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Sammanfattning 

Denna uppsats bygger på samtal med tre fokusgrupper i frågan om individers syn på 

miljöansvar i vardagen. Ansvar är den röda tråd som vuxit fram mellan det empiriska 

materialet från fokusgrupperna och det teoretiska ramverket. Det har handlat om huruvida 

problem kopplade till hushållsrelaterade miljöfrågor är orsakade av individuella eller 

strukturella anledningar och om de bör lösas genom förändringar i individers beteenden eller 

hjälpande strukturer. Bilanvändningen har getts ett särskilt fokus, då det av hushållens olika 

aktiviteter är den som orsakar allra störst miljöpåverkan (SCB 2015b). 

Rent objektivt konstaterade de flesta deltagarna att miljöproblem är eller borde vara enkla att 

lösa, att lösningarna handlar om att påverka individers värderingar och normer, alltså inre 

faktorer. Utifrån individernas egen situation angavs dock främst yttre faktorer som hinder från 

att leva ut det miljöansvar på de sätt som de kände att de borde. Tendenser till olika 

psykologiska och sociologiska försvarsmekanismer kunde skönjas, vilka är väntade effekter 

av den kognitiva dissonans som många tycks uppleva i fråga om miljöansvar. Att arbeta för 

möjliggörande strukturer är därför en viktig slutsats. Gällande bilens roll, kan förmodas att det 

även här handlar om att hitta fler hjälpande sätt för individer att ändra färdsätt, då 

miljöeffekterna av bilanvändningen är något som de flesta är medvetna om men själva känner 

sig oförmögna att förändra. Lösningarna måste därför handla om yttre faktorer. 



Abstract

This study is based on discussions with three focus groups on the issue of individuals' views 

on environmental responsibility in everyday life. Responsibility is the red thread that emerged 

from the empirical material from the focus groups and the theoretical framework. The 

discussions have been focused on whether the problems from household related 

environmental issues are caused by individual or structural reasons and whether they should 

be resolved through changes in individuals' behavior or helping structures. Car usage has been 

a particular focus, since from all household activities that is the one causing the greatest 

environmental impact (SCB 2015b). 

Objectively speaking, most participants argued that environmental problems are or should be 

easy to solve and that the solutions should involve influencing individuals' values and norms, 

thus referring to internal factors. Based on the individual's own situation, however, most 

participants indicated mainly external factors as obstacles from living out environmental 

responsibility in the way that they felt they should. Tendencies of various psychological and 

sociological defense mechanisms could be distinguished, which is an expected impact of the 

cognitive dissonance that many apparently are experiencing regarding environmental 

responsibility. Working for enabling structures is an important conclusion from this study. 

Regarding the car's role it is likely that it is about finding more ways of helping individuals to 

change their travel mode since the environmental impact of car usage is something that most 

people are aware of, but feel unable to change. Solutions must therefore involve external 

factors. 

Key words: environmental belief-action-gap, environmental responsibility, environmental 

citizenship, cognitive dissonance theory, sustainable household behaviour  
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1. Inledning

1.1. Bakgrund 

Trots den försumbara storleken av våra enskilda hushåll i Sverige motsvarar de sammanlagt, 

med bara utsläpp av växthusgaser som exempel, en nivå av miljöpåverkan i klass med det 

svenska jordbruket och våra inhemska el-, gas- och värmeverk (SCB 2015a). Konsumtion, 

avfall och energiförbrukning är några exempel på hur vi individer i vår vardag gör skadliga 

avtryck på miljön. Den hushållrelaterade aktivitet som orsakar allra mest utsläpp är dock 

bilanvändningen, där miljömässiga framsteg med bränslesnål teknik och förnyelsebara 

drivmedel omintetgörs av ett ständigt ökat åkande (SCB 2015b). 

Ett individualiserat ansvar för miljön har blivit en del av vår tids lösning på miljöproblemen, 

genom något som kan kallas miljömedborgarskap. Att vara miljömedborgare handlar enligt 

boken Environmental Citizenship (Dobson & Bell 2005:4ff) om relationen mellan individen 

och det gemensamma bästa, vår miljö. Hur individer upplever och hanterar detta ansvar är 

avgörande för att uppnå förbättringar i de hushållsrelaterade miljöproblemen. För att uppnå en 

hållbar utveckling, där miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter står i balans, är det 

därför av stor miljövetenskaplig vikt att granska uppfattningen av miljöansvar. 

Då begrepp som miljöansvar, miljömedborgare och även hållbar utveckling är tämligen 

svårdefinierade, kommer diskussionen om dem hållas på en generell nivå i denna uppsats. 

Detta ämne smalnas sedan av till att undersöka individers inställning till bilanvändning mer 

specifikt. Hypotesen är att bilens roll är den som sist förändras i ansvarstagandet för miljön 

och istället tenderar att rättfärdigas av andra, kanske enklare, miljörelaterade aktiviteter i 

vardagen. 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka individers resonemang gällande miljöansvar i 

vardagen. Teoretiska perspektiv på strukturell, individuell och psykologisk nivå kommer att 

brukas för att förstå det glapp som tenderar att avskilja individers attityder från deras 

beteenden (på engelska the environmental belief-action-gap). Ett speciellt fokus är riktat mot 

användandet av bil, då det av hushållens olika aktiviteter är den som ger allra störst effekt på 

miljön.  

1.3. Frågeställningar 

Uppsatsen ämnar besvara följande frågeställningar: 

- Hur uppfattar och hanterar individer miljöansvar? 

- Hur resonerar individer om bilens roll relaterat till miljöansvar? 
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1.4. Uppsatsens struktur 

Först introduceras ett teoretiskt ramverk där olika teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

beskrivs som det sammanhang till vilket studiens resultat kommer att relateras. Därefter 

redogörs för vilka metoder som rent praktiskt har använts i insamlandet och analysen av 

materialet. I resultatkapitlet presenteras det analyserade materialet från fokusgruppernas 

samtal. I diskussionen utvärderas sedan den använda metoden, empirin och resultatet på ett 

personligt sätt, i relation till det teoretiska ramverket. Det hela summeras sedan i en 

avslutande sammanfattning och följs av en referenslista, samt bilagor. 
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2. Teoretiskt ramverk

Nedan presenteras tre fall där forskning har gjorts utifrån teorier på strukturell, individuell 

eller psykologisk nivå för att utreda glappet mellan individers attityder och beteenden i fråga 

om miljöfrågor i vardagen. Slutsatser och teman från följande tre fall kommer att användas i 

denna uppsats, vilket beskrivs närmare i ett avslutande avsnitt längst ner i detta kapitel. 

2.1. Individualiseringen av miljöansvar 

I antologin Environmental Policy and Household Behaviour, Sustainability and 

Everyday Life kartlägger kapitelförfattarna Skill och Wihlborg temat miljöansvar i vardagen 

(2010: 43-67). De beskriver ett paradigmskifte som har skett i fråga om hur miljöproblemens 

lösningar bör genomföras, där fokus alltmer förskjutits från det kollektiva till det individuella 

ansvaret. Detta motiveras av att det som görs och inte görs i det vardagliga livet bedöms ge 

globala effekter på sikt, vilket gör det lokala globalt. Att individer ska ta ansvar för miljön 

innebär därmed en typ av politiskt deltagande i samhället. Kapitelförfattarna refererar här till 

Dobson och Bell som har skrivit boken Environmental Citizenship (2005), vilka poängterar att 

till skillnad från den sedan Aristoteles tid traditionella synen på medborgaren som aktiv i det 

offentliga livet, blir det så kallade miljömedborgarskapet en fråga om ett samhälleligt ansvar 

även i den privata sfären. Det bygger på ett konstant deltagande, inte bara i form av 

folkomröstningar och andra aktiviteter under statlig kontroll, utan något som snarare 

förutsätter frivillighet som en dygd. På så sätt har det privata blivit politiskt, en kursändring 

som gjorde sitt inträde i samhället redan vid feminismens framfart (Skill & Wihlborg 2010: 

47). Åtagandet att leva som miljömedborgare baseras på möjligheten till fritid och de krav 

som ställs på medborgares miljöansvar har jämförts med ett deltidsjobb. Den politiska 

aspekten av hushållsrelaterade aktiviteter definieras därmed av när de sker, snarare än var de 

görs. Ett genusperspektiv tilläggs genom ifrågasättandet av vem som genomför aktiviteten. 

Här påtalas även de kulturella förväntningar och krav utifrån könstillhörighet som 

påverkansfaktorer för fördelningen av det obetalda arbetet i hemmet (Skill & Wihlborg 2010: 

44ff).  

Skill och Wihlborg (2010: 51f) presenterar Giddens Theory of structuration som en 

övergripande teori för att förstå individers kunskap om miljöproblem i förhållande till 

reflektioner av deras beteenden i frågan. Det handlar alltså om att undersöka glappet mellan 

det som tänks och det som görs. Den sociala miljön anses spela stor roll, vilket bygger på en 

socialkonstruktivistisk kunskapstradition. Denna teori betonar interaktionen mellan aktörer 

och strukturer, där individen och dess beteende både påverkar och påverkas av sin omgivning. 

Miljömedvetna beteenden betraktas av de nämnda kapitelförfattarna (Skill & Wihlborg 2010: 

52) ofta drivas av sociala motiv, så som att känna sig duktig eller självuppfyllande, av tvång

eller förväntningar utifrån. Även ekonomiska fördelar nämns. Att på ett rationellt sätt kunna 

motivera sina val och vara konsekvent i dem, beskrivs av Skill och Wihlborg (2010: 53) som 

en orealistisk norm enligt referens till Giddens, då det vore övermäktigt för en människa att 

kunna förhålla sig till alla tänkbara möjligheter och konsekvenser och i alla situationer ta väl 

medvetna beslut.  

Med hjälp av det teoretiska perspektivet från bland annat Giddens har de nämnda 

kapitelförfattarna (Skill & Wihlborg 2010: 53-67) genomfört en djupstudie om 
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miljörelaterade aktiviteter i svenska hushåll, som resulterade i tre teman; komplexitet, 

kompensationsstrategier och förenklingar. De talar om de hushållsrelaterade aktiviteternas 

inneboende komplexitet när det kommer till miljöeffekter och återkommer till relativiteten 

som följer aktiviteternas många svårjämförbara aspekter, men också abstraktionen i 

individuell påverkan på avlägsna problem. Huruvida miljömedborgarskapet kräver en 

helhetsförändring av individers handlande eller om det räcker att ändra någon del, skapar ett 

dilemma som i värsta fall kan resultera i passivitet om individer upplever ett krav på att vara 

konsekvent i sina miljörelaterade beteenden (Skill & Wihlborg 2010: 57). Andra sätt att 

hantera miljöansvaret är att kompensera en handling med en annan, där dåligt samvete och 

andra moraliska aspekter spelar stor roll. Skill och Wihlborg argumenterar, med hävdat stöd 

från tidigare forskning, för att all denna psykologiska press inte räcker för att ändra beteende 

utan kräver möjliggörande strukturer att agera utifrån (Skill & Wihlborg 2010: 59). Som 

ytterligare ett sätt att hantera det nämnda miljöansvaret framhålls förmågan att förenkla 

komplexiteten. Detta görs bland annat genom att välja varor och tjänster efter 

miljömärkningar eller att följa förebilders exempel, vilket bygger på tillit (Skill & Wihlborg 

2010: 60). 

En slutsats för både studien och kapitlet framförs i sista meningen – för att undvika 

individualiseringen av miljöansvar är det avgörande att skapa möjliggörande förutsättningar 

för miljövänligt beteende (Skill & Wihlborg 2010: 64). 

2.2. Kognitiv dissonans i miljöfrågor 

Vid Ottawa universitet i Kanada har forskning gjorts angående individuella skillnader i val av 

strategi för att kompensera för motsägelser mellan attityd och beteende inom miljöområdet 

(Lavergne & Pelletier 2015). Ett centralt begrepp inom detta forskningsområde är teorin om 

kognitiv dissonans, på engelska Cognitive dissonance theory (CDT). Denna term används för 

att beskriva de psykologiska motstridigheter som uppstår inom en person då två kognitioner, 

alltså ens uppfattningar eller föreställningar, står i konflikt. Genom forskningen söktes svar på 

hur personer väljer att reducera denna dissonans, förklarade med hjälp av en så kallad 

handlingsbaserad modell och självbestämmandeteori. Liksom CDT utgår den 

handlingsbaserade modellen från att kognitiv dissonans motiverar personer att kompensera för 

inre motsägelser, men denna modell ponerar även att den kompensationsstrategi som väljs 

beror på vilken orsak som aktiverat eller framkallat motsägelsen. Självbestämmandeteorin är 

en teori om motivation som används för att förstå olika beteendeåtaganden och mål som 

vägleder personers agerande i olika livsval, exempelvis i miljöfrågor. Motivationen ställs i 

relation till både den sociala omgivningen och jaget, där faktorer beträffande självständighet 

och kontroll spelar roll för utfallet. Personer som uppvisar självständig motivation utgår i 

högre grad från inre värderingar och attityder, medan personer med så kallad kontrollerad 

motivation tenderar att styras av yttre påverkan, så som viljan att förtjäna belöningar eller 

undvika bestraffningar. 

Hypotesen i den miljöpsykologiska forskningen vid Ottawa universitet (Lavergne & Pelletier 

2015) var dels att personer enligt den handlingsbaserade modellen väljer olika strategier, så 

som beteendeförändring, att exempelvis på något annat sätt gottgöra för sina miljöskadliga 

handlingar, eller kognitiv omstrukturering, genom bland annat att trivialisera betydelsen av att 

visa miljöhänsyn. Därtill utgick man från att detta val, som självbestämmandeteorin hävdar, är 

avhängig individens nivå av självständighet och kontroll gällande motivation i miljöfrågor. 



Emma Tideström Karlstads universitet 

5 

Det sammanlagda resultatet från denna forsknings tre genomförda studier visade att de 

motivationsmekanismer som driver inre kompensationsprocesser när det kommer till 

miljöfrågor tenderar att påverka avståndet mellan föreställning och beteende, alltså 

förekomsten av kognitiv dissonans. Kompensationsprocesser som är förknippade med höga 

nivåer av kontrollerad motivation mot miljön kan leda till försvagade miljöattityder och mer 

frekventa inre motsägelser. Att belöna eller bestraffa miljövänligt beteende kan därför orsaka 

ytterligare kognitiv dissonans. Genuina kompensationsprocesser, som är förknippade med en 

självständig motivation, kan däremot leda till stärkta miljöattityder och färre paradoxer mellan 

attityd och beteende. Lavergne och Pelletier (2015: 147) förespråkar därför att den 

självständiga motivationen i sig, alltså miljöhänsyn underbygd av värderingar och attityder, 

ska främjas snarare än att framhäva miljöåtgärders ekonomiska och sociala fördelar.

2.3. Valet av transportslag utifrån värderingar 

Vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim har en forskargrupp undersökt 

huruvida Value-belief-norm theory (VBN-teorin) kan förklara valet av transportslag bland 

Norges urbana befolkning (Brende Lind et al 2015). VBN-teorin synliggör den kedja av 

variabler, från inre värderingar och allmän miljöhänsyn till specifika föreställningar om 

negativa miljöeffekter av särskilda handlingar. Individens förmåga och ansvar att undvika 

dessa negativa konsekvenser står i fokus, då teorin utgår från att personliga normer styr våra 

beteenden (Brende Lind et al 2015). Inom VBN-teorin används den så kallade New 

environmental paradigm (NEP) för att definiera föreställningar om miljön, genom en 

kombinerad syn på tillväxtens gränser, nödvändigheten att uppväga ekonomisk tillväxt med 

miljöskydd, samt vikten av att bevara naturens egen balans (Brende Lind et al 2015: 120). I 

artikeln betonas att det i tidigare forskning finns gott om belägg för applicerbarheten av VBN-

teorin vid motiveringen gällande olika hållbara beteenden, både i Europa och utanför (Brende 

Lind et al 2015). 

Brende Lind och hans medarbetare framhåller att definitionen av miljömässigt hållbara 

transportslag inte är fullständigt tydlig, då alla typer av framkomstsätt kräver energi, material 

och markanvändning, men att de valt att utgå från kollektiva och aktiva färdssätt (vilket 

inkluderar gång och cykel) som hållbara i förhållande till den miljöpåverkan som följer av 

bilanvändning (Brende Lind et al 2015: 119).  

Resultatet av studien i Trondheim visade att både personliga normer, enligt VBN-teorin, och 

situerade faktorer påverkar valet av färdsätt. Den viktigaste gemensamma faktorn för 

individer vars tankesätt överensstämde med NEP var biosfäriska värderingar, medan 

egoistiska värderingar inte var förenliga med NEP. Slutsatsen i denna forskning är därför att 

det vid förespråkandet av hållbara transportslag är angeläget att framhålla biosfäriska 

värderingar, ett ökat medvetande och ansvarskännande för miljöproblem orsakade av privata 

motorfordon i städer, då detta stärker personliga normer och värderingar gällande färdsätt 

(Brende Lind et al 2015: 125).  

Utöver dessa resultat framkom även att könstillhörighet och årsinkomst verkar korrelera med 

valet av transportslag. Bland dem som ofta valde att gå eller cykla var årsinkomsten högre än 

bland de som ofta använde personbil. Högre årsinkomst tros hänga ihop med mer kunskap och 

högre prioritering av den egna hälsan, vilket motiverar aktiva framkomstsätt. En annan 

förklaring kan vara att personer med högre inkomst i vidare utsträckning har möjlighet att gå 

eller cykla till sina arbetsplatser i stadskärnor för att de har råd att bo i närheten av dem. 
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Gällande könstillhörighet var det fler kvinnor än män som valde kollektivtrafik framför 

bilanvändning. Detta är förenligt med tidigare forskning i ämnet, som visar att den typiska 

bilanvändaren vanligen är en medelålders till äldre män med låg utbildning (Brende Lind et al 

2015: 124). Brende Lind och hans medarbetare föreslår därför att kampanjer för hållbart 

resande bör riktas mot personer med hög inkomst och manlig könstillhörighet.  

2.4. Det teoretiska ramverket i förhållande till denna uppsats 

I analysen av det insamlade materialet från fokusgrupperna kommer delar av ovanstående 

teoretiska perspektiv att användas, då de fungerar på olika nivåer och på så sätt kompletterar 

varandra i förståelsen av uppsatsämnet. Theory of structuration är lämplig, då den ger ett 

övergripande perspektiv på förhållandet mellan aktörer och strukturer. Mellanrummet mellan 

hur individer tänker och gör är högst intressant i sammanhanget. Environmental citizenship, 

eller om vi använder den svenska termen miljömedborgarskap, tillför både en historisk och 

vardagsnära aspekt av makt och ansvar i förståelsen av just individens roll i miljödiskursen. 

Teorin om kognitiv dissonans, Cognitive dissonance theory (CDT) och Value Belief Norm 

theory (VBN-teorin) ger båda en inblick i de psykologiska och sociologiska motiv som styr 

individers attityder och beteenden. Tillsammans kan dessa teoretiska aspekter förklara olika 

drivkrafter som påverkar individers uppfattning om och möjligheter till att utöva miljöansvar. 

De tidigare studiernas slutsatser kan vara till hjälp även i analysen av denna uppsats. Skill och 

Wihlborg (2010: 64) föreslår i sista meningen att genom att gynna möjliggörande strukturer 

motarbetas individualiseringen av miljöansvar. Lavergne och Pelletier (2015: 147) betonar 

vikten av inre värderingar snarare än yttre motiv hos individer, för mer långsiktigt fungerande 

miljöbeteende, vilket överensstämmer med forskningen av Brende Lind och hans kollegor (et 

al 2015: 125) i fråga om transportslag. Studierna har alla ett långsiktigt perspektiv i hur de vill 

påverka relationen mellan miljöproblem och individers val. Forskarna i den förstnämnda 

studien vill förändra diskursen på en grundläggande nivå, där strukturerna hjälper individer att 

göra val som skonar miljön utan att betungas med alltför mycket ansvar. De två sistnämnda 

forskargrupperna har snarare ett pragmatiskt sätt att se på ämnet, med syfte att stärka individer 

i sin ansvarsroll på ett sätt där en medveten och god inställning till miljön tillvaratas. Dessa 

slutsatser kommer att jämföras med uppsatsens resultat, för att se vad som bäst stämmer 

överens. 

Vidare kan flera liknande teman hittas i de olika studierna, då de alla talar om inre och yttre 

faktorer, samt olika sätt att hantera de upplevda problemen, så som kompensation, passivitet 

och trivialisering. Hur könstillhörigheten hos individerna påverkar miljöansvar är ytterligare 

en återkommande aspekt i forskningen om miljöansvar, vilket framkommer i texterna av både 

Skill och Wihlborg (2010: 48), samt Brende Lind et al (2015: 124). Betydelsen av könsroller i 

fråga om miljöansvar kommer därför också att tas med i analysen av denna uppsats. 
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3. Metod och material

3.1. Metod för insamling av material 

Denna studie grundar sig på kvalitativ data från fokusgruppers diskussioner om olika 

vardagsdilemman inom miljöområdet. Antalet grupper har bestämts till tre för att uppfylla en 

representativet och för att kunna fungera i ett komparativt perspektiv, vilket klargörs längre 

fram. Deltagarna i dessa grupper har valts då de bor i samma bostadsrättsförening och 

träffarna har hållits under kvällstid i denna förenings samlingslokal. Nedan förklaras 

anledningar till varför just fokusgrupper har använts som metod för materialinsamling till 

denna uppsats.  

3.1.1. Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en passande metod för att undersöka normer, tolkningar och ömsesidiga 

påverkningar i sociala grupper. Att deltagarna till viss grad redan känner varandra kan leda till 

att de ömsesidigt fördjupar varandras perspektiv, då de har många gemensamma upplevelser. 

Detta gör att träffen med fokusgruppen liknar samtalen i det vardagliga livet, vilket är en av 

de fördelar som eftersträvas i deltagande observation (Halkier 2010: 29). Fokusgrupper skiljer 

sig från gruppintervju i den mening att man i fokusgrupper inte är ute efter att enbart få svar 

på frågor, utan framförallt att skapa en debatt där ytterligare frågeställningar väcks och 

besvaras i en dynamisk interaktion mellan deltagarna. Dessa får därmed möjlighet att bygga 

vidare på varandras idéer och kommentarer, vilket ger ett djupare perspektiv än vad 

gruppintervjuer eller individuella intervjuer kan uppnå. Oväntade reaktioner ger ytterligare 

värde till studien (Nieuwenhuis & Smit 2012: 135). 

Enligt Halkier (2010: 11f) framhåller vi olika saker i olika kontexter och att det är detta 

sociala samspel som genererar data i fokusgruppen. Detta grundar sig i den 

vetenskapsteoretiska konstruktivismen som utgår från att människors föreställningar och 

formuleringar formas av den sociala omgivningen. Detta synsätt på hur kunskap skapas 

överensstämmer med de teoretiska perspektiv som nämnts under teorikapitlet tidigare i 

uppsatsen. Rent konkret bidrar grupprocesserna till att producera mer komplex data än i 

exempelvis individuella intervjuer, då deltagarna ställer följdfrågor till varandra och 

kommenterar varandras upplevelser (Halkier 2010). Vidare beskrivs en aspekt av den 

inneboende komplexiteten i sociala interaktioner som är värd att notera;  

När en deltagare säger något bestämt innehållsligt kan det lika mycket handla om att försvara sin 

självberättelse i gruppen. Eller när man i gruppen bli enig om något innehållsmässigt kan det lika 

mycket handla om att återupprätta en del av dess sociala relationer. (Halkier 2010: 89) 

Bekantskapen grannarna emellan kan ge en större sannolikhet att enskilda personer inte 

förvränger eller förskönar verkligheten då de känner till varandras historia (Halkier 2010: 28). 

Det kan även fungera tvärtom, då man inte vill framstå i dålig dager inför varandra. Dessa 

aspekter måste beaktas i analysen av materialet. Enligt Halkier (2010: 12) finns det risk för 

både konformighet och polarisering. När deltagarna tar ställning i gruppen kan det bero på 

vilken social grupp de vill visa tillhörighet till, vilket samtidigt kan vara intressant i 

tolkningen av materialet för att greppa i vilka frågor det råder konsensus eller konflikt. Som 
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Halkier (2010: 30) vidare beskriver det, finns det också faror då moderatorn känner deltagarna 

personligen, då denne riskerar att ta deltagarna för givet genom att inte ifrågasätta 

sociokulturella självklarheter och därför övertolka vissa resultat.  

Bostadsrättsföreningens samlingslokal som plats för träffarna kan ge känslan av en 

förlängning av hemmet, vilket kan bidra till en informell stämning, med en trygghet och 

trivsel som öppnar upp samtalen. Som Nieuwenhuis och Smit vidare skriver (2012: 137) 

brukar kvalitativ forskning snarare mätas i trovärdighet än tillförlitlighet och validitet. För att 

uppnå trovärdighet behöver miljön där studien utspelar sig därför präglas av bland annat 

öppenhet och tillit. 

Frågorna har utgått från en mycket generell nivå, för att undvika att deltagarna upplever 

situationen som ett förhör där det finns rätt och fel svar eller att de behöver hålla uppe en 

fasad inför varandra. Däremot har många valt att diskutera utifrån egna erfarenheter och 

exempel. 

3.1.2. Urval, avgränsningar och begränsningar 

Inbjudningsbrev med information om studien delades först ut till alla de 57 lägenheternas 

brevlådor i bostadsrättsföreningen och deltagarna svarade genom e-post eller personlig 

kontakt på gården. Datumen för de tre olika grupperna planerades därefter, dels utifrån 

önskemål från deltagarna, men även för att få ihop grupper om minst tre personer i varje.  

Betydande gemensamma faktorer för deltagarna är att de alla är vuxna och tack vare att de bor 

i samma område har de även liknande externa förutsättningar i form av infrastruktur, så som 

tillgång till källsortering, avstånd till handel respektive naturområden, samt utbud av 

alternativa transportslag i form av cykelvägar och busslinjer. Individuella skillnader har dock 

funnits i funktionsvariation och livsstil, avstånd till eventuell sysselsättning, samt huruvida de 

har barn boende i hemmen. 

Av de 57 hushållen finns tio stycken representerade i studien, vilket utgör ca 17 procent av 

bostadsrättsföreningen. De tre fokusgrupperna består av tre eller fyra personer, varav en 

person per grupp är av manligt kön. Detta gör könsfördelningen i den totala urvalsgruppen till 

nästan tre fjärdedelar bestående av kvinnor och resten män. Det är lika många pensionärer 

som yrkesverksamma och endast en studerande. Strax över hälften av dem alla har 

högskoleutbildning. Att en så pass stor majoritet av deltagarna har en kvinnlig 

könstillhörighet stämmer inte med representationen i området, även om det finns en något 

högre förekomst av kvinnor än män. Andra sannolika anledningar till att fler kvinnor än män 

har valt att delta utvecklas i diskussionskapitlet.  

Nieuwenhuis och Smit hävdar (2012: 136) att den optimala storleken på fokusgrupper är 

mellan fem och tolv personer. Mindre grupper anses inte bli representativa för hela 

populationen och åsikterna som framförs riskerar att bli alltför begränsade. Storleken på 

grupperna i denna studie medför därmed en begränsning, då de ursprungligen hade planerats 

att bestå av fem personer, men har av praktiska skäl så som tidsaspekten godtagits till ett antal 

av tre till fyra.  

3.1.3. Komparativt perspektiv 
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I ett försök att få till ett komparativt perspektiv mellan de olika fokusgrupperna har 

gruppindelningen gjorts utifrån huruvida deltagarna är registrerade i Swinga Bazaar, en 

applikation till mobiltelefoner. Appens syfte är enligt dess grundare
1
 att underlätta och främja

att grannar lånar underutnyttjade resurser av varandra, såsom verktyg och fritidsutrustning. 

Swinga Bazaar är en form av tjänst inom den så kallade kollaborativa ekonomin. Definitionen 

av kollaborativ ekonomi lyder:  

An economic system of decentralized networks and marketplaces that unlocks the value of 

underused assets by matching needs and haves, in ways that bypass traditional middlemen. 

(Botsman 2016) 

Detta sätt att använda resurser kan motiveras som ett aktivt miljömedvetet beteende eller på 

annat sätt politiskt ställningstagande för individuellt ansvar för samhällsproblem kopplade till 

konsumtion, som i sig är förknippat med en rad miljöproblem. Det bostadsområde som 

studien för denna uppsats utförts i är också den som varit testgrupp för den nämnda appen. De 

personer som valt att registrera sig som testanvändare av appen har alltså i urvalet till denna 

studie delats in i en och samma grupp, i en hypotes om att de känner ansvar för miljön som 

uttryckt ovan. Detta antagande är dock inte på något sätt underbyggt, utan bara presumtivt och 

kan därför inte tas för ett vetenskapligt samband. Då grupperna byggts upp genom urvalet 

registrerad eller ej registrerad i Swinga Bazaar, syns en tydlig åldersindelning av grupperna, 

där de två grupperna av icke-registrerade personer (grupperna B och C) har en medelålder på 

över 65 år och gruppen av registrerade (grupp A) har ett snitt under 40 år. Vilken 

ålderskategori deltagarna tillhör, deras intresse av tekniska lösningar och huruvida de har en 

personlig relation till appens grundare har givetvis påverkat deras eventuella medverkan som 

testanvändare. Hur deltagarnas ålder därtill påverkar resultatet, genom exempelvis inställning 

till miljöansvar, vilka miljöfrågor som lyfts och attityderna till dessa, analyseras vidare i 

diskussionskapitlet. 

3.1.4. Samtalens utformning 

Samtalen har pågått mellan 90 minuter och två timmar, ett tidsspann som rekommenderas av 

Halkier (2010: 59). Halkiers (2010: 52) mall för introduktion av samtalen har använts, för att 

ge deltagarna viktig information och en känsla för samtalets struktur. Deltagarna har då fått 

kännedom om att deras identitet i det skrivna och bearbetade materialet inte kommer att 

framgå och att inga andra ska få lyssna till de ursprungliga ljudfilerna. 

Rent konkret har samtalen bestått av tre praktiska övningar (se bilaga 1). Övningarnas 

utformning kommer från tips föreslagna av Colucci (2007) kombinerat med egna idéer, för att 

uppnå syftet med fokusgrupperna, som ju är att stimulera till dialog där både innehåll och 

interaktion är av stor vikt. Dessa handlar om att fritt spåna fram idéer utifrån en fråga, värdera 

dessa idéer i förhållande till varandra, bedöma hypotetiska scenarier mot andra, samt avsluta 

meningar. En djupare poäng med praktiska övningar, som Colucci (2007: 1424) argumenterar 

för, är att känsliga ämnen kan upplevas mindre hotande när de hanteras genom praktiska 

övningar och med trevlig stämning.  

Samtalen har planerats utifrån en så kallad blandad trattmodell, som enligt Halkier (2010: 

37ff) är en kombination av öppen och stram samtalsmodell. Detta innebär att samtalet börjar 

1 Henric Barkman, social entreprenör och en av grundarna till Swinga Bazaar, e-post den 12 april 2016 
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med öppna, inledande frågor som sedan smalnas av, för att inspirera deltagarna till att 

medverka i diskussionen och därefter rikta fokus mot forskningsfrågorna. Från det generella 

till det specifika, helt enkelt. Även Nieuwenhuis och Smit (2012: 136) förespråkar 

trattmodellen, för att genom den öppna starten underlätta för deltagarna att slappna av i 

situationen och uppleva självsäkerhet. Samtalens första övning består därför av två öppna 

frågor, som inledningsvis besvaras enskilt på post it-lappar och som därefter tas upp till 

diskussion med hjälp av en värderingsskala och uppföljande, mer riktade frågor. Forskaren 

måste då inta en uppmärksam och följsam roll som moderator, då det enligt Nieuwenhuis och 

Smit (2012) finns risk att för mycket kontroll inte ger plats åt deltagarnas egna perspektiv och 

att för lite styrning gör att fokus lätt blir fel. Genom så kallad probing kan man därför ge 

bekräftelse genom kroppsspråk och ljud och genom så kallad prompting ställa olika slags 

uppföljande frågor (Halkier 2010: 57).  

3.2. Metod för analys av material 

3.2.1. Transkribering 

Samtalen har transkriberats under låg uppspelningshastighet, utan att någon annan har fått ta 

del av materialet. Skratt, pauser och medhållande ljud har skrivits ner, så även vissa 

kroppsspråk som har upplevts som väsentliga för betydelsen i samtalen. Halkier (2010: 68) 

påstår att om fokusgrupperna är studiens huvudsakliga datainsamling, får man ut för lite av 

materialet ifall man inte fångar upp den sociala interaktionens roll. Deltagarnas namn har i 

transkriberingen ersatts med bokstäver och siffror, så som A1 för deltagare nummer ett i 

grupp A. Även andra namn har ersatts genom omskrivning, exempelvis med ordet barn när 

någon har nämnt sitt barns namn. 

3.2.2. Tematisk analys 

Data från de tre övningarna som samtalen utformats efter har jämförts grupperna emellan, 

efter att det transkriberade materialet har avlästs på ett systematiskt sätt. I dessa har olika 

teman och mönster kunnat utläsas, som utgjort grunden till resultatet. Detta kallas tematisk 

analysmetod och handlar om att söka efter teman i materialet, så som upprepningar, men även 

avvikelser och motsägelser så att inte enbart de egna förväntningarna bekräftas (Halkier 2010: 

74). Dessa teman har hittats genom användandet av de tre verktygen som Halkier (2010: 70ff) 

presenterar; kodning, kategorisering och begreppsbildning. Kodning har gjorts genom att 

artbestämma de ämnen som tagits upp i samtalen och genom kategorisering har dessa koder 

kunnat sättas i relation till varandra. Begreppsbildning innebär den ytterligare analys av 

materialet, där kategorierna sätts i relation till den valda teorin, vilken blir synlig i 

diskussionskapitlet. Det blir, enligt Kawulich och Holland (2012: 231), en konstant 

komparativ metod då varje nytt stycke data jämförs med den tidigare insamlade och kodade 

data, i relation till både befintliga och nya kategorier. 

Vidare kan tilläggas att det har skett en abduktiv process mellan teori och empiri, där teoriska 

perspektiv och aspekter från den tidigare forskningen har använts för att fördjupa förståelsen 

av materialet.  
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4. Resultat

4.1. Övning 1 

I den första övningen skulle deltagarna genom att enskilt skriva på post-it-lappar besvara de 

öppna frågorna Vilka är våra största miljöproblem? samt Vilka är våra viktigaste 

miljöåtgärder? (förslag på lösningar för problemen), med ett svar per lapp. Moderatorn läste 

upp alla svar på den första frågan och började därefter läsa upp ett svar i taget med åtgärder, 

som var för sig skulle placeras på en värderingsskala (se bilaga 2). Genom fria diskussioner 

fick deltagarna resonera fram hur pass viktig respektive betydelselös och hur pass enkel 

respektive svår åtgärden var att genomföra. Syftet var att dels öppna upp tankarna hos 

deltagarna, att bjuda in dem till diskussion, samt att höra hur de förhandlade gällande 

dilemman i vardagen om exempelvis en åtgärd upplevdes viktig men svår och hur de 

formulerade sig i fråga om ansvar för problem respektive åtgärder. 

4.1.1. Grupp A 

Kortfattat skulle man kunna säga att Grupp A besvarade den första frågan med ungefär 

hälften livsstilsrelaterade problem och hälften globala problem. Detsamma gäller den andra 

frågan, där cirka hälften handlade om lösningar i individers livsstil och hälften gällde globala 

eller på annat sätt strukturella lösningar. Motsatsbegreppen globala och livsstilsrelaterade 

används hädanefter som två kategorier i förståelsen av ansvarsfördelningen, huruvida det 

anses vara individer eller strukturer som ansvarar eller bör ansvara för problemen och 

lösningarna.  

Bland problemen som deltagarna hade skrivit fanns: öppet dygnet runt i affärer, slit och 

släng, all plast i haven, ”lata” barn, all konsumtion, alla utsläpp från fabriker och bilar, all 

elektronisk konsumtion, klimatförändringar, katastrofer, förändringar i El Niño-fenomenet, 

livsmedelsosäkerhet, utsläpp/luftkvalitetens påverkan på hälsa. Lösningarna som angavs var: 

miljövänliga bilar, återvinna plast/plastbanta hem, samåka, minska konsumtion, hitta enkla 

vägar till återvinning, vara tydliga med vad som händer med vår natur i förskola och skola, 

våga vara nöjda med det vi har, stanna upp och tänka till, politiska åtaganden, reglering av 

utsläpp/skatter och lagstiftning, innovation och politisk inriktning till förmån för hållbar 

energiteknik, utbyggnad av kollektivtrafik, ekonomisk omfördelning för att stötta 

medelinkomstländer att hoppa över teknik baserad på fossila bränslen. 

Utöver de sakliga svar som angavs på lapparna, så som avfallshantering och tekniska 

lösningar, kunde diskussionerna kring de olika åtgärderna tolkas utifrån olika abstrakta teman. 

Dessa teman skulle kunna sammanfattas som normer och strukturer, makt och ansvar, 

rationalitet och värderingar. Exempel på dem följer nedan.  

Gällande samåkning upplevde deltagarna att det är enkelt rent rationellt, men i realiteten svårt. 

Detta på grund av samhällsnormer och strukturer som gör vardagslivet för stressigt. Även 

gällande sophantering tyckte deltagarna att det räknades som en enkel åtgärd – åtminstone när 

underlättande strukturer finns tillgängligt. Det gavs exempel på andra, närliggande 

bostadsområden, med längre avstånd mellan hemmet och en källsorteringsanläggning, samt 

utländska resmål där sådan helt saknades. Normer kring turistbeteende togs upp med Thailand 

som exempel, där allt avfall sades hamna på samma sopberg, som turisterna i högsta grad 
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bidrar till. Ansvar för problemet kunde tolkas som en kombination av människors skadliga 

normer och bristfälliga strukturer i samhället.  

I omställningen till mer miljövänligt resande resonerade deltagarna som så, att det på både 

den individuella och globala nivån skulle bli en stor kostnadsfråga att byta ut befintliga bilar 

till miljövänliga bilar. En deltagare tog upp vikten av samhällsplanering där bilen får en 

mindre avgörande roll för mobiliteten och istället kan ersättas med kollektivtrafik eller mer 

närliggande samhällservice. USA togs upp som ett avskräckande exempel, där ”allt är 

uppbyggt kring att man ska åka bil” (A2). Det konstaterades dock att det är svårt att påverka 

individers beteende ifråga om bilanvändning, då det är en fråga om värderingar. 

Det framkom i fråga om plastanvändning en tvetydighet kring miljönytta och resursslöseri; 

A2: Om jag ska byta ut alla mina plastlådor, då måste ju den här plasten förbrännas. Frågan är 

om det ger mer gifter än att jag fortsätter använda mina plastlådor? 

A1: Mina föräldrar diskar ju ur och har kvar förpackningar, väldigt många, och förvarar saker i 

istället för att de förbränns. Då är ju frågan vad som är miljövinsten, är det att återanvända eller 

återvinna plasten? 

Samma känsla kring relativitet och misstro mot vissa miljöåtgärder uppkom ett flertal gånger, 

bland annat i fråga om val av energibolag. Det konstaterades att det är svårt att veta vad det är 

man betalar för när man får sin elräkning, huruvida så kallad grön el i själva verket är grön 

och inte framtagen med exempelvis kolkraft. En deltagare upplevde det som abstrakt och 

svårt att ha någon insyn i. 

Värderingar kring människans inneboende girighet diskuterades samstämmigt, efter att lappen 

Våga vara nöjda med det vi har lästes upp;  

A1: Det är lätt för oss att sitta och säga, sen finns det så mycket fattiga människor som också vill 

ha det vi har och det tycker vi i väst att de inte ska ha, för det sabbar vår miljö […] Men det 

ligger också i människans natur, att alltid vilja ha mer. Lite bättre, lite bättre lön, lite dyrare 

semester. Man strävar ju efter det. De flesta människor gör ju det. 

A3: Och plötsligt börjar vi prata om global ekonomisk omfördelning! 

Denna avvikande kommentar var ett försök att ta upp frågan till ett högre maktperspektiv i 

fråga om resurser och ansvar, men det rann ut i sanden till förmån för mer vardagsnära frågor. 

Nya värderingar och strukturer efterfrågades som en avslutning av uppgift ett – och gruppen 

var överens om att de måste införas i tidig ålder;  

A2: Mitt barn har ju aldrig gjort något annat än att sortera, för honom är det självklart. Jag kan ju 

känna att jag vill slänga den där jävla plasten i de vanliga soporna, men han skulle ju aldrig göra 

det. För han har varit med från början. 

En annan deltagare tillade att viktigheten kändes självklar, då skolan är framtiden. De var alla 

överens om att det handlar om värderingar och beteendemönster, där det är jätteviktigt att 

kommande generationer har andra värderingsuppsättningar. 
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4.1.2. Grupp B 

För att använda sig av samma motsatspar som i den första gruppens resultat i övning ett, kan 

även Grupp B:s val av miljöproblem och åtgärder delas upp i livsstilsrelaterade/individuella 

respektive globala/strukturella. Endast några få av dem kan härledas till individuella val; Allt 

som vi människor lämnar efter oss, Vår bekvämlighet och lösningen Använda våra kroppar. 

Övriga problem som angavs var; Förhöjd temperatur, Luftföroreningar, Utsläpp i sjöar och 

hav, Utsläpp från lantbruk, Vår bekvämlighet, Utsläpp som förstör miljön, Växande sopberg i 

hav och på land, Ozonlagernedbrytning, Global uppvärmning, Förorening av naturen, 

Smältningen av isar vid Nordpolen, Naturkatastrofer, Översvämningar, Höjda havsnivåer, 

Orkaner mm, Luftföroreningar. Bland åtgärderna kunde man läsa; Forskning, Stoppa utsläpp, 

Solceller, Elbilar, Bättre information och mer forskning, Minska koldioxidutsläpp från trafik, 

Minska utsläpp och förbjud ämnen, Smarta förpackningar, Minska på koldioxidutsläpp. 

Dessa kan räknas globala eller på annat sätt mer övergripande lösningar på problemen.  

Temana i Grupp A:s samtal är applicerbara även på detta, men här märktes en förskjutning av 

värderingar från att handla om enbart människans bekvämlighet till att också inbegripa en 

analys av samhällsutvecklingen som orsak till denna bekvämlighet. Något mer som tillkom 

var det moderna samhällets risker. Detta förklaras närmre nedan. 

Risker med skadliga ämnen avhandlades, med alltifrån DDT till amalgam och vidare om 

plaster. Gällande de två förstnämnda kunde de alla konstatera att utvecklingen gått framåt, 

men generellt fanns en kritisk diskussion om risker i kombination med makt. En deltagare 

beskrev intressekonflikter mellan ekonomiska aktörer som månar mer om kortsiktig vinst än 

miljöansvar och att andra grupper, så som politiker, påverkas, vilket kan tolkas som kritik mot 

lobbying. När frågan kom upp gällande reglering av skadliga ämnen fortsatte resonemanget;  

B1: Man tycker ju att det borde vara lätt. Det är ju inte så svårt. Men varför gör man inte det då? 

[…] Det är ett stort motstånd säkert, av såna intressen som man inte vill göra sig ovän med. 

Historiska miljöskandaler togs upp, så som nedgrävt gift i skånska Teckomatorp och 

kvicksilverutsläpp från fabriker i Japan. Därtill diskuterades dagens globala läge med växande 

ekonomier, i fråga om utsläpp från trafik, i relation till att tekniken har blivit bättre på senare 

år. Miljönyttan av bensinsnåla motorer i vår del av världen ifrågasattes i jämförelse med de 

delar där bil- och mopedåkandet idag ökar, med tillägget att ”de ju vill göra samma misstag 

som vi har gjort” (B2). Relativiteten i hur pass mycket bättre elbilar skulle vara behandlades 

också, då det är svårt att veta huruvida det istället blir mer utsläpp någon annanstans och hur 

det egentligen ligger till med batteritillverkningen. Diskussionen återgick till maktfrågan, med 

fokus på oljebranschen. En deltagare undrade varför etanolpriset alltid ligger i nivå med 

bensinen, trots att etanolen skulle vara billigare att tillverka. Hen spekulerade i att det inte ”får 

löna sig” och att bensinbolagen inte är intresserade av att ge alternativa bränslen 

konkurrensfördelar. En annan deltagare höll med, genom att formulera ett moraliskt dilemma; 

B2: Jag tänker på dem som nu tjänar stora pengar på olja. De andas ju samma luft som vi andra. 

Jag förstår inte riktigt… hur de tänker. 

B3: De kanske inte har några barnbarn? 

Den sista kommentaren genererade en hel del medhållande skratt. 
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Normer och strukturer togs upp som en förklaring till varför gemene man fortsätter med det 

fossilbaserande resandet. En deltagare tyckte att det är krångligt att åka buss, särskilt om man 

gör det sällan då det kräver planering och att lära sig biljettsystemet. Hens slutsats var att 

kollektivtrafiken måste bli enklare. Andra deltagare tyckte tvärtom, att bussarna både går ofta 

och att det är enkelt, vilket blev besvarat med att det nog är enklare om man gör det ofta, 

alltså en fråga om vana. Transportfrågan sammanfattades slutligen genom att konstatera att 

det finns gott om lösningar, men att det finns normer och strukturer som ligger i vägen.  

Informationens roll för spridning av medvetenhet ansågs komplex. Dels ville deltagarna att Al 

Gores film skulle visas varje vecka på TV, men liknande resonemanget om kollektivtrafik var 

de överens om att det oftast inte är informationen som det faller på, utan att ”man vet, men 

man gör ändå det dåliga, för det finns andra drivkrafter” (B3). Att hantera denna kognitiva 

dissonans beskrevs; 

B3: Man vill hemskt gärna avfärda det, för det är lite oroande. Man känner att man inte riktigt 

kan göra något åt det, så vill man avfärda det som nonsens eller nånting […] Då blir man trygg 

och nöjd och så tittar man hellre på nån dokusåpa istället, som inte oroar en. 

B2: Och en extra mazarin till kaffet! 

Som nämndes ovan präglades detta samtal till stor del av kritik mot dagens samhälle och den 

utveckling som lett till dagens samhällsproblem. Utifrån lappen med lösningen Använda våra 

kroppar problematiserades det slentrianmässiga användandet av bil, till att använda cykel och 

gång i högre utsträckning, men även användandet av hjälpmedel i hushållet. En deltagare tog 

exempel från vardagslivet där hen undrade varför vi inte längre kan vispa, såga och spika för 

hand utan istället kräver elvisp, kapsåg och skruvdragare. Detta kopplades samman med 

hushållens ökade energiförbrukning, där en deltagare berättade om att vi trots dagens mer 

energieffektiva teknik lever på ett mer energikrävande sätt, med större bostäder och mycket 

hemelektronik. Teknikens roll i våra liv ifrågasattes vidare i form av datautrustning, TV, iPad 

och mobiltelefoner från tidig ålder, vars kostnader i form av både pengar och resurser ansågs 

förkastligt; 

B3: Folk ägnar så mycket tid av sin fritid åt att köpa och skaffa hem grejer och saker och forsla 

bort. De håller på att drunkna i grejer! Det är också ett problem för folk. Man ska städa och bli 

av med saker. 

Efter skratt och medhåll från fler i gruppen drogs ändå en något mer nyanserad slutsats; 

B3: Man känner ju… att vad är lagom? Man vill ju inte leva som på 1800-talet heller, att dö när 

man är 45 och totalt utsliten för att man har tvättat kläder i en iskall å… Det är inget man vill 

tillbaka till. 

4.1.3. Grupp C 

I fråga om miljöproblem valde grupp C att fokusera på några få, övergripande områden; 

Förorening i luft och vatten, Sopor, Bensin, Global uppvärmning, Korna och Bilarna. För att 

använda sig av samma motsatsbegrepp som i analysen av de två tidigare grupperna i uppgift 

1, kan man säga att de alla var av så kallad global karaktär samtidigt som de alla på ett eller 
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annat sätt går att påverka även på individuell nivå. Gällande åtgärder för miljöproblem angav 

deltagarna; Åka mindre bil, Inte kasta mat, Inte elda kol i onödan, Begränsa utsläpp i sjöar 

och älvar, Begränsa utsläpp, Mindre avgaser från bilar och industri, Att sänka 

energianvändningen, Sänka mat- och vattenanvändning, Minska matavfallet, Att göra färre 

onödiga resor, Att göra uppgifter med internet och dator. Där kan man se att majoriteten av 

åtgärderna handlar om ett individuellt ansvarstagande för miljön. Det var också så 

diskussionen löd. 

Den generella åsikten i gruppen var att miljöproblem rent rationellt är enkla att lösa. På det 

strukturella planet ansågs det inte svårt att i Karlstad använda bilen i mindre utsträckning, till 

exempel. Som alternativa sätt att ta sig fram angavs hyrbil eller att vara del i bilpool, vilket 

dock ingen ännu tillämpade. Det framkom även skillnader i individuella förutsättningar, vid 

funktionshinder av exempelvis skada eller hög ålder. Men en effekt av omställningen från 

egen bil till skjuts av färdtjänst var enligt en deltagare även att bilåkningen sjönk, då man 

tenderar att inte utnyttja färdtjänsten i lika stor utsträckning, som när man har en egen bil. 

Att ta bussen ansågs av en deltagare som enkelt och prisvärt, vilket hen styrkte med en 

uträkning om biljettpriset för en resa till stan jämfört med bensin, parkering och bilens 

omkostnader. Även längre resor ansågs av samma person bekvämare och billigare att 

genomföra med kollektivtrafik än med bil, bara det fanns bra anslutningar, något som hade 

saknats när hen bodde på landsbygden. Gruppen raljerade samstämmigt över personer som 

satt ensamma i varsin bil i kö längs Hammaröleden, både fram och tillbaka till jobbet. De 

påpekade att det hela handlade om upplevelsen av enkelhet och bekvämlighet, men gav ändå 

väldigt olika exempel på vad enkelhet och bekvämlighet kunde innebära; 

C2: Bussen går jättebra… Men det var inte många gånger när vi hade bil, som vi åkte buss. Det 

ska jag säga. Fast det är så enkelt och bekvämt. 

C3: Det går ju an att planera egentligen. Jag tror inte att folk planerar. Det är bara ’Hux flux, så 

åker vi!’ liksom, det är nog det! 

C4: Nej, man måste inte planera så tvärt, men man kan ju ta reda på när bussen går. 

Att genom medvetenhet och eftertänksamhet dra ner på onödiga resor med bilen blev 

gruppens slutsats på transportfrågan. Transporttjänst för resor till och från mataffär föreslogs 

även som en enkel lösning. 

Miljöpåverkan av vedeldning på sommarstället diskuterades. Vissa tyckte att det var 

bekymmersamt; ”Man vet att man gör fel… men man eldar ändå” (C2), medan vissa 

påpekade att det var försumbart i relation till bilens utsläpp till och från sommarstugan; ”Men 

det är ju inte så illa som en bil…”(C4). 

Det strukturella användandet av mediciner togs upp som en stor miljöfara och betydelsen av 

att återlämna dessa till apotek betonades. Olika exempel togs upp för att stärka tankegångarna 

i frågan. En ungefärlig beräkning av hur mycket Sveriges befolkning kastar tillsammans 

framfördes och även ett exempel där en deltagare hade rensat ut medicinskåpet efter en 

avliden släkting. Oron för utsläpp av miljö- och på sikt hälsoskadliga ämnen via mediciner var 

påtaglig och det ansågs av alla vara förkastligt. Också strukturella problem med matsvinn togs 

upp i liknande ordalag. En deltagare tyckte att planering var nyckeln. Att man genom en mer 

noggrann beräkning kunde planera matlagning efter antalet personer. Särskilt skolan 

påpekades som en plats där beräkningen inte fungerar bra, där många tar mycket mat utan att 

äta upp och att det därför blir mycket spill. Det beskrevs dels som ett individuellt problem, där 
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inte alla tar ansvar, men också ett strukturellt då det är så utbrett. Att källsortera olika typer av 

avfall och energiåtervinna matavfall i form av biogas togs sedan upp som rationella exempel 

på enkla lösningar till problemen.  

Många olika förslag kom upp angående problem på en samhällsövergripande nivå. Reglering 

av utsläpp i form av lagar och regler ansågs inte räcka, varpå en deltagare föreslog att 

kommunen skulle anställa vakter och ställa dem vid sjöarna, vilket följdes av både skratta och 

medhåll. Vidare påpekade de vikten av att folk måste bry sig för att lagar och regler ska kunna 

fungera; ”Det hjälper inte om man stiftar all världens lagar, om vi inte bryr oss” (C4). 

Slutsatsen löd att många miljöproblem på ett personligt plan är enkla att lösa, men att det i 

samhället är svårt. Mer information till allmänheten och undervisning i skolorna uttrycktes 

som potentiella nycklar till förändring.  

Vidare dök många praktiska lösningar upp för ett bättre miljöbeteende i vardagen, så som att 

bara ha lampor på i det rum man befinner sig, att enbart köra fulla tvättmaskiner, ha 

automatiska lampor i offentliga miljöer, byta ut gamla hushållsaparater till mer 

energieffektiva varianter, att inte köpa kläder mer än vid behov, inte slösa på vatten, använda 

tekniska lösningar så som internetbank för att minska på både resor, papper och i slutändan 

träd. På samhällsnivå betonades vikten av internationella avtal för samarbete och 

kommunikation via media för att påverka kulturen i en mer miljövänlig riktning. Ett exempel 

togs upp från ett barnprogram där barnen lärde sig att sopsortera. Det ansågs i gruppen 

effektivt att lära barnen, då de tar efter goda vanor lätt och dessutom påverkar sina föräldrar. 

På motfrågan om varför det är svårare för vuxna svarade en deltagare;  

C3: För vi blir för slöa och så tänker vi att ’Det där struntar vi i, det får någon annan ta’. Egoism. 

Var och en tänker bara på sig själv. […] Det kan ju bara vara att använda insidan av huvudet! 

Eller hur? 

4.2. Övning 2 

Inför den andra övningen visade moderatorn upp bilder på fem olika samhällen (se bilaga 3-

7). Dessa fick diskuteras fritt utifrån frågeställningen Vilket samhälle ser ut att vara mest 

hållbart, ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv? Poängen med övningen var att 

få deltagarna att resonera utifrån en helhetsbild av vardagslivet, där olika aspekter 

sammanvägs och värderas i förhållande till varandra.  

4.2.1. Grupp A 

Denna grupp betraktade bilderna av samhällena på en generell nivå, där särskilt betydelsen av 

stad och landsbygd jämfördes;  

A3: Jag tänker mig att de fem olika bilderna representerar samhällen som har olika för- och 

nackdelar utifrån hållbar utveckling. Ur energikonsumtionsperspektiv så kan ju gröna, urbana 

samhällen vara väldigt effektiva för där behöver du inte transportera runt människor. Om du 

jämför med bild fyra där det är ett mer ruralt samhälle, vilket kanske påverkar närmiljön mindre, 

måste folk transportera sig mer för att få samhällservice. Medan tar man bild fem, ett urbant 

samhälle men utan någon slags grön profil, blir det väl mest påverkan eller påfrestning på den 
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lokala miljön. […] Oavsett om man själv vill bo i en storstad eller inte, så måste man ändå hitta 

sätt för stora städer att ändå bli så hållbara som möjligt. 

Att ha ”lite av allt” i sitt närområde värdesattes av deltagarna och resmöjligheterna var det 

mest intressanta för gruppen. Kollektivtrafik påpekades som en positiv del av storstadsbilden, 

där sådana typer av färdsätt ansågs fungera som bäst. De var alla överens om att det är så man 

vill att det ska funka i alla städer, att man väljer kollektivtrafiken för att det är ett bättre 

alternativ. 

Personlig preferens diskuterades på slutet, som en relativ del av den sociala aspekten. 

A2: Jag tänker att alla bilder har sina förutsättningar, beroende på vad jag själv söker som 

person. Jag hade ju gladeligen haft en såndär torgmarknad här i Karlstad, (se bilaga 7) men det 

finns det ju ingen marknad för… 

Utarmningen av stadskärnor till förmån för externa handelscenter fastslogs i gruppen som ett 

vedertaget faktum. En deltagare berättade att de flesta i hennes bekantskapskrets sällan åker 

till stan, utan enbart handlar på de externa köpcentren. Detta ansågs både som tragiskt, men 

också förståeligt, då dessa köpcenter bedömdes tillgodose handlingsbehoven: ”Att handla kan 

jag ju göra på Välsviken och Bergvik, varför ska jag åka till stan då?” (A1). 

4.2.2. Grupp B 

Den personliga preferensen kring vad som ansågs trevligt och ej, lyftes tidigt i grupp B. Till 

skillnad från den förra gruppen, som tyckte att fiske inte var miljömässigt hållbart, ansåg 

denna grupp att det vore både trevligt och hållbart att kunna fiska och ha nära till havet som i 

bild tre (se bilaga 5). Däremot var de osäkra på möjligheterna till att odla, på grund av bergen, 

och att kunna försörja sig ekonomiskt på en sådan plats. Bara en deltagare påpekade eventuell 

miljöpåverkan av att bo i ett ”litet trähus vid en sjö”, då detta kanske kunde generera mycket 

utsläpp, exempelvis på grund av vedeldning. Även den andra, mer rurala bilden, nummer fyra 

(se bilaga 6) framhålldes som trevlig. Dock problematiserades ohållbarheten i att ha stora 

villor, då det spekulerades i hur många som egentligen bodde i dem. Odling ansågs dock vara 

enklare på en sådan plats, än i storstadsbilderna, något som delar av gruppen framhöll som en 

viktig aspekt av miljömässig hållbarhet. 

Gällande bild två (se bilaga 4) diskuterades hållbarheten i storstäder. Med energieffektivitet i 

åtanke ansåg de att flerfamiljshusen hade sina fördelar, dessutom påpekades arbetsmöjligheter 

och chanser till social gemenskap i närområdet. Komplexiteten av den sociala aspekten av 

hållbar utveckling underströks: 

B3: Sen är ju vi människor ändå inte bra, om man tittar på det här utbudet, så tycker vi ändå då 

att fyran och trean är så idylliskt och trevligt. Föreställer oss att vi skulle trivas bättre där kanske. 

[…] Det kan ju både vara ensamt och gemenskap, det kan ju vara problem på bägge ställena. 

I fråga om persontransporter lyftes enbart avstånden i storstäder, utan fokus på färdsättet i sig. 

I likhet med Grupp A diskuterades Stockholm i fråga om kollektivtrafik, dock med fokus på 
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långa avstånd. Att jobba nära hemmet ansågs viktigt, men svårgenomförbart i storstäder. 

Deltagarna konstaterade enigt att tidsåtgång i bilköer och långa omvägar för vardagens olika 

aktiviteter var ohållbart. 

En gyllene medelväg lyftes fram i form av det egna området. Exempel gavs på hur detta 

boende uppfyllde effektivitet gällande både ekonomisk aspekt och energiåtgång, dessutom 

kollektiva lösningar för exempelvis trädgårdsredskap. Dessutom bejakades den sociala 

aspekten, genom ett personligt jämförande från en deltagares liv i ett nybyggt villakvarter och 

radhuslägenhet av samma typ som i detta område. Även bilanvändningen i relation till 

hemmiljön uppmärksammades;  

B3: Mitt barn var van vid att bo såhär […] och då fick man plötsligt ’Nej, nej, nej, du får inte 

cykla, här är det livsfarligt att cykla.’ Det var bara en villaträdgård och en bilgata och dessutom 

byggarbetsplatser överallt, så det var ju tung trafik varenda dag. Hen fick ju sluta cykla. […] 

Plus att man bara går ut så finns det ju plötsligt inga andra barn där. Så måste man ju liksom gå 

och plinga på dörrar eller hitta dem, så är de antingen hemma hos sig själv eller hemma hos 

någon annan, men man har ingen gemenskap eller gemensam plats som är allas, dit man bara 

går. Så jag tyckte att det var skillnad. 

4.2.3. Grupp C 

Liksom den förra gruppen föredrog grupp C de mer rurala bilderna, med fiskeby och 

villaområde. En deltagare påpekade att nummer tre är fin (se bilaga 5), men att det kustnära 

boendet kanske är skadligt för vattendraget. En annan betonade grönskans roll runt boendet. 

”Det är ett bättre liv på landet.” (C1). Särskilt hälsoaspekterna med grönarealer och mindre, 

eller ingen, trafik framhålldes. När moderatorn ställde en retorisk fråga om vad de trodde att 

bilvägen mitt i bild fyra (se bilaga 6) användes till skrattade samtliga och konstaterade att det 

nog fanns trafik även där, då det såg ut som en genomfartsled. Ändå var gruppen överens om 

ett faktum; ”Stora städer, stora problem.” (C1). Vid en följdfråga om huruvida det fanns 

nyanser till det uttalandet, kom de fram att det handlade om personlig preferens även här, då 

en deltagare efter ett resonemang om ”kolosser till hus” erkände att ”man inte är en väldig 

stadsmänniska” (C4). Särskilda faktorer, så som vattnets roll för det inre välbefinnandet, men 

också sociala eller mer abstrakta aspekter så som lugn och ro, och att ”alla känner alla”, 

värdesattes av deltagarna. Uttalandena blev framförallt personliga;  

C2: Den nedre bilden (se bilaga 5) är ju outstanding! Det är så man vill att världen ska se ut. Det 

är vackert. Den som är över (se bilaga 4), den tycker jag vore en fasa, om jag skulle bo… 

De enda miljöaspekterna som kom upp i övningen med denna grupp var översvämningsrisken 

i ett vattennära boende, samt transportsträckor i fråga om torghandel i städer, vilket ledde 

vidare till en diskussion om långa fraktavstånd och konsumentmakt. Gruppen verkade dock 

överens om att miljöpåverkan från just sådana faktorer inte hade med storlek på samhället att 

göra, utan att det handlade om mer övergripande problem. 
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4.3. Övning 3 

I den tredje och sista övningen läste moderatorn upp sex stycken meningar, där deltagarna 

själva fick fylla i slutet. Dessa ”svar” skrevs ner på varsin post-it-lapp och lästes sedan upp i 

gruppen för vidare diskussion. Övningens syfte var att samla upp diskussionerna som skett 

under samtalet och få dem mer riktade, för att komma in på resonemang kopplat till 

uppsatsens huvudsakliga frågeställningar gällande det upplevda miljösvaret och synen på just 

bilens roll i vardagslivets förhandlingar.  

De första meningarna var en upprepning av tidigare, ganska generella problemformuleringar, 

så som Den enskilda människan kan själv påverka klimatet genom att… och De största hoten 

mot miljön är… Därefter riktades frågeställningarna till Om jag vore miljöminister skulle 

jag…, För att vara med och rädda miljön borde vi i Karlstad… och slutligen två mer 

transportrelaterade punkter; Jag tror att fler skulle välja kollektivtrafik, cykel eller gång, 

ifall… och Jag skulle välja alternativa färdsätt framför bil ifall… De sistnämnda, mer riktade 

frågeställningarna var också dem som gav upphov till mer vidareutveckling och diskussion. 

4.3.1. Grupp A 

På de första tre meningarna kom som väntat många ämnen upp som redan hade avhandlats i 

fokusgruppen. Gruppen konstaterade då beklagligt, fast ironiskt, att de var ”ett enat gäng”. Ett 

nytt förslag var dock att man om enskild människa kan påverka klimatet genom att 

”aktivista”, varpå vissa deltagare började skratta. En av deltagarna svarade dock; ”Det kan 

man väl göra? Politisk påverkan!” (A3). 

I fråga om vad vi i Karlstad borde göra för att vara med och rädda miljön gjordes en 

utläggning angående att stötta barn och ungdomar med både busskort, cykel och cykelhjälm. 

En trebarnsfamilj användes som räkneexempel för att illustrera den ekonomiska aspekten, 

vilken alla tyckte var väsentlig. Kostnaderna med alternativa färdsätt, så som cykel och 

kollektivtrafik, kom upp även i de mer riktade frågorna i ämnet. Månadskort för vuxna ansågs 

orimligt dyrt och så även påfyllning av reskassa för ungdomar som reser ofta. 

På frågan om vilka hinder som förelåg för att de själva skulle välja alternativa färdsätt svarade 

en av deltagarna rakt ut; ”Om någon annan körde mina barn! Får jag skriva det?” (A2). 

Stressen i samhället diskuterades, med barns eftermiddagsaktiviteter och heltidsjobb för 

pensionssparandets skull som exempel från det verkliga livet. Dessutom kom återigen 

matinhandlingen upp som ett problem i vardagen. Planerad matsedel, samordnad hemkörning 

av beställd mat och gemensam matlagning i föreningen avhandlades också, med en undran 

om huruvida sådana koncept skulle fungera praktiskt i vårt stressade samhälle idag. Nya 

smarta lösningar bollades fram, så som byte av storkok familjer emellan. Moderatorn följde 

upp överläggningen med en fråga om ifall de skulle använda bilen i mindre utsträckning om 

situationen kring matlagning och inhandling förenklades, varpå de flesta svarade ja, med 

skiftande motiveringar; 

A2: Ja, jag skulle kunna cykla till jobbet då. Nu måste jag ta bilen för att kunna handla efter 

jobbet! 

A1: Men man kan också handla med cykel. Jag kan lätt ta tre kassar med mat på cykeln. Det är 

inga problem tycker jag. Men det beror ju på vad man handlar. Samtidigt träffade jag en kvinna 

på Lidl, som köpte både en kompost och en hylla, som hon körde hem på cykel. 
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A2: För mig handlar det om tidsbristen. Jag skulle lugnt kunna skippa affären… För mig går det 

faktiskt fortare att cykla än att ta bilen, rent tidsmässigt. För när jag ska ta mig igenom stan halv 

åtta på morgonen som alla andra miljoner människor ska, så går det fortare att cykla. Ja, jag 

hinner inte efteråt utan bil. Jag måste handla efter jobbet, för sen är det alltid nåt annat. Det är 

alltid så tajt på eftermiddagen. 

4.3.2. Grupp B 

Även denna grupp besvarade de första meningarna med liknande ämnen som tidigare kommit 

upp, utan några tillägg, varpå deltagarna konstaterade att de var överens om mycket. 

Diskussionen kom igång först efter att den sista meningen hade lästs upp. Hemleverans av 

matvaror avhandlades igen, här med en personlig anekdot av en deltagare som arbetat som 

cykelbud i sin ungdom. Många tyckte att det vore smidigt att få ”sitta hemma och klicka in en 

beställning i lugn och ro på kvällen” (B3), helst om kostnaden för tjänsten inte var alltför hög. 

Externa handelsområden med storköp rynkades på näsan åt av vissa, med motfrågan om var 

denna deltagare hellre skulle vilja handla på. De talade skämtsamt om hur fint det var med 

småbutiker med en liten gumma bakom disken som bjöd på karameller ur en burk. 

Någonstans låg det även en allvarlig ton om att det var bättre förr. Utvecklingen inom handeln 

diskuterades med olika ställningstaganden om shopping som nöje och att tankesättet ändras på 

semestern, då vi gärna köper en limpa av en bagare, för att vi tycker att det är charmigt. Även 

dagens mottrend med ökad efterfrågan på närproducerad mat, gårdshandel och liknande, 

behandlades. Diskussionen spann vidare på betydelsen av tv:ns centrala roll i hemmet, 

renlighet i relation till allergier och ledde sedan tillbaka till föroreningar orsakade av bilarnas 

avgaser.  

När dialogen började ebba ut tillfrågades en dittills fåordig deltagare ifall denna hade något att 

tillägga, varpå samtalet plötsligt fick en ny vändning. Delvis med anledning av 

hörselnedsättning, men också på grund av ett i gruppen avvikande synsätt, kände deltagaren 

att hen inte kunde bidra i konversationen. Då deltagaren slutligen tog till orda sköts ett helt 

nytt perspektiv till debatten. Vi togs med på en tidsresa genom trångboddhet och mot en ny 

social välfärd;  

B4: Okej, man kan tycka intellektuellt att ja, vi borde inte åka bil och vi borde inte göra si och 

så, vi borde inte ha så stora bostäder. Men det är väldigt skönt! Och vi borde kanske, eller vad är 

för det fel på mobiltelefoner? Det är underbart med mobiltelefoner! Allting är bättre. Och hur 

skulle jag göra då och handla, jag kan inte handla med kollektivtrafik. Jag kan inte åka och hälsa 

på mina barn, som bor utanför stan, utan bil. Det är en så väldigt viktig del av mitt liv att handla 

och att handla på stora affärer. Det är klart att på många sätt var det trevligt med småaffärer och 

kanske bättre, men det är väldigt bekvämt för mig som gammal speciellt, men även tidigare, att 

handla allting på ett ställe. 

Alla i gruppen höll med deltagaren om komplexiteten i dessa vardagsfrågor. 

Frågan om makt och ansvar kom upp igen. Ett resonemang lades fram om att hur medvetna 

folk än är, hur mycket forskning och information som än förs fram, så är olje- och 

vapenhandelns maktposition ojämförlig. Gruppen skrattade återigen åt huruvida USA:s 

kongressledamöter har barnbarn, då den globala uppvärmningen förnekas och vapeninnehav 

hyllas. Ögon himlade menande och andra suckade direkt när Donald Trumps namn fördes på 

tal.  

Miljöproblemens inverkan på samvetet och den inre dissonans som det förde med sig var 

något som alla kunde identifiera sig med; 
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B4: På sätt och vis har jag dåligt samvete, men det går inte liksom att resonera. Jag kan inte 

resonera om det. Utan ja, som de flesta människor, jag bara finner mig och vet att vi går åt 

helvetet. 

B3: Man vill ju inte tillbaka heller. Jag skulle verkligen inte vilja inte ha tvättmaskin. Jag skulle 

verkligen inte vilja tillbaka till att slita ont. Mycket har ju blivit jättebra. Vi har fått bättre liv. 

Gruppen nådde konsensus kring att alla individer fick hitta sina egna pragmatiska lösningar 

utifrån sina egna förutsättningar och frågan om rätten till att åtnjuta privilegier togs upp. 

Kanske kunde låg en grad av negativ miljöpåverkan under tidigare år kompensera nya 

beteenden, så som att exempelvis få resa på äldre dar.  

4.3.3. Grupp C 

Liksom de tidigare grupperna avslutade grupp C de första meningarna med ämnen som 

tidigare diskuterats. Dock tillkom en lite längre utläggning gällande riskerna med 

plastförbrukning, med hänvisningar till Selma-studien som pågår på Karlstads universitet. En 

deltagare beskrev skräcken hen upplevde i riskerna med plaster och hur de uppmätta nivåerna 

av sådana ämnen i gravida och nyfödda bland annat kan påverka hormonellt och orsaka 

allergier. Att det kunde komma från till synes harmlösa källor så som billiga matlådor som 

värms i mikrovågsugn beskrevs som eländigt.  

Vidare i fråga om persontransporter utvecklades resonemang både om nya resetjänster för 

äldre och, för första gången i samtalen, ett höjt bensinpris till förmån för alternativa färdsätt. 

En deltagare tyckte nämligen att det vore förnuftigt att växla in skattepengar från 

bensinkonsumtionen för att investera i cykelvägar och bussar. Därpå följde en diskussion om 

fördelningen av miljöansvar mellan stad och landsbygd.  

C4: De som kommer att skrika allra högst då, det är ju de som bor på landsbygden. 

C3: Men bor man ute på landet så får man väl ta det då? Om jag ska bo där, så kan jag ju inte 

fordra att jag ska ha allt som man har i ett samhälle, jag vet inte… 

C4: Men de vill ju ha detsamma som i tätorten… Och de betalar ju lika mycket skatt de, som de 

som bor inne, så det går ju inte heller… 

Öppna landskap divierades mot bilberoende en stund, dock utan samstämmig slutsats. Det 

utkristalliserades en komplexitet där gruppens framförda ideal ställdes mot verklighetens 

strukturer.  
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5. Diskussion

Nedan diskuteras först de valda metoderna för insamling och analys av material och sedan det 

empiriska materialet i förhållande till det teoretiska ramverket.  

5.1. Utvärdering av de valda metoderna 

Antalet personer i fokusgrupperna blev lägre än vad som först var planerat. Att de fick bestå 

av färre än fem deltagare i varje kan ha medfört att representativiteten eller 

generaliserbarheten hos studien är låg (Nieuwenhuis & Smit 2012: 136), men att döma av 

resultatet uppvisades dock en variation av åsikter och alla upplevs ha haft möjlighet att bidra i 

samtalen. Relaterat till urvalsgruppen är dock nära en femtedel av hushållen i 

bostadsrättsföreningen representerade, vilket i det perspektivet kan ses som godtagbart. Det är 

också bra att det blev tre skilda grupper, eftersom det har möjliggjort jämförelser i resultaten 

sinsemellan dem. Tidsformatet som rekommenderades (Halkier 2010: 59) blev lagom och att 

samtalen utgick från övningar gav dialogen en bra intensitet, där många tog till orda och 

bidrog med spontana reflektioner. Dock var det inte helt enkelt i varje situation att som 

moderator leda in deltagarna på rätt ämne utan att vara för styrande, vilket både kan tyda på 

att övningarna och frågorna var för generellt utformade och att studiens ämne i sig också 

stundtals var otydlig. Hur pass väl de olika deltagarna (och moderatorn) kände varandra 

spelade naturligtvis också roll för samtalens framåtskridande och om dessa relationer sett 

annorlunda ut kunde resultatet ha blivit annorlunda, vilket också gör det svårt att beräkna 

generaliserbarheten i materialet. Trovärdighet är som nämnt (Nieuwenhuis & Smit 2012: 137) 

dock mer relevant än validitetsaspekter, så som generaliserbarhet, när det kommer till 

kvalitativ forskning. Råmaterialet i form av ljudupptagningar och transkribering från samtalen 

kan styrka trovärdigheten i att det som anges i resultatkapitlet också är det som framkom i 

samtalen. I dessa framkommer sannolikt också den känsla av tillförlitlighet mellan moderator 

och gruppdeltagare som präglat samtalen. 

Vidare gällande sociala aspekter i studien kan påpekas deltagarnas likheter och olikheter i 

fråga om till exempel funktionsvariation, livsstil, ålder och könstillhörighet. Bredden i dessa 

faktorer har berikat studien. I fråga om mer allmänna åsikter och uppfattningar har samtalen 

dock varit på gränsen till för samstämmiga, vilket kan tydas som att vissa tänkesätt är mer 

vedertagna, eller rentav mer godkända än andra, samt att man inte vill avvika från normer 

kring detta. Liksom Halkier skriver (2010: 89) om vårt hävdande av självberättelser, finns det 

skäl att anta att strävan efter konsensus ofta handlar om att bevara en sammanhållning, och 

kanske framförallt sin egen plats, i den sociala gruppen. Detta faktum gör det än svårare att 

särskilja samtalens innehåll från dess interaktion, vilket kan skapa en känsla av hopplöshet i 

fråga om att utvinna tydliga slutsatser ur studien. Att det är så verkligheten ser ut kanske är ett 

skäl, vilket i så fall är ett resultat i sig. Trots övningarnas utformning, med frågeställningar på 

en generell nivå, ledde de till många personliga exempel från deltagarnas egna liv. En 

gissning är att detta beror på att det är svårt att se sig själv som en del av en struktur, då man 

alltid har närmast till sitt eget perspektiv, samt att man som nämnt känner behov av att 

framhäva sin roll och värdighet i det sociala sammanhanget.  

Som berördes i metodkapitlet var det långt fler personer av kvinnlig könstillhörighet än av 

manlig sådan som valde att ställa upp i studien. Utöver det faktum att urvalsgruppen består av 
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något fler kvinnor än män finns det många tänkbara anledningar till denna fördelning. Dels 

kan det vara situerat, då forskaren är kvinna och därför möjligen har kontakt med fler kvinnor 

än män i urvalsgruppen eller att fler kvinnor just på grund av forskarens könstillhörighet valt 

att ta kontakt, medvetet eller omedvetet. Det kan också vara så att kvinnor rent allmänt hellre 

ställer upp i sociala sammanhang med sina grannar än vad män gör eller så har det med 

sakfrågan att göra – att fler kvinnor än män känner ansvar för miljöfrågor. Till det sistnämnda 

alternativet finns stödjande forskning presenterad i denna uppsats teoretiska ramverk (Brende 

Lind et al 2015: 124; Skill & Wihlborg 2010: 48). Något ytterligare svar på denna fråga 

framkom inte i studien. 

5.2. Empirin i relation till det teoretiska ramverket 

De teman som utkristalliserades i grupp A:s första del av samtalet, kunde till viss del hittas 

även i de andra gruppernas samtal. Dessa var alltså framförallt den övergripande 

uppdelningen av globalt kontra individuellt som motsatser, men också normer och strukturer, 

makt och ansvar, samt rationalitet och värderingar. Bland annat detta faktum satte på sätt och 

vis grupp A i sitsen av en kontrollgrupp, men den rollen utjämnades troligtvis när de andra 

gruppernas material presenterades och relaterades till varandra ytterligare. Som angavs 

gällande tematisk analys i metodkapitlet innebär denna metod en ständig komparativ process, 

då olika resultat jämförs med varandra (Kawulich & Holland 2012: 231). Nedan beskrivs fler 

likheter och olikheter mellan de olika gruppernas resultat, dessutom i förhållande till de 

teoretiska perspektiven som presenterades i teorikapitlet.  

5.2.1. Övning 1 

På det generella planet handlade grupp A:s samtal i övning ett till största del om strukturer 

och samhälleliga normer som anledningar till våra miljöproblem, samt att det var dessa som 

behövde ändras för att uppnå förändring. Både grupp B och grupp C betonade individers eget 

ansvar mer tydligt än grupp A. Detta kan tolkas som att grupp A hellre ville se strukturella, 

vardagsnära lösningar i tillvägagångssätten för att förenkla för gemene man, alltså att 

motarbeta bördan av individuellt miljöansvar, medan de två andra grupperna snarare 

ifrågasatte den tidsanda som orsakat många av våra miljöproblem. Ser man denna slutsats 

igenom det komparativa perspektivet gällande medlemskap i appen Swinga Bazaar, så kan 

man se att grupp A är öppna för tekniska lösningar så som denna app, som ett praktiskt 

hjälpmedel för att hantera miljöfrågor, i detta fall kring konsumtion. Detta kan naturligtvis 

också vara en generationsfråga, att det på senare år blivit vanligare att använda sig av 

elektroniska tjänster för något som tidigare var en del av ett mer naturligt beteende.  

I grupp B talades det länge samstämmigt om att det liv som dagens människor lever är alltför 

bekvämt, med exempel på hur elektroniska prylar ersatt muskelkraft och som orsakade mer 

negativa avtryck på miljön. Slutsatsen kunde tolkas som att det var bättre förr. Endast 

stundtals framfördes pragmatiska, mer verklighetsnära nyanser. Även grupp C var mer 

svartvita i sina resonemang, där konsensus gång på gång uppnåddes, åtminstone på ett 

rationellt eller objektivt plan. Avvikande åsikter kom oftast bara upp gällande praktiska 

genomföranden, exempelvis i fråga om persontransporter till och från affärer. När detta kom 
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på tal handlade det dock enbart om yttre faktorer som anledningar till beteendet, olika 

individuella förutsättningar som hindrade från hållbart resande. När detta ämne togs upp i de 

olika grupperna angav grupp A främst orsaker så som stress och i grupp B och C talades det 

främst om rörelsehinder på grund av ålder och funktionsvariation. Detta kan ses som ett 

resultat framkallat av gruppindelningen. 

Ibland märktes tendenser av relativisering som en strategi för att hantera miljöproblemens 

komplexiteter, så som Skill och Wihlborg tar upp (2010: 53-67). I grupp A illustrerades detta 

genom att ifrågasätta det bästa alternativet till att förvalta plastavfall och konstaterandet att 

den bristfälliga sophanteringen i andra länder förminskar betydelsen av våra inhemska försök 

i frågan. Grupp B jämförde på samma sätt utsläpp från en expanderande bilanvändning i 

utlandet och den ökande energiåtgång på grund av allt större boendeytor, som en försvårande 

orsak till att mäta miljönytta. Grupp C nuddade på temat om huruvida en typ av utsläpp är 

försumbart i förhållande till något annat, vilket kan användas som alibi för att rättfärdiga ett 

beteende med ett annat. En annan psykologisk mekanism som framkom var passivitet, som 

Skill och Wihlborg tar upp (2010: 53-67), där grupp B pratade om att vilja avfärda 

miljöproblem och istället ta till verklighetsflykter.  

Enligt både grupp A och C skulle våra miljöproblem mest framgångsikt lösas genom en 

omställning av inre värderingar, med barn som förslag till målgrupp att utgå ifrån. Ett talande 

citat är där en deltagare säger att det inte hjälper att stifta all världens lagar om ingen bryr sig 

(C4), vilket stämmer överens med slutsatser presenterade i teorikapitlet (Brende Lind et al 

2015: 125; Lavergne & Pelletier 2015: 147) om att ansvarskännande för miljön är beroende 

av inre värderingar. Detta är ett intressant resultat relaterat till hur deltagarna resonerar kring 

de egna förutsättningarna till att välja hållbara transportslag. I fråga om den egna situationen 

handlar det alltså om yttre faktorer, medan miljöproblemens lösningar antas komma tack vare 

inre värderingar. Kanske beror detta på en kognitiv dissonans, där man känner till 

miljöproblemen kopplade till exempelvis bilanvändning, men att man då ens beteenden inte 

överensstämmer med ens attityder tar till olika rationella anledningar som försvar, en enligt 

CDT-teorin kallad kognitiv omstrukturering (Lavergne & Pelletier 2010). Som Halkier skriver 

(2010: 89) kan detta på ett socialt plan bero på att man i gruppen känner behov av att hävda 

sin egen självhistoria. Ett fullkomligt förståeligt utfall, enligt Giddens Theory of structuration 

(Skill & Wihlborg 2010: 53), då denna teori synliggör det orealistiska i att kunna förhålla sig 

konsekvent till verklighetens olika alternativ. Här verkar möjliggörande strukturer, som Skill 

och Wihlborg (2010: 59) efterfrågar, vara den enda lösningen, då inre normer och värderingar 

som Brende Lind och medarbetare (2015: 125) samt Lavergne och Pelletier (2015: 147) 

förespråkar, inte alltid verkar räcka till.  

5.2.2. Övning 2 

Även i övning 2 resonerade grupp A främst utifrån en generell utgångspunkt, vad som rent 

globalt vore mest fördelaktigt för en hållbar utveckling, medan de andra två grupperna gick 

mer på känslobaserade argument utifrån individuella värderingar av vad som kunde leda till 

mest trivsel och liknande. Miljömässigt hållbart, som en del av begreppet hållbar utveckling, 

gavs olika betydelser av de olika gruppernas deltagare. Grupp A diskuterade lokal kontra 

global påfrestning på naturen, grupp B mer om möjlighet till självförsörjning i form av odling 

och fiske, medan grupp C främst framhävde hälsoaspekterna från utsläpp kontra grönska. Ett 

tydligt exempel på skillnader mellan grupperna var att grupp A såg kollektivtrafik i storstäder 
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som en positiv miljöåtgärd, vilket grupp B framhöll som en starkt negativ faktor på det sociala 

planet, i fråga om avstånd och tidsåtgång. Grupp C:s resonemang kring stad och landsbygd 

verkade snarare handla om sociala aspekter, samt hälsa för kropp och själ. Bilens roll verkade 

vara osynlig, åtminstone dess negativa konsekvenser, då ordet trafik förknippades mer med 

städer än med landsbygd. Vad som orsakade dessa olika tolkningar kan bero på många olika 

förhållanden. De personliga referensramarna kan vara formade av alltifrån utbildning, 

intressen, till yrkes- och livserfarenheter. Detta lyfter fram komplexiteten i begreppet hållbar 

utveckling i allmänhet och hållbara samhällen i synnerhet, då det är otaliga aspekter som ska 

räknas in. Kanske var denna övning just därför den mest svårtolkade, mest ospecifika och 

minst givande för studiens resultat.   

5.2.3. Övning 3 

I övning tre framkom flera nya, avvikande perspektiv, vilket gjorde denna övning till den 

mest intressanta ur perspektivet av social interaktion. Måhända var det tack vare att 

meningarna i denna övning skulle avslutas på ett kort och snabbt sätt, enskilt på varsin lapp, 

som gjorde att många kände sig bekväma med att skriva ner det de verkligen tyckte utan lika 

stor yttre påverkan från den sociala gruppen. Enligt trattmodellen (Halkier 2010: 37ff; 

Nieuwenhuis & Smit 2012: 136) är det ju också först här som kärnan av diskussionerna äger 

rum, efter en tids uppvärmning. 

En deltagare i grupp A utbrast i all ärlighet en frustration över sin situation som skjutsande 

förälder, en annan uttryckte för första gången individens möjlighet till politisk påverkan 

genom att ”aktivista” (A3). I grupp B framkom i sista övningen slutligen ett nytt perspektiv 

som nyans till den samstämmiga utvecklingskritiken som präglat samtalet dittills, vilket vände 

enigheten i en helt ny riktning. Detta handlade om positiva sociala aspekter av 

moderniseringen som de alla egentligen var överens om att de inte ville leva utan. Det kom 

fram en ny nivå av komplexitet i miljöfrågorna uttryckt genom en sorts sorgsen kognitiv 

dissonans som en deltagare uttryckte, där man rent intellektuellt kan förstå de miljöproblem 

som man är med och orsakar, men som man känner sig oförmögen att påverka. Detta ledde 

enligt deltagaren till passivisering, bland annat då maktperspektivet mellan individ och starka 

marknadskrafter gjorde att det individuella miljöansvaret upplevdes som obetydligt. Även i 

grupp C kom deltagarna in på ett tabubelagt område, nämligen att höja bensinpriset. Också 

här vädrades avvikande perspektiv, då rätten till att välja sitt boende och färdsätt ställdes mot 

rätten till samhällservice. Att dessa avvikande tankegångar inte utvecklades mer än så, kan 

tydas som att de är tabubelagda och därför svåra att anpassa till ett trevligt och lättsamt 

sammanhang, alternativt att samtalet helt enkelt gått mot sitt slut. 
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6. Slutsatser

Den främsta gemensamma faktorn som vuxit fram mellan det empiriska materialet från 

fokusgrupperna och det teoretiska ramverket är frågan om ansvar. Ordet miljöansvar har blivit 

centralt för att beskriva detta förhållande och det har format uppsatens olika delar genom en 

abduktiv process. Det har handlat om huruvida miljöproblem kopplade till vardagsrelaterade 

aktiviteter är orsakade av individuella eller strukturella omständigheter och om de bör lösas 

genom förändringar i individers beteenden eller hjälpande strukturer. Det är naturligtvis inte 

fråga om ”antingen eller” utan snarare om komplexa samband av dessa. Det som varit 

intressant i studien har framför allt varit att höra fokusgruppernas deltagare, helt vanliga 

människor, resonera om dessa dilemman med varandra. Både innehåll och interaktion har 

varit betydelsefullt, vilket ger relevans till valet av fokusgrupper som insamlingsmetod av 

material för denna studie. Deltagarna har alla på olika vis bidragit till samtalen, både med 

individuella perspektiv utifrån sina egna förutsättningar, samt genom att synliggöra normer 

och strukturer som de upplever runtomkring sig.  

Som tidigare nämnt är det vanskligt att särskilja samtalens innehåll från dess interaktion, 

vilket gör det besvärligt att dra absoluta slutsatser ur studien. Det är ett väntat resultat utifrån 

valet av fokusgrupp som materialinsamlingsmetod och kanske rentav ett tecken på att 

trovärdighet, då verkligheten ju är komplex och nyanserad. Det beror också på ett 

förhållandevis litet underlag, då deltagarna i fokusgrupperna blev få, både per grupp och 

sammanlagt. Därtill har utformningen av fokusgruppernas samtal hållits på en tämligen 

generell nivå, vilket gör att resonemangen inte nått det djup som de kunde ha fått. Faktumet 

att flera svårdefinierade begrepp florerat, så som hållbar utveckling, hållbara samhällen och 

hållbara färdsätt kan också ha gjort diskussionerna otydliga och därför också mer svårtydda. 

Vidare om det komparativa perspektivet av vilka medlemmar som är registrerade i appen 

Swinga Bazaar och inte, är det vanskligt att med detta begränsade underlag fastställa exakta 

skillnader.  Gruppernas eller deltagarnas syn på utveckling och modernisering kan dock ses 

som en avgörande faktor gällande vilka miljöproblem och åtgärder till dessa som lyfts. Därför 

kan det antas att de personer som har en mer pragmatisk syn på utveckling också är de som är 

mer öppna för nya lösningar. Inte så oväntat kanske, med tanke på att det är en teknisk tjänst 

som möjliggör nya former av delande som en lösning på det moderna samhällets 

konsumtionsmönster.  

För att besvara uppsatsens första, mer övergripande frågeställning om hur individer uppfattar 

och hanterar miljöansvar kan dock några slutsatser konstateras, med hjälp av de teoretiska 

perspektiven i kapitel två. På ett objektivt plan konstaterade de flesta deltagarna att 

miljöproblem generellt är eller borde vara enkla att lösa, men att det är en fråga om 

värderingar och normer, det vill säga inre faktorer. Med blicken riktad mot sin egen situation 

angavs dock främst yttre faktorer som hindrade från att leva ut det miljöansvar som de kände 

att de borde. Tendenser till relativisering, passivisering och andra kompensationsmekanismer 

kunde utskönjas, vilka är väntade effekter av den kognitiva dissonans som många tydligen 

upplever i fråga om miljöansvar. Det kan också ha handlat om att försvara sin roll i gruppen 

med hjälp av resonemang med rationella argument. Vikten av att arbeta för fler möjliggörande 

strukturer, som förespråkats av Skill & Wihlborg (2010), kan därför vara den viktigaste 

slutsatsen att föra fram från denna studie. 
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Som svar på uppsatsens mer riktade frågeställning, gällande hur individer resonerar kring 

bilens roll relaterat till miljöansvar, kan förmodas att det även där handlar om att skapa fler 

hjälpande strukturer. För att individer ska kunna välja mer hållbara färdsätt måste yttre 

faktorer förändras, som möjliggör ett hållbart resande utan att göra avkall på andra privilegier 

som bekvämlighet och flexibilitet.   



Emma Tideström  Karlstads universitet 

28 

7. Referenser

Botsman, R. 2014. Thinking, Evolution of theories, The Collaborative Economy. 

http://rachelbotsman.com/thinking/ (2016-04-13) 

Brende Lind, H., Jørgensen, S.H., Nordfjærn, T., Rundmo, T. 2015. The value-belief-norm 

theory, personal norms and sustainable travel mode choice in urban areas. Journal of 

Environmental Psychology: Volume 44, 119-125. 

Colucci, E. 2007. ”Focus Groups Can Be Fun”: The Use of Activity-Oriented Questions in 

Focus Group Discussions. Qualitative Health Research: Volume 17, number 10: 1422-1433. 

Dobson, A., & D. Bell (red.) 2005. Environmental Citizenship. Cambridge: MIT Press. 

Halkier, B. 2010. Fokusgrupper. 1. uppl. Malmö: Liber. 

J. Lavergne, K. & G. Pelletier, L. 2015. Predicting individual differences in the choice of 

strategy to compensate for attitude-behaviour inconsistencies in the environmental domain. 

Journal of Environmental Psychology: Volume 44: 135-148.  

Kawulich, B. & Holland, L. 2012. Qualitative Data Analysis. I Wagner, C., Kawulich, B., 

Garner, M. (2012) Doing Social Research. A Global Context. Berkshire: McGraw-Hill Higher 

Education, ss. 228-245.  

Nieuwenhuis, J. & Smit, B. 2012. Qualitative Research. I Wagner, C., Kawulich, B., Garner, 

M. (2012) Doing Social Research. A Global Context. Berkshire: McGraw-Hill Higher 

Education, ss. 124-139. 

Skill, K., & Wihlborg, E. 2010. Dealing with Environmental Responsibilities: Living 

Everyday Life as Political Participation. I Söderholm, P. (red.) (2010) Environmental 

Policy and Household Behaviour. Sustainability and Everyday Life. London: 

Earthscan, ss. 43-67. 

Statistiska Centralbyrån [SCB] 2015a. Hushållen och jordbruket släpper ut mest 

växthusgaser. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Miljoekonomi-

och-hallbar-utveckling/Miljorakenskaper/38164/38171/Behallare-for-Press/395710/ (2016-

04-20) 

Statistiska Centralbyrån [SCB] 2015b. Trafiken störst bland hushållens utsläpp av 

växthusgaser. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Trafiken-storst-bland-hushallens-

utslapp-av-vaxthusgaser/ (2016-04-20) 

http://rachelbotsman.com/thinking/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/Miljorakenskaper/38164/38171/Behallare-for-Press/395710/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/Miljorakenskaper/38164/38171/Behallare-for-Press/395710/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Trafiken-storst-bland-hushallens-utslapp-av-vaxthusgaser/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Trafiken-storst-bland-hushallens-utslapp-av-vaxthusgaser/


Emma Tideström  Karlstads universitet 

29 

8. Bilagor

1. Manus för fokusgrupperna

2. Värderingsskalan

3. Samhälle 1

4. Samhälle 2

5. Samhälle 3

6. Samhälle 4

7. Samhälle 5
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8.1. Bilaga 1: Manus 
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8.2. Bilaga 2: Värderingsskala 
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8.3. Bilaga 3: Samhälle 1 
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8.4. Bilaga 4: Samhälle 2 
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8.5. Bilaga 5: Samhälle 3 
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8.6. Bilaga 6: Samhälle 4 
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8.7. Bilaga 7: Samhälle 5 




