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FOKUS PÅ HUR 

SPRÅKET/OFFENTL IGA DEBATTEN 

SKAPAR EN VERKL IGHET FÖR OSS

HÅLLBARHET- OCH 
MILJÖDISKURSER UTIFRÅN ETT 

NORMKRITISKT PERSPEKTIV



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 förväntas och är önskevärt

• Används som metod för att analysera material, 
arbetssätt, bilder, text osv

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”









CITAT & EXEMPEL FRÅN 
VERKLIGHETEN

”Vi söker personer med annan bakgrund”

”Arabisk flicka i svensk natur”

”Vi tar en bensträcka”

”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”



KARIN BRADLEY

• Studerat föreställningar om vad det betyder 

att leva miljövänligt

• Metod; strategiska dokument av Sthlms

miljöprogram. Intervjuer av boende. 

Undersökt sthlms miljöattityder

• Spånga-Tensta/Sheffield England



FORTS..
VEM HAR SATT NORMEN FÖR ATT ANSES 

SOM MILJÖVÄNLIG

Fokus på symbolfrågor 

- sopsortering, 

- handla ekologiskt

- vistas i  naturen

Miljömedvetenhet=naturkännedom?



• 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”

Myndigheters roll 

Det goda livet = hög materiell standard?



REFLEKTION

- Konsekvenser?

- Vad blir resultatet av att normen ser ut som den gör 

idag? 



KONSEKVENSER

• Svensk kontra invandrare? 
- Ett Vi och Dom konstrueras

- Normen har satts av medelklassen

- Exkluderar vissa grupper, skuldbelägger. Undviker fokusera på det 
som faktiskt har störst negativ påverkan.

• Asymmetrisk maktrelation
- Överordnad som kan fortsätta upprätthålla normen 

Vad blir det av vår planet om det fortsätter 
i samma takt?



RÄTTVISST? 

Byggandet av förbifarten

Trafikverket bygger en sträckning för E4 väster i 
Sthlm: leden binder samman norra och södra 
länsdelarna och avlastar Essingeleden och 
innerstaden. På så vis minskar känsligheten för 
störningar i Sthms trafiksystem

Kungens kurva, Sätra/skärholmen, Hjulsta, Akalla, häggvik

Lovön, Vinsta, 

Schysst mot områden med hög andel hyresrätter och låg 
medelinkomst?



INKLUDERANDE ARBETSSÄTT

Hur kan DU arbeta för att det ska vara inkluderande som möjligt

- Vilka aspekter kan du tänka på, och hur ska du hantera de 
normer och maktstrukturer som präglar miljö- och 
hållbarhetsrörelsen i ditt framtida arbete/projekt?

• Språkets roll

• Bilder, material- kan alla identifiera sig?

• Representation

• Höga trösklar- Kan alla delta?

• Delaktighet & inkludering

• För vem av vem?

• Normkritisk: tänk annorlunda
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