva och spontana.
Oavsett vad saken gäller förpackas uppmaningar och instruktioner i en
liknande form, med den generella utgångspunkten att förändring främst sker
genom positiva subjektifikationsprocesser.

Skiftar man till en läsning utifrån begreppet risksamhälle framstår
fostransprojektet som en del av en kollektivt uttryckt samhällsexistentiell oro
samt en lösning på en alltför farofylld och komplex verklighet. Förändringen
handlar här i mångt och mycket om att bringa ordning, tillit och stabilitet
till världen. Handbokstexterna kan med andra ord ses som ett led i att råda
bot på vilsenhet, alienation, rädsla, osäkerhet. Talet om förändring kan
således förstås på flera olika sätt. Men vilka poänger finns med att anlägga de
olika perspektiven?

Läsningen med avseende på ekologisk modernisering är framförallt
betydelsefull eftersom det visar på frånvaron av politisk analys. Betonandet
av små, frivilliga och enkla handlingar kan bidra till att framhäva det lilla och
obetydliga och dölja stora fundamentala frågor. Det kan även bidra till
miljöfrågans avpolitisering, på så vis att det kan dölja konflikt och framhäva
konsensus. Att konsumentpositionen upptar en sådan stor plats är också värt
att problematisera. Det finns en viktig distinktion mellan politisk makt och
konsumentmakt, i den meningen att konsumenten är mäktig enbart i kraft
av sina tillgångar.

Begreppet styrbarhetsmentalitet hjälper till att perspektivera handboks-
texterna genom att visa att talet om förändring inte är något unikt utan kan
ses som en del i en vidare samhällskontext där paralleller kan dras till andra
fostransprojekt riktade till allmänheten. Kanske kan det sägas att
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konstruktionen av miljömedvetenhet därmed sitter ihop med andra
subjektspositioner och identiteter som formas. Detta är i så fall viktigt att se
och viktigt att ge akt på. Sättet att tala som används för att skapa
miljömedvetna människor sker enligt en bekant form som blir än mer
normaliserad i och med att ytterligare ett område (miljö) läggs till de redan
befintliga: hälsa, hygien, motion, utbildning och så vidare.

En läsning utifrån begreppet risksamhälle slutligen, pekar på det något
omöjligt i miljömedvetenheten såsom den konstrueras, då det framstår som
svårt för den enskilde att omfatta allt – förstå allt – förhålla sig till allt.
Miljömedvetenheten leder mot en vidgad värld, men är den möjlig och
önskvärd? Är miljömedvetenheten möjlig inom ramen för enskilda
människors liv och ansträngningar?

Kontrasterande exempel

Att läsa miljöhandböckerna utifrån de tre perspektiven har inneburit att gå
fram och tillbaka, pröva olika sätt att vrida och vända. Det har dels handlat
om att se till större helheter, men också till små innehållsliga textfragment.
Avslutningsvis ska några exempel lyftas fram för att visa hur alla tre
perspektiv kan användas för att belysa en och samma textföreteelse. Två
uttrycksformer som är dominerande för textvärlden i sin helhet har valts ut
för närmare betraktande. Den första är pronomenet vi och den andra är
relativiserande uttryck.  Den sistnämnda har hitintills inte tagits upp men vad
som avses är den rikliga förekomsten av uttryck som så långt du kan, undvik
helst, så ofta som möjligt, inte i onödan, när det går.

Beträffande pronomenet vi har redan sagts att det är frekvent förekommande
i miljöhandböckerna. En observant avhandlingsläsare kanske redan har
reflekterat över de många olika sätt av vi-användningen som återfinns i de
citat som presenterats. En läsning av vi-användningen med ekologisk
modernisering i åtanke kan uppenbara följande innebörder. Det har
beskrivits hur vi:et kollektiviserar läsaren som konsument och positionerar
denne som delaktig i både problem och lösningar. Det har också visats hur
läsaren görs till en del av ett annat vi, vi svenskar. De många referenserna till
Sverige gör att miljön framstår som ett nytt modernt nationellt projekt. Här
är det också tänkvärt att anknyta till Göran Pärssons tal om ett nytt Grönt
folkhem. Om istället styrbarhetsmentalitet bildar tolkningsram har det bland
annat visats hur vi:et kan tolkas som normaliserande när det används i
bemärkelsen Alla bryr vi oss om miljön. Läsaren kan dessutom genom vi:et i
vissa textpasager införlivas i en form av kollektiv biktning Vi är många som
handlar mot bättre vetande. En tolkning av vi-förekomsten enligt
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risksamhällesramen kan ytterligare visa på ett sätt att förstå.
Kollektiviserandet kan då sägas handla om att inkludera alla i ett gemensamt
öde, i en risksituation som ingen kan komma undan. Vi vet inte vad vi ska
göra men vi måste göra något.

När det gäller så kallade relativiserande uttryck som exempelvis så mycket som
du kan, bara det nödvändiga, om möjligt, är även de möjliga att läsas med de
tre olika glasögonen. Med hjälp av begreppet ekologisk modernisering kan
de relativiserade uttrycken tolkas som en kravlöshet beträffande de
handlingar som föreslås. Det lämnar öppet för läsaren att anpassa
miljöbeteendet till den egna vardagen, och uppmanar till egen bedömning
om vad som är lämpligt. De kan därmed sägas erbjuda en frihet för läsaren
att själv välja ansträngningningsgrad. Skiftas perspektivet över till
styrbarhetsmentalitet kan förekomsten av relativiserade uttryck sägas bidra
till att forma ett ständigt aktivt inre omdöme. Den täta förekomsten av dessa
göra att avvägningar och avgöranden i hög utsträckning lämnas åt den
enskilde, vilket gör att de kan ses som en del av en sorts självteknologi. Även
här framstår frihetsaspekten som central. Slutligen kan en tolkning med
avseende på risksamhällesbegreppet göra att de relativiserade uttrycken kan
läsas såsom varandes desperata. Situationen framställs som akut och det
bråskar att göra något. Uppmaningen till att på olika sätt agera
ackompanjeras genom de relativa utttycken med ett antagande om att det är
svårt och problematiskt på olika sätt. Därav göra vad som möjligt är i den
komplicerade situation som råder.
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V. AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Att skriva en avhandling är som att ge sig ut på en lång resa utan att
någonsin kunna återvända. Det går visserligen att erinra sig de inledande
funderingarna och de första trevande frågorna som ställdes men det går inte
att komma tillbaka till samma punkt. Förståelsen har helt skiftat skepnad.
Det här avhandlingsarbetet har inte resulterat i någon hemkomst i form av
en trygg förvissning om hur det egentligen ligger till eller ett ”lyckligt slut”
som det går att slå sig till ro med. Likväl har arbetet kommit till en punkt där
det är lämpligt att stanna upp och summera forskningsprojektet men också
att inviga andra i de tankar och i den kunskapsprocess som pågått.

Avhandlingens kapitel handlar om att besvara olika frågor men kan också
sägas avspegla en kronologi i själva arbetsprocessen. I det första kapitlet
utarbetades ett vetenskapsfilosofiskt ramverk för metod och analys, en sorts
bas för såväl frågeställningar som val av empiriskt material. I det andra
kapitlet skedde det första närmandet till det empiriska materialet med hjälp
av en kontextuell analys av böckerna som företeelse. I det tredje kapitlet
behandlades själva innehållet utifrån de frågor som ställts och svaren
sammanfattades i form av en syntes, i vilken huvudfrågan om vilka
människor som ska formas besvarades. Det fjärde kapitlet ägnades sedan åt
att från olika vinklar ge perspektiv på det framskrivna fostransprojektet, och
framförallt begripliggöra textvärlden mot bakgrund av det frekventa tal om
livsstilsförändring som så ofta hörts i samhällsdebatten. Detta har alltså varit
de steg eller delar som byggt upp avhandlingen. I det femte och avslutande
kapitlet är det dags att knyta ihop säcken och diskutera resultat och
tillvägagångssätt. Vilken typ av kunskap bidrar avhandlingen med? Skulle
något kunna göras på ett annat sätt? Dessutom riktas en blick framåt. Vad
kan den här studien leda vidare till? Diskussionen förs under två huvud-
rubriker: Bidrag till kunskapsfältet respektive Fortsatt forskning.

Bidrag till kunskapsfältet

För att besvara den första frågan ska först återknytas till grundpelarna som
formar kunskapsfältet; pedagogik, diskursanalys och miljöfrågor. Därtill
också till det kunskapsintresse, det vill säga den idé om kunskapens relevans
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som ligger bakom studien. För den kanske främsta styrkan med
avhandlingsarbetet, är som jag ser det, forskningsfrågornas karaktär och
inriktning. Kombinationen av element har gjort att uppmärksamhet hamnat
på en tidigare om inte en blind så en ganska suddig fläck. Detta inte sagt
med utgångspunkt i ett encyklopediskt kunskapsideal där denna avhandling
bidrar med ytterligare en pusselbit, utan helt enkelt eftersom området är
förhållandevis outforskat och att det därför ligger en stor potential i att
belysa det från flera olika håll. Det som åsyftas är alltså själva idén att lyfta på
locket till föreställningarna om miljömedvetenhet och se vad som finns däri i
form av ideal, subjektspositioner och argument. Men också att i detta se
vilket språkbruk som används när det gäller att fostra och förändra
människor till att bli miljömedvetna.

Forskningsfältet är angeläget eftersom det kan bidra till en ökad
språkmedvetenhet och leda till att det i vetenskaplig men även i annan
samhällsdebatt ställs nya frågor av typen: Varför talas det på ett visst vis?
Finns det alternativa sätt att uttrycka sig på? Förhoppningen är att en läsare
som följt med genom alla avhandlingens sidor kommer att lyssna på talet om
miljömedvetenhet och talet om förändring på ett mer intensivt och
reflekterande sätt än tidigare, och även fundera mer noggrant över hur man
själv uttrycker sig och varför. Det är kanske otidsenligt att tala om
kunskapssintresse, men det kan dock vara värdefullt när det gäller att
synliggöra forskningens relation till samhället, alltså för att på ett
övergripande plan motivera den ansats som valts.  Som framgår av förordet
är ämnesvalet inte plockat ur luften utan härrör från utgångspunkten att
miljöfrågor är något av det viktigaste att ta sig an. Inom en pedagogik-
vetenskaplig ram innebär det att bidraget främst måste handla om att visa på
möjliga förståelser samt att skapa redskap för att problematisera invanda
föreställningar och förgivettaganden. Som visats i avhandlingen är detta
betydelsefullt inte minst för att det förefaller finnas många teman och
uttrycksformer som dominerar när det talas om människors förändring i
relation till miljöproblemen.

En gemensam diskurs

Det är kanske i slutskedet på avhandlingsarbetet som det varit som allra mest
spännande att arbeta med forskningsfrågorna. Orsaken är att miljö, och i
synnerhet klimatfrågan, nu dagligen diskuteras i olika medier. Det
förekommer mängder av olika uttalanden om vad människor bör respektive
inte bör göra i miljöns namn. Det som gör den nuvarande debatten så
intressant är att mycket som iakttagits och beskrivits inom ramen för den här
studien även präglar de samtal och diskusisoner som nu äger rum. 100 sätt
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att rädda världen från 2007 som ingår i det analyserade textmaterialet
uppvisar språk- och uttrycksmässigt många likheter med de tidigare titlarna.
Och det går att argumentera för att dagens mediala tal om miljömedvetenhet
i många avseenden påminner om språkbruket i den handboksflora som
utgivits för tio år sedan eller mer. Efter att analysen har färdigställts har jag
fått kännedom om ännu en nyutgiven handbok, Klimatsmart (Persson,
Sjöström & Johnsson, 2007). En snabb genomläsning bekräftar bilden. Även
där förekommer många av de innehållsliga teman och uttrycksformer som
lyfts fram i den här studien. Här är bara ett exempel:

”PÅVERKA! Den viktigaste klimatfrågan börjar nu, med dig själv. Du kan

påverka. Du kan kräva förändringar. Här är utmaningarna som bara har

vinnare! UTMANA DIG SJÄLV! Ställ dig själv mot väggen! Flytta fram målen

bit för bit. Ge klimatlöfte. Handla klimatvänligt. Res klimatvänligt. Bo

klimatvänligt. Ställ dig själv frågor! Vad är nödvändigt och vad är onödigt när

det gäller resor och nya prylar? När du handlar, ställ dig frågan: Behöver jag

verkligen det här?” (s. 140-141)

Efter påverkandet av ”dig själv” följer även även korta resonemang och
förslag under andra rubriker: Påverka dina grannar, påverka dina vänner,
påverka din arbetsplats och dina arbetskamrater, påverka din skola och dina
skolkamrater, påverka dina inköp, påverka politiker.

Det mest anmärkningsvärda resultatet som läsningen av miljöhandböckerna
gett är alltså upptäckten av att de delar så många gemensamma drag.
Uppenbarligen finns det inom miljömedvetenhetsdiskursen gemensamma
etablerade sätt att uttrycka sig på som texterna är en del av och bygger vidare
på. Många uttrycksformer går igen (enskilda ord och formuleringar) men
också hela sätt att uttrycka sig på (teman). Att det förhåller sig på det viset
beror inte på att det är de naturliga och enda sätten att tala på, utan i
enlighet med studiens utgångspunkter måste det förstås som resultatet av just
en social konstruktionsprocess. Existensen av samstämmiga uttrycksformer
tyder på att det inom miljömedvetenhetsdiskursen finns försanthållanden
som inte alterneras eller ifrågasätts.

Att enbart studera och presentera gemensamheter kan vara en fara på så vis
att textvärlden kan framstå som mer samstämmig än vad den egentligen är.
Därför ska här poängteras att de separata miljöhandböckerna visst uppvisar
många skillnader. De är inte en och samma bok utan har olika fokus och
riktar sig till olika målgrupper. Det är dessutom ett stort tidsmässigt spann
mellan den första och den sist utgivna boken. De har olika avsändare och
lägger tyngdpunkten på olika saker. En del miljöhandböcker framstår som
mer radikala medan andra skulle kunna beskrivas som mer försiktiga och
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systembevarande. Det tänkvärda är emellertid att de trots alla olikheter
uppvisar så många gemensamheter. Att studera uttrycksformer och teman
som går igen hos många kan säga något om diskursiva konstruktioner som är
svårt att få korn på dagligdags. Men det måste också sägas att att studera det
förgivettagna innebär svårigheter. Att förfrämliga sig inför något närliggande
är inte helt lätt. Därför är det återigen viktigt att understryka att föreliggande
studie enbart är ett försök att närma sig problemområdet som bör
kompletteras med flera försök, fler ögon och fler perspektiv.

Avhandlingen handlar om väldigt mycket, vilket delvis kan ses som ett
resultat av det angreppssätt som valts. Det sätt som den är skriven på och
användandet av pluralistisk tolkningsmodell där olika aspekter lyfts fram och
även ställts mot varandra gör att det inte finns ett resultat som går att skriva
fram tydligt och koncist. Snarare går det att lyfta fram en mängd olika
slutsatser och intressanta iaktagelser. Detta ligger dock i linje med det
tidigare beskrivna kunskapsintresset och viljan att finna nya redskap för att
analysera och tänka kring de frågor som avhandlingen belyser. Här vill jag
även anknyta till kapitel ett och den där refererade beskrivningen av
önskvärd forskning som (Alvesson & Deetz, 2000) presenterat: öppen,
tolkande, kontextuell, språkligt känslig, där i synnerhet den första
dimensionen öppenhet kan sägas ha väglett avhandlingsarbetet. Forskningen
har i det här kunskapsprojektet handlat om att öppna upp empirin, och visa
på några möjliga men inte fastlåsta förståelser. Naturligtvis bär ett sådant
tillvägagångssätt med sig både fördelar och nackdelar. Det som vinns i bredd
och infallsrikedom förloras i djup. Det har också förekommit stunder där
komplexiteten tett sig övermäktig och där alltihop känts som en dum idé.
Samtidigt har just mångfalden av olika läsningar gjort arbetet mer intressant
och dynamiskt än att till exempel välja ut något visst spår. Valet att studera
textvärldens gemensamma drag kan motiveras på det sätt som beskrivits ovan
men det har även möjliggjort ett pluralistiskt angreppssätt utan att
komplexiteten skulle skena iväg alltför långt.

Miljömedvetenhet och miljömedvetna människor

Avhandlingen behandlar miljömedvetenhet som diskursivt fostransprojekt,
vilket kan sägas inrymma två dimensioner. Den handlar dels om vilka
miljömedvetna människor som ska formas, men även i någon mening om
vilken sorts miljömedvetenhet som ska bli till. Vid det första bekantandet
med miljöhandböckernas innehåll blev det uppenbart att rådgivningen inte
bara omfattade handfasta förslag på vad som bör göras utan även anvisningar
om hur människor bör förhålla sig. Det blev klart att utsagor om tankar och
känslor samt andra kompletterande resonemang upptar ett betydande
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utrymme i denna textvärld. Annorlunda uttryckt kan det sägas att det
miljövänliga handlandet inte står för sig själv utan vävs in i ett sammanhang,
där det dramatiseras, förklaras och motiveras. Här vill jag instämma med
Mårdsjö (1992) som konstaterar att handböcker ofta övergår från att stödja
handen till att stödja tanken. I avhandlingen har det argumenterats för att
fostransprojektet handlar om att forma balanserande, perspektiverande och
motiverande subjekt, alltså subjekt som är medvetna på ett visst vis.
Intressant är att denna medvetenhet inte bara inramar det påbjudna
handlandet, utan också finns inflätat i handlandet som sådant. Önskvärda
beteenden förutsätter människor som söker sammanhang – perspektiverar,
gör avvägningar – balanserar och förhåller sig aktivt – motiverar. Det här kan
exemplifieras genom följande citat:

”Avfallet. Bestäm dig för att inget ska kastas i soptunnan på en månad. Ställ

gärna undan soptunnan, om du har en sådan, så att du inte frestas. Tänk igenom

varje föremål du vill bli av med. Förhör dina sopor! Var kommer det ifrån, vad

består det av, vart kan det ta vägen, kan det återbrukas eller återvinnas, kan det

gå in i det ekologiska kretsloppet igen? Hade det överhuvudtaget behövt uppstå

osv. Ordna en utställning av det du inte kan göra något vettigt av och ta lärdom.”

(HFVE, s. 43)

Här kan man se att det först och främst handlar om att bestämma sig – vara
motiverad. Nästa steg är att tänka igenom och härleda – perspektivera.
Inflätat i detta finns även ett balanserande i form av ett problematiserande av
ett behov. (Hade soporna behövt uppstå?). Det är också tänkvärt att det inte
alltid med tydlighet framgår vad som ska göras, utan det miljövänliga
beteendet såsom det porträtteras kräver ett visst inre förhållningssätt. I citatet
som följer är det ett balanserande subjekt som förutsätts.

”Hur ofta och hur mycket är lagom? Vilken bilvård är nödvändig? Och vilken

bilvård är mer för att vi vill glänsa – i dubbel bemärkelse – bland grannar och

arbetskamrater? Du får räkna ut en lagomnivå själv. Låt oss gissa att många

bilägare lägger ner onödigt mycket jobb och pengar (totalt lägger vi cirka en

miljard kronor per år på bilvård!) på att putsa sin bil, medan andra struntar i

bilvården så att bilen förstörs i förtid. Ingen av dessa attityder är särskilt lyckad

från miljösynpunkt.” (NHM, s. 159)

Fostansprojektet kan alltså sägas gå ut på att skapa balanserande,
perspektiverande och motiverande subjekt. I och med detta besvaras frågan
om vilka människor som ska formas. Att förstå den miljömedvetenhet som
skapas handlar om hur det framskrivna fostransprojektet ska förstås. Här vill
jag argumentera för att fostransprojektet blir begripligt i ett samhälleligt
sammanhang där just den här specifika formen av individuell medvetenhet
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behövs. Där människors beteenden inte ska regleras genom raka restriktioner
och tvång, utan där det istället fästs stor vikt vid frihet och frivillighet. Om
utsläppsrätter skulle följas av konsumtionsrätter, skulle behovet av
miljömedvetenhet vara lika stort då? Om miljövänligheten skulle uttryckas i
absoluta tal och preciseras i exakta handlingsangivelser skulle det kanske inte
vara aktuellt med just handböcker, utan kanske hellre regelsamlingar och
ransoneringssystem. Det är visserligen i teorin tänkbart att lagstifta bort fria
flygresor, fritt bilåkande och fri konsumtion men det är helt oförenligt med
samhällets grundpremisser. Att konsumera vad man vill, när man vill och
hur mycket man vill är en central idé i samhället som det ser ut idag. I det
här avseendet går läsningen genom begreppen ekologisk modernisering och
styrbarhetsmentalitet ihop. Den ekologiska moderniseringens tilltro till
ekonomi och teknik, till marknad och vetenskap, hänger ihop med
föreställningen om fria individuella subjekt, en föreställning som också bildar
grund för demokratiskt styrelseskick och lagstiftning. Styrbarhets-
mentaliteten formas i ett sammanhang där frihetsaspekter framhävs och där
det finns en frånvaro av restriktioner och tvång, där styrningen övergått från
att vara något yttre och grunda sig i tydliga klara angivelser till att bli något
inre och handla om individens egen självreglering. Fostransprojektet framstår
i det här ljuset som individualistiskt. Det riktar sig till individer och talar till
dem i egenskap av fria soch självständiga människor. Det innebär emellertid
också att alla, var och en för sig måste uppfinna miljömedvetenhetshjulet och
ge det en egen innebörd. Anpassa det efter sitt eget liv och sina egna
förutsättningar.

Läsningen med hjälp av begreppet risksamhälle gör att medvetandeskapandet
i den tappning som här beskrivits kan begripliggöras på ett annat sätt vilket
också leder fram mot en form av individualism. Om samhället konstrueras
som komplext och riskfyllt, och att det därigenom anses som svårt att veta
vad som bör göras ägnas stor ansträngning åt att hantera den osäkerhet och
förvirring som råder. Att fostransprojektet handlar om medvetandeskapande
på detta specifika sätt resulterar i att varje människa måste erhålla en egen
överblick och bilda sig en egen uppfattning. Att förhålla sig självständigt
(balansera, perspektivera, motivera) blir viktigt när ingen egentligen tror sig
veta, men där det samtidigt föreligger en komplicerad och farofylld situation
som måste hanteras. Något tydligt och klart recept står inte att finna och det
blir därför upp till var och en att tänka och förhålla sig på sitt eget vis.

 Fortsatt forskning

Miljöhandböckerna utgör en rik textkälla för diskursanalys och det är svårt
att bli klar med ett sådant inspirerande material. Texterna tangerar
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innehållsligen en mängd centrala berättelseteman: Livet på jorden och
tillvarons mening, samhällsförändring, vardagens gestaltning, relationer
mellan människa och samhälle, mellan människa och natur, mellan natur
och samhälle, samt människor emellan. De berör frågor om ekonomi,
fördelning, hushållning, men också andra sociala fält som religion och
politik. Detta medför att det är ett både intressant och komplicerat område
att närma sig som forskare. Under arbetets gång är det flera nya idéer och
infallsvinklar som uppstått. Här ska presenteras några uppslag som det
förefaller vara betydelsefullt att gå vidare med.

Givet denna studies inriktning har det varit nödvändigt att ha ett
förhållandevis stort textmaterial för att kunna identifiera gemensamheter. Ett
tillvägagångssätt som öppnar sig när denna grund är lagd är dock att
genomföra fler närläsningar men med färre texter. Att som i det inledande
analysexemplet med svampplockaren i trollskogen ta startpunkt i mindre
utsnitt och se hur olika teman och uttrycksformer finns närvarande i en och
samma text. Vad som föreslås är alltså att vända på tillvägagångssättet för att
därigenom synliggöra hur olika innehållsliga teman och uttrycksformer
sammanvävs. Detta för att ytterligare styrka och vidimera det resultat som
skrivits fram.

Miljöhandböckerna har framhållits som det kanske allra mest centrala
empiriska materialet i relation till avhandlingens frågeställningar.  Det är
emellertid inte det enda möjliga när det gäller att studera
miljömedvetenhetsdiskursen, utan det finns en mängd närliggande texter
som väntar på att beforskas. Vid insamlandet av det empiriska materialet
upptäcktes omfattande litteratur vid sidan av den rent instruerande och
handbokslika. Informationskampanjer, läromedel, artiklar, reklam och andra
texter som undervisar och informerar om hur människor bör tänka, resonera
och agera i relation till miljöfrågan. Det har flera gånger poängterats hur
mycket som just nu skrivs och publiceras, men det finns även mycket skrivet
tidigare. Detta omfattande samtal om miljömedvetenhet som pågått från 60-
talet och framåt är i behov av analys, reflektion och kritisk uppmärksamhet.
Det är dels intressant att gå vidare och med avhandlingens resultat som
utgångspunkt studera homogeniteten även i andra texter inom ett vidare fält,
men det kanske allra mest lockande forskningstemat är att även studera
miljömedvetenhetsdiskursens heterogenitet och diskontinuiteter. Miljö-
medvetenhetsdiskursens förändring över tid är ett angeläget tema, men det är
också betydelsefullt att studera diskursens heterogenitet i syfte att syliggöra
olika positioner, det vill säga inte studera miljömedvetenhet som ett
fostransprojekt utan som flera, kämpandes om företräde.
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Ett sista förslag på fortsatt forskning är att med hjälp av ett diskursanalytiskt
perspektiv närmare studera och problematisera konstruerandet och
konstruktionen av miljömedvetna unga människor. I avhandlingen har
ämnet tangerats men inte givits något betydande utrymme. En sådan studie
skulle vara intressant dels eftersom det finns många spännande textmaterial
att utgå ifrån men också för att det förefaller vara en förgivettaget synsätt att
barn utgör en viktig målgrupp för olika miljöfostrande insatser.
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SUMMARY

During recent decades of public discussion concerning environmental
problems there has been much talk about the need of change of peoples
attitudes, values and behaviour. When the environmental problems were first
considered, they were for the main part regarded as very separate problems,
caused by lack of sufficient knowledge or simply by an unlucky accident or
system failure. From that, the ”environmental question” has more and more
been regarded as a complex of technical problems that has to do with society
as a whole and which, therefore, represents a general call for change that
includes and often emphasizes changes of everyday life-style. The main
purpose with this thesis has been, in the light of this common talk of need
for change, to analyse environmental cosciousness as a project of education
by means of eludicating its discursive construction.

The empirical material consists of 18 environmental handbooks that have
been published in Sweden between the years 1976-2007 of which 13
appeared between the years 1988-1995. These 18 handbooks collectively
constitutes a textual world by which the construction of environmental
consciousness can be analysed. In this context environmental handbooks are
to be regarded as key documents since, exhaustively and concretely, they
offer accounts of what changes of attitudes and everyday life are desirable.

The concrete issues tackled in this research have been of two kinds: questions
about the environmental handbooks and questions about their social
context. In dealing with the first issue the task has been to answer the
question: What kind of individual is to be shaped by these handbooks? This
question has been devided into three parts: The first deals with the question
about which ideals are foreshadowed in the texts. The second is about what
subject positions and arenas arise from these ideals, and the third focuses on
what changes of ways of thinking and behaviour are required for these ideals
to be realised. When it comes to the issue concerning general perspectives on
the environmental handbook, two main questions have been adressed. The
first has sought to gain a deeper understanding of the meaning of these texts.
How it is possible to understand their overall existenses and their scope? The
other question seeks to understand them in the context of promoting social
and historical change. How it is possible to understand the handbooks as an
educational project devoted to social change?
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In this study the handbooks have been treated on an overall level, as a single
corpus or genre of texts with its own different distinctive features. Thus, the
handbooks represent a textual world. This interest sprung initially from the
discovery of many similarities between the texts. Concentration on the
homogenious features of the handbooks is important in the light of the
assumption that common themes and ways of expression are likely to
dominate in the shaping of social norms and beliefs. Themes and expressions
that recur can also indicate the existence of presumptions that are seldom
rendered conscious and questioned. Therefore it is important to highlight
repeated linguistic and thematic patterns regarding the construction of
environmental consciousness and the formation of the environmentally
conscious human.

This study has used discourse analysis as the basic scientific method. This
means of studing environmental consciousness as a discursive construction
springs from the social constructivist viewpoint. Social life, with its values
and norms, is built up by and through language. In understanding the
rearing, education and formation of people it is therefore important to
examine how linguistic categories and forms of expression are created,
maintained, reproduced and altered. The position of discourse analysis is,
one could say, that the world becomes visible and understandable through
discourses, i.e. linguistic patterns and ways of talking. This very deep
understanding of the concept of discourse makes it a complex term and hard
to grasp in all its possible meanings. Discourse has nevertheless in this thesis
been reserved to mean the result of a process of demarcation: the textual
world of the handbooks is, thus, a distinct discourse.

In the analysis of this material, this textual world, I have tried to look at the
material both through its what-aspect and through the how-aspect. Reading
from the what-aspect means to read with the above described issues:
questions about the handbooks and their common themes. Reading with the
how-aspect means to try to distinguish different forms of expression. At first
the handbooks were read with these basic questions, and later they were
subjected to more substained forms of interpretation. The overall purpose of
the research has been to reach a deeper understanding of educational projects
which aim to foster environmental consciousness.

The environmental handbook in its social context

The first part of the research work has, in accordance with the above, been to
understand the existence of the environmental handbooks as such. This has
meant looking at the handbooks in the light of three different perspectives,
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or as I would prefer to say, contextual stories. The first is to review them in
terms of how they relate to the emergence of environmental problems and to
how these problems have been redefined over time. This contextual story is a
description of how environmental problems have been incorporated in
modern societys´ ways of thinking about its economical growth and
technological development. Environmental problems, at first regarded as
local, separate and specific problems, were gradually connected together into
a single, diffuse and general complex of problems, that threaten the survival
of the whole planet. The 1970´s were charactarised by debates concerning
basic things such as natural resources, energy provision, and above all nuclear
power. To this extent, handbooks emerged at a time when individuals´
ordinary ways of living has recieved increasing attention in social research,
the media and politics. This contextual story was also influenced in the
1980´s by an influential report Our Common Future, often known as the
Bruntland Report  and, later, by discussions surrounding a UN conference in
Rio 1992 and the document Agenda 21. Environmental problems merged
with life-style issues. In accordance with this ”individualisation” of the
environmental question new concepts emerged: ecological modernisation and
sustainable development.

The second contextual story followed by the handbooks takes its departure
fom the concept of democratic enlightenment. It shows how the handbooks
can be understood as part of a long swedish tradition of enlightenment and
social improvement. In some cases the swedish state has been the originator
of such achievements, and in other cases the initiative has come from other
types of organisations, including mass movements. Body and health,
hygiene, thrift, rational consumption and relations with nature are all
examples of areas of popular debate and enlightenment. It is worth noting
here that, throughout this period, the home and domestic matters have also
been the focus of educational attention (e.g. in school programmes).
Environmental handbooks, therefore, can be seen as an extension of an
already well-established way of solving social problems and also as a well-
used form of social communication.

The third story is related to the others because it has arisen from debates
about environmental problems and popular enlightenment. It is a contextual
story about modernity as a problematic social formation. One theme in this
third story surrounds the realtionship between science and social progress,
both in the sense of accumulation of knowledge and in the sense of making
the world a better place. Science can well be regarded with optimism or
pessimism, as part of modernity´s solution, or part of its problem. Reading
the handbooks with this narrative in mind renders them both optimistic and
pessimistic. On one hand they can be regarded as assuming societys´ ability
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to solve environmental problems through reform projects which turn human
society in the direction of sustainable development. What has gone wrong in
building the welfare state can, that is, be corrected by means of knowledge,
information and a common and general attendance to the reforms. On the
other hand the handbooks can be seen as symbolising doubt and distrust
about the correctness of actions proposed for sustainable development. The
handbooks can, in other words, be understood in the light of a social context
where present and future life is portrayed as potentially dangerous and
impossible to predict. The existence of environmental handbooks can then
be seen as an expression of a life situation where contrasting solutions have
not only attracted much attention  but also fostered  insecurity about what is
to be done.

Questions to the handbooks: The environmental handbook as an
educational project

The second part of the research is a study of the content of the handbooks
from the point of view of the general question: What kind of
environmentally-conscious individuals is to be formed? And how? The
handbooks show several common themes both concerning the content and
ways of expression. This makes it possible to distinguish, on a discursive
level, a coherent educational project. Chapter three presents an extensive set
of citations that supports the argument.

To begin with, it is possible to distinguish an aspect of the project which
strives to form a subject with motivation, who can initiate a process of
personal change and, as this process continues and deepens, motivate others
to do the same. Readers are encouraged to become a voice for the
environment that discusses, argues, challenges and, in the process, creates
new opinions. Environmentally-conscious members of society should place
themselves in an active position and take their own initiatives. They should
adopt environmental problems as their own and try to find own solutions.
Change is depicted as a personal challenge which the reader should accept:
Everybody is nowadays concerned about the environment. Become a part of
something big!  There´s a lot you can win by doing this; a better economy,
better health and a more meaningfull and harmonic personal life.

Secondly, there is an aspect of the educational project that aims at revising
the subjects way of living, their choices and actions. Readers are told to
adopt an investigative attitude to the surrounding world and to try and
cultivate specific cognitive properties such as being watchful, thoghtful and
suspicious. Reader are also told to aim always at learning more and more
about the environment. They should constantly question everything in the
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surrounding world with the intention of understanding the world better and,
as a result, understanding how their own actions affects the wider world. The
texts of the handbooks urges readers to reveal things that are not usually
recognised by everyday observers, in order to expose a reality which is hidden
behind routine understanding of the world. In the first place, this entails
understanding processes of production and distribution but it also concerns
other types of relations. Environmental consciousness should, in other
words, open up and broaden the spectrum of perception, allowing handbook
readers to be researchers or detectives. The readers´ objective is
understanding how life is linked with nature and society as a whole, both in
its technical or material aspect and in its social and historical aspects.

Thirdly, the educational project embedded in the handbook texts strives to
form subjects who can find a balance point between the tensions,
contradictions and other polarities of modern living. Subjects should look at
themselves as responsible for and involved in both problems and solutions.
They are expected to identify themselves both as environmental criminals
and environmental heroes. They must be able to separate right from wrong,
wisdom from madness and, above all, to find a way of relating themselves
reflexively to the own efforts, to what is worth striving for and to what
should be eschewed. Through the handbooks, readers are being instructed as
consumers who are careful in making descisions. Equally, readers are also
told to avoid extreme positions, to place their own expectations about
sustainability on a suitable level and to learn how to come to terms with
feelings of disappointment, guilt and failure. Conventional ways of living,
charactarized by routine behaviour, must be challenged and habits which are
not usually reflected upon should be replaced by habits that have been
carefully considered. But is this easy or difficult? Is it something that
demands much or just a little effort? In answering such questions, the overall
picture of the textual world of the handbooks tends to be ambigious. Some
texts claim it is easy to become an environment hero, while other texts
suggest it is almost impossible to obtain real sustainability.

Perspectives on the environmental handbook

The third and last part of the research described in this dissertation relates to
understanding the environmental handbooks in an even broader context –
their relationship to theories of social change. A pluralistic model of
interpretataion has been used, consisting of three different ways of
interpreting the material. Each one of these can be regarded as a
development of the three contextual stories discussed above. The broader
contexts used in this part of the analysis are those of ecological
modernisation, governmentality and the risksociety. These standpoints are
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contrasted as a means of understanding the formation of the environmental
subject, according to the textual world of handbooks.

In the first interpretation the environmental subject can be described as
light-green. The colour metaphor indicates that the suggested change isn´t
very drastic but based on slow and careful change. The central concept,
ecological modernisation, relates to maintaing the status quo. At the same time
as the handbooks speak about change, they stress the importance of these
changes being voluntary, with everyone moving in their own tempo. If
everyone follows some simple advice and changes their everyday routines just
a little, then environmental problems can be solved within the current social
and political framework. That is, the existing ways of organising the
economy, politics, production and consumption can be retained. The
environmental question, therefore, doesn´t threaten prevailing ideas about
the division of power, economic growth and technological development. On
the contrary, the ideals and methods of modern society are compatible with
solving environmental problems. Something which justifies this reading of
the handbooks is their frequent talk about market solutions and their
presumption that their readers merely operate as consumers. Consumers
have power by virtue of their social position. When they act in a public
arena, is it almost exclusively in terms of actions which are based on single-
question issues.  When it comes to seeking information and understanding
about what is going on in the world, the hanbooks seldom suggest that their
readers engage in economical or political analysis. Hence the light-green
colouring of ecological modernisation.

In the governmentality interpretation, the educational project is described as
focusing upon a transformation of everyday micropractices. Starting from a
conceptual framework popularised by Michel Foucault, the educational
project of environmentalism has, perhaps, a darker green colouration. There
is much to be considered and changed. This view of environmentalism
maintains that the reader does not have to remember every detail. What is
important, however, is the acceptance and bodily incorporation of certain
basic principles. The goal is that environmental action should come
intuitively and spontaneously, and that these environmentalist ideals are
incorporated into the subject’s body. Words like eyes, brain and spine fit
easily with this outlook. The concept governmentality also fits this analysis,
which relates a process of exercising power based on normalisaion and self-
control and where freedom functions via a so-called positive subjectification
process. Instead of giving explicit instructions or prohibitions, power is
exercised by making people themselves want to do something and, moreover,
actively take part of the change process. In the handbooks, therefore,
expressions of mandatory or compulsory action are absent. Instead readers
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are tempted by expressions like become a part of the soluton and be with and
save the world. The texts offers images of more meaningfull identities which
are accompanied by positive side-effects: better economy and health and a
more interesting and substantial way of life. There is also the promise of
becoming a member of the fellowship of those who do something, as
opposed to those whose actions only burden the environment. The reader is
told to be creative, to engage in environmental questions as an individual.
What society needs is not rule-followers but active subjects who are able to
take their own initiative, and who independently research and develop new
solutions. The struggle to save the earth is described as a struggle of ones
own life: a struggle to eliminate all unthinking and routine habits and to
replace them with more well thought-out, reflexive practices. In this way, the
handbooks focuses on a gradual transformation of everyday miccropractices
which leads to a radical transformation of habits, behaviour, wishes and
expectations. Such environmentally-sensitive subjects find themselves both
in the middle of a lightgreen maintenance of status quo, as well as in the
middle of a radical, if unconscious, transformation of everyday
micropractices.

In the final interpretation – the risk society – the textworld of the handbooks
is identified as an arena of confusion and powerlessness. The concept of the
risksociety is germane to this analysis. The educational project of the
handbooks is based on the idea that society and social relations are
increasingly hard to understand, insofar as they are full of risks. Nevertheless
the handbooks have a two-faced or janus-like approach to social analysis. On
the one hand they are accepting science and market forces and, in the
process, appear optimistic over reaching solutions to environmental
problems. Yet, on the other hand, their texts also contain much discussion of
anxiety and risks relating to the end of the world. This can be clearly seen in
doupts expressed about the possibility of influencing the global course of
events. Set against this dystopic view, environmentally-conscious subjects
should focus on different versions of knowledge and, in the light of this
knowledge, orientate in time and space. They should also resist feelings of
lack of controll and replace it with a sense of their own limited power. This
is offered as the only way to deal with environmental problems on a personal
level. The formation of a motivated, investigative and reflexive subject, can
be understood as a way of dealing with confusion and powerlessnes in a
situation which is complex and risky. Strives for change can be seen as a
down-to-earth way of resisting existential anxiety.
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Concluding remarks

One main result is that the environmental handbooks display interesting
similarities, worthy of futher exploration, supported by a broadened
empirical base. Another result is that environmental consciousness,
understood as a discursive educational project, involves a shaping of
environmental subjects who displays qualities of motivation, investigation
and judgement. Hence, the educational project is about creating
environmental subjects but also a specific form of environmental
concsiousness, which is built upon actions, judgement and decisions of
separate individuals. This form of educational project can be understood in a
social context which emphasises freedom and voluntariness and where it is
up to the individual to manage uncertainty and complexity.



137

ANALYSERAT MATERIAL

Alarik, O. (1992). Handboken för unga miljöhjältar. Stockholm:
Fältbiologerna.

Duncanson, A. (1990). Ekologi börjar hemma. Täby: Så ett frö förlag.

Gershon, D., & Gilman, R. (Sv. övers. och bearb. Mehlmann, A., Jannsson,
L-T., & Sternberg, H). (1992). Ekocirkelboken. Handlingsprogram för
ekologisk livsstil. Stockholm: HELa Jorden/Utbildningsförlaget Brevskolan.

Earth Works Group. (Sv. övers. och bearb. Holm, F. & Thunberg, B.)
(1991). 50 enkla saker du kan göra för en renare jord. Stockholm: Svenska
Naturskyddsföreningen /Ordfront förlag.

Earth Works Group. (Sv. övers. Ström, O.) (1991). 50 saker barn kan göra
för att rädda jorden. Stockholm: Svenska Dagbladet.

Edman, S., & Thunberg, B. (1995). Folk och miljö. (Naturligtvis!) Kretséns i
kretsloppet. Stockholm: Stiftelsen Håll Sverige rent.

Elkington, J., & Hailes, J. (Sv. bearb. av Carlsson, P., & Frieberg, J.).
 (1990). Gröna konsumentguiden. Stockholm: Wahlström och Widstrand.

Elkington, J. & Hailes, J (Sv. bearb. Carlsson, P.). (1991). Gröna
konsumentguiden för juniorer. Stockholm: Wahlström och Widstrand.

Gustafson Berge, J. (Red.). (1993-1995). Handbok för vardagsekologi. Hur du
lever miljöskonsamt, handlar medvetet, minskar sårbarheten och ökar din
självförsörjning. Linköping: Informationsbyrån.

Holm, F., & Thunberg, B. (1995). Nya handla miljövänligt. Stockholm:
Svenska Naturskyddsföreningen.

Holm, F. & Thunberg, B. (1988, 2: uppl. 1989, 3:e uppl. 1990 ). Handla
miljövänligt. Vardagshandbok för en bättre miljö. Stockholm: Svenska
Naturskyddsföreningen.

Lidmark, A-M. (1990). Miljöpraktikan. Stockholm: Utbildningsförlaget
Brevskolan.

Stiernöf, S. (1976). Den nya varsamheten. Miljöhandbok för vardagen.
Stockholm: Tidningen Arbetet.



A T T  B L I  M I L J Ö M E D V E T E N

138

Olausson, I., & Olausson, L. (1982). Naturligt-vis. Handbok för en ny livsstil.
Stockholm: Bonnier.

Tell, J. (2007). 100 sätt att rädda världen. Stockholm: Max Ström.

Torgnyson, B. (2000). Att vara en del av lösningen. 324 praktiska miljötips.
Varberg: Argument förlag.

Wiselius, T. (Red.). (1991). Tänk Grönt. Gröna idéer och pratiska miljötips ur
tidningen Alternativet. Stockholm: Tidningen Alternativet.

Åström, K. (1995). Gröna ögon. Handbok för skarpare miljöblick. Stockholm:
Naturskyddsföreningen.



139

REFERENSER

Adorno, T., & Horkheimer, M. (1981). Upplysningens dialektik. Göteborg:
Röda bokförlaget.

Ahrne, G., Roman, C., & Franzén, M. (2003). Det sociala landskapet. En
sociologisk beskrivning av Sverige från början av 1950-talet till början av 2000-
talet. Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Agenda 21. (1992). Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling.
Stockholm: Miljö- och naturresursdepartementet, 1993.

Ajagán-Lester, L., Ledin, P., & Rahm, H. (2003). Intertextualiteter. I B.
Englund & P. Ledin, Teoretiska perspektiv på sakprosa. Lund:
Studentlitteratur.

Alerby, E. (1998). Att fånga en tanke. En fenomenologisk studie av barns och
ungdomars tänkande om miljö. Luleå tekniska universitet: Centrum för
forskning i lärande.

Aléx, P. (2003). Konsumera rätt – ett svenskt ideal. Lund: Studentlitteratur.

Aléx, P. (1994). Den rationella konsumenten. KF som folkuppfostrare 1899-
1939. Stockholm/Stehag: Symposion.

Alvesson, M., & Deetz, S. (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund:
Studentlitteratur.

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion.
Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.

Ambjörnsson, R. (1988). Den skötsamme arbetaren. Stockholm: Carlssons.

Andersson, J. (2007). Konsten att leva länge. Föreställningar om livets
förlängning i handböcker 1700-1930. Stockholm: Carlssons.

Andersson, L. (1995). Rätt och fel för miljö. Stockholm: Sellin & Partner.

Angelöw, B., & Jonson, T. (1994). Individ och miljö. Lund:
Studentlitteratur.

Anshelm, J. (2002). Det gröna folkhemmet – Striden om den ekologiska
moderniseringen av Sverige. I J. Hedrén (Red.), Naturen som brytpunkt. Om



A T T  B L I  M I L J Ö M E D V E T E N

140

miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsägelser. Stockholm/Stehag:
Symposion.

Anshelm, J. (2000). Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska
idéhistoria i Sverige 1945-1999.  Stockholm/Stehag: Symposion.

Anshelm, J., & Hedrén, J. (1998a). Miljöforskningens döda vinkel. I O.
Werneryd & T. Hilding-Rydevik, Hållbart samhälle – en antologi. FRN
rapport 1998: 14. Stockholm: Forskningsrådsnämnden.

Anshelm, J., & Hedrén, J. (1998b). Forskning för hållbar utveckling: en
nationell strategi. Bilaga 3c svensk forskning om hållbarhet: en katalog över
forskningsprojekt med socioekonomisk och kulturell inriktning. Stockholm:
Forskningsrådsnämnden

Anshelm, J. (1995). Socialdemokraterna och miljöfrågan. En studie av
framstegstankens paradoxer. Stockholm/Stehag: Symposion.

Arvidson, L. (2006). Bildningsrevolutionen – hur gick den till? I A-M.
Laginder & I. Landström (Red.), Folkbildning – samtidig eller tidlös? Om
innebörder över tid. Linköping: Mimer.

Asplund, J. (1970). Om undran inför samhället. Lund: Argos.

Axelsson, H. (1997). Våga lära. Om lärare som förändrar sin
miljöundervisning. (Göteborg Studies in Educational Science, 112).
Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik.

Battail, J-F. (2005). Den svenska folkbildningen och drömmen om det goda
medborgarskapet. I M. Kylhammar & M, Godhe (Red.), Frigörare? Moderna
svenska samhällsdrömmar. Stockholm: Carlssons.

Bauman, Z. (1989). Auschwitz och det moderna samhället. Göteborg:
Daidalos.

Beck, U. (1998). Risksamhället. Göteborg: Daidalos.

Bennulf, M. (1994). Miljöopinionen i Sverige. Lund: Dialogos.

Bergström, G., & Boréus, K. (2000). Textens mening och makt. Metodbok i
samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur.

Berman, M. (2001). Allt som är fast förflyktigas. Lund: Arkiv.



141

Beronius, M. (1994). Bidrag till de sociala undersökningarnas historia – eller
till den vetenskapliggjorda moralens genealogi. Stockholm/Stehag: Symposion.

Beronius, M. (1991). Genealogi och sociologi. Nietzsche, Foucault och den
sociala analysen. Stockholm/Stehag: Symposion.

Bess, M. (2003). The Light Green Society. Ecology and Technological
Modernity in France 1960-2000. Chicago: The University of Chicago Press.

Biel, A., Hansson, B., & Mårtensson, M. (Eds.). (2003). Individual and
Structural Determinants of Environmental Practice. Hampshire: Ashgate.

Bilius, K. (1993). Miljövänlig konsumtion. Malmö: Interskol.

Björneloo, I. (2007). Innebörder av hållbar utveckling. En studie av lärares
utsagor om undervisning. (Göteborg studies in educational sciences, 250).
Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik.

Boström, M. (2001). Miljörörelsens mångfald. Lund: Arkiv.

Bowerbank, S. (1999). Nature Writing as Self-Technology. In É. Darier,
(Ed.), Discourses of the Environment. Oxford: Blackwell Publishers.

Bowler, P. J. (1992). The Fontana History of the Environmental Sciences.
London: Fontana Press.

Bruun, H. (1999). Om miljömedvetenhetens villkor i en värld av
modernisering. I H. Bruun & T. Gullberg (Red.), Humanekologiska
perspektiv på människans tillvaro. Nora: Nya Doxa.

Burr, V. (1995). An introduction to Social Constructionism. London:
Routledge.

Buttel, F. H., Mol, A. P. J., & Spaargaren, G. (Eds.). (2000). Environment
and Global Modernity. London: Sage.

Böhler, T. (1999). Ekologisk modernisering – en modefras eller ett hållbart
argument. I H. Bruun & T. Gullberg, (Red.), Humanekologiska perspektiv på
människans tillvaro. Nora: Nya Doxa.

Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund:
Studentlitteratur.



A T T  B L I  M I L J Ö M E D V E T E N

142

Carlsson, B. (1999). Ecological understanding. A Space of Variation. Luleå
tekniska universitet: Centrum för forskning i lärande.

Carlsson-Kanyama, A., Sundkvist, Å., & Wallgren, C. (2004). Lokala
livsmedelsmarknader – en fallstudie: miljöaspekter på transporter och funktion
för ökat medvetande om miljövänlig matproduktion. Stockholm: Centrum för
miljöstrategisk forskning.

Carsson, R. (1962). Silent Spring, Boston: Houghton Mifflin. (sv. övers.)
Tyst vår. (1963). Stockholm: Tiden.

Corell, E., & Söderberg, H. (2005). Från miljöpolitik till hållbar utveckling –
en introduktion. Malmö: Liber.

Cramer, J., Eyerman, R., & Jamison, A. (1990). The Making of the New
Environmental Consciousness. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Dammann, E. (1977). Framtiden i våra händer. Malmö: Askild &
Kärnekull.

Delin, S. (1994). Det rationella paradiset. Energi – konsumtion – miljö.
Stockholm: Konsumentverket.

Djerf Pierre, M. (1996). Gröna nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens
nyhetssändningar 1961-1994. Göteborgs universitet: Institutionen för
journalistik och masskommunikation.

Duit, A. (2002). Tragedins institutioner. Svenskt offentligt miljöskydd under
trettio år. (Stockholm studies in politics, 89). Stockholms universitet:
Statsvetenskapliga institutionen.

Eckerberg, K., Lundgren, L. J., Svedin, U., & Sörlin, S. (2003). Från
miljöforskning till forskning om hållbar utveckling. I L. J. Lundgren (Red.),
Vägar till kunskap. Några aspekter på humanvetenskaplig och annan
miljöforskning. Stockholm: Symposion.

Edberg, R. (1966). Spillran av ett moln. Stockholm: Litteraturfrämjandet.

Eder, K. (1998). Natur och samhälle. Om det praktiska förnuftets evolution.
Göteborg: Daidalos.



143

Ekborg, M. (2003). Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling? En
longitudinell studie av hur studenter på grundskolärarprogrammet utvecklar för
miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap. (Göteborg studies in
educational sciences, 188). Göteborgs universitet: Institutionen för
pedagogik och ämnesdidaktik.

Ekenstam, C. (1993). Kroppens idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdaning
i Sverige 1700-1950. Hedemora: Gidlunds förlag.

Englund, B., & Svensson, J. (2003). Sakprosa och samhälle. I B. Englund &
P. Ledin (Red.), Teoretiska perspektiv på sakprosa. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, B-E. (1991). Ett sundare liv. I S-E. Olsson & G. Therborn, Vision
möter verklighet. Om social styrning och faktisk samhällsutveckling. Stockholm:
Allmänna förlaget.

Eskilsson, L. (1999). Fritid och demokratisering. I K. Sandell & S. Sörlin,
Friluftshistoria. Från härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik.
Stockholm: Carlssons.

Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis. The Critical Study of
Language. London: Longman.

Fairclough, N. (2003). Analysing Discourse. Textual Analysis for Social
Research. London: Routledge.

Forsberg, B., & Hagberg, L. (2003). Miljökrisen som politisk utmaning. I E.
Friman & A. Öckerman (Red.), Hela världen. Samhälleliga och kulturella
perspektiv på miljökrisen. Lund: Studentlitteratur.

Forsberg, B. (2002). Lokal Agenda 21 för hållbar utveckling. En studie av
miljöfrågan i tillväxtsamhället. (Statsvetenskapliga institutionens skriftserie,
2002:2). Umeå universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Friman, E. (2003a). Metaforernas makt – människan, naturen och språket. I
E. Friman & A. Öckerman (Red.), Hela världen. Samhälleliga och kulturella
perspektiv på miljökrisen. Lund: Studentlitteratur.

Friman, E. (2003b). Ekologisk ekonomi – miljö, etik och rättvisa. I E.
Friman & A. Öckerman (Red.), Hela världen. Samhälleliga och kulturella
perspektiv på miljökrisen. Lund: Studentlitteratur.



A T T  B L I  M I L J Ö M E D V E T E N

144

Frisk, H. (1995). Miljöhandboken: Vägledning till en bättre miljö. Stockholm:
Det naturliga steget.

Frängsmyr, T. (1980). Framsteg eller förfall. Framtidsbilder och utopier i
västerländsk tanketradition. Stockholm: Allmänna förlaget.

Gare, A. (1995). Postmodernism and the Environmental Crisis. London:
Routledge.

Gelfgren, S. (2003). Ett utvalt släkte. Väckelse och sekularisering. Evangeliska
fosterlandsstiftelsen 1856-1910. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag.

Giddens, A. (1996). Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur.

Giddens, A. (1991). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den
sedmoderna epoken. Göteborg: Daidalos.

Gillberg, B.O. (1974). Mordet på framtiden. Stockholm: Walström &
Widstrand.

Hajer, M. (1995). The Politics of Environmental Discourse. Ecological
Modernization and the Policy Process. Oxford: Clarendon press.

Hansson, B. (2000). Förutsättningar för gymnasieelevers kunskapsbildning och
för undervisning inom miljöområdet. Lunds universitet: Pedagogiska
institutionen.

Harré, R., Brockmeier, J., & Mülhäusler, P. (1999). Greenspeak. A Study of
Environmental Discourse. London: Sage.

Hart, P., & Nolan, K. (1999). A critical analysis of research in
environmental education. Studies in Science Education, 34, p. 1-69.

Hedrén, J. (2002). Naturen som hot mot det moderna – några
ideologikritiska reflektioner. I J. Hedrén (Red.), Naturen som brytpunkt. Om
miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsägelser. Stockholm/Stehag:
Symposion.

Helldén, G. (1992). Grundskoleelevers förståelse av ekologiska processer. (Studia
psychologica et paedagogica, 102). Stockholm: Almqvist och Wiksell.



145

Hermansson, C. (2002). Det återvunna folkhemmet. Tevejournalistik och
miljöpolitik i Sverige 1987-1998. (Linköping studies in Arts and Science,
252).  Linköpings universitet: Tema Teknik och social förändring.

Hirdman, Y. (1989). Att lägga livet tillrätta. Studier i svensk folkhemspolitik.
Stockholm: Carlsson.

Holm, F. (1991). Det miljövänliga kontoret. Stockholm: Svenska
Naturskyddsföreningen.

Holm, F., & Lindström, E. (1991). Miljöräddare. Idébok för gröna kämpar.
Stockholm: Bonniers Juniorförlag.

Holmberg, C. (1998). Längtan till landet. Civilisationskritik och
framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt. (Avhandlingar från
historiska institutionen i Göteborg, 20). Göteborgs universitet: Historiska
institutionen.

Hornborg, A, (2003). Modernitet och ekologisk revolution. I E. Friman &
A. Öckerman (Red.), Hela världen. Samhälleliga och kulturella perspektiv på
miljökrisen. Lund: Studentlitteratur.

Horning, E., Johansson, A., & Skoglund, G. (1996). Ungt folk och miljö,
Framtidsboken. Stockholm: Stiftelsen håll Sverige rent.

Howarth, D. (2007). Diskurs. Malmö: Liber.

Hultman, J. (2002). Natur TM. Glada grisar, vandarkängor och ekologisk
modernisering. I T. O’Dell, Upplevelsens materialitet. Lund:
Studentlitteratur.

Hultquist, K., &  Pettersson K. (1995). Foucault. Namnet på en modern
vetenskaplig och filosofisk problematik. Stockholm: HLS Förlag.

Hultquist, K., & Pettersson, K. (2000). Isceensättningen av samhället som
skola. Konstruktionen av nya nordiska människotyper i det sena 1900-talet.
I J. Bjerg, Pedagogik. En grundbok. Stockholm, Liber.

Hägerhäll Aniansson, B. (2002). Utvägar: vägar till uthållig utveckling –
beteenden, organisationer, strukturer: ett humanistiskt-samhällsvetenskapligt
miljöforskningsprogram 1996-2001. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Jamison, A. (2003). Miljö som politik. Lund: Studentlitteratur.



A T T  B L I  M I L J Ö M E D V E T E N

146

Jaworkski, A., & Coupland, N. (Eds.). (1999). The Discourse Reader.
London: Routledge.

Johansson, T. (2002). Bilder av självet. Vardagslivets förändring i det
senmoderna samhället. Stockholm: Natur och kultur.

Johansson, T. & Miegel, F. (1996). Kultursociologi. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, U. (1988). Sparsamhetsfostran i 1900-talets obligatoriska svenska
skolor. (Pedagogiska rapporter, 20). Umeå universitet: Pedagogiska
institutionen.

Johannisson, K. (1991). Folkhälsa: Det svenska projektet från 1900 till 2:a
världskriget. (Lychnos årsbok för idéhistoria och vetenskapshistoria, 1991).
Uppsala: Swedish science press.

Jonsson, B. (1983). Alternativa livsformer i sjuttiotalets Sverige. Stockholm:
Ordfront.

Jonsson, G. (2007). Mångsynthet och mångfald. Om lärarstudenters förståelse
av och undervisning för hållbar utveckling. Luleå tekniska universitet:
Institutionen för utbildningsvetenskap.

Killingsworth, J., & Palmer, J. (1996). Liberal and Pragmatic Trends in the
Discourse of Green Consumerism. In Cantrill, J. G., &  Oravec, C. L.
(Eds.), The Symbolic Earth. Discourse and Our Creation of the Environment.
Kentucky: The University Press of Kentucky.

Konsumentverket. (1998). Mat för miljarder. Om rättvis konsumtion i ett
globalt perspektiv. Stockholm: Konsumentverket.

Krantz Lindgren, P. (2001). Att färdas som man lär. Om miljömedvetenhet och
bilåkande. Hedemora: Gidlunds förlag.

Kylhammar, M. (2005). Bryt upp! Bryt upp!: Om den moderna konsten att
göra sig kvitt det förflutna. I M. Kylhammar & M. Godhe, Frigörare?
Moderna svenska samhällsdrömmar. Stockholm: Carlssons.

Källström, S. (1998). Massan, eliten och civilisationens framtid. I N.
Runeby (Red.), Framstegets arvtagare. Stockholm: Natur och kultur.



147

Lafferty, W. M., & Langhelle, O. (1998). Sustainable Development as
Concept and Norm. In W. M. Lafferty & O. Langhelle, Towards Sustainable
Development. London: Macmillan press.

Lanthier, I., & Olivier, L. (1999). The Construction of Environmental
’Awareness’ In É. Darier (Ed.), Discourses of the Environment.
Oxford/Malden: Blackwell Publishers.

Lash, S., Szerszynski, B., & Wynne, B. (1996). Risk, Environment and
Modernity. London: Sage.

Larsson, J. (1994). Hemmet vi ärvde. Om folkhemmet, identiteten och den
gemensamma framtiden. Stockholm: Arena.

Lennerhed, L. (2002). Sex i folkhemmet. RFSUs tidiga historia. Hedemora:
Gidlunds.

Liedman, S-E. (1998). Mellan det triviala och det outsägliga. Blad ur
humanioras och samhällsvetenskapernas historia. Göteborg: Daidalos.

Liedman, S-E. (1997). I skuggan av framtiden: Modernitetens idéhistoria.
Stockholm: Bonnier.

Lindén, A-L. (1994). Människa och miljö. Stockholm: Carlssons.

Linderström, M. (2001). Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar.
(Linköping Studies in Arts and Science, 246). Linköpings universitet: Tema
teknik och social förändring.

Lindhe, V. (1999). Greening Education. Prospects and Conditions in
Tanzania. (Uppsala studies in education, 81). Stockholm: Almqvist &
Wiksell.

Lindstén, C-A. (1991). Rädda Världen! Help to save the world. Göteborg:
Världsnaturfonden.

Loftson, E., Hedrén, J., Hjort, R., & Löwgren, M. (1993). Svensk
miljöpolitik. Lund: Studentlitteratur.

Lovelock, J. (1991). Gaia. Planeten jorden. Stockholm: Natur och kultur.

Luke, T. (1999). Capitalism, Democracy and Ecology. Departing from Marx.
Chicago: University of Illinois Press.



A T T  B L I  M I L J Ö M E D V E T E N

148

Luke, T. (1997). Ecocritique. Contesting the Politics of Nature, Economy and
Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lundgren, L. J., & Sundqvist, G. (2003). Hur blir en förändring i naturen
ett miljöproblem? I L. J. Lundgren (Red.), Vägar till kunskap. Några aspekter
på humanvetenskaplig och annan miljöforskning. Stockholm: Symposion.

Lundgren, L. J., Nordlund, C., & Storbjörk, S. (2002) Miljöns mänskliga
dimension. (Vetenskapsrådets rapportserie, 8). Stockholm: Vetenskapsrådet.

Lungren, L. J. (Red.). (1996). Livsstil och miljö. Fråga, forska, förändra.
Stockholm: Byggforskningsrådet, (BFR) Energimyndigheten,
Forskningsrådsnämnden (FRN), Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet (HSFR), Kommunikations forskningsberedningen (KFB)
samt Naturvårdsverket.

Lundgren, L. J. (Red.). (1994). Livsstil och miljö. Handlingsutrymme för
förändring. Stockholm: Byggforskningsrådet, (BFR) Energimyndigheten,
Forskningsrådsnämnden (FRN), Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet (HSFR), Kommunikations forskningsberedningen (KFB)
samt Naturvårdsverket.

Lundgren, L. J. (Red.). (1992). Livsstil och miljö. På väg mot ett miljövänligt
beteende? Stockholm: Byggforskningsrådet, (BFR) Energimyndigheten,
Forskningsrådsnämnden (FRN), Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet (HSFR), Kommunikations forskningsberedningen (KFB)
samt Naturvårdsverket.

Lundholm, C. (2003). Att lära om miljö. Forskar- och högskolestuderandes
tolkningar av ett miljöinnehåll i utbildningen. Stockholms universitet:
Pedagogiska institutionen.

MacLure, M. (2003). Discourse in Educational and Social Research.
Buckingham/Philadelphia: Open University Press.

Mattssoon, A. (1998). Hållbare Svensson. Ställ om för rättvist miljöutrymme.
Göteborg: Miljöförbundet Jordens vänner.

McCormick, J. (1995). The Global Environmental Movement. New York:
Wiley.



149

McNeill, J. R. (2003). Någonting är nytt under solen. Nittonhundratalets
miljöhistoria. Stockholm: SNS förlag.

Meadows, D. (1972). Tillväxtens gränser. En rapport utarbetad för
Romklubbens projekt ”Mänsklighetens situation”. Stockholm: Bonniers.

Merchant, C. (1994). Naturens död. Stockholm/Stehag: Symposion.

Merchant, C. (1992). Radical Ecology: The Search for a Livable World.
London: Routledge.

Micheletti, M. (2003). Political Virtue and Shopping. Individuals,
Consumerism and Collective action. New York: Palgrave Macmillan.

Miljödepartementet. (1997). Alla drar åt samma håll. (Miljödepartementets
skriftserie 1:1997).

Myrdal, A. (2002). ”Något kan man väl göra”. Texter 1932-1982. (I urval av
Yvonne Hirdman) Stockholm: Carlssons.

Mårdsjö, K. (2001). Sparsamt, nyttigt och effektivt. Husliga handböcker i
ett historiskt perspektiv. I B. Melander & B. Olsson, Verklighetens texter.
Sjutton fallstudier. Lund: Studentlitteratur.

Mårdsjö, K. & Selander, S. (2001). Sunt, lämpligt och nyttigt. Folkhälsans
reglering under 250 år. I B. Melander & B. Olsson, Verklighetens texter.
Sjutton fallstudier. Lund: Studentlitteratur.

Mårdsjö, K. (1992). Människa, text, teknik – tekniska handböcker som
kommunikationsmedel. (Linköping Studies in Arts and Science, 82).
Linköpings universitet: Tema teknik och social förändring.

Mårtensson, M., & Pettersson, R. (2002). Grön vardag – Hushåll,
miljöhänsyn och vardagspraktik. Stockholm/Stehag: Symposion.

Næss, A. (1974). Økologi, samfunn og livsstil: utkast til en økosofi. Oslo:
Universitetsforlaget.

Naturvårdsverket. (2002). Att handla rätt från början – En kunskapsöversikt
över hur konsumtions- och produktionsmönster kan bli mer miljövänliga.
Rapport 5226.



A T T  B L I  M I L J Ö M E D V E T E N

150

Naturvårdsverket. (1999). Miljöundervisningen – så har den utvecklats.
Rapport 4957.

Naturvårdsverket. (1998). Handla för framtiden! Om mat och miljö i det
hållbara samhället. Rapport 4900.

Naturvårdsverket. (1996). Biff och bil? – Om hushållens miljöval. Rapport
4542.

Neumann, I. B. (2003). Mening materialitet makt. En introduktion till
diskursanalys. Lund: Studentlitteratur.

Niklasson, L. (2002). Medborgarbildning i lokalsamhället. En rapport från
projektet Folkbildningen och de demokratiska utmaningarna. Stockholm:
Folkbildningsrådet.

Nordberg, K. (1998). Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1925-1950.
Stockholm/Stehag: Symposion.

Nygård Skalman, K. (1998) Miljöboken – praktiska tips från A till Ö.
Näsviken: Björn Lundén information AB.

Olsson, U. (1997). Folkhälsa som pedagogiskt projekt. Bilden av
hälsoupplysning i statens offentliga utredningar. (Uppsala Studies in Education,
72). Stockholm: Almkvist & Wiksell.

Olsson, U. (1999). Drömmen om den hälsosamma medborgaren.
Folkupplysning och hälsofostran i folkhemmet. Stockholm: Carlssons.

Palmblad, E. (1989). Medicinen som samhällslära. Göteborg: Daidalos.

Palmblad, E., & Eriksson B-E. (1995). Kropp och politik. Hälsoupplysning
som samhällsspegel. Stockholm: Carlssons.

Palmer, J. (1998). Environmental Education in the 21st Century. London:
Routledge.

Palmstjärna, H. (1968). Plundring svält förgiftning. Stockholm: Rabén &
Sjögren.

Parkin, S. (1989). Green Parties. An International Guide. London: Heretic
books.



151

Qvarsell, R. (1991). Vårdens idéhistoria. Stockholm: Carlssons.

Rabinow, P. (1984). The Foucault Reader. New York: Pantheon Books.

Rantatalo, P. (1999). Skogsmulleskolan. I K. Sandell & S. Sörlin,
Friluftshistoria. Från ”härdande friluftslif” till ekoturism och miljöpedagogik.
Stockholm: Carlssons.

Regeringens proposition 1987/88:85. Miljöpolitiken inför 1990-talet.
Stockholm.

Regeringens proposition 1990/91:90. En god livsmiljö. Stockholm.

Rickinson, M. (2001). Learners and Learning in Environmental Education:
a critical reviw of the evidence. Environmental Education Research, 7 (3), p.
207-317.

Rose, N. (1999). Powers of freedom. Reframing political thought. Cambridge:
Cambridge university press.

Sachs, W. (1999). Planet dialectics. Explorations in Environment and
Development. London: Zed books.

Sachsman, D. B. (1996). The Mass Media ”Discover” the Environment:
Influences on Environmental Reporting in the First Twenty Years. In J. G.
Cantrill & C. L. Oravec (Eds.), The Symbolic Earth. Discourse and Our
Creation of the Environment. Kentucky: The University Press of Kentucky.

Sandell, K., & Sörlin, S. (1999). Naturen som ungdomsfostrare. I K. Sandell
och S. Sörlin, Friluftshistoria. Från ”härdande friluftslif” till ekoturism och
miljöpedagogik. Stockholm: Carlssons.

Sarup, M. (1989). An introductory Guide to Poststructuralism and
Postmodernism. Georgia: The University of Georgia Press.

Seifarth, S. (2007). Råd i radion. Modernisering, allmänhet och expertis 1939-
1968. Stockholm: Carlssons.

Seifarth, S. (2005). Från desarmering till utlösning under ansvar. Sex- och
samlevnadsundervisning i skolradion 1954-1974. I Frigörare? Moderna
svenska samhällsdrömmar. Stockholm: Carlssons.



A T T  B L I  M I L J Ö M E D V E T E N

152

Seymor, J., & Girardet, H. (1987). Program för en grön planet. Hur vi kan
hejda miljöförstöringen. Stockholm: Bonniers.

Shanahan, H. (2000). Hushållet – navet i livssystemet. I K. Ellegård & L.
Sturesson, Konsumenterna och makten. Att använda och bevara resurser.
Stockholm: Carlssons.

Sigurdson, O. (2000). Den lyckliga filosofin. Etik och politik hos Hägerström,
Tingsten, makarna Myrdal och Hedenius. Stockhom/Stehag: Symposion.

Skill, K. (2007). Mellan grönt tänkande och vardagligt görande. En
hushållsstuide om aktiviteter för hållbar utveckling i fyra svenska kommuner.
(Rapport 46). Linköpings universitet. Tema Teknik och social förändring.

Skovdahl, B. (1996). Framstegstankens förfall? En forskningsöversikt över
1900-talets framstegstanke. Stockholm/Stehag: Symposion.

Spaargaren, G. (1997). The Ecological Modernizaton of Production and
Consumption: Essays in Environmental Sociology. Wageningen:
Landbouwuniversitet.

SOU 2005:51. Bilen biffen och bostaden. Hållbarare laster, smartare
konsumtion. Stockholm: Jordbruksdepartementet.

SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Stockholm:
Utbildningsdepartementet.

SOU 2000:52. Framtidens miljö – allas vårt ansvar. Stockholm:
Miljödepartementet.

SOU 1996:108. Konsumenterna och miljön. Stockholm: Civildepartementet.

Stiernlöf, S. (1983). Den nya varsamheten. (2:a rev upplagan). Stockholm:
Brevskolan.

Szerszynski, B. (1996). On Knowing What to Do: Environmentalism and
the Modern Prolematic. In: S. Lash, B. Szerszynski & B. Wynne (Eds.), Risk,
Environment and Modernity. London: Sage.

Svenska Naturskyddsföreningen (2006). Livsviktigt. Grön väg till hälsa.
(årsbok 2006). Stockholm: Svenska Naturskyddsföreningen.



153

Sörlin, S. (2002). Mörkret i människan. Europas idéhistoria 1492-1918.
Stockholm: Natur och kultur.

Sörlin, S. (1992). Naturkontraktet. Om naturumgängets idéhistoria.
Stockholm: Carlssons.

Thörn, H. (1997). Rörelser i det moderna. Politik, modernitet och kollektiv
identitet i Europa 1789-1989. Stockholm: Tiden Athena.

Thörn, K. (1986). En god bostad för det riktiga livet. Den moderna
bostadens ideologiska förutsättningar. I I framtidens tjänst. Ur folkhemmets
idéhistoria. Hedemora: Gidlunds.

Vestlund, G. (1996). Folkfostran folkupplysning folkbildning. Stockholm:
Utbildningsförlaget Brevskolan.

Wallerstein, I. (1999). The end of the world as we know it. Social science for
the twentyfirst century. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Wickenberg, P. et al. (Eds. ). (2004). Learning to change our world? Swedish
research on education & sustainable development. Lund: Studentlitteratur.

Wickenberg, P. (2002). Information, kunskap och lärande. I
Naturvårdsverket, Att handla rätt från början. – En kunskapsöversikt om hur
konsumtions- och produktionsmönster kan bli mer miljövänliga. Rapport 5226.

Wickenberg, P. (1999). Normstödjande strukturer. Miljötematiken börjar slå
rot i skolan. (Lunds Studies of Sociology of Law, 5). Lunds universitet:
Sociologiska institutionen.

Wiklund, M. (2006). I det modernas landskap. Historisk orientering och
kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960-1990.
Stockholm/Stehag: Symposion.

Winther Jørgensen, M., & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och
metod. Lund: Studentlitteratur.

von Wright, G. H. (1986). Vetenskapen och förnuftet. Stockholm: Bonnnier
Fakta Förlag.

Worster, D. (1996). De ekologiska idéernas historia. Stockholm: SNS Förlag.

Wägner, E. (1941). Väckarklocka. Stockholm: Bonniers.



A T T  B L I  M I L J Ö M E D V E T E N

154

Världskommissionen för miljö och utveckling. (1987, sv. övers 1988). Vår
gemensamma framtid. Stockholm: Prisma och Tidens förlag.

Öhman, J. (2006). Den etiska tendensen i utbildning för hållbar utveckling.
Meningsskapande i ett genomlevandeperspektiv. (Örebro Studies in Education,
13). Örebro universitet: Pedagogiska institutionen.

Östman, L. (Red.). (2003). Nationell och internationell miljödidaktisk
forskning: En forskningsöversikt. (Pedagogisk forskning i Uppsala, 148).
Uppsala universitet: Pedagogiska institutionen.

Östman, L. (1995). Socialisation och mening. No-utbildning som politiskt och
miljömoraliskt problem. (Uppsala Studies in Education, 61). Stockholm:
Almqvist & Wiksell.



AKADEMISKA AVHANDLINGAR
Vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

1. Backman, Jarl. Preferensbedömningar av ljudintensitet. En jämförelse mellan
sensoriska och preferentiella bedömningstyper. 1971.

2. Johansson, Egil. En studie med kvantitativa metoder av folkundervisningen i
Bygdeå socken 1845-1873. 1972.

3. Marklund. Gustaf. Experimental Studies on Performance and Perceptual
problems in Physical Work. 1972.

4. Wedman, Ingemar. Mätproblemi i norm- och kriterierelaterade prov. Några
analyser och försök med tonvikt på reliabilitets- och diskriminationsmått.
1973.

5. Egerbladh, Thor. Grupparbetsinskolning. Empiriska undersökningar och ett
undervisningsteoretiskt bidrag. 1974.

6. Franke-Wikberg, Sigbrit & Johansson, Martin. Utvärdering av undervisningen
problemanalys och några empiriska studier på universitetsnivå. 1975.

7. Jansson, Sven. Undervisningsmål som utgångspunkt vid konstruktion av
målrelaterade prov. Några teoretiska och empiriska problem. 1975.

8. Nordlund, Gerhard. Prognos av framgång i gymnasieskolan. Metod och
empiriska resultat. 1975.

9. Johansson, Henning. Samerna och sameundervisningen i Sverige. 1977.

10. Sparrman, Karl Johan. Folkhögskolor med profil. Rörelsekaraktären hos
svenska folkhögskolor med anknytning till kristna samfund. 1978.

11. Råberg, Annagreta. Glesbygdsbarn i Västerbotten. 1979.

12. Nilsson, Ingvar. Test-Wiseness och provkonstruktion. Några studier med
tonvikt på effekter av instruktionen och uppgifternas utformning på
svarsbeteendet. 1979.

13. Rönmark, Walter & Wikström, Joel. Tvåspråkighet i Tornedalen.
Sammanfattning och diskussion. 1980.

14. Henriksson, Widar. Effekter av övning och instruktion för testprestation.
Några empiriska studier och analyser avseende övningens och instruktionens
betydelse för testprestationen. 1981.

15. Sjöström, Margareta & Sjöström, Rolf. Literacy and Development. A study of
Yemissrach Dimts Literacy Campaign in Ethiopia. 1982.



16. Lindberg, Gerd & Lindberg, Leif. Pedagogisk forskning i Sverige 1948-1971.
En explorativ studie av inom- och utomvetenskapliga faktorer. 1983.

17. Stage, Christina. Gruppskillnader i provresultat. Uppgiftsinnehållets betydelse
för resultatskillnader mellan män och kvinnor på prov i ordkunskap och
allmänorientering. 1985.

18. Holm, Olle. Four Determinants of Perceived Aggression and a Four-Step
Attribution Model. 1985.

19. Åsemar, Carl. Att välja studie- och yrkesväg. Några empiriska studier med
tonvikt på högstadieelevers valsituation. 1985.

20. Andersson, Inger. Läsning och skrivning. En analys av texter för den allmänna
läs- och skrivundervisingen 1842-1982. 1986.

21. Johansson, Ulla. Att skolas för hemmet. Trädgårdsskötsel, slöjd, huslig
ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 1842-1919 med
exempel från  Sköns församling. 1987.

22. Wester-Wedman, Anita. Den svårfångade motionären. En studie avseende
etablerandet av regelbundna motionsvanor. 1988.

23. Zetterström, Bo-Olof. Samhället som föreställning. Om studerandes
ideologiska formning i fyra högskoleutbildningar. 1988.

24. Olofsson, Eva. Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen
och kvinnorna under 1900-talet. 1989.

25. Jonsson, Christer. Om skola och arbete. Två empiriska försök med en förstärkt
arbetslivskoppling. 1989.

26. Frykholm, Clas-Uno & Nitzler, Ragnhild. Blå dunster – korn av sanning. En
studie av gymnasieskolans undervisning om arbetslivet. 1990.

27. Henckel, Boel. Förskollärare i tanke och handling. En studie kring begreppen
arbete, lek och inlärning. 1990.

28. Hult, Agneta. Yrket som föreställning. En analys av föreställningar hos
studerande inom fyra högskoleutbildningar. 1990.

29. Andersson, Håkan. Relativa betyg. Några empiriska studier och en teoretisk
genomgång i ett historiskt perspektiv. 1991.

30. Sjödin, Sture. Problemlösning i grupp. Betydelsen av gruppstorlek,
gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp för grupprodukt och
individuell kunskapsbehållning. 1991.



31. Gisselberg, Kjell. Vilka frågor ställer elever och vilka elever ställer frågor. En
studie av elevers frågor i naturorienterande ämnen i och utanför klassrummet.
1991.

32. Staberg, Else-Marie. Olika världar skilda värderingar. Hur flickor och pojkar
möter högstadiets fysik, kemi och teknik. 1992.

33. Berge, Britt-Marie. Gå i lära till lärare. En grupp kvinnors och en grupp mäns
inskolning i slöjdläraryrket. 1992.

34. Johansson, Gunilla & Wahlberg Orving, Karin. Samarbete mellan hem och
skola. Erfarenheter av elevers, föräldrars och lärares arbete. 1993.

35. Olofsson, Anders. Högskolebildningens fem ansikten. Studerandes
föreställningar om kunskapspotentialer i teknik, medicin, ekonomi och
psykologi – en kvalitativ utvärderingsstudie. 1993.

36. Rönnerman, Karin. Lärarinnor utvecklar sin praktik. En studie av åtta
utvecklingsarbeten på lågstadiet. 1993.

37. Brännström, Sture & Wiklund, Christer. Två musikpedagogiska fält. En studie
om kommunal musikskola och musiklärarutbildning. 1995.

38. Forsslund, Annika. ”From nobody to somebody”. Women’s struggle to achieve
dignity and self-reliance in a Bangladesh village. 1995.

39. Ramstedt, Kristian. Elektroniska flickor och mekaniska pojkar. Om grupp-
skillnader på prov – en metodutveckling och en studie av skillnader mellan
flickor och pojkar på centrala prov i fysik. 1996.

40. Bobrink, Erik. Peer Student Group Interaction within the Process-Product
Paradigm. 1996.

41. Holmlund, Kerstin. Låt barnen komma till oss. Förskollärarna och kampen om
småbarnsinstitutionerna 1854-1968. 1996.

42. Frånberg, Gun-Marie. East of Arcadia. Three Studies of Rural Women in
Northern Sweden and Wisconsin, USA. 1996.

43. Moqvist, Ingeborg. Den kompletterande familjen. Föräldraskap, fostran och
förändring i en svensk småstad. 1997.

44. Dahl, Iréne. Orator Verbis Electris. Taldatorn en pedagogisk länk till läs- och
skrivfärdighet. Utprövning och utvärdering av taldatorbaserade tränings-
program för elever med läs- och skrivsvårigheter. 1997.

45. Weinehall, Katarina. Att växa upp i våldets närhet. Ungdomars berättelser om
våld i hemmet. 1997.



46. Segerholm, Christina. Att förändra barnomsorgen. En analys av en statlig
satsning på lokalt uvecklingsarbete, 1998.

47. Ahl, Astrid. Läraren och läsundervisningen. En studie av åldersintegrerad
pedagogisk praktik med sex- och sjuåringar. 1998.

48. Johansson, Sigurd. Transfer of Technical Training Know-how. A Study of
Consultancy Services in Aid Practices. 1999.

49. Johansson, Kjell. Konstruktivism I distansutbildning. Studerandes uppfattning
om konstruktivistiskt lärande. 1999.

50. Melin, Inga-Brita. Lysistrates döttrar. Pionjärer och pedagoger i två kvinnliga
fredsorganisationer(1898-1937). 1999.

51. Bergecliff, Annica. Trots eller tack vare? Några elevröster om skolgångs-
anpassning i grundskolan. 1999.

52. Söderström, Tor. Gymkulturens logik. Om samverkan mellan kropp, gym och
samhälle. 1999.

53. Karp, Staffan. Barn, föräldrar och idrott. En intervjustudie om fostran inom
fotboll och golf. 2000.

54. Wolming. Simon. Validering av urval. 2000.

55. Lind, Steffan. Lärare professionaliseringssträvanden vid skolutveckling.
Handlingsalternativen stängning och allians. 2000.

56. Gu, Limin. Modernization and Marketization: the Chinese Kindergarten in the
1990s. 2000.

57. Hedman, Anders. I nationens och det praktiska livets tjänst. Det svenska
yrkesskolesystemets tillkomst och utveckling 1918 till 1940. 2001.

58. Löfgren, Kent. Studenters fritids- och motionsvanor i Umeå och Madison. Ett
bidrag till förståelsen av Pierre Bourdieus vetenskapliga metodologi. 2001.

59. Fahlström, Per Göran. Ishockeycoacher. En studie om rekrytering, arbete och
ledarstil. 2001.

60. Ivarson-Jansson, Ewa. Relationen hem – förskola. Intentioner och uppfatt-
ningar om förskolans uppgift att vara komplement till hemmet 1990-1995.
2001.

61. Lemar, Signild. Kaoskompetens och Gummibandspedagogik. En studie av
karaktärsämneslärare i en decentraliserad gymnasieorganisation. 2001.

62. Wännman Toresson, Gunnel. Kvinnor skapar kunskap på nätet. Datorbaserad
fortbildning för lärare. 2002.



63. Karlefors, Inger. ”Att samverka eller..?” Om idrottslärare och idrottsämnet i
den svenska grundskolan. 2002.

64. From, Jörgen och Carina, Holmgren. Edukation som social integration. En
hermeneutisk analys av den kinesiska undervisningens kulturspecifika
dimension. 2002.

65. Dahlström, Lars. Post-apartheid teacher education reform in Namibia – the
struggle between common sense and good sense. 2002.

66. Andersson, Ewa & Grysell Tomas. Nöjd, klar och duktig. Studenter på fem
utbildningar om studieframgång. 2002.

67. Lindström, Anders. Inte har dom gjort mej nåt! En studie av ungdomars
attityder till invandrare och flyktingar i två mindre svenska lokalsamhällen.
2002.

68. Forsberg, Ulla. Är det någon ”könsordning” i skolan? Analys av könsdiskurser
i etniskt homogena och etniskt heterogena elevgrupper i årskurserna 0-6.
2002.

69. Sällström, Bert. Studerandes uppfattningar om konstruktivistiskt lärande i
yrkesförberedande utbildning. 2002.

70. Mannberg, Jan. Studie- och yrkesorientering i AMS yrkesinformerande texter
1940-1970. 2003.

71. Nyström, Peter. Rätt mätt på prov. Om validering av bedömningar i skolan.
2004.

72. Johnsson, Mattias. Kontrasternas rum – ett relationistiskt perspektiv på
valfrihet, segregation och indoktrinerande verkan i Sveriges grundskola. 2004.

73. Norberg, Katarina. The School as a Moral Arena. Constitutive values and
deliberation in Swedish curriculum practice. 2004.

74. Haake, Ulrika. Ledarskapande i akademin. Om prefekters diskursiva
identitetsutveckling. 2004.

75. Nilsson, Peter. Ledarutveckling i arbetslivet. Kontexter, aktörer samt
(o)likheter mellan utbildningskulturer. 2005.

76. Stenmark, Henric. Polisens organisationskultur. En explorativ studie. 2005.

77. Roos, Bertil. ICT and formative assessment in the learning society. 2005.

78. Lindberg J. Ola & Anders D. Olofsson. Training Teachers Through
Technology. A case study of a distance-based teacher training programme.
2005.



79. Widding, Ulrika. Identitetsskapande i studentföreningen: Köns- och
klasskonstruktioner i massuniversitetet. 2006.

80. Fahlén, Josef. Structures beyond the frameworks of the rink. On organization
in Swedish ice hockey. 2006.

81. Franzén, Karin. Is i magen och ett varmt hjärta. Konstruktionen av
skolledarskap i ett könsperspektiv. 2006.

82. Adenling, Elinor. Att bli miljömedveten. Perspektiv på miljöhandbokens
textvärld. 2007.


