
Den vit-gröna rörelsen, 
om exkludering 

och 
vithetsnormen i den 

svenska miljörörelsen 



 
Hållbarhet- och 

miljödiskurser utifrån ett 
normkritiskt perspektiv 

 
 
 

Fokus på hur språket/offentliga 
debatten skapar en verklighet för oss 



Diskurs 
 

• Som begrepp beskrivs diskurs som ett 
sätt att tala på och förstå världen. 

 
samtal/debatt/kommunikation/språkbruk  
 

Miljödiskurser  
Hur den förstås 

Språkets roll 



Diskursanalys 

Utifrån olika diskurser kan man göra olika analyser, dvs 
diskursanalyser.  
 
Olika angreppsätt beroende på vilken gren av 
diskursanalys du väljer att utfå ifrån 
 
En gemensam nämnare är att vår syn på verkligheten går 
genom språket 
 
Den avsäger inte verkligheten existens men betoningen 
läggs på att verkligheten får betydelse genom diskurser 

 



Norm & normkritik 

    Norm 
• Det godtagna beteendet.  
    Det som anses som ”normalt. 
    Förväntningar & önskvärt i social grupp 
    eller i samhället. 
 
   Normkritik 
• Ifrågasätta det som påverkar ens uppfattning om 

vad som är förväntas och är önskevärt 
    Fokus på makt ”vi” och ”dom”   
 



Betyder? 

Föreläsningen handlar om hur debatter som förs i 
samhället skapar en verklighet för oss, och därmed 
vår syn på miljö-och hållbarhet. 

Vem är det som står för normen?  

 

Vi ska avhandla det utifrån ett kritiskt perspektiv. 
Att ifrågasätta det som förväntas och är önskevärt. 
Likaså begrunda huruvida det skapas en 
asymmetrisk maktrelation genom kategoriseringen 
av ”vi” och ”dom” 





Karin Bradley 

• Studerat föreställningar om vad det betyder 
att leva miljövänligt och funnit antagande 
präglade av den svenska medelklassen. 

 

• Metod 

 

• Spånga-Tensta/Sheffield England- Valet av 
dessa områden. 

 

 



 
Fokus på symbolfrågor  
- sopsortering,  
- handla ekologiskt 
- vistas i  naturen 
 
Myndigheters roll  
Det goda livet = hög materiell standard? 
 
Vart befinner sig miljöbovarna? 
 
 
 

Forts.. 
Vem har satt normen för att anses som 

miljövänlig 



• Naturens roll historiskt sätt 

 

• Naturens roll idag 

 

• Föreställningen om en god svensk medborgare 

 

• Tensta bor kritiska mot den livsstil som råder i 
Sverige? 

 

• Problematiskt att vi inte sopsorterar? 



Vem är den största Miljöboven? 

”Rikare människor förbrukar mer av 
jordens resurser, de bor större, 
konsumerar mer och semestrar längre 
bort. Trots detta riktas projekt för 
minskad miljöpåverkan främst mot 
fattigare områden med hög andel 
invandrare. Sopsortering och renlighet 
ska läras” 



Konsekvenser 

 

• Svensk kontra invandrare? 

 

• Asymmetrisk maktrelation 

 

 



Rättvisst?   

Schysst mot områden med hög andel hyresrätter 
och låg medelinkomst? 

 

Byggandet av förbifarten 

Kungens kurva, Sätra/skärholmen, Hjulsta, Akalla 

Häggvik, Vinsta, Lovön  

 

 

 

 





Personliga erfarenheter 

”Du ser inte ut som en person som skulle jobba med 
miljöfrågor” 

 
” Invandrare tycker annat är viktigare” 
 
”Brukar DU sopsortera- Du är ju som en svensk” 
 
Hur kan det förstås utifrån dagens föreläsning. 
K.Bradley, ”Vi och dom”, vithetsnormen, kritisk diskursanalys. 
 
Lösning? 



DIN ROLL?? 

• Är du normkritisk? 

• Utgår du från normen? Är din vy den centrala?  

 

Vad kan DU göra för att bidra med att 
miljörörelsen är tillgänglig och välkomnande för 
ALLA samhällsmedborgare. 



Tack för mig 

 

• Dena.gevarez@naturskyddsforeningen.se 

 

• Dena.gevarez@gmail.com 
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