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Abstract 

During the last 50 years, western European societies have been successful in creating 
economic growth, a functioning democracy and uniting these with social welfare. At the 
same time, environmental problems have become a major political challenge. Although 
some measures have been taken to introduce environmental protection, there continue to 
be serious problems. These can be related to democratic priorities and public 
information in the sense that they may, amongst other things, be a result of misinformed 
democratic publics. Jürgen Habermas's work is important for our understanding of how 
environmental problems can be managed better than today if, contrary to the eco-
authoritarian ideas, we consider that the solution to these problems calls for more 
democracy and better democratic forms. One can argue that his theory of communicative 
action makes it difficult to ignore him in debates about today's environmental problems. 
There are, nevertheless, three difficulties associated with developing a model based on 
Habermas's theory. Critics argue that, firstly, his theory has theoretical weaknesses; 
secondly, it is formulated in a way which makes empirical analysis impossible; and, 
thirdly, it cannot explain the rise of environmental protests and environmental 
movements, even if Habermas has this ambition. 
In the thesis, it is considered that environmental problems are political-cultural 
questions. Accordingly, a political cultural theory is constructed to interprete Habermas's 
ideas and assess the arguments of his critics. This theory consists of assumptions about 
notions and types of language-use used in co-ordinating collective action. It is built on 
the following variables: view of knowledge, view of social values and nature, and view 
of language-use. 
It is argued that Habermas's ideas can be defended, if one elaborates a political 
subculture that is biocentric (nature-centred), as a complement to anthropocentrism 
(a human-centred view of nature). Thus, his theory of communicative action can be 
used to develop a cultural model for empirical studies of environmental policy processes. 
The model consists of three cultural ideal types: anthropocentric material; 
anthropocentric immaterial; and biocentric immaterial. Obstacles to social learning and 
public participation, such as forms and styles of reasoning and the exclusion of citizens, 
are brought into focus. Finally, the model functions as a criticism of a neo-liberal view 
of environmental problems. Such a view lacks concepts for understanding how 
individuals consciously can co-ordinate their ideas and individual actions into a 
collective action. 

Key words: Jürgen Habermas, communicative action, political culture, anthropocentrism, 
biocentrism, democratic process, neo-liberalism, environmental policy 
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Förord 

"Det bara svindlar!" 
(ur filmen "Urpo & Turpo") 

Min licentiatuppsats lades fram och godkändes i maj 1994. Därefter gällde det att 
få avhandlingen klar med de synpunkter i bakhuvudet som opponenten, professor 
Kerstin Bohm på Nordplan, hade haft. 

Att bli färdig med manuset visade sig, som alla doktorander känner till, vara en 
långdragen process. I mitt fall har skrivandet skett parallellt med vanligt 
lönearbete, vilket förstås ytterligare förlängt tiden. Själva handledningen kan 
faktiskt ses som en praktisk tillämpning av Jürgen Habermas idéer! Min 
handledare professor Abdul Khakee har med stor idoghet pekat på brister i 
texten. Detta har lett till ett ständigt lärande både om analysobjektet i sig och om 
hur man bör skriva för att andra ska förstå det spännande med ämnet. I detta 
sammanhang måste jag också framhålla de ytterst värdefulla kommentarer som 
docent emeritus Lars Ricknell fortlöpande lämnat. 

När det gäller inspiration från externa sammanhang, har jag fått viktiga idéer och 
tankeutbyte vid de mycket värdefulla nordiska forskarkonferenserna om miljö 
och samhälle i Göteborg 1995, i Oslo 1997 och i Umeå 1999. 

Ledningen på Statsvetenskapliga institutionen här i Umeå har ställt upp på ett 
föredömligt sätt i slutfasen av mitt avhandlingsarbete, för att möjliggöra 
framläggandet av mina idéer för offentlig granskning. För övrigt är Christine 
Hudson förtjänt av ett särskilt tack, för sin språkgranskning av min artikel på 
engelska. Stina Lindström har under åren alltid ställt upp med hjälp, när det 
behövts. Anita Lidén gjort en mycket professionell insats när det gällt att 
slutredigera mitt manus och ordna med praktiska frågor runt detta. 

Jag är tacksam för uppmuntran och stöd under arbetets gång från "gamla" 
doktorander och andra verksamma på institutionen, särskilt Carina Lundmark 
och Sten Markgren. Ett särskilt omnämnande förtjänar också mina vänner Sven-
Ingvar Gidlund och Anders Hammarsten, båda med bakgrund inom andra ämnen 
än statsvetenskap. Till sist vill jag förstås rikta ett stort tack till mina föräldrar 
och brorsan - att stötta forskning om politisk teori betyder inte minst mycket 
kaffe med tilltugg. 

Umeå i januari 2001 

Erland Sköllerhorn 
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Sammanfattning: Habermas kommunikativa handlingsteori 
för studier av miljöpolitik « ett kulturteoretiskt förslag. 

Problemställning och syfte 
Under efterkrigstiden har vi i Västeuropa lyckats skapa ekonomisk tillväxt, social 
välfärd och en fungerande demokrati. Miljöproblemen tycks dock ha förvärrats, 
trots politiska åtgärder och en mer medveten allmänhet. Med miljöproblem avser 
jag att samhällets nuvarande användning av naturtillgångar, inklusive effekterna 
av denna användning, inte är hållbar på lång sikt. Varför är det så svårt att stoppa 
miljöförstöringen? Min grundidé är att det i första hand hör ihop med hur vi 
förhåller oss till och pratar om naturen. När det politiska samtalet står i centrum, 
bör det vara särskilt värdefullt att se vad Jürgen Habermas teori om offentliga 
samtal kan bidra med. Hans idéer om förvrängning av offentliga samtal har 
nämligen påverkat den internationella debatten inom t.ex. filosofi, sociologi och 
statsvetenskap. Habermas har också idéer om hur vi kan motarbeta denna 
förvrängning, som han menar hör ihop med orättfärdigad användning av makt i 
samtal om gemensamma problem. Därmed kan hans teori ses som en utmaning av 
sociologen Max Webers dystra framtidsscenario. Weber menade att en ökning av 
förvrängda sociala relationer är ett ofrånkomligt resultat av att rationaliteten ökar 
i västerländska samhällen. Ökad rationalitet innebär ökad avmystifiering av 
verkligheten (ökad sekularisering). Weber befarade att till sist kommer varje 
individ bara att se andra individer som opersonliga objekt, "ting", att manipulera 
för sina egna intressen. Ser man på en sådan samhällssituation från ett 
demokratiperspektiv, skulle det inte längre finnas några möjligheter att lösa 
gemensamma problem. Jämlika, demokratiska samtal skulle inte längre fungera. 
Med demokrati avses en metod för att fatta beslut, där så många medborgare som 
möjligt deltar. 

Mitt intresse för förhållningssätt gör att politisk kulturteori är en lämplig ansats 
vid studier av det politiska, alltså vad som upplevs vara gemensamma 
angelägenheter och problem till skillnad från privata. Min utgångspunkt är att 
miljöförstöring i grunden är en gemensam angelägenhet, som måste hanteras 
socialt och politiskt. Det räcker inte med att förlita sig på vad varje enskild 
individ tänker och gör privat. 
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Att välja politisk kulturteori som ansats kan motiveras av en upplevd svårighet att 
förstå samhällsproblem bara med hjälp av gängse ekonomiskt-tekniska eller 
politiskt-sociala aspekter, t.ex. BNP/capita och valdeltagande inom olika 
yrkesgrupper. Forskning om politisk kultur bygger på idén att människor präglar 
sitt samhälle genom de idéer de har om det. Dessa idéer gäller både materiella 
och sociala villkor. Politisk kulturteori erbjuder ett sätt att tolka och förstå hur 
medborgare förhåller sig till och pratar om naturen, vilket i detta arbete antas 
höra ihop med den pågående miljöförstöringen. En fördel med en kulturteoretisk 
ansats är att man inte i förväg bestämmer var gränsen bör gå mellan politiska och 
privata frågor, eller hur dessa frågor bör behandlas. Detta blir istället något som 
empiriska undersökningar far belysa. Därmed kan man förvänta sig olika empiriska 
resultat, beroende på val av analysobjekt. 

Det finns tre problem med Habermas kommunikativa handlingsteori, som 
motiverar en fördjupad analys av den i en avhandling, om man vill använda den 
för att förstå varför miljöförstöringen fortsätter. 

a) Välmotiverad kritik i den vetenskapliga debatten påstår att Habermas teori 
innehåller allmänna teoretiska svagheter. Detta är allvarlig kritik ifall det rör sig 
om teoretiska motsägelser. Det är inte lika illa om teorin inte kan förklara alla 
fenomen, eftersom det då snarare skulle röra sig om politisk teori än om empiriskt 
förankrad vetenskap. 

b) Teorin går att kritisera för att ligga på en så hög abstraktionsnivå att den inte 
går att använda i empiriska studier. Är detta riktigt betyder det att Habermas 
ägnar sig åt historiefilosofi och inte åt empiriskt förankrad vetenskap. Detta 
skulle innebära en klar svaghet. Habermas själv redovisar ingen ambition att 
tillämpa den kommunikativa handlingsteorin empiriskt. Men detta betyder ju inte 
att teorin inte kan användas för empiriska undersökningar. 

c) Det finns välunderbyggd kritik mot Habermas syn på miljöpolitik. Denna kritik 
behöver granskas närmare, eftersom Habermas har ambitionen att förklara 
uppkomsten av miljöprotester i västvärlden. 

Syftet med denna avhandling är att med en egen kulturteori som verktyg 

- urskilja Jürgen Habermas idéer om miljöpolitik, 

- sortera fram och bedöma kritiska argument mot Habermas idéer, och 

- utveckla en modell för empiriska studier av policyprocesser inom miljöpolitiken, 
utifrån en bedömning av Habermas idéer och kritiken av dem. 

För att undgå kritik för en godtycklig behandling av det empiriska materialet, 
behövs ett klarläggande av utgångspunkten för avhandlingsarbetet. Denna utgångs
punkt är en egen kulturteori som bygger på vissa antaganden (se nästa avsnitt). 
När Habermas teori om offentliga samtal ska studeras i relation till miljöförstöringen, 
behöver man också tolka hans idéer om just miljöpolitik. Hur mycket utrymme 
ger han detta politikområde och vilka idéer har han? I nästa steg gäller det 
att på något mer systematiskt sätt hitta kritik mot Habermas idéer och något 
sätt att behandla denna kritik. Hur kan man gå till väga, med en 
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kulturteoretisk ansats? Utifrån de resultat som man får, gäller det sedan att 
presentera en modell för hur man kan studera politisk hantering av 
miljöfrågor. Hur kan man göra detta, med utgångspunkt från kulturteori 
och Habermas idéer? 

Med ett mer traditionellt statsvetenskapligt synsätt kan avhandlingens syfte kanske 
tyckas något oklart. Man hade sannolikt istället velat fokusera syftet på den 
teoretiska modellen och de empiriska tillämpningsmöjligheterna. Slutresultatet hade 
alltså getts väsentligt större vikt än forskningsprocessen som lett fram till detta 
resultat. Emellertid bygger denna avhandling på användning av en s k hermeneutisk 
(tolkningsinriktad) metod. Denna metod innebär att det utvecklas en förståelse 
efterhand som forskningsprocessen framskrider. Detta bör då tydligt synas i såväl 
syfte som i den löpande texten. Syftet bör formuleras mer processinriktat. I den 
löpande texten ges läsaren chans att bedöma om de slutsatser som successivt växer 
fram är felaktiga, eller inte. Finns det goda argument för slutsatserna, eller inte? 
Processen med olika tolkningssteg torde alltså blir mer central, än när man arbetar 
med en standardiserad, positivistisk metodik. Att i efterhand "rationalisera" 
forskningsprocessen, genom att justera syfte och övrig text i förhållande till 
uppnådda resultat, blir missvisande när man använder en tolkningsinriktad metod. 

Metod, material och avgränsningar 

Vid texttolkningen av Habermas teori och kritiska artiklar om denna teori 
används en egen politisk kulturteori som består av fyra centrala stipulativa 
antaganden, nämligen 

- föreställningar om verkligheten utgörs av kunskap, värderingar och sätt att 
betrakta handlande (beteende), 

- föreställningar styr perceptionen av verkligheten, som i sin tur ligger till grund 
för språklig kommunikation, 

- föreställningar formas av språklig kommunikation, och 

- språket som medium förmedlar och förändrar innehållet i individemas föreställningar. 

Med denna kulturteori, som lämnar utrymme för individer att själva definiera vad 
som är politiska frågor, går det att tolka hur den politiska kulturen ser ut i 
Habermas teori. 

Vetenskapssynen bakom den egna tolkningsinriktade metoden avviker i grunden 
från den analytiska filosofins (positivismens) antagande om "neutrala" observationer 
av texter och förklaringar av dem. Istället för förklaringar av en text med hjälp av 
orsak och verkan, eller funktion, innebär hermeneutik att man arbetar med en 
medveten tydningsprocess, alltså att forskaren reflekterar över hur något 
efterhand blir begripligt för denne. I avhandlingen avses med tolkning hur en text 
blir begriplig när den betraktas utifrån den egna kulturteorin. Avsikten med att 
använda kulturteorin är att på samma gång få en ökad konsekvens vid 
textbearbetningen. 
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Alvesson & Sköldberg (1994:12) framhåller två grundantaganden i reflekterande 
forskning: "Det första innebär att alla, såväl triviala som icke-triviala, referenser 
till empirin är tolkningsresultat. Idén att mätningar, observationer, utsagor från 
intervjupersoner, studiet av sekundärdata som statistik eller från arkiv står i en 
entydig relation till något utanför det empiriska materialet förkastas således i 
princip...Det andra momentet, reflektionen, vänder blickarna "inåt" mot 
forskarens person, dennes forskarsamhälle, samhälle som helhet, intellektuella 
och kulturella traditioner samt språkets och berättandets (framställningsformens) 
centrala betydelse i forskningssammanhang... . Reflektion kan definieras som 
tolkning av tolkning och igångsättande av kritisk självprövning av egna 
tolkningar (inkl konstruerande) av empiriskt material." 

Man kan säga att inom positivismen finns istället idén att man på ett objektivt sätt 
kan beskriva en text med stöd av de givna textdata (språkliga tecken) den består 
av. Det skulle alltså inte förekomma någon tolkande "konstruktion" när innehållet 
i en text beskrivs. De textdata originaltexten anses bestå av, antas alltså gå att 
beskriva på ett entydigt sätt. En argumentationsanalys innebär med detta synsätt 
att man bryter ner originaltexten i teser (det som ska bevisas) och stödjande 
argument. Därefter drar man slutsatser samt förklarar hur originaltexten är 
uppbyggd och vad den handlar om, med begrepp som ingår i någon typ av 
modell, t.ex. en kausal eller funktionalistisk. Ricoeur (1988:73) menar att 
originaltexten för en positivist då uppfattas som en internt fungerande "maskin". 

Förutom en annan syn på data och tolkning av data, innebär en hermeneutisk 
vetenskapssyn en annan syn på presentation av resultat än om man har en 
positivistisk syn. När tonvikten läggs på en framväxande förståelse bör detta 
återspeglas i presentationsstilen. Denna fråga gäller med andra ord inställningen 
till t.ex. statsvetenskapligt metaspråk, alltså inställningen till överordnade 
språkregler för hur resultat ska presenteras. 

Eftersom en hermeneutisk ansats saknar idén om en automatisk jämförbarhet 
mellan texter, behöver de göras användbara för en meningsfull värdering av de 
argumenten man påträffar i dem. Det är därför den egna kulturteorin inte bara 
används som "verktyg" vid tolkning Habermas teori, utan även vid tolkning av 
texterna från Habermas kritiker och hans egna kommentarer. Alla dessa 
tolkningar kan betecknas som "empirinära" tolkningar, användbara för reflektion 
om slutsatser. Stilen vid presentation av de tolkade argumenten som gjorts 
"användbara" för analys och slutsatserna som dras, syftar till att få hela texten att 
hänga ihop och därmed bli mer begriplig som en framväxande helhet. För att 
underlätta källkritik av rimligheten i gjorda tolkningar, redovisas de kritiska 
argumenten och stödet för dessa i form av korta avsnitt som avser att presentera 
ett begripligt sammanhang varifrån de hämtats. Slutsatserna om kritiken mot 
delar av Habermas teori är befogad eller ej, grundas antingen på ett val mellan 
olika ståndpunkter som presenteras eller på helt egna bedömningar. Alla 
slutsatser kan betraktas som tolkningar på en högre tolkningsnivå än de första 
"empirinära" tolkningarna. 
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Metoden i studien är beroende på hur text gestaltas vid läsning. Detta motiverar 
några självkritiska synpunkter på resultatens tillförlitlighet. För det första kan det 
vara svårt att göra en sammanhållen och heltäckande tolkning av de texter 
avhandlingen bygger på. Vid omformuleringen till en användbar text i denna 
politiska kulturstudie är det svårt att få med alla viktiga argument för och emot 
Habermas idéer. Det finns risk att jag omedvetet missat viktig kritik på grund av 
fokuseringen på Habermas teori som analysobjekt. För det andra kan argument ha 
missats, beroende på att de inte uttryckligen formulerats i texterna, utan istället 
legat som outtalad grund för olika resonemang. Här närmar man sig 
dekonstruktion, som syftar till att "plocka sönder" en text sedd som en helhet 
genom att kartlägga dess inre uppbyggnad. Dekonstruktion som metod kan också 
användas för kritik mot min egen text. 

Urvalet av litteratur syftar till att påträffa kritiska argument mot Habermas idéer 
från olika teoretiker. Tyngdpunkten ligger på kulturteoretiska ansatser. För det 
första används Rasmussens (1990) omfattande klassificering av arbeten som 
gäller olika delar av Habermas produktion. För det andra har vanlig litteratur
sökning gjorts, vilket givit fler värdefulla arbeten. De på dessa två sätt påträffade 
arbetena, har i sin tur bidragit med hänvisningar till ytterligare referenser. Jag 
bedömer att det studerade urvalet av arbeten om Habermas teori ger en allsidig 
belysning av den. 

Det finns några skäl till att som analysobjekt i avhandlingen välja Habermas 
kommunikativa handlingsteori. Huvudskälet är att jag anser det är ett huvudverk, 
som antas ha stor betydelse för att förstå vad som påverkar våra förhållningssätt 
till naturen och de politiska svårigheterna att lösa miljöproblem. Att utgå från ett 
huvudverk - ett stort samlat arbete - underlättar också strävan efter en mer 
entydig tolkning av hans idéer, som sedan kan vara utgångspunkt för resten av 
avhandlingen. Man kan nämligen se att Habermas idéer förändras med tiden, 
vilket torde vara normalt för en forskare. Skulle man som analysobjekt ha valt 
hans arbeten under en längre tidsperiod, vore risken uppenbar att det skulle 
saknas en fast utgångspunkt, mot vilken olika argument sedan kunde värderas. 

Översikt över innehållet i avhandlingens fyra delar 
Detta avsnitt utgör introduktionen till de fyra delar som avhandlingen består av. 
Det innehåller en relativt ingående resumé av varje del i avhandlingen. En 
redovisning av de viktigaste resultaten och slutsatserna följer i nästa avsnitt. 
Avhandlingen består av min licentiatuppsats, en fristående uppsats om Habermas 
nyckelbegrepp "system" och "livsvärld", en fristående uppsats om empirisk 
tillämpning av Habermas teori samt artikel på engelska. 

Den första delen av avhandlingen utgörs av licentiatuppsatsen. Den består av 
tre huvuddelar: 
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- en tolkning av den politiska kulturen i Habermas kommunikativa handlingsteori, 

- en argumentationsanalys av teoretiska svagheter i centrala delar av Habermas 
teori, och 

- en redovisning av ett första förslag till hur man praktiskt kan använda 
Habermas teori inom kulturforskning om miljöpolitik. 

Kapitel 1 i licentiatuppsatsen är tänkt att ge en teoretisk ram för resten av 
avhandlingen. I detta inledningskapitel diskuteras några centrala frågeställningar 
som hör ihop med politisk kulturteori. Skillnader åskådliggörs mellan en 
kulturteoretisk ansats och en ansats som är inriktad på studier av institutionella 
förhållanden. Det görs en redovisning av uppsatsens problemställning och syfte, 
innan några huvudinriktningar inom kulturteoretisk forskning presenteras. Dessa 
inriktningar sägs bygga på olika teoretiska idéer om vad som finns (ontologi) och 
metodologiska idéer om hur vi kan lära oss något om det som vi antar finns 
(epistemologi). Man kan med andra ord här påvisa en vetenskaplig pluralism, 
precis som inom andra forskningsinriktningar. De inriktningar som diskuteras är 
empirism-traditionen, antropologisk kulturteori, allmän hermeneutisk, skeptisk, 
och ideologikritisk kulturteori. I uppsatsen hänförs fransk s.k. poststrukturalism 
till skeptisk kulturteori. Jag redovisar också en egen kulturteori, som består av ett 
dussin antaganden. Teorin är i grunden hermeneutisk, men har inslag från flera 
av de andra presenterade inriktningarna. Ett grundantagande är att man med 
hjälp av variablerna kunskap, värderingar och handlande kan beskriva en politisk 
kultur i en författares verk, som i denna avhandling, eller i ett samhälle. Andra 
viktiga antaganden gäller hur en politisk kultur förändras, rationalitet, 
förhållandet mellan materiella och moraliska värden, samt förhållandet mellan 
politisk styrelseform och fördelningen mellan materiellt/moraliskt i en kultur. 

Några viktiga skillnader mellan politisk kulturteori och politisk teori åskådliggörs 
med hjälp av Imre Lakatos (1970) idéer om forskningsprogram. En viktig 
skillnad är att grundläggande antaganden inom politisk kulturteori normalt kan 
förändras till skillnad från antaganden inom politisk teori. Det konstateras dock 
att utpräglat deduktiva kulturteorier är mindre intressanta för empirisk forskning. 
Dessa teorier, som bygger på logisk härledning, kan i vissa fall snarare förväntas 
leda till bekräftelse av uppställda förutsägelser än till ny empirisk kunskap. Skälet 
är stränga villkor för acceptabla observationer. Därmed finns det likheter mellan 
sådana kulturteorier, kännetecknade av en "låst" verklighetsbild och därför möjliga 
att anklaga för ideologiproduktion, och politisk teori. Min egen kulturteori har 
däremot induktiva inslag, som gör den intressant för empiriska studier. 
Framförallt saknar den en fastställd definition av hur mycket som ska vara 
politiskt (det gemensammas relativa storlek), vad denna politik ska innehålla 
materiellt/moraliskt, och hur det politiska gränsar mot det privata. Därför är 
teorin öppen för att med hjälp av enskilda iakttagelser formulera mer allmänna 
principer om en studerad politisk kultur. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om metod, material och avgränsningar. 
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En heltäckande och sammanhållen analys av argument för och emot Habermas 
kommunikativa teori sägs vara mycket svår att göra, eftersom den är abstrakt, 
omfattande och rör sig på flera olika nivåer. Detta leder till flera olika tolknings
möjligheter när man läser de två banden om teorin. Dessutom finns ett stor antal 
böcker och artiklar som behandlar teorin från skilda utgångspunkter. Därför 
måste man innan en argumentationsanalys startar precisera och motivera vilka 
aspekter man är intresserad av. Här kommer betydelsen av en egen teori och 
andra inriktningar inom politisk kulturforskning in. Vid innehållsanalysen av 
Habermas teori används den egna kulturteorin som ett "fångstnät", ett 
verktyg, för att sortera fram de centrala delarna i texten vid läsningen. 
Kulturteorin är alltså styrande vid min läsning av texten när det gäller att 
påträffa viktiga aspekter. Dessa aspekter kan sedan diskuteras med hjälp av 
kritiska argument från andra inriktningar inom politisk kulturforskning. 
Argumentationsanalyserna redovisas vanligen efter följande schema: först 
presenteras någon aspekt på Habermas teori, sedan redogörs för synpunkter från 
hans kritiker, därefter redovisas hur Habermas själv svarat på denna kritik, eller 
hur jag tolkat att han troligen skulle svarat. Slutligen värderas Habermas 
ståndpunkt i förhållande till hans teori. 

Analysobjektet i licentiatuppsatsen avgränsas till Habermas kommunikativa 
handlingsteori. Bara där det bedöms nödvändigt hämtas stöd från hans tidigare 
arbeten. Motivet till avgränsningen är målet att fokusera ett bestämt analysobjekt. 
Eftersom Habermas tänkande utvecklats över tiden, finns det risk för teoretiska 
problem om man lägger ett historiskt perspektiv på hans vetenskapliga arbeten. 
Hans kommunikativa handlingsteori kan också betraktas som ett huvudverk, 
vilket motiverar ett särskilt intresse för detta verk när det gäller demokrati och 
miljöpolitik. Det bör betonas att uppsatsen är inriktad på beskrivning och kritik 
av Habermas idéer om det politiska. Den är alltså inte inriktad på bedömning av 
hur väl hans idéer överensstämmer med olika förhållanden i verkligheten. Vidare 
bör berättigad teoretisk kritik utgå från den studerade teorins egna antaganden, 
bland annat om förhållandet mellan olika begrepp och begreppens innebörd. 
Kritiken torde inte bli meningsfull, om man bortser från den studerade teoretiska 
analysramen. 

När det gäller dispositionen av uppsatsen, görs först en grundtolkning av den 
politiska kulturen i Habermas kommunikativa handlingsteori. Detta sker som 
nämnts ovan utifrån den egna kulturteorin. I de följande kapitlen behandlas 
därefter olika aspekter på Habermas tänkande, som hör ihop med kulturteorin. 
Genomgången går längs en skala från det "lilla" (aspekter på språkbruk som 
sådant) via diskurser till det "stora" (den offentliga sfären). Detta är ett försök att 
pedagogiskt gå från mindre analysdelar till större. Språk och syn på rationalitet 
ingår som en del i diskursen. Diskurser om politiska frågor sker inom den 
offentliga sfären. I slutet av uppsatsen sammanfattas resultaten tillsammans med 
några kommentarer. 

7 



Kapitel 2 består av en grundtolkning av den kommunikativa handlingsteorin med 
hjälp av den egna kulturteorin. I fokus står Habermas slutliga modell för 
relationerna mellan det s.k systemet och den s.k livsvärlden. Frågeställningarna 
gäller Habermas syn på handlande, på idéer om verkligheten (baserade på 
kunskap och värderingar), på relationen mellan handlande och idéer, samt på 
rationalitet, naturen och miljöpolitik. En frågeställning gäller också hur han 
uppfattar det offentligas omfattning och gränser mot det privata, alltså politikens 
legitima gränser. 

Uppsatsens avgränsning innebär att det bara tas upp mindre delar av hans 
utvecklingsteori om det västerländska samhällets rationalisering. 

Det inledande avsnittet ägnas åt de två olika analytiska typerna av handlande 
enligt Habermas, ändamålsrationellt och kommunikativt. Bland annat redovisas 
att dessa två typer av handlande vilar på olika antaganden om vad som finns i 
verkligheten och hur man får kunskap om det som man antar finns. I korthet 
bygger ändamålsrationellt handlande på mål/medel-tänkande och en 
subjekt/objekt-modell. Kommunikativt handlande bygger istället på språkets 
förmåga att skapa begriplighet och tillåta samtal om sanning, rättvisa och 
personlig autenticitet. Detta handlande bygger på en interaktiv modell. 

I nästa avsnitt behandlas Habermas idéer om två modeller för hur enskilda synsätt 
och handlingar samordnas till kollektivt handlande, och hur dessa två modeller 
samverkar. Han menar att ändamålsrationellt handlande dominerar inom 
systemet medan kommunikativt handlande dominerar inom livsvärlden. 

I det följande avsnittet beskrivs Habermas idéer om förhållandet mellan system 
och livsvärld. Från systemets perspektiv skapas olika typer av bytesrelationer med 
livsvärlden, via mekanismerna pengar och ändamålsrationell makt. Från livsvärldens 
perspektiv utvecklas olika sociala roller runt systemets bytesrelationer. Individers 
roller som konsument och medborgerlig opinionsbildare har en självständighet 
jämfört med att vara abstrakt arbetskraft eller skatteunderlag. Habermas ser en 
risk för att systemet strukturellt skapar en förlust av frihet och livsmening genom 
att förmedlingen av kulturella värden skadas, via systemets s.k. kolonisation av 
livsvärlden. 

Ett separat avsnitt behandlar hur Habermas själv mer konkret relaterar sin teori 
till dagens verklighet. Han finner bl.a. en olöslig spänning mellan kapitalism och 
demokrati, till följd av en tävlan i samhället mellan de två motstående 
principerna för samordning av handlingar: förstärkning av olikheter mellan 
individer genom privatisering av den materiella produktionen, och dess 
politisering för att göra den mer socialt ansvarstagande. Annorlunda uttryckt: 
tävlan står mellan samordning av handlingar antingen via systemets legala makt 
och pengar, eller via livsvärldens jämlika språkliga kommunikation. Han anser att 
de politiska institutionerna skapar masslojalitet på två sätt: dels positivt genom 
sociala välfärdsprogram, dels selektivt genom att utesluta frågor från offentlig 
debatt (via sekretess, hinder mot tillträde till politiska arenor och genom att lämna 
"information" vid rätt tidpunkt). Mot dagens demokratiproblem skissar han 
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möjligheter för demokratiska protester. Dessa anser han numera i högre grad 
handlar om livskvalitet, jämlikhet, självförverkligande, politiskt deltagande och 
mänskliga rättigheter, än om rena materiella frågor. Protesterna ses som en 
reaktion mot utbredningen av s.k. förtingligande av sociala relationer. 
Avslutningsvis berörs Habermas egen uttalade syn på naturen och miljöpolitiken. 

Det görs en samlad tolkning av den politiska kultur som framträder i Habermas 
teori, varefter kapitlet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste 
resultaten. Mest väsentligt är att det framträder två politiska subkulturer i hans 
teori, en materiell som hör ihop med systemet (marknadsekonomin och 
statsförvaltningen) och en immateriell som hör ihop med livsvärlden. Enligt 
Habermas utgör livsvärlden en språklig bas för individers sociala samverkan. Han 
menar att livsvärlden byggs upp av tre fenomenologiska grundegenskaper 

- den tas för given och ifrågasätts inte 

- den har en ställning som social visshet tack vare upplevelsen av gemensam 
förståelse som samtalande individer får, när de blivit överens om något, eller 
blivit överens om att de är oeniga 

- trots att språksituationerna som individer hamnar i förändras över tiden, kan 
livsvärldens gränser inte överskridas. Detta betyder att den är immun mot total 
revision och bara ändras i långsamt tempo. Den bildar ett sammanhang som 
sätter gränser, utan att själv ha tydliga gränser. (Med mitt förtydligande: 
livsvärldens gränser förändras genom fortlöpande samtal om nya fenomen, 
eller genom nya samtal om tidigare samtal.) 

Kapitel 3 innehåller en argumentationsanalys rörande Habermas syn på språk, 
kommunikation och rationalitet. Det är med andra ord Habermas immateriella 
subkultur som står i centrum, såsom den framträder vid den kulturteoretiska 
tolkningen i kapitel 2. Huvudsyfte med kapitel 3 är att ta ställning till Habermas 
syn på maktens roll vid språkbruk. Kritiska argument vid granskningen av hans 
syn hämtas från antropologisk, hermeneutisk och skeptisk kulturteori samt från 
marxistisk kritisk teori. Empirism-traditionen bedöms inte ge något bidrag, då 
den inte problematiserar idéers ursprung och språklig kommunikation. De 
aspekter som behandlas är kritik av västerländsk syn på talet, begrepp och deras 
representation av objekt, rationalitet vid språkbruk, inklusive konflikter och 
påverkan av maktmekanismer, samt möjligheter för demokratiska samtal. 

Kapitlets tre frågeställningar, inklusive ett mycket kortfattat svar, är som följer: 

Kan kritik framföras mot Habermas betoning av tal framför skrift, när det gäller 
språklig kommunikation av idéer? Svaret granskningen ger: ja, men ingen avgörande 
kritik tack vare livsvärldens språkliga egenskaper. Livsvärlden utgörs av en "tyst" 
bakgrundskunskap, som enskilda individer inte behöver vara medvetna om när de 
använder språket. 

Kan begrepp oproblematiskt sägas representera materiella/fysiska och immateriella 
objekt i den verklighet, som inte är uppenbar för sinnena? Svaret granskningen ger: 
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nej, här förligger användning av retorisk makt. Hur objekt beskrivs i form av 
begrepp har betydelse. I demokratiska samhällen behöver dock all användning av 
makt rättfärdigas, även när det gäller hur man definierar olika begrepp. Även 
strukturell påverkan (dold maktutövning) går att avslöja genom demokratiska 
samtal. 

Kan kritik framföras mot Habermas betoning av rationalitet när det gäller 
språklig kommunikation? Svaret granskningen ger: ja, men befogad kritik tycks 
bara gälla språkbruk om naturen. Hans inneboende människocentrering gör att 
naturen blir otillräckligt belyst. 

I kapitlets inledning framhålls att svaren på frågeställningarna aktualiserar om det 
finns skäl att justera tolkningen av den immateriella Subkulturen i föregående 
kapitel. 

I ett inledande avsnitt behandlas kritik av den västerländska traditionen att 
prioritera muntliga uttryck framför skriftliga. Habermas kan sägas klara sig undan 
den avgörande kritiken. Hans kommunikativa handlande inom livsvärlden, som 
bygger på en interaktiv modell, utgår uttryckligen inte från enskilda subjekts 
medvetande. 

I det följande avsnittet hävdas det att antaganden om en överensstämmelse 
mellan begrepp och objekt inte är oproblematiska. Detta gäller både när man 
diskuterar vetenskapliga och normativa begrepp. Det hävdas att Habermas kan 
underskatta hur strukturell påverkan (dold maktutövning) kan påverka 
definitionen av begrepp. Man kan istället argumentera för idén att dold 
maktutövning inte alltid kan avslöjas ens i ett genomlyst, demokratiskt samhälle. 

Olika typer av kritik mot att se språkbruk i sig som rationellt, diskuteras i det 
mest omfattande avsnittet i kapitlet. Övergripande slutsats är att det inte är 
självklart att se språkbruk som rationellt. Habermas försvarar dock övertygande 
antagandet om rationalitet när det gäller sociala företeelser, men brister när det 
gäller synen på naturen. 

En typ av kritik som behandlas gäller förhållandet mellan kommunikativ 
rationalitet, maktutövning och oenighet. En annan typ av kritik handlar om 
maktutövning och kontroll, när olika idéer och objekt definieras som begrepp och 
ingår i språklig kommunikation. En tredje kritiktyp som diskuteras är Foucaults 
idéer om den makt som finns inbyggd i själva kommunikationen. Den fjärde 
typen kritiken handlar om Derridas idéer om makt och osäkerhet vid 
kommunikation, formulerade av Kemp. En femte typ kritik gäller hur s.k. 
systematiskt förvrängd kommunikation, alltså dold maktutövning på strukturell 
nivå, kan minska rationaliteten i samhället. Den sista typen av kritik som 
behandlas gäller om Habermas idéer om språklig rationalitet i praktiken hamnar i 
relativism. 

Empirisk tillämpning av Habermas teori diskuteras i det efterföljande avsnittet. 
Jag hävdar att Habermas, precis som när det gäller teoretiska perspektiv, på 
övergripande nivå ger utrymme för två olika perspektiv på empiriska studier. Ett 
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äldre perspektiv, som är mer normativt (ideologikritiskt) och som anknyter till 
klassisk kritisk teori, och ett nyare som är mer empiriskt inriktat och uteslutande 
bygger på politiska deltagares egna upplevelser och tolkningar. Det förstnämnda 
perspektivet bedöms vara mycket svår att hantera ur metodsynpunkt. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning med en kort kommentar. Den viktigaste 
slutsatsen är att Habermas immateriella subkultur, som är människocentrerad 
(antropocentrisk), behöver utvecklas med en naturcentrerad (biocentrisk) 
subkultur. 

Kapitel 4 innehåller en tolkning av Habermas diskursbegrepp, med efterföljande 
argumentationsanalys. Det som står i centrum är alltså dels Habermas 
föreställningar om hur idéer om verkligheten förmedlas och förändras vid 
språkbruk, dels en metod för offentliga (politiska) samtal. Huvudsyfte med 
kapitel 4 är att ta ställning till Habermas syn på diskursen. Kritiska argument vid 
granskningen hämtas från antropologisk, hermeneutisk, skeptisk och marxistisk 
kulturteori samt från empirism-traditionen och konservatism. Centrala aspekter 
som behandlas är relationen mellan en demokratisk process och dess innehåll, 
effekter av Habermas inställning till marxistisk kritisk teori, allmängiltighet och 
rättvisa, rationalitet i en diskursdemokrati och maktförhållanden i en diskurs
demokrati. Till stöd för att sortera fram kritiska argument som hör ihop med 
språklig förmedling av idéer, används ett antal antaganden i den egna kultur
teorin. Uppsatsens syfte motiverar att granskningen avgränsas till att gälla 
teoretiska och praktiska diskurser. Estetiska diskurser om konstverk utesluts alltså. 

Kapitlets tre frågeställningar är: 

Hur beskriver Habermas en teoretisk och en praktisk diskurs? 

Hur kan demokratisk samordning av kollektivt handlande, uppbyggd på 
Habermas diskurs, kritiseras och försvaras? 

Vilka former av offentliga samtal om miljöpolitik hör ihop med Habermas två 
antropocentriska subkulturer och den biocentriska subkultur som tillförts? Räcker 
Habermas diskurs som grund för beskrivning av samtalsformerna? 

Kapitlet kan sägas bestå av två huvuddelar. Först kommer en beskrivning av 
Habermas diskursbegrepp och den s.k. ideala samtalssituationen. Sedan kommer 
några kritiska kommentarer, följda av en mer ingående analys av invändningar 
mot och försvar för diskursen som bas för offentliga samtal och politiska 
överenskommelser. Avslutningsvis sammanfattas resultaten tillsammans med 
kommentarer om kännetecken på samtal inom de tre politiska subkulturerna i 
förhållande till en diskurs. 

Det första av tre större avsnitt handlar om Habermas idéer om en teoretisk diskurs 
om vilka påståenden som är sanna, och en praktisk diskurs om vilka sociala 
normer som är rättvisa och riktiga. Det handlar med andra ord om hans 
grundläggande idéer om diskursiva samtal. Här behandlas den s.k. ideala 
samtalssituationen, den normativa grunden för diskursetik, en teoretisk diskurs 
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om sanning och dess kännetecken, en praktisk diskurs om rättvisa och dess 
kännetecken, den centrala skillnaden mellan de två subkulturerna hos Habermas, 
samt användning av normer i konkreta situationer. 

Förhållandet mellan en diskursdemokratis form och innehåll behandlas i det 
andra större avsnittet. Här berörs i första hand moralteoretisk kritik av Habermas 
diskursdemokrati. Den viktigaste kritiken som diskuteras är kontextuell. Denna 
kritik går ut på att Habermas beskriver en idealtyp av diskurs, som bortser från 
innehållsliga begränsningar i olika samhällen. I avsnittet behandlas effekter på 
Habermas syn på diskursen till följd av hans kluvna inställning till klassisk kritisk 
teori, kritik mot den ideala samtalssituationen som begrepp, sambandet mellan 
diskursetikens universalism och demokrati som beslutsmodell, relationen mellan 
proceduretik och innehållslig etik, samt huruvida diskursen enligt Habermas går 
att betrakta som rationell på moraliska grunder. 

I kapitlets tredje större avsnitt behandlas förhållandet mellan diskursdemokrati, 
makt och ändamålsrationalitet. Det handlar med andra ord om hur väl Habermas 
diskursdemokrati kan försvaras när maktrelationer kommer på tal. Den viktigaste 
kritiken gäller huruvida Habermas diskursdemokrati bortser från dolda 
maktförhållanden och individuell ändamålsrationalitet. I avsnittet behandlas 
skeptisk maktkritik av diskursdemokrati och kritik av diskursdemokrati från ett 
individualistiskt rationellt synsätt. 

Det sista avsnittet i kapitlet utgörs av en sammanfattning med några avslutande 
kommentarer. 

Kapitel 5 innehåller en tolkning av den offentliga sfären enligt Habermas 
tänkande, med en efterföljande argumentationsanalys. Det som står i centrum 
med andra ord Habermas syn på arean där politiska samtal i olika former antas 
ske - den offentliga sfären. Både den offentliga sfären och diskursen nämns 
sällan explicit i banden om den kommunikativa handlingsteorin. Huvudsyfte med 
kapitlet är att ta ställning till Habermas syn, med hjälp av den egna kulturteorin. 
De kritiska argument som behandlas anser jag vara centrala från demokrati
synpunkt. De kommer främst från skeptisk och marxistisk kulturteori samt från 
feminism och moralteori. Centrala aspekter som behandlas är frågan om ett 
förfall hos de politiska samtalen, politiskt handlande och ansvar inom en 
demokratisk enhet, förtryck av individens identitet, rationella samförstånd i 
pluralistiska samhällen och normativt rättfärdigande av maktutövning. Till stöd 
för att sortera fram kritiska argument rörande den offentliga sfären, används ett 
flertal antaganden från den egna kulturteorin. 

Det konstateras inledningsvis att Habermas tänkande om den offentliga sfären 
tycks ha rönt större intresse inom det anglosaxiska språkområdet först på senare 
år, vilket kan förklara att tillgängliga kommentarer verkar vara begränsade. (Tysk 
kritik är mer omfattande, och behandlas ingående i den fristående uppsatsen om 
system och livsvärld.) Jag hävdar inledningsvis också att den offentliga sfären 
hör ihop med immateriella subkulturer, eftersom den analytiskt är fristående från 
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statsförvaltningen och ekonomin, som båda präglas av en materiell subkultur. Det 
hävdas också att för Habermas finns det beröringspunkter mellan en immateriell 
och en materiell subkultur i sambandet mellan moralitet och lagstiftning, vilket 
behandlas i kapitlet. 

Kapitlets tre frågeställningar är: 

Hur betraktar Habermas den offentliga sfären? Finns det viktiga brister i denna 
syn utifrån min egen kulturteori? 

Finns det brister som har direkt betydelse för de politiska subkulturerna inom 
miljöpolitiken, både när det gäller idéer om verkligheten och hur idéer 
förmedlas? 

Finns det exempel på empiriska studier av hur den offentliga sfären fungerar i 
Sverige? Hur kan dessa studier tolkas med stöd av Habermas teori? 

Det första av tre avsnitt handlar om Habermas idéer om en offentlig sfär. Här 
beskrivs hans grundläggande idéer tillsammans med några förtydliganden, 
kritiska kommentarer och bedömningar utifrån den egna kulturteorin. 

I det andra, mer omfattande, avsnittet behandlas olika typer av kritik mot 
Habermas syn på den offentliga sfären och dess innehåll. Här diskuteras främst 
ifall den offentliga sfären som arena för kritiska och rationella samtal har 
försvagats och/eller förändrats på senare tid, sociala rörelser och gemenskaper 
samt förhållandet mellan politiskt handlande och ansvar, skeptisk kritik mot de 
politiska identiteter som den offentliga sfären förknippas med, feministisk kritik, 
rationella politiska samförstånd i ett pluralistiskt samhälle, normativt rättfärdigande 
vid lagtillämpning, den politiska kulturens betydelse för den offentliga sfären, 
samt summering av påträffade brister i Habermas tänkande. 

I det tredje avsnittet redovisas två exempel på empiriska studier av hur det 
offentliga samtalet utvecklats i Sverige. Det ena exemplet pekar på en positiv 
utveckling från demokratisynpunkt, det andra på en negativ utveckling. Dessa två 
studier tolkas och kommenteras med stöd av Habermas idéer. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt som utgörs av en sammanfattning med 
kommentar. 

Kapitel 6 innehåller först en sammanfattning av innehållet i uppsatsen. Vidare 
följer en kort diskussion om Habermas uttalade syn på naturen och analys av 
miljöintresset i västvärlden. Denna diskussion är tänkt att ge förslag till hur man 
kan förstå varför han har en antropocentrisk natursyn och vad den innebär för 
hans syn på sociala rörelser som arbetar med miljöfrågor. Sedan följer ett avsnitt 
om hur hans idéer, tolkade och utvecklade med stöd av den egna kulturteorin, 
kan användas vid empiriska studier av miljöpolitik Här berörs frågan om 
demokratiskt deltagande samt miljöpolitikens legitima gränser och omfattning. 
Detta klargörs dock redan i uppsatsens första kapitel att det ligger utanför 
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studiens syfte att redovisa ett eget exempel på en empirisk tillämpning. Detta är 
en fråga for fortsatt forskning. 

Avhandlingens andra del består av en fristående uppsats, där det görs en 
fördjupad granskning av Habermas begrepp "system" och "livsvärld". 
Syftet är att få en sammanhängande och detaljerad teoretisk bild av hur det går till 
när individers enskilda synsätt och handlingar samordnas, "hoplänkas", till ett 
kollektivt handlande. I licentiatuppsatsens andra kapitel redovisas en 
grundtolkning av de två nyckelbegreppen system och livsvärld. Den tolkningen 
ligger på en generell nivå. Därför kan den, för det första, vara svår att direkt 
använda i en modell för empiriska studier. Den kan också, för det andra, 
eventuellt dölja teoretiska motsägelser. Detta motiverar en uppsats som ingående 
tolkar olika aspekter som gäller begreppen system och livsvärld, utifrån den valda 
kulturteorin. 

Allmänt uttryckt hävdar Habermas i sin teori att det i västerländska samhällen 
finns två konkurrerande sätt, som individers handlande kan samordnas på: 
antingen via marknadsekonomiska mekanismer och ändamålsrationell makt, eller 
via demokratiskt deltagande i offentliga samtal. Hans huvudintresse är dessa två 
analytiskt olika typer av processer, som förekommer vid mänsklig samverkan. 
Det pågår fortlöpande konflikter om vilken typ av process, som bör vara grunden 
för samordning av handlande när det gäller att lösa olika gemensamma problem. 
Detta återspeglas både i vardagslivet och i lagstiftningsprocesser samt vid 
lagtillämpning, där det deltar representanter både för det marknadsekonomiska 
systemet och för demokratisk opinionsbildning. Habermas har som tidigare 
nämnts idén att ekonomiska intressen kan göra den offentliga debatten 
systematiskt förvrängd, vilket hindrar socialt rationella beslut som bygger på 
övertygande argument. Ett mål med den fördjupade granskningen i uppsatsen är 
att få ökad teoretisk kunskap om vilka faktorer som avgör "hoplänkningen" av 
enskilda individers synsätt och handlingar till ett samordnat handlande. 

I uppsatsen presenteras en bild av samordnat handlande. Denna bild ska i nästa 
uppsats bidra till bättre precision i förslaget till hur empiriska studier inom 
kulturforskning kan utföras. Hur begreppsparet system/livsvärld tolkas är centralt 
när man ska redovisa teoretiska kännetecken på de tre politiska subkulturer, som 
går att få fram med stöd av Habermas teori. Hur man sedan teoretiskt bestämmer 
gränsen mellan system och livsvärld, är avgörande när man ska tolka och jämföra 
empiriska situationer där det i praktiken sker samordning av handlande. Denna 
gräns antas sammanfalla med gränsen mellan Habermas materiella subkultur 
(förhärskande, eventuellt manipulativa, samtal inriktade på materiell nytta inom 
politiska institutioner) och de två immateriella subkulturerna (uppriktiga, lärande 
samtal utifrån antropo- och biocentrism om immateriella värden - vad som är sant 
och rättvist - inom opinionsbildande föreningar.) En viktig biocentrisk idé, som 
saknas hos den antropocentriske Habermas, är att dold maktutövning kan 
utestänga biocentriska argument från offentliga samtal om naturen. 
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Angående metod sägs i början på uppsatsen att en huvudkritik mot hermeneutik 
är att den tenderar att skapa en för entydig bild av en text. För att uppnå 
begriplighet vid tolkning, underskattas alltså att en text är sammansatt och full av 
osäkerhet. Till hermeneutikens försvar kan det dock framhållas att det finns goda 
skäl att anta att man kan finna en sammanhängande syn på kunskap, värden, 
naturen och handlande i Habermas text. Ett huvudskäl är att en läsare oftast 
finner att en text har ett meningsfullt innehåll, och kan motivera detta för andra. 
Till försvaret kan det tilläggas att en tolkning ska bedömas utifrån dess rimlighet, 
som beror på argumenten som stödjer respektive talar mot tolkningen. En bra 
tolkning ska både bygga på och bekräfta människors idéer, men också utmana 
och problematisera dem (Alvesson & Sköldberg 1994). Det kan konstateras att en 
text alltid går att tolka på mer än ett sätt, beroende på val av ansats. Det går inte 
att hävda att man kan fastställa vad en text "egentligen" betyder. Trots antagandet 
om kunskapsteoretisk subjektivism är dock inte hermeneutiska forskningsresultat 
immuna mot kritik. Utgångspunkten för kritiker är att visa att de tolkningar som 
presenteras är felaktiga och orimliga. 

Inledningsvis nämns också min grundsyn på västerländsk miljöpolitik. Den kan 
betecknas som ekologistisk: okontrollerad ekonomisk tillväxt, mätt som 
traditionell BNP, antas medföra ökade skador på naturen. Utifrån detta generella 
antagande, riktas forskningsintresset särskilt mot hur immateriella argument får 
genomslag i miljöpolitiska diskussioner. Man kan också med stöd av index, 
konstruerade för att mäta hållbar ekonomisk utveckling, visa att utvecklingen i 
USA gått bakåt sedan 1970-talet, trots att BNP/capita ökat kraftigt. 

Huvudsyftet med uppsatsen är alltså att med hjälp av den kulturteori, som 
redovisats i licentiatuppsatsen, kritiskt granska Habermas system- och livsvärlds
begrepp. De kritiska argument som behandlas, hämtas främst från de kulturteorier 
som redovisats i licentiatuppsatsen. Följande aspekter, som behandlas i uppsatsen, 
anser jag vara viktiga vid granskningen av idéer om samordnat handlande och 
metoden för att empiriskt studera sådan samordning: 

- synen på språkbruk vid samordning av handlande, 

- gränsen mellan manipulativt och uppriktigt språkbruk, 

- betydelsen av uppriktigt språkbruk och socialt lärande, 

- biocentrism, 

- systemteoretiska och funktionalistiska antagandens påverkan på synen på 
demokratiska samtal inom organisationer, 

- holistiska antagandens påverkan på synen på demokratisk opinionsbildning, 
samt 

- metodiken vid studier av samordnat handlande utifrån Habermas teori. 

Det är viktigt att betona att genomgången av aspekter inte avser att vara 
heltäckande, utan begränsas till aspekter som direkt hör ihop med den 
kulturteoretiska ansatsen i avhandlingen. Dessa aspekter, som ansetts viktiga för 
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en kritisk granskning av Habermas begrepp, har påträffats i urvalet av texter, 
genom att ha den valda kulturteorin som tolkningsverktyg. Strävan är att på detta 
sätt hitta argument som sedan blir användbara i en meningsfull argumentation. 

Mot ovanstående bakgrund besvaras följande frågeställningar i uppsatsen: 

- hur framträder system och livsvärld hos Habermas, vid fördjupad tolkning 
utifrån den valda kulturteoretiska ansatsen? 

- vad medför denna tolkning för synen på gränsdragningen mellan de tre 
politiska subkulturerna och för synen på behandling av politiska problem, 
särskilt miljöproblem, inom dem? 

- vilka metodologiska slutsatser medför tolkningen, vid förslag till hur man 
empiriskt kan studera de tre politiska subkulturerna? 

Uppsatsen om system och livsvärld inleds med en tolkning av Habermas egna 
kommentarer av dessa två begrepp, såsom de presenterades i hans två grundverk 
om den kommunikativa handlingsteorin. Denna tolkning är utgångspunkt för 
resten av uppsatsen. Därefter kommer uppsatsens huvuddel som presenterar kritik 
av Habermas tänkande, hans egna kommentarer och mina egna slutsatser. 
Uppsatsen avslutas med några slutsatser om hur man bör betrakta gränserna 
mellan de politiska subkulturerna inom miljöpolitik, subkulturernas kännetecken 
och om metod vid empiriska studier. Den mer detaljerade presentationen nedan, 
följer den ordning som aspekterna behandlas i. 

I avsnittet om Habermas egna kommentarer av system och livsvärld, behandlas 
först grundläggande antaganden och den analytiska skillnaden mellan system
samordning av handlande och social samordning av handlande. Habermas klargör 
i detta sammanhang att empiriska studier av sociala fenomen måste utgå från ett 
deltagarperspektiv, innan forskaren tolkar data i relation till sina egna begrepp och 
modeller. En annan av hans grundläggande idéer gäller systemets frikoppling från 
livsvärlden. Denna idé går ut på att abstrakta subsystem, styrda av pengar och 
ändamålsrationell makt, skildes från konkreta mänskliga meningssammanhang 
under den historiska process som gjorde att västerländska samhällen blev 
avmystifierade. Habermas menar att hans teori pekar på ett centralt politiskt 
problem: risken för ett barbariskt samhälle om systemets s.k. kolonisation av 
livsvärlden blir total. Detta skulle betyda att i princip allt mänskligt handlande 
styrs av den materiella produktionens krav på bytesvärden, förmedlade av det 
ekonomiska systemet och en byråkratisk statsapparat. Jag omtolkar Habermas 
handlingsteori så att den blir användbar för studier av politisk kultur, utifrån den 
egna kulturteorin som används i avhandlingen. Det sker också en mer ingående 
granskning av begreppet livsvärld. Här diskuteras sociala rutinbeteenden, hur 
dessa bryts vid gemensamma upptäckter av problem, ideologikritik och 
biocentrism. 

Ett omfattande avsnitt behandlar gränsdragningen mellan system och livsvärld, 
vid betraktelse av samordnat handlande. Syftet är att genom en detaljerad 
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granskning spåra eventuella svagheter när det gäller olika tolkningar och 
argument samt dra egna slutsatser. Aspekterna som studeras hör nära samman 
med frågan om samordnat handlande. Ordningsföljden vid genomgången av 
aspekterna går huvudsakligen från tyngdpunkt på livsvärlden till tyngdpunkt på 
systemet. Detta är också en naturlig fortsättning på föregående avsnitt, som 
avslutningsvis behandlar livsvärlden. 

Till en början konstateras det att betydelsen av uppriktigt språkbruk inte minskar, 
trots att Habermas fokuserar relationen mellan system och livsvärld. Det 
uppriktiga språkbruket är grunden för ett civiliserat samhälle. Det är med mer 
demokratisk, social samordning, som man kan korrigera oönskade effekter av 
systemsamordnat handlande. Vidare diskuteras olika konsekvenser av att se systemet 
fritt från normer och livsvärlden fri från maktkällor. Enligt min uppfattning har 
en sådan renodlad syn för- och nackdelar, både när det gäller teoretiska och 
metodologiska frågeställningar. I en följande del diskuteras vilket utrymme 
uppriktigt språkbruk och socialt lärande har i dagens samhälle, i relation till 
systemsamordning av handlande. Vidare behandlas spridning av socialt lärande, 
hur detta kan begränsas av "förstelnade" institutioner, och om problemlösnings
förmågan i västerländska samhällen försämras ifall demokratiskt ifrågasättande 
ersätts av förhållningssätt som ej tillåter kritik av förhärskande traditioner, 
sedvanor och sätt att förstå verkligheten. 

I en del diskuteras det hur demokratisynen kan påverkas av en systemteoretisk 
syn på system/livsvärld och organisationer, varför olika politiska kulturer skiljer 
sig åt, varför utrymmet för offentliga samtal varierar i olika samhällen, samt 
politiska partiers förhållande till gränsen för den materiella Subkulturen. Denna 
del följs av ideologikritik med ett fokus på systemsamordning. Ett sådant fokus 
sägs bortse från maktfrågor och vara ensidigt människocentrerat och inriktat på 
materiell nytta. Jag delar samtidigt synen att idéer om att man kan upptäcka alla 
oväntade handlingsresultat och korrigera dem, är felaktiga. Sådana idéer sägs 
höra ihop med ett hierarkiskt styrnings- och kontrolltänkande, som är en motpol 
till demokratisk opinionsbildning. Vidare konstateras det att Habermas främst 
intresserar sig för efter vilka principer samordning av handlande sker, inte 
konsekvenserna av detta handlande i den materiella verkligheten. 

När det gäller empirisk tillämpning av Habermas teori utifrån den egna 
kulturteorin, diskuterar jag studier av idéer om samt erfarenheter av en samordnings
process respektive studier av handlingsresultat från ett sådant kollektivt 
handlande. Det hävdas vara lättare att tolka en medveten samordningsprocess, än 
vilka handlingsresultat som uppstått efter ett visst kollektivt handlande. Skälet är 
att problemet med oavsiktliga handlingsresultat blir mindre i det första fallet. I 
blickfånget står ett mer avgränsat socialt sammanhang, en process där deltagarna 
haft interaktion med varandra. I det andra fallet kan ett mycket stor antal 
handlingsresultat påstås vara oavsiktliga och kopplade till ett bestämt kollektivt 
handlande. Detta beror på att deltagarna, lösare knutna till ett bestämt socialt 
sammanhang, friare kan tolka verkligheten utifrån sin egen allmänna människo-, 
kunskaps-, och samhällssyn. 
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Habermas syn på fìinktionalism diskuteras i förhållande till systemet, sociala 
gemenskaper och demokratisk opinionsbildning. En diskussion behandlar en 
central metodfråga vid studier av erfarenheter av samordningsprocesser. Ska 
subkulturernas kännetecken definieras i form av idealtyper före en sådan studie? 
Eller ska deras kännetecken bestämmas mer induktivt i efterhand, vid tolkningen 
av empiriska resultat? En definition av idealtyper i förväg förordnas, grundad på 
om språkbruket är manipulativt eller uppriktigt. Vidare behandlas huruvida 
Habermas själv har en elitdemokratisk syn på just miljöpolitik. 

I det följande avsnittet summeras vilka ytterligare kännetecken man kan ge de tre 
subkulturerna, jämfört med vad som redovisades i licentiatuppsatsen. Ett kort 
avsnitt sammanfattar de viktigaste slutsatserna som gäller metod vid empiriska 
studier. Avslutningsvis redovisas några andra viktiga resultat, som hör ihop med 
begreppen system och livsvärld. 

Avhandlingens tredje del består av en fristående uppsats, där det analyseras 
hur man empiriskt kan tillämpa Habermas teori, utvecklad med biocentrism. 
Hur bör man praktiskt studera de tre politiska subkulturerna, som teoretiskt gått 
att urskilja inom miljöpolitiken? Uppsatsen handlar till största delen om 
operationalisering av de tre subkulturerna och en metoddiskussion om empiriska 
studier av politisk kultur. 

Frågeställningarna som behandlas i uppsatsen gäller: 

- hur synen på naturen och miljöpolitiken inom subkulturerna teoretiskt kan 
kännetecknas (idéer om, och syn på, samordning av handlande)? 

- hur dessa subkulturer empiriskt kan separeras från varandra, i syfte att testa 
Habermas idéer om samspelet mellan det formella politiska systemet och den 
offentliga sfären? 

- hur medborgarnas upplevda villkor för demokratiskt deltagande i en konkret 
miljöfråga kan studeras, alltså deras upplevelser av samordning av synsätt och 
handlande? 

- hur formell miljöpolitiks legitima omfattning och gränser i en sådan konkret 
situation empiriskt kan belysas? 

- på vilket sätt Habermas natursyn och syn på miljörörelser kan förklaras? 

Ser man på uppsatsens struktur, består den av två huvuddelar. Den första delen 
omfattar en idéhistorisk beskrivning som handlar om natursyn och miljöpolitik. 
De erhållna resultaten har stor betydelse för förslaget till empirisk tillämpning. 
Den andra delen inleds med en kort tolkning av Habermas natursyn och syn på 
miljörörelser, följd av ett heltäckande förslag på hur empirisk tillämpning av den 
teoretiska modellen kan gå till. Här ingår också en mindre fallstudie, för att 
exemplifiera hur modellen använts för att studera en kommunal miljöfråga. 
Uppsatsen avslutas med kommentarer av några andra tolkningar av Habermas 
teori i studier av miljöpolitik. De utvalda tolkningarna är avsedda att belysa 
centrala resultat, som erhållits i avhandlingsarbetet med hjälp av min kulturteori. 
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Till sist redovisas argument mot uppgivenhet när det gäller chansen att skapa en 
bättre miljöpolitik 

Man kan säga att empiriska studier med hjälp av modellen handlar om förmedling 
av social kunskap, samhörighet och personliga uttryck mellan medborgare, som 
lever i ett samhälle präglat av ett stort opersonligt "system". Denna förmedling är 
det "lim" som binder ihop systemets opersonliga strukturer (institutionernas och 
marknadsekonomins sätt att fungera) med vardagslivets handlingar (social 
samordning på rutin). Ibland uppstår sprickor i "limmet", som innebär att en 
materiell syn på sociala relationer ersätts av lärande eller tystnad (när ett 
gemensamt problem ej går att formulera). I dessa lägen blir social dominans och 
politiskt motstånd synliga. Förändring av den rådande ordningen kan då ske just 
beträffande den speciella politiska fråga, som det sociala lärandet handlar om. 

Ser man på uppsatsens innehåll mer detaljerat, inleds den första huvuddelen med 
ett avsnitt om utilitarism och kontraktsteori. Det sägs att dessa två moralfilosofier 
passar ihop med de tre politiska subkulturer, som påträffats under avhandlings
arbetet. Det framhålls att en central skillnad mellan de två är att inom 
utilitarismen är det ytterst resultatet av handlingar som räknas, medan det inom 
kontraktsteori istället är rättvisa procedurer och individens okränkbarhet som är 
viktigast. De två moralfilosofierna diskuteras också i förhållande till samordning 
av individuella handlingar till ett gemensamt handlande. I nästa avsnitt hävdas det 
att den materiella politiska Subkulturen är människocentrerad i förhållande till 
naturen och nyttoinriktad i förhållande till sociala sammanhang. Jag konstaterar 
också att de typer av miljöargument som anses godtagbara i en politisk diskussion 
varierar mellan subkulturerna, beroende på att dessa internt grundas på olika 
normativa synsätt. I följande avsnitt påstås det att ett kontraktstänkande om 
naturen fordrar politiska institutioner, som aktivt arbetar med naturskydd. I 
avsnittet redovisas några exempel på demokratiska processers roll i förhållande 
till kontraktsteori och naturskydd. Rättigheter, skyldigheter samt privata och 
gemensamma intressen berörs. Det betonas att det finns teoretiska svårigheter att 
formulera en gemensam moralisk grund, om man utgår från individualistisk 
kontraktsteori. Detta beror på att denna tradition tycks bortse från 
nödvändigheten att definiera något "gemensamt". Det måste ju även anges någon 
metod för att avgöra tvister mellan olika tolkningar av individuella kontrakt. Det 
finns ingen given högre instans, som kan avgöra dessa tolkningstvister mellan 
enskilda individer. 

I ett följande avsnitt sägs det att den immateriella Subkulturen hos Habermas dels 
är människocentrerad i förhållande till naturen, dels kontraktsteoretisk socialt 
sett. Därvid framhålls att den immateriella biocentriska Subkulturen kännetecknas 
av kontraktstänkande både i förhållande till naturen och socialt sett. Det noteras 
att det finns ett moraliskt konsekvensproblem med att se människan både som en 
del av naturen och som en social varelse. Bara en ren darwinist kommer undan 
detta problem, genom att se alla handlingar i naturen och samhället som strikt 
egennyttiga. Å andra sidan kan denne darwinist inte förklara hur människor 
avsiktligt kan samordna sina handlingar och genuint lära sig något av andra, 
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eftersom detta är oförenligt med manipulation för att gynna ett abstrakt 
egenintresse. En darwinist som observerar samordnade handlingar tvingas 
hänvisa till begrepp som "imitation". Denna kan ju vara helt godtycklig, i motsats 
till rationaliteten i ett språkligt samförstånd. Vidare förs en diskussion om 
kunskap om, och rättfärdigande av, moraliska värden. I enlighet med Tännsjö 
(1990) betonas att bara om vi kan rättfärdiga våra idéer med hänvisning till någon 
moralisk princip (metod), kan vi hävda att det finns goda skäl för våra moraliska 
slutsatser. Det konstateras att inom den materiella politiska Subkulturen, är 
moralsynen på människans förhållande till naturen nihilistisk. Detta betyder att 
det saknas stöd för moralisk diskussion om hur vi bör behandla naturen. Den enda 
diskussion som blir berättigad gäller materiella belöningar, eller bestraffningar. 
Inom de två immateriella subkulturerna är moralsynen på naturen istället 
"kritiskt" pragmatisk. Detta innebär att en moralisk slutsats är rättfärdigad, om 
konsekvenserna av handlandet är bättre, än de tänkbara konsekvenserna av att 
handla enligt något annat föreslaget alternativ. "Kritisk" pragmatism kan 
användas som grund för demokratiska processer och lärande om olika upptäckta 
politiska problem. Tännsjö visar att det även finns pragmatism som bara stödjer 
den dominerande ideologin i ett samhälle. 

Den andra huvuddelen i uppsatsen inleds med en kort förnyad tolkning av 
Habermas natursyn och syn på miljörörelser. Man kan kritisera honom för att 
bortse från inslagen av biocentrism i dessa rörelser och deras möjlighet att vara 
"offensiva" i ett avmystifierat samhälle, likt kvinnorörelsen. Därför kan 
Habermas själv, kanske till följd av en marxistisk bakgrund, inte ge fullgoda 
förklaringar av det ökade miljöintresset i västvärlden. En icke-materialistisk, 
alltså normativ, syn på naturen är också förenlig med hans eget kunskapsbegrepp 
i en teoretisk diskurs om vad som är sant. Accepterar man slutsatsen att en 
demokratisk besluts- och läroprocess i sig är utan bestämt innehåll, torde man 
även godta att en normativ syn på naturen återspeglas i gällande lagstiftning. 

Denna andra huvuddel i uppsatsen handlar också om empiriska studier av politisk 
"miljökultur". Det görs en presentation av den teoretiska ansatsen och de 
empiriska frågeställningarna. Dessa frågeställningar handlar om valet av 
perspektiv vid empiriska studier, hur man bör se på upplevda villkor för 
demokratiskt deltagande, gränsen mellan den materiella och de immateriella 
subkulturerna i en social situation, bristande överensstämmelse mellan individers 
idéer om och perception av en konkret miljöpolitisk verklighet, upplevelser av 
miljöpolitikens legitima gränser och omfattning samt huruvida vissa av Habermas 
idéer stämmer med verkligheten. En redovisning sker av modellens grundform 
och val av empirisk metod. I nästa avsnitt redovisas ett praktiskt genomförande 
av modellen. Avsnittet berör både studier av allmänna idéer och synen på 
samordning av handlande, liksom studier av hur samordning av handlande gått 
till i en konkret miljöpolitisk situation. Diskussion sker av valet av fallstudie och 
diskursanalys som metod för att tolka innehållet i det empiriska textmaterialet. 
Det görs också en redovisning av de tre subkulturernas kännetecken, som 
empiriskt ska gå att testa. 
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I det följande avsnittet görs en redovisning av en mindre fallstudie, för att 
exemplifiera hur modellen kan användas. Utgångspunkt för fallstudien är att 
planering för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling kräver en långsiktig syn på 
markanvändning och utnyttjande av naturresurser. Vidare måste i en demokrati, 
åtminstone utifrån Habermas idéer, politiska ställningstaganden rättfärdigas och 
diskuteras offentligt. Fallstudien behandlar lokal planering för nya bergtäkter i 
Umeå kommun från 1991 och 5 år framåt. Att öppna bergtäkter för att krossa 
berg till vägmaterial m.m. är ett alternativ till att exploatera ej förnybart 
naturgrus, som behöver sparas av flera olika miljöskäl. I redovisningen 
presenteras de formella aktörerna i kommunen, lagstiftning och de 
sammanträdesprotokoll som studien bygger på. Den ursprungliga kommunala 
planen för att öppna nya bergtäkter presenteras också, då den är en viktig 
utgångspunkt för fallstudien. Det görs en genomgång av två fall, där kommunens 
ursprungliga idé är att spara de berörda bergen. Under planeringsprocessens gång 
ändras dock kommunens inställning från bevarande till exploatering, vilket gör 
dessa två fall särskilt intressanta att studera. Hur rättfärdigas denna förändrade 
syn på markanvändningen? Det redovisas i vilken ordning de olika kommunala 
organen förändrar sin syn till att förorda exploatering, och vilka typer av 
argument de har. Det görs också en tolkning av nyckelbegrepp och idéer i 
diskussionerna om exploateringen. Jag anser det också motiverat med en 
kommentar av fallstudien utifrån modellen, som bygger på att intervjuer också 
ingår vid datainsamlingen. Av detta skäl är fallstudien inte fullständig. 
Kommentaren gäller de resultat som kan tolkas fram med stöd av den utvalda 
diskursanalysen (resultat som gäller typ av språkbruk, uttalade föreställningar, 
samt handlingar och strukturer "utanför" språket"), vilka politiska subkulturer 
som kan urskiljas, och lämpliga kompletteringar av datainsamlingen ifall man 
utökat fallstudien med intervjuer. 

I slutet av uppsatsen kommenteras några andra tolkningar av Habermas teori i 
studier av miljöpolitik. Några centrala resultat, som erhållits med den 
kulturteoretiska ansatsen i avhandlingsarbetet, belyses här. De resultat som 
diskuteras gäller teknologi och vetenskap, universalism istället för kontextualism, 
kollektiva aktörer samt ideologikritik. Slutligen redovisas argument mot 
uppgivenhet när det gäller att skapa en bättre miljöpolitik. Diskursdemokrati och 
socialt lärande framhålls som konstruktiva möjligheter för att öka kunskapen om 
miljöproblem, aktivera medborgarna och förändra ett alltför teknologiskt 
förhållningssätt till naturen. Det nämns att kanske även vanmakten hos 
minoritetsgrupper kan brytas. Argumentationen bygger på betoning av det 
demokratiska samtalet, vid kritik av Ulrich Becks uppmärksammade analys av 
fatalism och brist på framstegstro när det gäller industrisamhällets växande 
miljöproblem och de risker detta samhälle skapar. 

Avhandlingens fjärde del består av en artikel på engelska, publicerad i 
Journal of Environmental Planning and Management. Artikeln, som 
publicerades hösten 1998, innehåller en sammanfattning av huvudresultaten i 
avhandlingen. Artikelns syfte är att undersöka hur Habermas kommunikativa 
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handlingsteori kan användas för att studera och förbättra offentlig diskussion om 
miljöpolitik. Det viktigaste bidraget är en modell för empiriska studier av 
miljöpolicy. Modellen är inriktad mot politisk kultur, och är utvecklad från 
Habermas teori. 

Det framhålls i introduktionen att trots politiska åtgärder förblir viktiga 
miljöproblem olösta. I ett västerländskt samhälle hör detta ihop med 
demokratiska prioriteringar och offentliga samtal. En viktig orsak, av flera, till de 
demokratiska prioriteringarna antas vara felunderrättade medborgare. Den 
offentliga debatten kan ge för stort utrymme för starka ekonomiska särintressen, 
kopplade till verksamheter som orsakar miljöproblem. I motsats till 1970-talets 
stora tilltro till auktoritära idéer, antas det dock att lösningen på miljöproblemen 
kräver mer demokrati och bättre demokratiska arbetsformer. Genom ett utbrett 
lärande om miljöfrågor, får medborgarna möjlighet att ändra synsätt och 
handlingsmönster. 

I det andra avsnittet i artikeln beskrivs Habermas bidrag till förståelse av dagens 
politiska hantering av miljöfrågor. Han menar inledningsvis att de nya sociala 
rörelser som uppstått sedan 1960-talet främst arbetat med frågor om livskvalité, 
självförverkligande, politiskt deltagande och mänskliga rättigheter. Dessa rörelser 
har "underifrån" protesterat mot okontrollerad kapitalistisk tillväxt, kulturell 
utarmning och en ökad "materialisering" av sociala relationer. De har 
uppmärksammat nya ekologiska risker till följd av industrisamhället. Habermas 
noterar att miljöprotesterna kan vara både socialistiska och konservativa. De 
förstnämnda kritiserar främst den kapitalistiska tillväxten för att orsaka 
miljöförstöring, exploatering av mänsklig arbetskraft och försvagning av 
demokratiska styrelseformer. De senare ser inte bara en koppling mellan 
kapitalistisk tillväxt och miljöförstöring. De kritiserar också en demokratisk 
omvandling av samhället, för att den bidrar till konsumism och förlust av 
traditionella värden. I avsnittet diskuteras hur enskilt tänkande och handlande i 
mål och medel, försämrar den sociala rationaliteten inom miljöpolitiken, hur 
Habermas samhällsmodell kan användas för att studera miljöpolitik och varför en 
renodlad liberal samhällssyn inte kan förklara medveten samordning av individers 
handlingar till ett kollektivt handlande. 

I det tredje avsnittet i artikeln diskuteras en motsägelse och fyra svårigheter 
kopplade till Habermas teori. Dessa anses kräva en bearbetning innan teorin kan 
användas för empiriska studier. Det betonas att teorin i övrigt, med sitt fokus på 
orättfärdigad (dold) maktanvändning i offentliga samtal, är värdefull för 
förståelse av hur dagens miljöpolitik fungerar. Det hävdas att motsägelsen har sitt 
ursprung i att det finns två synsätt man kan ha på s.k. systematiskt förvrängd 
kommunikation, ett mer elitistiskt och ett mer demokratiskt. Systematiskt 
förvrängd kommunikation anses förekomma när den materiella styrningen av 
handlingar i samhället "gör våld" på den allmänna debatten. Enligt Habermas 
grundas materiell styrning på pengar och användning av den makt som 
lagstiftningen ger.utrymme för. Denna typ av styrning får inte förvränga den 
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allmänna debatten och begränsa det politiska deltagandet i den, ifall det ska råda 
demokratiska förhållanden. 

De fyra svårigheterna kopplade till teorin gäller Habermas egna uttalade 
människocentrerade idéer om naturen och hans idéer om samordning av 
individers handlingar till ett kollektivt handlande inom miljöpolitiken. Det hävdas 
bl.a. att: 

- en biocentrisk natursyn är förenlig med en demokratisyn, som tar fasta på en 
deltagardemokratisk samtalsprocess, 

- en teknologisk och ekonomisk syn på miljöproblem undertrycker olika 
moraliska synsätt på mänsklig behandling av naturen, 

- det finns formulerade idéer för att motarbeta uteslutning från politiskt 
deltagande och underlätta socialt lärande om gemensamma problem, och att 

- man kan få oåterkalleliga effekter på miljön även efter genuint demokratiska 
beslut. Detta betyder att man alltid bör tillämpa en försiktighetsprincip, på 
grund av begränsningar i mänsklig kunskap, osäkerhet om effekter av 
mänskligt handlande och svårigheten att uppnå en gemensam riskbedömning. 

I det fjärde avsnittet i artikeln presenteras en modell för att analysera policy-
processer om miljöfrågor utifrån Habermas teori, utvecklad med biocentrism (en 
icke-människocentrerad natursyn). Modellen bygger på sex grundantaganden om 
tre teoretiskt tänkbara subkulturer inom miljöpolitiken. De tre subkulturerna 
beskrivs som olika kulturella idealtyper. Det görs också en redovisning av 
metodologiska överväganden. Avslutningsvis argumenteras det för hur tolkningen 
av det empiriska materialet bör gå till, i form av en diskursanalys. 

Det sista avsnittet innehåller en kort diskussion om empirisk tillämpning av 
modellen och framtida forskning. En viktig empirisk fråga sägs vara vilka roller 
politiska partier och massmedia spelar inom miljöpolitiken. Det påstås att 
politiska partier i Sverige ligger mellan Habermas "system" och "livsvärld". 
Detta skulle betyda att de i varierande grad både är delar av statsförvaltningen 
(dominerad av en materiell subkultur) och lokala opinionsbildande rörelser 
(dominerade av immateriella subkulturer). Hög grad av institutionalisering av 
partierna skulle, enligt andra slutsatser i avhandlingen, försvåra socialt lärande 
inom dem och bibehållande av demokratisk legitimitet. I en allmän debatt om ett 
miljöproblem kan massmedia antingen främja dolda ekonomiska intressen eller 
kritisk granskning av maktförhållanden som har att göra med lösningen av 
miljöproblemet. 

Det lämnas vidare förslag på två typer av fallstudier för kartläggning av 
begränsningar av och möjligheter för socialt lärande, alltså förutsättningar för 
demokratiskt välfungerande samtalsprocesser inom miljöpolitiken. Den ena typen 
är identifierade miljöproblem, som lett till bred politisk debatt. Den andra typen 
är miljöproblem som, trots att de identifierats, aldrig blivit någon större politisk 
fråga. Det sägs också att det är en empirisk fråga om biocentriska beslut gynnas 
av högt demokratiskt deltagande, eller inte. Det finns skäl att anta detta, eftersom 
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biocentrism hör ihop med nya sociala rörelser och inte med organisationer som 
"stelnat" till etablerade institutioner. De som förespråkar biocentriska idéer har 
ett klart resursmässigt underläge gentemot dagens dominerande ekonomiska 
intressen. Detta får konsekvenser för försöken att sprida idéer i den allmänna 
debatten om hur vi bör förhålla oss till den icke-mänskliga naturen. 

De viktigaste resultaten och slutsatserna samt analys 
I denna del sammanfattas de viktigaste resultaten i avhandlingen. I redovisningen 
görs inte direkta hänvisningar till enskilda delar av avhandlingen. Syftet är istället 
att ge en samlad bild av vad som framkommit i studien. 

Problematisering 

Inledningsvis kan man hävda att en viktig teoretisk förklaring till de förvärrade 
miljöproblemen är politiska prioriteringar och bristfälliga offentliga samtal om 
miljöfrågor, orsakade av dominerande ekonomiska intressen. Policyalternativ, 
som antagligen skulle underlätta en hållbar utveckling, förmodas inte komma upp 
på dagordningen eller få otillräckligt utrymme. 

Föreställer man sig att hanteringen av miljöproblemen förbättras om det 
demokratiska deltagandet ökar, kan man välja att mer ingående studera Habermas 
teori om villkoren för verkligt demokratiska samtal. Habermas menar att dolda 
ekonomiska intressen kan störa den kommunikativa rationaliteten i dessa samtal. 
Störningarna fungerar som begränsningar av diskussionen före politiska beslut, 
vilket kan medföra både otillräcklig demokratisk förankring och ekologisk 
utformning av besluten. 

Det finns dock tre problem med att utveckla en modell för empiriska studier från 
Habermas teori. Kritiker hävdar att teorin 

1. har inre svagheter, 

2. är formulerad på en sådan abstraktionsnivå att den är obrukbar för empirisk 
analys, och att den 

3. inte kan förklara framväxten av miljöprotester och miljörörelser trots att 
Habermas haft denna ambition. Jag visar att dessa tre problem går att lösa. 
Utarbetandet av modellen för politisk kultur samt empiriska studier är ett 
försök att bemöta kritiken mot Habermas teori. 
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Habermas grundläggande bidrag 

Habermas bidrar till förståelsen av dagens miljöproblem, genom att visa att 
utbredningen av ändamålsrationalitet (individuell rationalitet grundad på en 
mål/medel-inställning) försämrar möjligheten att besluta om och genomföra en 
socialt rationell miljöpolitik. Miljö-, freds- och antikärnkraftsrörelserna ser han 
som centrala opinionsbildande föreningar, eftersom de motarbetar en ändamåls
rationell syn på social relationer. En sådan ändamålsrationell syn innebär att man 
behandlar medmänniskor som ting istället för som unika individer, ett s k 
förtingligande. Dessa föreningar bidrar med nya livsstilar, idéer om hur man 
genom uppriktiga samtal kan se på livskvalité och upptäckter av nya miljörisker. 
Den kommunikativa makten sådana föreningar skapar, bygger på tilltro till 
framförda arguments rationalitet och vilar på erkända normer av de deltagande 
individerna. Denna makt, byggd på genuin övertygelse utmanar ändamålsrationell 
makt, som enligt Habermas bygger på förmågan att hindra andra individer/grupper 
från att verka för sina intressen. Den kommunikativa makten skapar ett socialt 
lärande som bidrar till en viktig demokratisk opinionsbildning, genom oförutsägbara 
upptäckter av politiska problem. Tecken på sådant lärande och demokratiska 
förändringar är när institutionella rutiner för samordning av handlande ifrågasätts. 
Kritik mot maktutövning, som inte utvärderats i offentliga samtal, motverkar 
dominerande ekonomiska intressens ställning. Socialt lärande gör överföring av 
kunskap möjlig mellan olika individer. Detta lärande gör det också möjligt för 
varje individ att kunna upptas som medlem i flera olika sociala gemenskaper i 
samhället. 

Habermas hävdar att ändamålsrationell makt (makt grundad på en mål/medel
inställning) normalt är ojämnt fördelad i samhället. Detta medför att den ena 
parten i en tvistefråga strategiskt kan hindra den andra partens arbete för sina 
intressen. Dagens demokratiska huvudproblem är förtingligande av sociala 
relationer i vardagslivet, som skapas av ändamålsrationalitetens utbredning. 
Denna utbredning, orsakad av ökad byråkratisering och spridning av marknads
mekanismer, antar han leder till förvrängning av offentliga samtal och därmed 
sämre demokrati. Genuin demokratisk opinionsbildning försvåras, genom att den 
störs av dominerande ekonomiska intressen. Sådana intressen kan sträva efter 
begränsad opinionsbildning eftersom socialt oönskat bruk av politiska institutioner, 
för att säkra företagsvinster, måste döljas i ett demokratiskt samhälle. Tecken på 
sådan förvrängning, som tjänar dessa syften och som hindrar socialt lärande, är 
när deltagare i ett samtal inte kan nå en gemensam bild av verkligheten. 
Habermas menar att systematisk förvrängning av offentliga samtal är orsaken till 
politisk apati och våld, eftersom uteslutna medborgare finner det omöjligt att lösa 
politiska problem genom uppriktiga samtal. 

Två synsätt på demokratiska processer 

Utifrån Habermas teori kan man urskilja två sätt för individer att samordna 
enskilt handlande till ett kollektivt handlande, när ett miljöproblem ska definieras 
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och lösas. Det ena är deltagardemokratiskt, med fokus på samtalet för att nå en 
gemensam förståelse av miljöproblemet. Här är viktiga kännetecken att: 

- ekonomiska förhållanden ses som politiska frågor, 

- det sociala lärandet sker inom opinionsbildande föreningar, 

- man utgår från skapandet av gemensamma intressen, och att 

- politik ses som en chans att nå samförstånd via uppriktiga samtal 

Det andra är liberalt, mer elitdemokratiskt, med fokus på omröstningsprocessen 
för att sammanställa individuella rangordningar av politiska förslag till ett 
förpliktande beslut. Här är viktiga kännetecken att: 

- ekonomiska förhållanden ses som privata frågor, 

- den ändamålsrationella manipulationen sker inom politiska institutioner, 

- man utgår från givna materiella egenintressen, och att 

- politik ses som en fråga om konflikter, där en korrekt omröstning är central 
medan politiska samtal är mindre viktiga. Med Habermas demokratisyn blir 
det liberala sättet att samordna handlande alltför begränsat, då det bara 
fokuserar beslutsprocesser inom politiska institutioner. 

Dessa två sätt att samordna handlande, kan sägas motsvara skillnader i synsätt 
inom vetenskap resp. teknologi angående: 

1. mål (sanna förklaringar resp. praktisk nytta) 

2. medel och metod (teoretiskt förkasta felaktiga idéer resp. praktiskt bekräfta 
idéer) 

3. grund för utvärdering (fri, omfattande debatt om teorier och fakta resp. 
institutioners användning av idéer) 

4. kunskapens utveckling: dynamisk (föränderlig genom självständigt verkande 
krafter) resp. kumulativ (successivt ökad kunskap genom att sammanfoga ny 
kunskap till befintlig). 

Man kan hävda att en vetenskaplig debatt om ett miljöproblem är mer omfattande 
och allsidig än en teknologisk, då den senare begränsas till ett institutionellt, 
materiellt nyttoperspektiv. 

Med stöd av Habermas kan man konstatera att enigheten om och tilltron till en 
demokratisk process inte kan bevaras bland deltagarna, oberoende av utsikten att 
nå en gemensam rationell lösning på ett politiskt problem. Utifrån Habermas teori 
framgår det tydligt att en nyliberal syn inte kan förklara hur socialt avsiktlig 
samordning av handlande uppstår. En modell med det abstrakta grundantagandet 
att alla individer alltid maximerar sin egennytta, saknar begrepp för att förklara 
hur enskilda individer förstår hur de ska uppträda rationellt i olika sociala 
situationer och varför just på detta sätt. Modellen utesluter möjligheten att en 
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individ kan förstå andras argument och lita på någon annan, eftersom individen 
måste utgå från att den alltid blir manipulerad. Därmed kan modellen inte 
förklara hur frivilliga sammanslutningar skapas, för att driva frågor som gäller för 
gruppmedlemmarna gemensamma problem. Man saknar alltså möjlighet att se ett 
kollektivt handlande som ett rationellt resultat efter socialt lärande. Istället 
hänvisas man till att se allt kollektivt handlande och alla rutiner som socialt 
godtyckliga, och som spontana resultat av individuellt egennyttiga handlingar. 
För att förklara gruppegoism, som är en iakttagbar politisk företeelse, anser jag 
att nyliberaler behöver sociala begrepp som visar hur idéer om "vi och dem" 
uppstår och sprids. 

Emellertid torde man även med en nyliberal syn erkänna den grundläggande 
rationaliteten i att lyda lagarna för att undvika anarki, och på detta sätt faktiskt 
handla utifrån förståelse av offentliga argument. Det ligger i varje medborgares 
egenintresse att bevara en politisk gemenskap, för att undvika det allas krig mot 
alla som Hobbes varnar för. Empiriska studier (Topf 1989) visar också att en 
nyliberal syn, som inte skiljer mellan politiskt handlande och annat handlande, 
inte kan förklara faktiskt politiskt beteende. Även ett samhälle präglat av 
deltagardemokrati måste styras genom lagstiftning, om det ska förväntas fungera. 

Svagheter i Habermas tänkande 

Även om Habermas teori ger ett värdefullt bidrag till studier av miljöpolitik, har 
den fem svagheter som måste lyftas fram innan man föreslår en modell för 
empiriska studier. För det första är en svaghet att det går att finna två motsatta 
synsätt på systematisk förvrängning av offentliga samtal. Dessa synsätt har 
betydelse vid forskarens val av ansats vid empiriska studier. Synsättens ursprung 
tycks vara en skillnad mellan Habermas äldre ideologikritiska synsätt och hans 
nyare empiriska synsätt. Det förstnämnda innebär att villkoren för verkligt 
demokratiska samtal studeras, genom en jämförelse mellan ett teoretiskt ideal och 
praktiska samtal. De praktiska samtalen antas alltid vara förvrängda, p.g.a. 
ekonomins inflytande över statsförvaltningen. Detta synsätt är elitistiskt, eftersom 
det bygger på att forskaren har bättre insikt i samtalssituationen än deltagarna i 
den. Det nyare synsättet innebär att berörda medborgare avgör när det är 
meningsfullt att delta i ett offentligt samtal, beroende på om samtalet upplevs 
tillräckligt oförvrängt (utan förbehåll). Här riktas forskningsintresset mot på vilka 
sätt medborgare hindras och utesluts från offentliga samtal, alltså orsakerna till 
deras maktlöshet. Detta synsätt är demokratiskt, eftersom det bygger på att 
forskaren inte urskiljer ett objektivt falskt medvetande, som är dolt för berörda 
deltagare i samtalssituationen. Jag förordar att det nyare synsättet bör används vid 
empiriska studier. 

För det andra bortser Habermas i sina kommentarer om naturen och 
miljöpolitiken helt från biocentriska idéer, alltså idéer om naturen som ej är 
inriktade på mänskligt utnyttjande, "artegoism". Men med hans processyn på 
demokrati går det inte att utgå från att biocentriska idéer är odemokratiska eller 
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socialt irrationella. Sådana idéer måste utvärderas i det offentliga samtalet om 
olika miljöproblem. Man hittar filosofiskt stöd t.ex. hos andra medlemmar av 
Frankfurtskolan för olika normativa sätt att beteckna objekt i naturen, som 
alternativ till att använda objekten i rent materiella termer, t.ex. beteckna en skog 
som "ståtlig" som alternativ till "i kronor, i form av massaved". Det finns 
uppenbara risker med en självisk, antropocentrisk (människocentrerad) syn på 
naturen, som innebär en övertro på dominans och kontroll. Man kan skapa 
oväntade naturkatastrofer, t.ex. Aralsjöns pågående försvinnande. 

För det tredje är Habermas egen syn att miljöproblemen främst har att göra med 
teknologiska och ekonomiska frågor, och inte med normativt handlande. Denna 
syn skymmer insikten att kriserna för miljön i grunden är ett moraliskt problem 
som gäller våra livsstilar, vilket fordrar demokratiska samtal med ett brett 
deltagande. När Habermas tycks anse att offentliga samtal om miljöproblem 
allmänt fungerar bra idag, kan han därför kritiseras för att underskatta hinder för 
socialt lärande inom detta politikområde. Dessa hinder kan vara sätt att ignorera 
eller aktivt motarbeta olika immateriella synsätt på naturen, särskilt på 
gräsrotsnivå. Kritik för att han har en elitdemokratisk inställning är berättigad just 
inom miljöpolitiken, men inte i övrigt. Empiriskt kan man också visa att 
biocentriska idéer förekommer inom både opinionsbildande föreningar och 
politiska institutioner, vilket Habermas inte kommenterar. Han kan alltså bara 
förklara delar av det ökade intresset för miljöpolitik i västvärlden, eftersom han 
bortsett från sådana idéer i sin teori. Sådana idéer är dock förenliga med hans 
teori och syn på kunskap om naturen i diskursiva samtal om sanning. 

För det fjärde tycks Habermas se en ständig risk för att opinionsbildande 
föreningar byråkratiseras och "systemanpassas", vilket försämrar det sociala 
lärandet i samhället. Men han kan i detta sammanhang kritiseras för att inte 
redovisa idéer om hur socialt lärande kan spridas, utan att begränsas ändamåls-
rationellt av samhällets institutionella regler eller av marknadsmekanismer. Här 
har dock andra forskare väckt idéer om hur ett brett socialt lärande kan skapas i 
vårt mångkulturella samhälle som präglas av oenighet, förtryck och maktkamper. 
För övrigt finns det filosofiskt stöd för idén att inom en västerländsk kulturkrets 
har mer demokratiska samhällen bättre förmåga att lösa politiska problem, än 
samhällen mer uppbyggda med hänvisning till traditionella levnadssätt. Tanken är 
att politisk problemlösning försämras om det finns begränsningar för självreflektion 
och socialt lärande. Man kan hävda att traditionella förhållningssätt principiellt 
inte tillåter ett ifrågasättande av alla traditioner, sedvanor och sätt att förstå 
verkligheten. 

För det femte bortser Habermas från att det kan uppstå oåterkalleliga effekter i 
miljön även efter verkligt demokratiska beslut. Han diskuterar nämligen inte detta 
problem. För att minska problemet bör deltagare i miljödiskussioner framhålla 
försiktighetsprincipen, med hänvisning till begränsningar i mänsklig kunskap och 
osäkerheten om effekterna av de beslut som fattas. Habermas teori visar dock på 
hur man på demokratisk väg kan försöka skapa en gemensam syn på riskerna med 
ett ingrepp i naturen. 
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Modellen för empiriska studier av miljöpolitik 

Trots de fem svagheterna i Habermas teori kan man utgå ifrån den, när man 
bygger en modell för empiriska studier av miljöpolitiska processer. Huvudskäl är 
att teorin betonar den demokratiska processen i sig, vilken är förenlig med 
biocentriska argument även om Habermas inte tar upp detta. Modellen för 
empiriska studier består av fem delar: 

1. grundläggande antaganden 

2. kännetecken på kulturella idealtyper 

3. ställningstaganden som gäller metod 

4. användningsområden för modellen 

5. tolkning av empiriskt material. 

Man bör här betona att det är enklare att använda Habermas teori vid studier av 
idéer om eller erfarenheter från en process där individuellt handlande samordnas, 
än vid studier av handlingsresultat från ett sådant samordnat handlande. 
Enigheten torde nämligen vara större bland berörda deltagare om hur en 
samordningsprocess sett ut, än om alla tänkbara avsiktliga och oavsiktliga 
handlingsresultat efter en sådan process. 

Grundläggande antaganden 

Modellen för empiriska studier bygger på sex grundläggande antganden. 

1. Det finns bara tre tänkbara politiska subkulturer i sociala situationer som gäller 
miljöpolitik: en antropocentrisk materiell; en antropocentrisk immateriell; och en 
biocentrisk immateriell. 

2. Endast genom en empirisk studie kan det avgöras vilken subkultur som 
dominerar i en viss social situation. 

3. En individ kan byta sin kulturella identitet beroende på hur varje social 
situation upplevs. 

4. De tre subkulturerna definieras genom typen av föreställningar och typen av 
språkbruk som empiriskt används vid samordning av handlande. Föreställningarna 
byggs upp av fyra variabler: syn på kunskap, syn på sociala värden, syn på 
naturen, och syn på miljöproblem. 

5. Deltagarna som berörs av en policyprocess avgör om villkoren för 
demokratiskt deltagande är tillräckligt uppfyllda. Om villkoren upplevs uppfyllda 
är beroende på graden av upplevd desinformation och hinder för fri tillgång till 
processen. 

6. Valda politiker och tjänstemän, alltså individer som representerar de politiska 
institutionerna, företrädare för företag och massmedia ingår vanligen i den 
materiella Subkulturen. Individer i opinionsbildande föreningar ingår vanligen i 
de immateriella subkulturerna. 
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Kännetecken på kulturella idealtyper 

Det konstateras i avhandlingsarbetet att det är en fördel att använda sig av 
kulturella idealtyper, när man ska genomföra empiriska studier som grundas på 
Habermas teori. Utifrån de sex grundläggande antagandena, kan man beskriva de 
tre politiska subkulturerna som tre kulturella idealtyper med särskilda kännetecken: 

Den antropocentriska materiella Subkulturen kännetecknas av: 

1) Föreställningarna handlar om nytta efter materiella handlingsresultat i en 
objektiv verklighet. Moralisk neutralitet innebär att handlingar och handlings
resultat bara kan diskuteras och utvärderas i termer av materiella belöningar och 
bestraffningar, inte i termer av moraliska värden och olika kunskapssyn. 

2) Språkbruk upplevs av medlemmarna i Subkulturen vara ändamålsrationellt. 
Beteckning av objekt anses bara kunna ske på ett sätt, vilket innebär att man 
bortser från retorisk makt (som betonar olika sätt att beteckna objekt). 

3) Naturen betraktas bara vara en resurs att exploatera, med hjälp av experter, för 
att få en effektiv produktion med högre vinster. Även människor får behandlas 
som "ting" för att nå detta mål. 

4) Miljöproblem antas handla om hinder mot en tryggad, vinstgivande 
produktion. Experter inom institutionerna anses kunna identifiera problemen och 
redovisa alternativa lösningar för medborgarna, som har rollen som åskådare. 
Politiskt huvudmål är att bevara masslojalitet för existerande politiska 
institutioner. Utifrån detta mål kan det ibland vara riktigt att desinformera, för att 
kunna lösa ett miljöproblem som allmänheten inte kan förstå. Samordning av 
handlande i dessa situationer kännetecknas av manipulativt språkbruk och hinder 
mot uppriktiga offentliga samtal. 

Jag anser att manipulation är knuten till den materiella Subkulturen, eftersom 
aktörer bara kan utvärdera manipulation av andra i materiella termer (i 
observerbart beteende eller i ekonomiska mått). I en immateriell subkultur är den 
grundläggande inställningen att försöka förstå andra deltagare, och verkligt 
socialt lärande är oförenligt med dolda avsikter. 

De två immateriella subkulturerna kännetecknas av: 

1) Föreställningarna handlar om sanna och normativt riktiga påståenden om 
verkligheten efter begripligt, uppriktigt och trovärdigt språkbruk. Det fordras 
övertygande rättfärdigande för att föreställningar om sanna och rättvisa 
sakförhållanden ska accepteras som rationella. 

2) Språkbruk upplevs vara socialt rationellt, och utgå från ett kontrakt om rättvisa 
demokratiska procedurer och respekt för varje individs okränkbarhet. En social 
och politisk gemenskap antas bevaras genom jämlikhet i att fritt uttrycka åsikter 
och genom socialt lärande om miljöproblem. Olika synsätt på, och sätt att 
beteckna objekt erkänns och materiella handlingsresultat utvärderas i moraliska 
termer. Synen på kunskap är vetenskaplig, vilket tillåter pluralism. Den är inte 
endimensionellt teknologisk som i den materiella Subkulturen, där kunskap bara 
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utvärderas i materiella termer. (Bättre kunskap är där liktydigt med högre vinst i 
den materiella produktionen.) 

3) Beträffande synen på naturen menar man inom den antropocentriska 
immateriella Subkulturen att medborgarna i sitt handlande har moraliskt ansvar 
mot kommande generationer. Inom den biocentriska Subkulturen utökar man det 
moraliska ansvaret till växter, djur och deras livsmiljö. Exploatering för att 
tillgodose mänskliga behov accepteras då inte automatiskt. Inom båda dessa 
subkulturer kännetecknas samordning av handlande av ett uppriktigt språkbruk 
och att hinder mot detta tas bort. 

4) Miljöproblem antas handla om att förändra styrningen av den materiella 
produktionen från rutinmässigt "uppifrån och ner" med stöd av enkla kvantitativa 
mått till "nerifrån och upp" med stöd av kvalitativa mått, med ett fokus på 
riskerna i produktionen. Det antas att miljöproblem spontant upptäcks genom 
socialt lärande och lokal demokratisk opinionsbildning. Allvarliga miljöproblem 
antas alltså förbli dolda om den demokratiska opinionsbildningen inte fungerar. 
Effektiv upptäckt och hantering av miljöproblem fordrar m.a.o. uppriktigt 
språkbruk. 

De två immateriella subkulturerna måste hantera den moraliska motsättningen 
mellan naturen som ett yttre objekt för människan som samhällsvarelse och 
människan som också en del av naturen. Man kan hävda att detta problem 
presenteras bättre inom biocentrism med dess normativa syn på naturen, där 
människan som biologisk varelse anses ingå. Inom antropocentrism är däremot 
förhållningssättet till människan som biologisk varelse oklart. Okontrollerad 
samhällelig manipulation av den yttre biologiska naturen, inklusive människan, 
skulle strida mot grundläggande mänskliga rättigheter. 

Den materiella Subkulturen berörs inte av ovanstående moraliska motsättning, 
eftersom den bortser från moraliska ställningstaganden. Man antar ju att varje 
individ instrumentelit måste hantera den faktiska verkligheten i varje situation, 
oavsett om den består av sociala förhållanden eller av naturförhållanden. Detta 
antagande överensstämmer med motiveringen att kortsiktig egennytta är den 
grundläggande drivkraften bakom alla handlingar både i samhället och naturen. 
Denna renodlade individuella syn innebär dock att man utesluter möjligheten att 
individer gemensamt, via socialt lärande, kan förbättra hanteringen av 
miljöproblem. 

Ställningstaganden som gäller metodaspekter 

Det konstateras att man på övergripande metodnivå kan välja mellan en 
institutionell och en kulturell ansats. Dessa två ansatser skiljer sig åt på viktiga 
punkter. 

1. Den institutionella ansatsen innebär att man först definierar gränsen mellan 
politiska institutioner (det formella politiska systemet) och miljörörelser (den 
offentliga sfären). Forskaren antar att deltagarnas sociala roller i relation till det 
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formella politiska systemet avgör deras föreställningar och handlande i språk- och 
rollspel om ett miljöproblem. Alltså antar forskaren att valda politiker och 
tjänstemän alltid företräder de politiska institutionerna medan medborgare, som 
medlemmar i miljörörelser, alltid företräder dessa. Annorlunda uttryckt, antas 
social professionalisering ha mycket större betydelse än allmän professionalisering. 
Empiriska resultat presenteras sedan i form av olika kännetecken (materiella och 
immateriella) för de formellt definierade subkulturerna. Företrädare för företag 
torde gå att hänföra till en egen institutionell subkultur. Om företrädare för 
massmedia också hänförs dit, istället för till den offentliga sfären, beror på vilka 
antaganden forskaren gör om hur massmedia fungerar: ett verktyg för samhällets 
institutioner eller för kritisk granskning av dem. 

2. En kulturell ansats, som bygger på kulturella kännetecken, förordas dock 
framför en institutionell. En fördel med en kulturell ansats är att man efter 
bestämning av idealtypiska kännetecken (se ovan), kan redovisa en 
förbindelselänk mellan subkulturerna, i form av typen av språkbruk. Den 
kulturella ansatsen är inte heller låst av något antagande om vilka sociala roller 
som avgör deltagarnas föreställningar och handlande i empirin. Därmed förkastas 
det institutionella antagandet att den sociala rollen i relation till det formella 
politiska systemet avgör varje deltagares handlande i språk- och rollspel om ett 
miljöproblem. Den kulturella ansatsen är istället öppen för att flera sociala roller 
kan komma till uttryck i språk- och rollspelet om ett miljöproblem. 

Den institutionella ansatsen kan kritiseras för att överskatta betydelsen av varje 
deltagares gruppidentitet i relation till det formella politiska systemet, på 
bekostnad av deltagarens övriga gruppidentiteter, när ett visst miljöproblem 
diskuteras. Denna ansats fäster alltså för stor vikt vid om enskilda deltagare 
arbetar inom politiska institutioner eller inom fristående miljörörelser, i relation 
till andra gruppidentiteter de har vid sidan av tjänsteman/förtroendevald politiker 
respektive miljöaktivist, när de interagerar med andra individer. Den kulturella 
ansatsen är mer öppen för att deltagarnas hela sociala nätverk (gruppidentiteter 
och -lojaliteter med många sociala gemenskaper) påverkar språk- och rollspelet i 
en situation, där ett miljöproblem hanteras. Därmed ligger den kulturella ansatsen 
nära nyare politisk teori, som antar att mänsklig identitet är i ständig tillblivelse 
istället för att vara given en gång för alla. 

En viktig idé är att den kulturella ansatsen, som förordas ovan, underlättar analys 
av vilken av de tre subkulturerna (den antropocentriska materiella, den 
antropocentriska immateriella, eller den biocentriska immateriella) som 
dominerar i empiriska situationer. Denna analys är bl.a. intressant för att 
Habermas på en direkt fråga inte vill uttala sig om hur han ser på förhållandet 
mellan kapitalism, demokrati och ekologi. Vid en sådan analys av empiriska 
situationer rekommenderar jag Habermas nyare synsätt på förvrängning av 
offentliga samtal framför hans äldre, ideologikritiska (se ovan). 

En annan viktig idé är att tilltron till och stödet för en viss formell miljöpolitiks 
innehåll och avgränsning, kan studeras genom att jämföra skillnader mellan 
medborgarnas föreställningar om vad t.ex. djurskyddspolitik bör omfatta, och 
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deras föreställningar om den legalt gällande djurskyddspolitiken. Om medborgarna 
upplever att det offentliga samtalet om djurskyddsfrågor inte alls fungerar, kan 
den normativa grunden för denna politik helt försvinna. Ett tecken på detta kan 
vara civil olydnad. 

Angående konflikter kan sådana generellt förväntas inom den materiella 
Subkulturen. Där är en existerande formell miljöpolicy - i form av lagar och 
förordningar samt myndigheters handlingsprogram utifrån dessa - utgångspunkt 
för (manipulativt) språkbruk, i materiella termer. Inom de immateriella 
subkulturerna syftar det sociala lärandet till att överbrygga olika synsätt för att nå 
(tillfälliga) samförstånd om en policy. Konflikter kan dock förväntas inom den 
biocentriska Subkulturen, eftersom idéer om hur man praktiskt ska bedöma icke 
mänskliga värden torde vara mindre utvecklade. 

Användningsområden för modellen 

En diskussion förs om när det mer generellt passar att använda modellen. Det 
konstateras att empiriska studier av de tre subkulturerna antingen kan omfatta 
(1) generella föreställningar och sätt att beteckna objekt samt synen på språkbruk, 
eller (2) hur beteckningen av objekt och typen av språkbruk upplevs vara i en 
specifik policyprocess. Dokumentationen bedöms underlättas av strukturerade 
intervjuer. Man kan hävda att tolkningen förbättras genom intervjuer, jämfört 
med skriftliga källor, eftersom forskaren får säkrare underlag för sin förståelse. 

1. Modellen kan passa för studier av t.ex. följande miljöfrågor, eftersom de är 
kontroversiella och bör leda till stor variation i politiska diskussioner. Sådan 
variation underlättar klassificering av svaren i förhållande till de tre 
subkulturerna: 

- tillväxten av jordens befolkning (syn på människan som en del av naturen eller 
inte) 

- uttunning av ozonskiktet och utveckling av gentekniken (olika 
riskbedömningar) 

- etiken vid kliniska djurförsök (syn på icke mänskligt liv i relation till 
mänskligt liv) 

- växthuseffekten samt försurningen av mark och vatten (syn på 
energikonsumtion och dess effekter på människa och natur) 

- minskningen av jordens skogar (syn på resursförbrukning och dess effekter på 
människa och natur). 

2. Vid studier av samtalen där handlande samordnas i en specifik miljöfråga, bör 
intervjuer kombineras med innehållsanalys av olika skriftliga källor. De senare 
kan öka forskarens förförståelse av olika synsätt på det aktuella miljöproblemet. 
Vid intervjuerna bör urvalet av informanter koncentreras till: 
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- deltagare som varit aktiva i något skede i policyprocessen, men senare 
hoppade av (vilka hinder upplevde de för uppriktiga samtal?) 

- nytillkomna deltagare (med öppna ögon och entusiasm). 

Med detta urval minskar risken för den "skevhet" som kan uppstå om bara eliter 
intervjuas, vilka är nöjda med rådande förhållanden. 

Tolkning av empiriskt material 

Vid databearbetningen anser jag att diskursanalys är en lämplig metod, både för 
tolkning av intervjusvar och textmaterial som samlats in om policyprocessen. Den 
valda modellen för diskursanalys gör att resultat kan presenteras på tre nivåer 

- en diskursnivå, där olika typer av resonemang är i centrum för tolkningen, 

- en föreställningsnivå, där olika påståenden tolkas som uttryck för idéer och 
värderingar, 

- en interaktionsnivå, där det empiriska materialet används för tolkning av 
handlingar, sociala relationer och strukturer "utanför" språket, alltså i den 
materiella verkligheten. 

Den samlade tolkningen av de tre nivåerna bör ge ny kunskap om sambandet 
mellan institutionernas kapacitet att lösa miljöproblem, och hur välfungerande 
(fria och allsidiga) de demokratiska samtalen är. 

Diskursanalysen ovan är öppen för att dokumentera om det i en text (i en 
intervju) förekommer mer än en argumentationslinje. Annorlunda uttryckt, tillåter 
diskursanalysen som metod dokumentation av mer än en "berättelse" i en text, 
utan att detta ses som en negativ motsägelse i texten. Diskursanalys bedöms 
generellt vara anpassad till Habermas teori, och en bättre metod än positivistisk 
argumentationsanalys. Den senare strävar efter att först hitta tesen i en text (vad 
som ska bevisas) och sedan deduktivt argumenten (påståenden som stödjer tesen). 
Här är inriktningen att finna en konsekvent argumentationslinje. 

Ett sätt att identifiera åtgärder från dominerande ekonomiska intressen för att 
begränsa ett demokratiskt samtal, genom uteslutning av medborgare och hinder 
mot socialt lärande, är att särskilt studera interaktionsnivån: 

- platserna (arenorna) där de politiska samtalen sker, 

- tillträdet till dessa platser, 

- tillgänglig information om den aktuella miljöfrågan (inklusive vad som räknas 
som relevant kunskap), och 

- stilen samt rutinerna vid dessa samtal (hur dagordning och debatt utformas). 

Det avslutande steget vid den samlade tolkningen är att dra slutsatser och 
presentera dem. Den kulturella ansatsen bygger på stegvis uppbyggd förståelse, 
vilket fordrar stegvis rättfärdigande. Eftersom ansatsen inte är positivistisk går 
det inte att redovisa en teknik för detta steg. En utmaning skulle vara om 
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resultaten är otydliga, och därmed svåra att enkelt jämföra med de tre 
subkulturernas idealtypiska kännetecken. Man kan exempelvis finna att använda 
begrepp i det empiriska materialet inte omedelbart kan relateras till materiella 
eller immateriella idéer. 

Empirisk tillämpning och fortsatt forskning 

För att göra modellen lättare att använda, är det viktigt att sammanställa 
empiriska kännetecken på de tre subkulturerna, t.ex. vanliga uttryck kopplade till 
miljöproblem i den allmänna debatten. En förteckning över sådana empiriska 
kännetecken, bör underlätta forskarens jämförelse mellan empiriska resultat och 
subkulturernas idealtypiska kännetecken när en avgränsad fallstudie genomförs. 

En stor fördel med modellen är att den kan användas för olika typer av 
demokratistudier. Ett viktigt, bredare forskningsområde är vilka roller de 
politiska partierna och massmedia i praktiken har i den offentliga debatten, 
eftersom de ligger i gränszonen mellan "system" och "livsvärld". Genom att 
använda modellen bör man kunna ge en detaljerad bild av hur framförallt 
lobbyister och dominerande ägare inom mediaindustrin samt stora annonsörer, 
kan påverka opinionsbildningen. Inom partierna gäller det främst i vilken grad 
dolda ekonomiska intressen begränsar interndemokratin, och motkrafterna mot 
sådan begränsning. Inom massmedia kan det gälla hur ekonomiska 
effektivitetskrav kan kollidera med det journalistiska uppdraget att kritiskt 
granska maktutövningen i samhället, inklusive massmedias egen roll. 

Man kan föreslå två intressanta typer av miljöpolitiska fallstudier, där modellen 
kan användas och utvärderas: fokus på ett upptäckt miljöproblem som leder till 
omfattande offentlig debatt, respektive fokus på ett upptäckt miljöproblem som 
aldrig orsakar någon större politisk debatt. Antagandet är att man med dessa typer 
av fallstudier ska kunna studera begränsningar och möjligheter för framgångsrikt 
socialt lärande, och därmed villkoren för demokratiskt välfungerande 
policyprocesser inom miljöpolitiken. Ett befintligt dokument som kan vara 
utgångspunkt för en fallstudie är en s.k. miljökonsekvensbeskrivning, MKB. En 
annan utgångspunkt kan vara ett lokalt arbete med hållbar utveckling, där 
medborgarna har en central roll. 

Är man i första hand intresserad av biocentriska arguments utrymme i 
demokratiska samtal bör intresset inriktas på naturvårdsfrågor, där någon del av 
naturen ska skyddas mot olika typer av ny markanvändning. Skälet till att välja 
problem inom naturvård för att särskilt studera biocentrism är att hot mot växter, 
djur och intressanta landformer bör förekomma i dessa offentliga samtal. 
Frågorna kompliceras också av att mänskliga ingrepp i naturen ofta gynnar vissa 
arter på andras bekostnad. 

Modellen kan också utvecklas för tolkning av om det finns ett samband med 
graden av demokratiskt deltagande och dominansen av en viss subkultur. Man 
kan ha idén att biocentriska beslut gynnas av ett brett demokratiskt deltagande. 

35 



Motivet skulle vara att spridning av biocentriska idéer gynnas av en allsidig 
debatt, som kan vara en motvikt mot de PR-kampanjer som dagens dominerande 
ekonomiska intressen kan driva. 

Modellen har fler tänkbara tillämpningar inom miljöpolitiken. Man kan studera 
hur naturvårdshänsyn vägs i förhållande till materiella hänsyn (olika former av 
exploatering), för att kartlägga vilken subkultur som dominerar en politisk 
process. Man kan alternativt koncentrera sig på utrymmet för folkhälsa och 
miljöhänsyn i förhållanden till ekonomiska argument, för att kartlägga var 
gränserna går för en immateriell subkultur. 

Det bör det nämnas att modellen inte är tänkt att användas för expertstyrning av 
en specifik policyprocess, eftersom den utarbetats för att studera demokratiska 
samtal. Expertstyrning påverkar bl.a. var en diskurs sker (institutionell arena), 
vad det kulturella kapitalet består av och hur det används, frågorna på 
dagordningen och uteslutna frågor, samt reglerna för debatten. 
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