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Abstract 

Min utgång i denna uppsats är att undersöka hur politiker i kommunfullmäktige i Uppsala som 

röstat för en lågprisflygplats på Ärna i maj 2009, vilket går emot kommunens klimatmål och 

kommunens eget styrdokument, rättfärdigar sitt agerande. För att komma så nära deras egna 

röster som möjligt har jag både använt mig av deras egna insändare i den dominerande lokala 

nyhetstidningen, Uppsala Nya Tidning (UNT)och transkriberat radiointervjuer med dem, som 

gjorts av Sveriges Radio Uppland, under det aktuella året 2009. Mitt syfte i uppsatsen är att 

blottlägga hur politikerna konstruerar sina kritiker, som i sin tur leder till skapandet av en specifik 

position för politikerna själv. Med hjälp av Simone de Beauvoirs teorier om det manliga och 

universella subjektet och med en diskursanalytisk metod kunde jag kartlägga hur vissa 

återkommande teman användes för att situera kritiker av politikernas beslut som ”de andra”. 

Detta ledde i sin tur att politikerna skapade sig själva som det transcenderande och objektiva 

subjektet, som är positionslös och har möjlighet att inta det bästa och renaste perspektivet på 

olika fenomen och problem i världen. Politikernas osituerade och situationslösa plats i samhället, 

som de gjorde anspråk på att ha, är en förutsättning för en ansvarsbefriad position. Denna 

position anses som den mest opriviligerade för att generera den mest objektiva kunskapen enligt 

mina andra två teoretiker, Sandra Harding och Donna Haraway, som istället framhärdar en stark, 

feministisk objektivitet. Med detta arbete har jag öppnat ut det genusvetenskapliga fältet än mer 

och introducerat diskurser som handlar om lokal klimatpolitik. I analysen framträdde vikten av 

feministisk teoretisering och den starka feministiska objektivitetens blottläggning av förgivettagna 

mönster, för att få en djupare problematisering av bristen på ansvar inom klimatpolitiken.     
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“Nature is a feminist issue”1 
I dag har vi att förhålla oss till en klimatkris som redan börjat få stora konsekvenser, främst för 

människor i syd, exempelvis i länder som Pakistan, Tanzania, Kenya, Bolivia och Maldiverna för 

att nämna några, men även på vissa håll i nord, särskilt för olika ursprungsbefolkningar. För cirka 

tio år sedan började krisen uppdagas ordentligt i media, i politik och andra olika nivåer i 

samhället, och som sagt, främst bland dem vars liv är beroende av ett oförändrat klimat.  

Klimatfrågan har sedan långt tillbaka adresserats hos vissa feminister. Det har gjorts analyser av 

hur förtrycket av kvinnan och naturen varit i samspel, och därmed förstärkt legitimeringen av 

förtryck av olika slag. Det går i många andra inriktningar inom feminismen, inte bara i 

ekofeminismen, att se prov på förtryck som berättigas av att feminisering och naturalisering, i 

exempelvis postkolonial feminism och black feminism. I en könsdikotomi där man skapar 

kvinnor som kopplade till kropp och natur blir motsatsen, skapandet av män, en konstruktion där 

män transcenderar naturen, det kroppsliga, för att inta en rationell och okroppslig position. Detta 

är en mycket vedertagen teori inom feminismen, även kallat det manliga förnuftet hos Genevieve 

Lloyd.2 Genom mitt fleråriga engagemang både i klimatrörelser och feministiska rörelser har jag 

sett potentialen av att bygga en bro emellan rörelserna för att lyfta fram ett perspektiv som, i 

klimatpolitiken i väst, än så länge är relativt osynligt; att feministiska teorier har mycket att tillföra 

klimatdebatten. Utifrån dessa tankar dyker frågor upp som; Framträder idén om Det manliga 

förnuftet  i den lokala klimatpolitiken? Vad händer med klimatpolitiken om man analyserar den 

utifrån feministiska teorier? 

Med detta i åtanke har jag på lokal nivå, här i Uppsala, följt en debatt om klimat och 

växthusgasutsläpp som har väckt stort engagemang lokalt, och även till viss del på riksnivå. Det 

har varit en lång process sedan 2005 som fortfarande inte är avgjord och handlar om huruvida 

Uppsala ska etablera en långprisflygplats i området Ärna, tre kilometer från Uppsala centrum, 

eller inte. En knapp majoritet i kommunfullmäktige förespråkar flygplatsen och fick i en 

omröstning den 25 maj 2009 igenom ett svar som var positivt inställt till flygplatsen. Att det 

funnits så exceptionellt mycket kritik mot beslutet i kommunfullmäktige beror bland annat på att 

man vid ett etablerande av flygplatsen med stor sannolikhet inte kommer att uppnå de mål som 

Uppsala kommun har satt upp till år 2020, att sänka sina koldioxidutsläpp med 30 % jämfört med 

                                                           
1 Warren, Karen J., Ecofeminist philosophy: a western perspective on what it is and why it matters, Rowman & Littlefield, Lanham, Md., 
2000, s.1 

  
2 Lloyd, Genevieve, Det manliga förnuftet: "manligt" och "kvinnligt" i västerländsk filosofi, Thales, Stockholm, 1999   
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nivåerna år 1990. Utifrån de spänningar och diskussioner som uppstått i samband med detta har 

jag valt att undersöka hur politiker som förespråkar en flygplats agerar i media, i sina egna 

insändare och i radiointervjuer. Jag har först gjort en intersektionell kartläggning av dem för att 

kunna sätta i dem i ett samhälleligt sammanhang. Jag har tagit reda på könsfördelning, ålder, 

årsinkomst och etnicitet, på de 43 politiker som röstade för flygplasten, men även på tre andra 

lokala politiker som har betydelsefulla positioner lokalt i Uppsala och som tagit initiativ i 

Ärnadebatten. Denna information är relevant för min analys i frågor om makt, då dessa 

intersektionella positioner är en indikation på hur mycket makt och inflytande man har i 

samhället som är skiktat på olika grunder. 

Min analys tar avstamp från den intersektionella kartläggningen och beslutsfattandet i kommunen 

för att sedan gå in på hur politikerna motiverar sitt beslut att säga ja till en lågprisflygplats när det 

strider mot kommunfullmäktiges mål, det styrdokument de själva röstat igenom och skrivit 

under. Hur argumenterar politikerna i sina egna insändare och i radiointervjuer för att det är ett 

bra beslut att etablera en lågprisflygplats? Den starka kritiken som förs mot politikerna angående 

ansvarslöshet, hur bemöter de den? Utifrån dessa tankar kommer mina frågeställningar i denna 

uppsats att vara följande: 

1. Hur bemöter politikerna sina kritiker? Hur konstitueras kritikerna som ” de andra”?  

2. Hur bidrar i sin tur skapandet av ”de andra” till framställandet av politikerna som 

universella subjekt?  

3. Hur kommer politikernas bristande ansvar till uttryck i mitt material? Vad händer med 

styrdokumentet och förhållningssättet till utsläppsproblematiken? 

För att teoretisera dessa frågor så ropar mitt material efter feministiska teoretiker som ägnat sig åt 

objektivitetsfrågor, som undersökt vad det innebär att ha en strukturellt dominant och 

normerande position, både lokalt och globalt, och hur man på ett konventionellt sätt kan bemöta 

kritik. Men också vilka tekniker och strategier man använder för att transformera sig själv till det 

universella rationella subjektet, som transcenderar gränser och som är positionslös och därmed 

ansvarsbefriad i samhället. 

Relevanta teoretiker inom ämnet är dels Simone de Beauvoir som i stort sett lagt grunden till den 

feministiska teorin om subjekt/objekt, dels de två ståndpunktsteoretikerna Donna Haraway och 

Sandra Harding, som de senaste decennierna varit betydelsefulla för objektivitetsdiskussion som i 

sin tur leder till ett teoretiserande av ansvar som rör situering och positionering både inom och 

utanför feministiska sammanhang. 
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Vid en första anblick på inledningen och mitt valda material kan det verka som att detta är ett 

ämne som inte verkar särskilt genusvetenskapligt. Men min ambition är att lyfta fram 

angelägenheten och relevansen av feministiskt teori och tillvägagångssätt i detta ämne som både 

ropar efter verktyg för en ansvarsfull politik och efter kritiska makt- och objektivitetsteorier. Ett 

inlägg i objektivitets- och vetenskapsdiskussionen från Donna Haraway låter på följande sätt:  

vetenskap [är]retorik, en serie satsningar för att övertyga relevanta sociala aktörer att ens tillverkade kunskaper 

är en väg till en önskad form av mycket objektiv makt. Historia är en berättelse som entusiaster/experter från 

väst berättar för alla; vetenskap är en omstridd text och ett maktfält; innehållet är formen.3  

Med detta citat vill jag trycka på att min uppsats är ytterligare ett anspråk på att kartlägga mörkade 

och förgivettagna maktstrukturer i samhället som har en tydlig grund i kön, men också andra 

strukturer som årsinkomst, ålder och etnicitet. Skillnaden är att detta nu appliceras på ett relativt 

nytt område. Min uppsats kommer att blottlägga vikten av att de feministiska teorierna får göra 

sitt inträde i klimatpolitiken, där de har en ypperlig chans att bidra till lösningar på en av vår tids 

stora ödesfrågor.  

Bakgrund 
Under 2005 sökte försvarsmakten om tillstånd hos Länsstyrelsen för utökad flygverksamhet vid 

det militära flygfältet/Uppsala flygplats, cirka tre kilometer från Uppsala centrum i området Ärna. 

Försvarsmakten och fortifikationsverket hade tecknat principavtal med det privata företaget, 

Uppsala Air AB (UAAB) om upplåtelse av flygplatsen för civil linjefart, vilket innebär att UAAB 

ska driva flygplatsen med civil flygtrafik medan försvaret kommer nyttja flygplatsen vid behov 

eller sporadiskt. Inriktningen för UAAB är lågprisflyg för linjefart och charter. Målet är 15 000 

flygrörelser per år, inräknat både start och landning.4  

En av länsstyrelsens remissinstanser är Uppsala kommun som ska ta ställning om man vill tillåta 

en civillågprisflygplats på Ärna eller inte. Uppsala kommun har sedan i sin tur remitterat ut 

ärendet till så kallade underremissanser, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden, 

gatu- och trafiknämnden, räddnings- och beredskapsnämnden samt Uppsala Vatten och avfall 

AB (bolaget), för att få en sådan bred undersökning av ärendet som möjligt. Något som kom 

fram från miljökontoret, tjänstemän som bereder förslag för Miljö- och hälsoskyddsnämnden, i 

ett yttrande var följande:  

                                                           
3 Haraway, Donna “The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective” i Feminist studies 14(3) s. 575-599, 1988, 
s.577 

4
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Kommunfullmaktige/HS_Arna_yttr_KF_beslut.pdf) 2010-12-17  

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Kommunfullmaktige/HS_Arna_yttr_KF_beslut.pdf
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Beräknas utsläppen av växthusgaser på så sätt som anges i ansökan, d.v.s. att endast den delen av flygets 

bidrag som uppkommer från flygplanen under ca 900 meters höjd tas med, samt transporter på mark [mitt 

förtydligande], så ökar utsläppen i Uppsala kommun med 0, 2 ton per capita och år (…)Konsumtion av resor 

med flyg är en av de aktiviteter i samhället som, sett som enskild händelse, har mycket stor påverkan på 

växthuseffekten. Beaktar man tillkommande extra resor som en följd av ökat utbud och tillgänglighet så sker 

en nettoökning av utsläppen av växthusgaser. I det fall en nettoökning utgör 33 % av resorna från Uppsala 

flygplats så ökar utsläppen i kommunen med ytterligare 0,4 ton per capita och år.5  

Miljökontoret som tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden är en av 

underremissinstanserna, drar den slutsatsen att kommunens mål om en 30 % minskning av 

växthusgaser till år 2020 jämfört med år 1990 kommer att bli mycket svår att nå redan vid en 

etablering av en flygplats på Ärna. Kommunens klimatmål äventyras alltså redan vid en beräkning 

av bara marktransporter och flygresor upp till 900 meter. Räknar man med hela resan och utgår 

ifrån försvarsmaktens ansökan om 15 000 flygrörelser per år med tyngre jetplan (som anges som 

övre gräns för storlek på flygplan i ansökan) blir utsläppen 915000 ton koldioxidekvivalenter per 

år.6 Det är mer än vad hela Uppsala kommuns totala utsläpp var under 2009.7 

I Uppsala kommun jobbar man med hållbar utveckling och klimatproblematik på olika nivåer, det 

som är citerat nedan kan man läsa på Uppsala kommuns hemsida under kategorin Miljö, klimat 

och hälsa;  

Kommunfullmäktige har satt som mål att till år 2020 ha minskat Uppsala kommuns utsläpp av växthusgaser 

med 30 procent per medborgare jämfört med 1990 års nivåer. För att nå målen har kommunfullmäktige tagit 

fram en handlingsplan: Klimatutmaningen. I den finns specificerat fem tydliga fokusområden med exempel 

på vad kommunen konkret gör för att snabbt minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och nå målen. 
8
 

Ett av dessa fokusområden är styrningen i kommunen och för att ta beslut i linje med hållbar 

utveckling inom kommunen har man tagit fram ett styrdokument som antogs av 

kommunfullmäktige 25 augusti 2008 och som är underskrivet av kommunstyrelsens ordförande 

                                                           
5http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Kommunfullmaktige/HS_Arna_yttr_KF_beslut.pdf  

6 ”koldioxidekvivalent, mängden av en viss växthusgas, t.ex metan, uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt. 

Begreppet används för att enklare kunna jämföra de olika växthusgaserna, som har olika stor förmåga att absorbera och återstråla jordens 

värmestrålning. Eftersom olika växthusgaser har olika uppehållstid i atmosfären ingår ett antagande om tidsskalan i beräkningen. 

Exempelvis ger på tidsskalan 100 år ett utsläpp av endast 1 kg metan i atmosfären lika stor växthuseffekt som ett utsläpp av 25 kg 

koldioxid, dvs. koldioxidekvivalenten är 25 för metan på 100-årsskalan. Med 20 års tidshorisont är motsvarande värde 72. Det lägre talet 

för den längre tidsskalan återspeglar det faktum att metan bryts ned och försvinner snabbare ur atmosfären än koldioxid.Förekomsten av 

metan i atmosfären är avsevärt mycket lägre än förekomsten av koldioxid och därför är koldioxid ändå betydligt viktigare för 

växthuseffekten än metan. ”(www.ne.se 2011-01-20) 

7http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Kommunfullmaktige/HS_Arna_yttr_KF_beslut.pdf  
8http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Miljo--halsa/Miljo-klimat-och-hallbar-utveckling/Kommunens-miljoarbete/ 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Kommunfullmaktige/HS_Arna_yttr_KF_beslut.pdf
http://www.ne.se/
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Kommunfullmaktige/HS_Arna_yttr_KF_beslut.pdf
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Miljo--halsa/Miljo-klimat-och-hallbar-utveckling/Kommunens-miljoarbete/
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Gunnar Hedberg som än idag sitter kvar på den posten. Styrdokumentet har sju inriktningsmål 

och ett av dem handlar konkret om växthusgasutsläpp som är aktuellt i Ärnafrågan. För övrigt 

ska dessa mål följas upp varje år.9 Följande går att läsa i styrdokumentet: 

 

Uppsala bidrar till att hindra klimatförändringen. Detta betyder att Uppsala kommun aktivt arbetar för att 

minska klimatgasutsläppen, genom förbättrad hushållning med energi, genom hållbart resande [min 

betoning]och genom att främja ny teknik. Fokus ska också läggas på individens ansvar att i sina levnadsvanor 

minska miljöbelastningen.10    

 

Ur ett klimat- och växthusgasperspektiv så var det främst dessa källor som kommunfullmäktige 

hade att utgå ifrån när de skulle rösta om förslaget den 25 maj 2009. Kommunstyrelsen hade 

arbetat fram ett förslag till ett remissyttrande som kommunen skulle rösta om, det förslaget 

förespråkade en etablering av flygplats på Ärna men innehöll också det faktum att Uppsala 

kommun skulle få det väldigt svårt att nå upp till sina klimatmål vid ett etablerande av  

flygplatsen: ”Detta [beräknade växthusgasutsläppet från Ärna flygplats] riskerar att göra 

kommunens mål, som det nu är definierat, mycket svårt att nå vid en etablering av civilt linjeflyg 

vid Uppsala flygplats.”11 

Omröstningen slutade 44-37, med fördel för de som röstade för flygplasten.12 I början av 2010 

tog länsstyrelsen i Uppsala beslutet att ge flygplatsen tillstånd. Kommunen som en tung 

remissinstans tros ha haft en avgörande betydelse. Beslutet har överklagats och ligger för 

närvarande och väntar på sin dom i regeringsrätten, beslut väntas under våren 2011. 

Material och metod 

Politikerna 
Material för min analys i denna uppsats är, tillsammans med insändare i UNT och radiointervjuer 

i SR, personerna bakom rösterna och insändarna. Utifrån mina teorier är det nödvändigt att 

genom en intersektionell kartläggning visa på vilka samhällsskikt dessa människor befinner sig i 

för att kunna positionerna dem och teoretisera deras perspektiv och motiveranden delvis utifrån 

det. Personerna jag kommer att positionerna är de politiker som röstade ja till en flygplats på 

Ärna i maj 2009 i kommunfullmäktige och ytterligare tre personer som varit aktiva i debatter och 

                                                           
9http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Styrdokument/Policy-for-hallbar-utveckling/    
10http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Styrdokument/policy_hallbar_utveckling_2008.pdf  
11http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Kommunfullmaktige/HS_Arna_yttr_KF_beslut.pdf 
 
12Ibid 

http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Styrdokument/Policy-for-hallbar-utveckling/
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Styrdokument/policy_hallbar_utveckling_2008.pdf
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Kommunfullmaktige/HS_Arna_yttr_KF_beslut.pdf
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intervjuer.13 Då alla dessa tre personer har höga ämbeten i den lokala politiken i dagsläget och i de 

partier som röstade ja till Ärna och varit aktiva ja-sägare utåt i debatten om en civilflygplats på 

Ärna så får dem ses som starka röster lokalt, ut till medborgarna och inom partierna och jag har 

därför valt att ta med dessa.14 

 Jag har valt att ta med sektioner som kön, klass(årsinkomst)15, ålder och etnicitet för att ge en 

fingervisning om vilka positioner dessa personer befinner sig i relation till invånare i Uppsala 

kommun. Detta kommer också att fungera som ett avstamp, som en bakgrund att konstratera 

min analys av politikernas debattartiklar och uttalanden mot. Det rör sig alltså om 43 personer 

som sa ja till civil lågprisflygplats på Ärna i kommunfullmäktige, och så de tre lokala politikerna 

som jag nämnt tidigare16. Totalt blir det 46 personer och denna grupp kan positioneras på 

följande vis: Medelåldern är 52,7 år och medianåldern 52 år hos dessa 46 personer.17 

Medelårsinkomsten för dessa 46 personer var året 2008, alltså året innan beslutet togs i kommun 

fullmäktige, 561 333 kr och medianinkomsten 494 478 kr.18 Detta kan jämföras med 

medelinkomsten i Uppsala kommun som under samma år, 2008 var 250 010 kr och 

medianinkomsten 229 509 kr.19 Enligt Skatteverket kan man tolka det som att en 

höginkomsttagare är den som får betala skatt över högsta brytpunkten, det vill säga den som har 

en årsinkomst på 507 100 kronor eller mera.20 Utifrån det får politikerna i denna uppsats ses som 

tillhörande gruppen höginkomsttagare.21I denna grupp såg könsfördelning ut på följande vis 

(utifrån namn, se bilaga): Kvinnor 16 stycken och män 30 stycken, vilket ger ett procentuellt 

förhållande på 35/65, och även en indikation på ojämställdhet som förekommer då skillnaden i 

könsrepresentation är större än 60/40.22 Vad gäller etnicitet så blir det en ytlig fingervisning men 

ändå viktig att ha med att endast fem personer har ett namn vars för- eller efternamn upplevs 

                                                           
13 Något som bör nämnas i detta sammanhang är att Uppsala kommun har haft en frekvent växling av partier som utgjort politisk majoritet 
i kommunfullmäktige. Sedan år 1973 har Uppsala om man delar upp partierna i block haft följande majoriteter: 1973:Borgerlig 1976: 
Borgerlig 1979: Borgerlig 1982: Röd 1985: Röd 1988: Röd/Grön 1991: Borgerlig 1994: Röd/Grön 1998: Röd/Grön 2002: Röd/Grön 2006: 
Borgerlig 2010: Borgerlig (http://www.scb.se/Pages/List____292050.aspx) Detta bör ses i ljuset av att av ”de andra” också skapats i 
perioder då det inte varit borgerlig majoritet.  
14 Roger Elsborg, vice ordförande i Citymoderaterna, Jonas Segersam, Kristdemokraterna, Landstingsråd och Stefan Hanna, nuvarande 
centerpartiskt kommunalråd 
15 I min uppsats är klassperspektivet, främst begränsat till årsinkomst, som visar på en ekonomisk klass. Något som är värt att fundera på är 
att politker som grupp idag också kan ses som en samhällsklass. 
16 Det var 44 stycken personer som röstade för, men en av dem, Leif Sanner avled i mars 2010 och jag har inte kunnat få tag i uppgifter om 
honom så därför räknar jag bort honom. Då blir summan personer från kommunfullmäktige 43 stycken 
17 upplysning.se, Uppsala.se, svt.se/valpej 
18 Skatteverket, svt.se/valpejl  
19 scb.se  
20http://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppprocent/2008.4.19b9f599116a9e8ef3680001800.html#Brytpunkt  
21 En annan definition på höginkomsttagare är att se vad medelinkomsten hos de 5% respektive 10% människor i Sverige med högst 
deklarerad inkomst är. År 2008 var medelinkomsten hos de 5% rikaste 536 000 kronor/år och hos de 10% rikaste 439 100 kronor/år. Att 
jämföras med medelvärdet hos hela befolkningen 2008 som var 207 100 kronor. 
(http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____226031.aspx) 
22 Intressant är att kort nämna att de främsta poiltiska motståndarna till Ärna i Uppsala kommunfullmäktige, och även ledande i sina 
repektive partieri klimatfrågor, är till 60% kvinnor, Lena Hartwig(S), Maria Gardefjell (Mp) och Ilona Szatmari-Waldau(V) och till 40% män, 
Niclas Malmberg(Mp) och Erik Pelling(S).   

http://www.scb.se/Pages/List____292050.aspx
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppprocent/2008.4.19b9f599116a9e8ef3680001800.html#Brytpunkt
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som icke-svenska, av dessa fem personer så är det bara tre stycken vars båda namn kan uppfattas 

som icke-svenska.23 

Viktigt är också att ha mer detaljerad statistik ur jämställdhetssynpunkt för att komma bort från 

att bara räkna huvuden i kommunfullmäktige. En aspekt kan vara att undersöka vilka som 

faktiskt får sina röster hörda i det offentliga rummet, vilket i detta fall blir de som får eller väljer 

att representera sina partier i klimatfrågan om Ärna. Hur det ser ut i det avseendet kan tydas i 

nedanstående tabell: 

 

 

Kön 

Antal personer som 
författat för 
debattartiklar i 
(heterogena) grupper 
under 2009 i UNT 

Antal personer som 
ensamma författare 
till debattartiklar 
under 2009 i UNT 

Antal personer 
intervjuade eller i 
debattprogram i 
Sveriges Radio under 
2009 

Kvinnor 4 1 0 

Män 8 8 3 

 

Metod att välja ut debattartiklar och radiointervjuer 
Jag har valt att undersöka hur de berörda politikerna motiverar sitt ställningstagande att tillåta en 

civilflygplats på Ärna. Jag undersöker också hur de ser på klimathotet och sin och Uppsala 

kommuns relation till klimatet. För att få material till detta så har jag använt mig av lokala medier, 

Uppsala Nya Tidning och Sveriges Radio Uppland. Jag tycker att det är extra intressant att 

undersöka media, den lokalt dominerande både i tidnings- och radioform, då det får anses vara 

den som mest spridning bland boende i Uppsala och vidare tros ha en stor påverkan på vår syn 

på klimatet och debatten om civilflyg på Ärna. 

I Uppsala Nya Tidning använde jag sökorden ”ärna” och ”flyg”, begränsade mig till året 2009 

och det gav mig 87 träffar. Jag har gått igenom allt, noterat om det är en insändare eller artikel, 

för eller emot Ärna och om den är författad av en kvinna eller man. Jag gjorde också en sökning 

på ”Hedberg” och ”Ärna” under 2009 (Gunnar Hedberg är ett av Uppsalas kommunalråd och 

ordförande i kommunstyrelsen sedan 2006 och har ett stort inflytande i kommunen). Jag fick 21 

träffar, varav sju var relevanta för min undersökning, där han antingen ensam eller tillsammans 

med andra kommenterade Ärna i en klimatkontext. 

I Sveriges Radio Uppland finns en hel serie samlad med Ärna reportage som sträcker sig ända 

tillbaka till mars 2007, när det första initiativen till en civilflygplats blev offentliga, och fram till 

                                                           
23 I bilagan finns namnen på de 46 personer som fungerar som material i min undersökning 
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maj 2010, och den har med stor sannolikhet ännu inte nått sitt slut eftersom frågan nu ligger hos 

regeringsrätten. Jag begränsade mig återigen till det aktuella året 2009, där det fanns 28 artiklar 

och inslag, varav några gick att ta del av som ett radiointervjuer. Två av intervjuerna passade mitt 

material, det vill säga, det var politiker i mitt material som kommenterade Ärna i en 

klimatkontext. Den ena var en intervju och den andra var en stor debatt som hölls några veckor 

innan beslutet skulle tas i kommunfullmäktige. 

Jag har sedan lagt ihop allt relevant material för att undersöka olika teman, återkommande 

begrepp, områden som närvaron eller frånvaron av ansvar, subjektspositioner med mera. 

Diskursanalys 
Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att klarlägga den diskursiva 

praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala relationer, som innebär ojämlika 

maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet. 24  

Jag använder i denna uppsats diskursanalys som verktyg för att analysera mitt material, vilket går 

ut på att dekonstruera de strukturer som utgör vår förgivettagna omvärld. Poängen är att visa att 

”den givna organiseringen av världen är ett resultat av politiska processer med sociala 

konsekvenser.” 25 En diskurs innebär enkelt förklarat ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen.26 Diskurs kan vara den totala mängden uttalanden (det använda språket), regler för vad 

man får/inte får säga och avgränsade enheter. 27 Det som diskursen försöker fånga är 

regelbundenheterna som finns i meningsskapandet som exempelvis ett givet sätt att som medlem 

i en dominerande samhällsgrupp, som politikerna i min uppsats, framställa och se på sig själva 

som ett universella, transcenderande och rationella subjekt för att kunna göra största möjliga 

anspråk på makt och sanning. Jag har fördjupat mig i Faircloughs tredimensionella modell, som 

kan vara ett bra sätt att förstå kritisk diskursanalys. Den består av tre aspekter; text 

(radiointervjuer och insändare), diskursiv praktik (hur politikerna bygger på redan existerande 

diskurser och genrer för att skapa en text eller argumentera i debatt)och social praktik 

(undersökning om den diskursiva praktiken reprodudcerar eller omstrukturerar diskursordnigen  

och vilka konsekvenser det har för den bredare sociala praktiken) finns med i en konkret 

diskursanalys av en kommunikativ händelse.28   

                                                           
24Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2000 s. 69 
25 Ibid, s.56 
26 Ibid, s. 7  
27 Ibid, s. 25 ff. 
28 Ibid, s. 74f 
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I min uppsats är politikernas perspektiv på sig själva, sina kritiker och klimatfrågan med bakgrund 

av mina feministiska teorier om objektivitet ett bestämt sätt att ge mening åt världen, nämligen 

genom att dela upp den i subjekt, som är universella och objekt som är tyngda av olika kroppsliga 

fenomen. Den västerländska traditionen av det manliga, rationella, universella och 

transcenderande subjektet är en social konstruktion, vilket innebär att det kan förändras eller till 

och med försvinna igen.29 I den kritiska diskursanalysen fokuserar man på hur den diskursen 

aktiveras och ifrågasätts i olika texter, metoden blir konkreta lingvistiska analyser. 

Det centrala målet med den kritiska diskursanalysen är att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och 

social praktik. Fokus läggs på de diskursiva praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala ordningen och i 

social förändring. Detta undersöker man genom att analysera de konkreta fallen av språkbruk eller den 

kommunikativa händelsen som en del av diskursordningen 30 

Med bakgrunden till min uppsats och mitt material ansåg jag det vara fruktbart att analysera 

konstruktionen av det universella subjektet, dess ansvarsbefriande och de andra.31 I textanalysen 

som jag gjort av insändare och radiointervjuer har jag fokuserat på olika drag som konstruerar 

diskurser och genrer lingvistiskt.32 Om man gör en detaljerad textanalys med bestämda redskap så 

kan man kartlägga hur diskurser förverkligas textuellt och därmed komma fram till och 

underbygga sin tolkning.33 Fairclough har många olika lingvistiska redskap som kommer väl till 

användning i en textanalys, jag har använt mig av ett av dem; transitivitet. Det är när man 

analyserar hur händelser och processer förbinds med subjekt och objekt.34 Det jag gjorde när jag 

samlat ihop allt mitt material var att börja leta efter olika formuleringar och teman. Jag 

undersökte bland annat närvaron eller frånvaron av en subjektsposition, en ansvarstagande 

subjektposition. Fanns det ett närvarande subjekt? Om inte, vem eller vad stod på subjektets 

plats? Fanns det några de andra? Vilka var det? Hur konstruerades de? Hur hänger deras 

konstruktion ihop med skapandet av subjektet/en? Sedan delade jag in materialet i olika 

kategorier, vilka är mina rubriker i analysen. Modalitet är också grammatiskt redskap, utifrån det 

analyserar man talarens grad av instämmande i en sats.35 Modaliteter som jag kommer att använda 

mig av är; sanning, där författaren instämmer fullständigt i sitt påstående och inte ger utrymme för 

andra tolkningar och hedges innebär att författaren i en sats dämpar påståendet genom att använda 

ord som exempelvis liksom, lite, möjligtvis. 36 Jag kommer också att vid ett tillfälle använda 

                                                           
29 Ibid, s.161 
30 Ibid, s. 76 
31 Ibid, s. 88 
32 Ibid, s. 75 
33 Ibid, s. 87 
34 Ibid, s. 87 
35 Ibid, s. 87 
36 Ibid, s. 88 
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begreppet flytande signifikant som är relevant att använda när det pågår en diskursiv kamp för att 

befästa betydelser för olika tecken, som i min uppsats är begreppet utveckling.37 

Slutligen analyserades den sociala praktiken, vilket innebär att sätta ovanstående undersökningar i 

förhållande till bredare sociala sammanhang. Vad händer med mitt material när det sätts i relation 

till mina teorier, klimatkris och styrdokument? Vad får det för sociala och politiska konsekvenser? 

Hur bidrar den diskursiva praktiken, alltså producerandet och konsumerandet av insändare och 

intervjuer, till att reproducera och omstrukturera diskursordningens objektivitetsanspråk? Man 

kan se diskursordning som ett begrepp som omfattar de olika diskurserna som konkurrerar i samma 

rum.38  Vad detta innebär för min uppsats är att jag undersöker vilka olika diskurser som finns 

närvarande i mitt material, vilken/vilka som blir de dominerande/osynliggörs, och hur de kan 

anses reproducera eller omstrukturera diskursordningen om objektivitetsanspråk mot bakgrund 

av mina teorier, Uppsala kommuns klimatambitioner, och klimatkrisen i ett större och globalt 

sammanhang.  

Skrivandet som metod 
Väldigt kort vill jag nämna att själva skrivandet i min uppsats också blivit en metod. Genom att 

jag hela tiden skrivit väldigt mycket, både om mina teorier och mitt material, för att sedan gå 

tillbaka till mina teroretiker och skriva om texten och sedan gå till materialet för att skriva om det 

så har jag försökt låta materialet och teorierna komma i dialog med varandra. Vid varje 

omskrivning av teorier eller material har det hänt något med bakgrund av deras ständiga relation 

med varandra. Därför har skrivandet varit en betydelsefull del i mitt metodarbete. Jag är 

medveten om att skrivandet som metod är ett stort fält men det kommer jag inte att gå in på här. 

Det får räcka med denna lilla inblick i skrivandet som metod i just min uppsats. 

Teori 

Beauvoir, det manliga subjektet och ”den andra” 
I Simone de Beauvoirs Det andra könet lägger hon en utförlig grund till det som idag är teorier om 

normer och objektivitet inom feminismen och genusvetenskapen. I Det andra könet beskriver 

Beauvoir utifrån ett fenomenologiskt perspektiv vad det innebär att vara kvinna, där hon utgår 

ifrån att bli skapad/eller skapa sig som något blir att vara (densamma). Beauvoir beskriver olika 

samhällsfenomen som skapar och reproducerar könsskillnader och därmed dikotomier där den 

ena värderas högre än den andra och därmed blir till norm. Hon tar också upp hierarkier inom 

                                                           
37 Ibid, s. 35 
38 Ibid, s. 134 
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andra sektioner, som exempelvis etnicitet.39 Det som är särskilt intressant för min uppsats och 

som Beauvoirs teorier på ett utmärkt sätt kan lyfta fram är skapandet av den andra40 och hur man 

genom skapandet av den andra positionerar sig som ett universellt, rationellt, manligt subjekt utan 

någon lokal förankring.41  

Vem är då detta universella subjekt och hur skapar det sig själv? Det handlar till stor del om 

fokusera på dem som avviker från normen, som har sina grunder ibland annat kön, klass, ålder 

och etnicitet. De universella subjekten skapar de andra genom att trycka på att allt de människorna 

säger/gör bör avtecknas mot bakgrund av deras kroppar, det som skiljer dem ifrån den 

dominerande gruppen, det som utmärker dem i förhållande till normen.42 Medan allt som 

mannen/normen säger inte har någon social eller lokal historia eller bakgrund. Han är den han är 

och det är för människor i samhället en självklarhet. Han representerar det neutrala och positiva 

medan kvinnan får framträda som det negativa, beskrivningar av henne tillskrivs hennes som 

begränsningar i förhållande till mannen, som hon alltid får förhålla sig till.43 ”Hon bestäms och 

särskiljs i förhållande till mannen, inte han i förhållande till henne; hon är det oväsentliga 

gentemot det väsentliga. Han är subjektet, han är den absoluta, hon är den andre.”44 

Den andra skapas av det absoluta subjektet, som en kropp som är tyngd av allt det som utmärker 

den, vilket kan vara könsorgan, hudfärg, funktion, klass med mera. Den skapas som en kropp 

som inte är neutral, det vill säga, subjektiv, och där allt som uttrycks från den kroppen kommer 

att kopplas just till det sammanhang där kroppen verkar eller hur kroppen ser ut.45 Men också 

som en kropp som hela tiden måste relatera till normen. Allt som kommer från kroppen i form 

av formuleranden eller ageranden tolkas mot bakgrund av att kroppen är i ständig relation med 

subjektet och sin egen kropp. Den andra får därigenom ett kroppsligt/känslomässigt filter som 

alltid finns närvarande vid alla kunskapsanspråk den gör. Allting passerar genom detta filter innan 

det uttrycks och därför berövas den andra förmågan att komma med sakliga, vetenskapliga eller 

självständiga argument. Den saknar självständigheten, oberoendet och intellektet som universella 

subjektet naturligt innehar.46  

För att de universella subjekten ska kunna bibehålla sina dominerande positioner, och undvika att 

någon annan gör anspråk på dem skapar de detta koncept (universellt subjekt/de andra) som 

                                                           
39 Beauvoir, Simone de, Det andra könet, Norstedt, Stockholm, 2002, s.33 
40 Jag kommer i uppsatsen flitigt att använda mig av begreppet den andra och kommer alltid att skriva det i kursiv för att markera att det är 
ett begrepp, med ett stort innehåll 
41Beauvoir, Simone de, Det andra könet, Norstedt, Stockholm, 2002, s.25f 
42 Ibid,s.25 
43Ibid,s.25   
44Ibid,s.26  
45Ibid,s.25    
46Ibid,s.26    
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”naturligt”. Det universella subjektet intar rollen som de andras motsats, han har inget utmärker 

eller karaktäriserar sig själv, han har inte som kvinnan en kropp och känslor utan har 

transcenderat till en direkt och normal förbindelse med världen som han tror sig uppfatta 

objektivt.47 

 Jag kommer i uppsatsen att använda mig av begreppet de andra, när jag avser kritikerna, de 

personer som politikerna bemöter och argumenterar mot i sina insändare eller i radio. 

Det manliga förnuftet 

Begreppet Det manliga förnuftet använde jag redan i inledningen till uppsatsen och refererande till 

Genevieve Lloyd, som gjort en sammanställning över betydelsen av manligt och kvinnligt i den 

västerländska filosofiska kanon.48 Lloyds resonemang kompletterar, stärker och motsvarar till stor 

del Beauvoirs, med den skillnaden att Beauvoir pratar i mer strukturella termer och Lloyd går 

igenom olika filosofer mer personligt. Dock, med samma strukturella slutsats. Jag anser begreppet 

Det manliga förnuftet vara både fruktbart och utförligt och kommer att använda det i min uppsats 

ibland när jag pratar om diskursen om det manliga förnuftet, som är den dominerande i min uppsats. 

För säkerhets skull bör jag nämna; av de personer som jag kartlagt är 35 % kvinnor, vilket visar 

på att det inte finns en total motsättning mellan kvinna och det manliga förnuftet.  Istället man får 

snarare se det som en dominerande kultur som vissa personer, flest män, men en del kvinnor, får 

tillgång till om de godtar att agera inom dess ramar. Diskursen om det manliga förnuftet omöjliggör 

nämligen situering, och för att få bli ett subjekt inom den måste man acceptera dess villkor. Trots 

den andelen kvinnor (35 %), visade jag tidigare i avsnittet om politikerna hur få av dem som 

(fick?) uttala/de sig i Ärnafrågan. 

Ståndpunktsteori  
Feminister har under lång tid haft ett stort intresse av objektivitetsfrågor. De har uppkommit i 

samband med att fenomen som ska vara vetenskapligt säkra och därmed ”objektiva” visat prov 

på att innehålla otaliga fördomar av både sexistiskt, androcentriskt och rasiskt slag, för att nämna 

några kategorier.49 Enligt Harding har i många avseenden politisk guidade projekt kunnat 

frambringa mindre partiska och tillrättalagda forskningsresultat än de som sägs vara styrda av 

värdeneutralitet. Den motsägelsen kan sammanfattas med konceptet och begreppet socialt situerad 

kunskap.50 Det innebär motsatsen till den dominerande diskursen för att nå kunskapsstatus i väst, 

där åsikter behöver transcendera, göra sig fria från, deras band till lokala och historiska intressen, 

                                                           
47 Ibid,s.25f 
48 Lloyd 
49 Harding, Sandra”Rethinking Standpoint Epistemology: What is ´strong objectivity´ i Alcoff, Linda & Potter, Elizabeth (red) Feminist 
epistemologies, New York: Routledge, s.49-82, 1993, s.49  

50 Ibid,s.49  
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värderingar och agendor. Detta har en stark koppling till det Beauvoir skriver, om det 

transcenderande subjektet, som inte får ha någon lokal förankring, utan måste vara universellt.51 

Kunskap är alltid socialt situerat och det innebär att en människa alltid har en social, lokal och 

historisk förankring som inte går att eliminera.  

Anspråk på kunskap är alltid socialt situerat och misslyckandet av de dominerande grupperna att kritiskt och 

sysytematisk ifrågasätta deras priviligerade sociala position och effekten av ett sådant privilegium i förhållande 

till deras synsätt och tro gör deras sociala situation till en vetenskapligt och epistemologisk opriviligerad 

position för att generera kunskap. Dessa redogörelser leder slutligen till ett legitimerande av en exploaterande 

´praktisk politik´ även om de som skapar den har ´goda´ intentioner.52 

Ståndpunktsteorin menar att exempelvis en viss tids tanke är en viss tids tanke och att det 

normerande anspråk som finns på att tankar kan göra sin fria från historisk situering är typisk hos 

dominanta grupper i samhällen, både i dagens och tidigare. När vi relaterar till den vetenskapliga 

världssynen är det synen hos (dominerande grupper i) västerländska samhället vi avser och som 

vetenskapshistorian stolt deklarerar.53 ”Ståndpunktsteorin motsätter sig det paradoxala anspråket 

att ”modern och västerländsk” vetenskap inte skulle vara formad av sitt historiska rum.”54  

Det ståndpunktsteorin menar är inte att perspektivet från marginaliserade grupper har det enda 

svaret på samhällsproblem, -fenomen eller – utmaningar, snarare att kritiska positioner har det. 

Men man måste inta ett perspektiv från en underordnad position för att kunna markera den 

priviligerade positionen som priviligerad och avfärda den som universell. Genom att ta avstamp 

från liv som blir marginaliserade i samhällen som är skiktade på olika grunder, har man möjlighet 

att få ett mer kritiskt perspektiv då relationer människa-människa, människa-djur, människa-natur 

eller människa-klimat, som i dominerade diskurser blir ignorerade, får en möjlighet att bli 

synliggjorda.55 

”Feministisk objektivitet betyder helt enkelt situerad kunskap.”56 
Den konventionella objektiviteten, som Beauvoir och Harding beskrivit, gör i motsats till den 

feministiska objektiviteten anspråk på ett språng ut från kroppen för att sedan erövra en blick där 

man ser allting från ingenstans.57 Haraways teori om the gaze är starkt kopplad till det manliga, 

normerande och osituerade subjektet, och innebär att en person som drar fördel av samhälleliga 

maktstrukturer kan inta en position, en blick som skriver in alla markerade kroppar, som gör 

                                                           
51 Ibid,s.49  
52 Ibid,s.54 (min övers.) 
53 Ibid,s.64  
54 Ibid,s.64 (min övers.) 
55 Ibid,s.54 
56 Haraway, s.581 (min övers.) 
57 Ibid, s.581 
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anspråk på makten att se men inte bli sedd och på att representera samtidigt som man kan 

undvika representation, i ett vidare perspektiv kallat the god-trick.58 The gaze signalerar den 

omärkta positionen som man och vit och av en särskild klass. Feministisk objektivitet innebär 

tvärtom att en kropp alltid är märkt. Den feministiska, även kallad starka objektiviteten handlar 

om ett kritiskt förhållningssätt med ett partikulärt och specifikt förkroppsligande och om insikten 

om att ens situation/lokalisering är begränsad.59 Det leder i sin tur, på grund av att inget anspråk 

är universellt, till att man måste ta hänsyn till andras ståndpunkter och därigenom på ett mer 

kollektivt sätt komma fram till det mest objektiva perspektivet.  

Feministisk objektivitet är dock inte dömd till relativism då den inte avser att alla 

utgångspositioner för kunskap är lika. ”Den går emot idén att alla sociala situationer erbjuder lika 

användbara källor för att lära om världen och mot idén att de alla sätter samma gränser för hur de 

definierar kunskap.”60 Den förespråkar precis som ståndpunktsteorin att marginaliserade 

positioner i samhället genererar ett mer kritiskt perspektiv än dominerande. Med ett avstamp från 

den feministiska objektiviteten försvinner också den avgrund som i den konventionella 

objektivitetsteorin har skapats mellan subjekt och objekt. Här blir istället subjektet och objektet 

lika varandra, båda är förkroppsligade och har en situering och position i världen, till skillnad från 

idén om en hierarki där subjektet alltid står över objektet, och som enligt Harding 

”förvränger/tillrättalägger verkligheten och som har en lång historia av att användas i 

exploatering av marginaliserade människor.”61 

”Positionering innebär ansvar för praktiker som vi har gjort möjliga.”62 
Med den starka feministiska objektiviteten som är situerad följer ett ansvarstagande för ageranden 

och kunskaper, som i den konventionella idén om objektivitet inte existerar. Eftersom den 

feministiska objektiviteten handlar om en begränsad situation och situering kan man inte gömma 

sig bakom stora/osynliga strukturer eller perspektiv som inte har någon lokalisering. Inte heller 

bakom stora begrepp där det inte finns kroppar eller människor som står bakom 

kunskapsanspråk, åsikter eller ageranden. Att inta ett god-trick perspektiv är att inta en mycket 

ansvarslös position, ansvarslöshet i betydelsen att stå till svars för.63  Man kan gömma sina 

kunskapsanspråk och ageranden i god-trick konceptet, varifrån man ser allt utan att själva bli 

sedd. I god-trick positionen går det nämligen inte att stå till svars, för där är man ingen kropp 

(som bokstavligt kan stå/ som är markerad), snarare en del i ett stort moln som svävar omkring, 

                                                           
58 Ibid, s.581  
59 Ibid, s.582f och Harding, s.69ff 
60 Harding, s. 61 
61 Ibid, s.73 
62 Haraway, s.587 
63 Ibid, s.583 
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bestående av transcenderande åsikter och tankar. Den konventionella objektivitetsteorin lovar i 

och med sin idé om transcendens av förkroppsligande och situering, även en transcendens av alla 

gränser och ansvarsfullhet.64  

Så vetenskapen blir den paradigmatiska modellen, inte som stängd, utan som den som är omtvistbar och 

bestridd. Vetenskap blir myten, inte av vad som undslipper mänskigt agerande och ansvar i en sfär ovanför 

striden, men istället av ansvarsskyldighet och ansvarsfullhet för översättningar och solidariteter som förenar 

de missljudade visionerna och de visionära röster som karaktäriserar de underordnades kunskap.65 

Idén om en transcendens och därmed icke-situering av kroppen och därmed förnekandet av att 

teoretisera något internt kriterium, kan enligt Harding leda till att en speciell sorts laglöshet och 

ansvarslöshet legitimeras i hjärtat av den konventionella formen av vetenskap. Vi har sett och 

fortsätter att se det, exempelvis i form av ”moraliskt oförenliga ageranden som tortyr och 

ekologisk förstörelse.”66 

Analys 

Det egentliga problemet som har med andras bristande objektivitet att göra  

Politikerna i min studie (de som röstat ja och förespråkar en civilflygplats på Ärna) förhåller sig 

till att vi står inför en klimatkris i och med de ökade växthusgasutsläppen, men de menar gång på 

gång att problemet inte är det som kritiker påtalar utan att det handlar om något hela annat, bland 

annat om bristen på objektivitet hos kritkerna. Det blir tydligt i både politikernas uttalanden i 

radio och skrivna insändare att de själv framställer sig och framstår som något neutralt då de 

endast positionerar de kritiker som de bemöter. Bland kritikerna/ de som säger nej till en 

civilflygplats på Ärna finns bland annat politiker, innevånare i Uppsala kommun, en professor på 

centrum för hållbar utveckling i Uppsala och miljöaktivister.67 Enligt politikerna ställer alla dessa 

till problem i Ärnafrågan på grund av att de är tyngda av olika saker, antingen känslomässiga eller 

ideologiska orsaker som försvårar debatten om Ärna men också okunskap, engagemang, hat, 

ignorans och ovetenskapliga tyckanden.  

Politikerna skapar en tydlig bild av den andre som oförmögen att vara objektiv, detta blir synligt i 

uttalanden där de bemöter ifrågasättanden av deras klimatpolitik, som i följande citat:”FN:s 

miljökonferenser nämns ofta. Där sammanställs data angående vår miljö. Ett problem är dock att 

en beräkningsmodell kan visa sig vara fel och om man brinner för en sak det är svårt att vara 

                                                           
64 Ibid, s.582 
65 Ibid,s.590 
66 Harding, s.71f 
67 Se källförteckning för att få adresser till några intressanta insändare av kritiker till Civlflyg på Ärna 
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opartisk.”68  och ”En kommun skall stå upp för viktiga miljöintressen, som den gjort i yttrandet 

på remissen till den beslutande instansen. Demokratin gagnas bäst av en debatt på saklig 

grund.”69 

Genom att trycka på att kritkerna av flygplatsen inte har några rationella, sakliga och självständiga 

argument utan drivs av känslomässiga orsaker som att flyget allmänt för dem är ”ett populärt 

hatobjekt” · kan det tolkas i linje med det som Beauvoir skriver om relationen mellan 

subjektet/objektet eller normen/icke-normen. De som är kritiska mot flygplasten drivs hela tiden 

av känslor, av ett hat som innebär att de hela tiden relaterar till subjekten (de beslutande 

politikerna), istället för att som politikerna relatera till rationell kunskap. Alla känslor och 

ideologiska drivkrafter hos kritikerna kommer till som ett missnöje mot dem som de hela tiden 

måste förhålla till, nämligen den dominerande gruppen, de beslutande politikerna. Politikernas 

röster som jag försöker att komma så nära som möjligt i denna uppsats ger näst intill ingen 

öppning för att kritikerna skulle ha rationella, vetenskapliga och självständiga anspråk att komma 

med. De ser dem istället som att de debatterar i huvudsak för att de stör sig på subjektets 

ageranden, och inte för att det har något viktigt att säga i sak om flygplatsen.  

Här är det relevant att återknyta till den kritiska diskursanalysen för att med analytiska verktyg 

förklara vad som sker i materialet. I förhållningssättet till sina kritiker finns det tydliga 

regelbundenheter i meningsskapandet av den andra. I min analys av den totala mängden 

uttalanden om klimatpåverkan i Ärnafrågan av politikerna under år 2009 i insändare och 

radiointervjuer, så framstår det tydliga mönster i skapandet av den andre. Det går i materialet att 

utläsa regler för vad man som politiker kan/får säga och inte. Detta blir tydligt i den lingvistiska 

analysen i följande citat: ”Många av insändarna från både politiker och allmänhet bygger på 

känslomässiga utspel. Jag efterfrågar en balanserad diskussion baserad på fakta.”70 eller 

“Insändaren säger naturligtvis ingenting om mig, eftersom allt är påhittat, men väldigt mycket om 

avsändarens bristande faktaintresse och människo- och demokratisyn.”71   

I politikernas uttalanden om de andra och deras ageranden som använder de sig konsekvent att 

den modalitet som benämns sanning. Det syns i konstruktioner ovan i citaten som i bygger på 

känslomässiga utspel eller säger naturligtvis ingenting om mig… men väldigt mycket om. Dessa språkliga 

uttryck används för att göra största möjliga anspråk på sanning och kan anses som vanligt inom 

politik när man pratar om andra. Ett retoriskt knep att tala om hur den andra egentligen är. Detta 

                                                           
68 Elsborg, insändare,  5/10   
69 Hedberg, Ericsson, Forss, Hilding, Von Essen och Sanner , insändare, 4/10 
70 Elsborg, insändare,  5/4 
71 Hedberg, insändare,  7/10 
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blir ytterligare en indikation på politikernas starka intresse av att situera och beskriva den andra på 

ett bestämt sätt, göra den till en tydligt markerad kropp, och därmed också till någon som enligt 

det manliga förnuftet diskursen inte är förmögen till ett objektivt tänkande. Genom att tydligt 

positionerna den andre eller beskriva periferin blir normen eller centrum till. Kritikerna blir i 

första hand positionerade, och allt de sedan säger eller skriver kommer att relateras till den 

bakgrund och situering de har. Politikerna som tillhör en normerade grupp i samhället utifrån 

deras intersektioner med kön (män, 65 % majoritet), ålder (medelålders), klass(låg 

höginkomsttagare) och etnicitet, (vit och svensk) inte behöver spegla sina påståenden mot 

bakgrund av deras samhällsposition. I och med sin priviligerade och normerande position deras 

situering den aktuella kontexten en självklarhet, så uppenbar och normerande att den inte syns 

och är svår att påtala.72  

Fastän politikerna inte skriver ut något om sig själva eller säger något om sig själva i 

radiointervjuerna så skapar de genom att positionera de andra, en bild om än något vag, av sig 

själva. I och med det starka anspråket på att kritikerna skulle vara irrationella och känslostyrda, 

och agerande utifrån sina kroppsliga laster framstår politikerna själva med sina kroppar som i en 

direkt och ”normal” förbindelse med världen, som de tror sig uppfatta objektivt. Detta samtidigt 

som de betraktar sina kritiker, som tyngda av allt de som de bestämt utmärker dem; deras 

kroppar blir synliga och situerade i bestämda kontexter, de blir hinder och fängelser för att nå 

rationell kunskap.73 Att använda sig av tekniker för att karaktärisera de andra som dumma, 

enfaldiga, elaka, svaga kan enligt Beauvoir spåras i vår historia långt tillbaka i tiden, i fall där de 

andra gjort anspråk på makt eller resurser som normen tagit för given74. Den fientligheten, som 

oftast är godtycklig, har egentligen ett annat syfte, den döljer en mer eller minde väl maskerad 

vilja till rättfärdigande hos den dominerande gruppen i samhället.75 I och med att politikerna i 

Ärnafrågan går emot Uppsala kommuns styrdokument som de själva röstat igenom och 

kommunens målsättning att minska Uppsala kommuns klimatutsläpp, så kan man anta att de är i 

ett stort behov av att rättfärdiga sin ståndpunkt. De har styrdokument, målsättning, global 

klimatkris och en stor opinion76 emot sig och det kräver starka argument för att övertyga, i detta 

                                                           
72 Beauvior,s.25 
73 Ibid,s.25  
74 Beauvoir, s.31f 
75 Detta fenomen har kunnat beläggas i många andra maktstukturer förutom kön, i exempelvis postkolonialteori, black feminism, 
Queerteori och Beverly Skeggs teorier om klass. 

76 Länsstyrelsen i Uppsala ville inför sitt beslut om flygplats på Ärna inbjuda till dialog med allmänheten. De skickade ut ett 
pressmeddelande där de skrev: ”I de ärenden där det uppstår motstående intressen håller miljöprövningsdelegationens ordförande ett 
offentligt sammanträde där allmänheten och sökande får en chans att mötas och framföra synpunkter innan beslut fattas. Det offentliga 
mötet kommer att hållas den 25 november 2009 kl. 18.00 på Uppsala Universitet, Ekonomikum, Hörsal 3” 
(http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/vad-haender-paa-aerna-342590 2011-01-20) Då länsstyrelsen kallat till offentligt 
möte på grund av “motstående intressen” anser jag att man I detta sammanhang kan benämna opinionen stor. 

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/vad-haender-paa-aerna-342590%202011-01-20
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fall, allmänheten som tar till sig medias budskap i lokal press och radio. Politikerna verkar ta till 

det som kan anses vara ett av historiens starkaste argument för rättfärdigande, och som främst 

blottlagts inom genusvetenskaplig och feministiskt teori, nämligen idén om det universella, 

transcenderande, manliga, vita och rationella subjektet.77   

Genom att åberopa den starka traditionen av det manliga förnuftet78 genom tiderna och fram till 

idag, som genomsyrar alla samhälliga genrer som fortfarande producerar och reproducerar 

maktstrukturer ber man allmänheten att följa några av historiens starkaste grundvalar.79 Förutom 

den konkreta makt som innebär att politikerna kan ses som representanter för såväl lokala-, riks, 

som globalt dominerande grupper, ur ett ekonomiskt perspektiv, har de under likartade 

omständigheter bättre förutsättningar att lyckas än sina konkurrenter. Som Beauvoir formulerar 

sig: ”De är många fler inom industrin, politiken och så vidare, och de innehar de mest betydande 

posterna. Förutom den konkreta makt de besitter är de utrustade med en prestige vars tradition 

upprätthålls av barnets hela uppfostran, nuet innefattar det förflutna och i det förflutna har all 

historia utformats av männen.”80 Politikerna får genom att anta den utgångspunkten ett 

fördelaktigt läge genom att spela på vedertagna sanningar sedan årtusenden tillbaka, och den 

välgrundade uppfattningen som ses grundad i det absoluta och evigheten vilket kan förklaras som 

att ”Lagstiftare, präster, filosofer, författare och vetenskapsmän har framhärdat i att visa att 

kvinnans underordnade ställning var önskad i himlen och fördelaktig på jorden.”81 Detta starka 

anspråk på mannen/normens priviligerade position vad gäller kunskap och vetenskap både 

rättfärdigar beslut som Ärna flygplats och ger politikerna möjlighet att näst intill okritiskt 

bibehålla sitt privilegium då det anses ”naturligt”.  

För att ytterligare beskriva skapandet av objektet/de andra i denna diskurs som försöker 

framhärda det manliga förnuftet ska jag lyfta fram ett citat som utmålar kritikerna som både 

konservativa och elaka: ”Att då som politikerna på vänsterkanten hävda att Ärna inte behövs 

innebär både att man förvägrar allmänheten resor och att man hindrar regional utveckling.”82 Mot 

bakgrund av styrdokument och kommunens målsättning, måste kritiken av ett 

flygplatsetablerande tolkas seriöst. Att dessutom använda sig av tämligen vaga och stora begrepp 

som utveckling, allmänhet och resor, gör att kritikerna verkar vara motståndare till mycket mer än 

bara en civilflygplats. Särskilt ordet utveckling som enligt diskursanalysen kan ses som en flytande 

                                                                                                                                                                                     
 
77 Lloyd, Beauvoir m.fl. 
78 som också innehåller tydliga maktdimensioner av klass, etnicitet och ålder  
79 Beauvior, s.31 
80 Ibid, s.30 
81 Beauvior, s.31  
82 Elsborg, insändare,  16/4 
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signifikant och där politikerna här gör anspråk på att bestämma definitionen. Flyg är enligt dem 

utveckling, helt i linje med diskursen om det manliga förnuftet som innehar en stor tilltro till 

teknik, och som låter teknik får vara en av huvudingredienserna i utveckling. Sätter man 

exempelvis ordet utveckling i förhållande till hållbarhet som kommunens styrdokument gör så 

definieras inte flyg som hållbart resande, och därmed inte en komponent inom hållbar utveckling. 

Att politikerna, som jag tidigare nämnt i detta avsnitt, i citat ovan igen använder sig av modaliteten 

sanning gör att situeringen av de andra förstärks. De andra förvägrar allmänhet resor och hindrar utveckling, 

något som i samhällets dominerande diskurser om utveckling, tillväxt och globalisering är tabu. 

Ett annat genomgående drag som synliggör en fientlighet gentemot kritikerna och som kan tolkas 

som ytterligare ett sätt att karaktärisera de andra som egendomliga och illvilliga har varit uttrycket 

att kritikerna vill förbjuda något ”bara för att det är onödigt.”83 Detta är enligt Beauvoir en 

etablerad teknik för att hålla objektet på plats när det har potential att bli ett hot mot rådande och 

dominerande strukturer.84 Beauvoir ger ett exempel på hur ”den romerska rätten åberopar könets 

dumhet och bräcklighet för att begränsa kvinnans rättigheter just vid den tid när hon genom 

familjens försvagning blir ett hot mot de manliga arvingarna.”85 Det går också att identifiera en 

teknik som fråntar kritikerna ett seriöst aktörsskap som bygger på kommunens styrdokument och 

förvandlar det till ett naivt argument som tycks vara baserat på en känsla av onödighet och 

osaklighet. “Vi anser helt enkelt inte att man som kommun bör ha invändningar mot civilflygets 

placering bara utifrån att man tycker allmänt illa om flyg.”86  

Civilflygplats på Ärna är inte dåligt för klimatet eller det är inte 

koldioxidutsläppen som är problemet 
När politikerna i sina debattartiklar eller i radiointervjuer kommenterar klimat- och 

utsläppsproblematiken i samband med Ärna flygplats går det att spåra en medveten eller 

omedveten ignorans i förhållande till kommunens styrdokument och de siffror miljökontoret tog 

fram på begäran av kommunen. Som läsare blir man konfunderad över vad politikerna egentligen 

menar med klimat: 

På senare tid har det visat sig att tanken på en civilflygplats på Ärna skrämmer och retar många. Felaktiga 

fakta figurerar friskt i debatten. Utsläpp av koldioxid är inte lokalt utan globalt, och påverkar inte vår miljö i 

Uppsala mer än miljön på någon annan plats. Man flyger inte heller mer därför att det finns ytterligare en 

flygplats i närområdet. Men bilresandet till och från långväga flygplatser skulle minska(…) Eftersom det är 

bilen som är den stora miljöboven kan vi göra miljövinster genom att minimera bilresandet och satsa på 

                                                           
83 Segersam, insändare,  3/6, Wästljung, radiodebatt,  4/5 
84 Beauvior, s.31f 
85 Beauvior, s.32 
86 Segersam, insändare,  3/6 
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miljövänliga transportalternativ. Civilflyg på Ärna vore från miljösynpunkt ett bra alternativ till 

lågprisflygplatsen Skavsta.87  

I denna debattartikel framkommer att Ärnadiskussionen innehåller faktafel, och att ”riktig” fakta 

är att vi i Uppsala inte blir mer påverkade av utsläppen än vad man blir någon annanstans. För 

det första bör politikerna vara medvetna om att växthusgasutsläpp påverkar människor i syd på 

ett mycket allvarligare sätt än här i nord88, den information kan tolkas som ”allmänbildning” inom 

klimatpolitikern och fanns också att ta del av i den Ärnaremiss89 som man tog ställning till i 

kommunfullmäktige den 25 maj 2009. Det Annette Stavenow säger här är att i och med att vi i 

Uppsala inte drabbas extra hårt så är det en bra anledning till att tillåta flygplasten. Hon tar utifrån 

sin priviligerade samhällsposition i anspråk att uttala sig om hur det egentligen ligger till med 

utsläppsproblematiken och att det med anledning av att hon/Uppsala inte drabbas mer än någon 

annan (snarare mindre) inte bör finnas något hinder i vägen för etableringen av flygplatsen. Det 

blir synligt vilken potential och nödvändighet ståndpunktsteorin fyller i klimatfrågan. I denna 

men också i flera andra uttalanden går det att utläsa vilken begränsad förståelse människor i höga 

maktpositioner kan ha inför faktum som blir synliga utifrån marginaliserade grupper, både lokalt 

och globalt, trots att de har bra tillgång till information och blir tvungna att ta med dessa 

perspektiv i beslut liknande det som togs i kommunfullmäktige om Ärna. Genom att politikerna 

trots den tillgängliga information de får om vilka konsekvenser ett etablerande av en flygplats på 

Ärna skulle få så väljer de att ignorera den, eller sätta in andra problematiker i dess ställe som ett 

sätt att osynliggöra utsläppsproblematiken. Med hjälp av diskursanalysens verktyg transivitet som 

analyserar hur subjektet eller objektet förbinds med händelser och processer kan man här urskilja 

hur politikerna osynliggör det som frågan egentligen handlar om, det vill säga de konkreta 

koldioxidutsläppen från Ärna flygplats, genom att sätta in ett annat subjekt i dess ställe. Genom 

att förbinda subjekt som bilen, och därmed osynliggöra flygets förbindelse, med utsläpp på Ärna 

som i Stavenows insändare leder hon effektivt bort diskussionen från själva flygplansfrågan som 

hon sagt ja till.  

Det blir tydligt att det inte handlar om rationalitet, utan om prioriteringar. Skulle politikerna 

endast agera på ett vetenskapligt och rationellt sätt, så skulle de ta hänsyn till de dokument som 

skapats av kommunens experter inom området och som de själva visat att de respekterar då de 

skrivit under dem. Det blir också tydligt att det inte är frågan om vetenskap och rationalitet då 

politikerna antingen förnekar klimatutsläppen eller osynliggör dem genom att, som Stavenow 

ovan, fokusera på andra miljöproblem som bilen, istället för att prata om konkreta 

                                                           
87 Stavenow, insändare,  5/6 
88 Se IPCC m.fl. 
89http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Kommunfullmaktige/HS_Arna_yttr_KF_beslut.pdf  
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koldioxidutsläpp som får anses vara objektiva då det står i remissen som kommunstyrelsen tagit 

fram, och ingen påtalat att det skulle vara felräknat, varken de politiker som är för eller emot 

Ärna eller de personer som engagerat sig i debatten.90  

Fler exempel på en medveten eller omedveten ignorans och osynliggörande av kommande 

utsläpp från Ärna gick att ta del av från radiodebatten den 4/5-2009; ”Flyget kommer ju att öka, 

det vet vi, att utvecklingen på trafikflyget kommer att öka framöver, oavsett om vi har en 

civilflygplats på Ärna eller inte, tror jag.”91   Senare förtydligar Urban Wästljung det han sagt för 

att styrka sitt påstående; ”På det stora hela, de globala utsläppen från flyget kommer inte att 

påverkas enligt min mening av en civilflygplats på Ärna.”92 Genom att säga att de globala 

utsläppen inte kommer att påverkas av en flygplats på Ärna säger Wästljung samtidigt att Ärna är 

ett slags undantag, något som inte finns, inte en konkret flygplats som släpper ut X antal 

koldioxidekvivalenter. Riktigt så tror jag i och för sig inte att Wästljung menar, jag tror att han 

menar att Ärnas utsläpp i förhållande till de totala globala utsläppen är en obetydlig del, knappt 

någonting. Att osynliggöra Ärnas del i de totala utsläppen, och säga att det inte spelar någon roll 

om Uppsala etablerar en flygplats eller inte ur utsläppssynpunkt kan tolkas på olika sätt men 

framför allt blir det som påstående oärligt när det finns faktiska siffror på hur mycket utsläpp 

flygplatsen kommer att generera. Wästljung, har dessutom som ordförande i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, den nämnd som har fått utsläppsfrågan remitterad till sig av kommunen, 

en hög, viktig och inflytelserik position i Uppsalas klimatpolitik, och bör vara en av de i 

kommunfullmäktige som tillhör de mest insatta i klimatfrågor.93   

Dock, i relation till mina teorier och den röda tråden som binder det universella, manliga, 

rationella och osituerade subjektet, samman med ståndpunktsteorin och den feministiska starka 

objektiviteten är Wästljungs uttalande snarare något som inte är helt ovanligt för en person med 

den priviligerade position som han har. Att ta den positionen som jag visat på att politikerna gjort 

i denna diskurs om Ärna innebär ett förnekande av en kroppslig situering i världen och därmed 

också en omöjlighet att ta ansvar för en händelse. När man som det universella subjektet gör 

anspråk på att vara överallt och ingenstans på samma gång försvinner man in i ett stort moln av 

                                                           
90 Det har dock kommit invändningar mot att bara räkna med LTO-cykeln och inte de utsläpp som kommer när flygplanen befinner sig  915 
meter ovanför marken. Hela remissen utgår ifrån utsläpp inom LTO-cykeln, vilket ”bara” det kommer att överskida målen om 
utsläppssänkningarna. Som jag skrev i bakgrunden skulle Uppsala kommuns koldioxidutsläpp minst fördubblas om man räknade med hela 
flygresorna. Det finns också olika modeller för hur man räknat utsläpp på höghöjd och där utsläppen kan höjas avsevärt, om man tar 
hänsyn till vattenånga och andra växthusgasutsläpp förutom koldioxid. 
91 Wästljung, radiodebatt,  5/4  
92 Wästljung , radiodebatt, 5/4 
93 Tjänstemännen som sitter på kommunens miljökontor och som i ett gemensamt uttalande rekommenderade kommun att säga nej, och 
även la fram ett förslag åt miljö- och hälsoskyddsnämden att säga nej, blev enligt UNT överkörda av Wästljung som i ett möte redigerade 
miljökontorets uttalande. Miljö- och häloskyddsnämden röstade sedan om man kunde godkänna Wästljungs nya protokoll, röstning 
avgjordes med en rösts fördel till Wästljungs protokoll. UNT 29/4-2009 (http://www.unt.se/uppsala/ja-till-civilflyg-pa-arna-308656.aspx)  
 

http://www.unt.se/uppsala/ja-till-civilflyg-pa-arna-308656.aspx
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rationalitet, vetenskap, kunskap, objektivitet, varifrån man ser allt och kan bedöma och 

representera den ”vetenskapliga synen” . Men man kan varken bli sedd själv och undviker också 

representation för en särskild grupp, som de andra aldrig kan göra.94 Det går inte heller att ställa 

någon som inte syns eller finns som ansvarig för något. Wästljungs uttalande blir ur det 

perspektivet något klarare, jag tolkar det som att han använder icke-situeringen även här för att 

komma bort från den situering han har i och med styrdokumentet. Att som ovan prata om stora 

odefinierbara strukturer, och i detta fall globala utsläpp, gör att utsläppen från Ärna framstår som 

en droppe i havet och som Wästljung själv uttrycker det vi ska inte förfalla till symbolpolitik.95 Här 

kan vi med hjälp av Beauvoirs teorier se hur rättfärdigandet går till; Wästljung menar att följa 

styrdokumentet vore att förfalla till symbolpolitik, vilket låter som något otäckt och bakåtsträvande. 

Situering verkar i motsatt riktning från den rationella och konventionella utvecklingen. Detta kan 

tolkas hotfullt mot Wästljung och de andra politikernas positioner, vilket det också är då det 

avslöjar att det som till synes verkade universellt faktiskt också är situerat. Att också ställa de 

totala globala utsläppen i relation med Ärnas visar på en gränslöshet som enligt Harding allt för 

många gånger använts i exploateringssyften, och som även i denna fråga handlar om exploatering 

av fossila bränslen, som inte sällan drabbar marginaliserade människor globalt. Det går också i ett 

globalt perspektiv att se ignoransen av vad våra stora utsläpp i väst återigen orsakar främst 

människor (och djur) i syd men även ursprungsbefolkningar (och djur) i nord. Fenomen som 

översvämningar, torka, rubbningar i regnperioder och snöfall, temperaturer, smutsigt vatten som 

tillslut får katastrofala följder som sjukdomar, svält och död. Det om något måste anses som 

exploateringar. 

Roger Elsborg menar istället i en av sina insändare att “Eftersom Uppsala Ärna har liknande 

upptagningsområde som Arlanda kan Ärna bli ett komplement till Arlanda och därmed en 

avlastning. Koldioxidutsläppen blir då inte högre totalt, utan bara omfördelade.”96 Elsborg menar 

här att utsläppen inte kommer att öka överhuvudtaget, Arlanda kommer frivilligt att ge bort 

flygresor till Ärna, och Ärna kommer inte att ha mer flygrörelser än de man ”fått” av Arlanda. 

Detta ter sig vid en första anblick som en bra och solidarisk lösning, men då aktörerna i detta fall 

är privata vinstdrivande företag, som backas upp av politiker som i mitt material, med en så pass 

lättsinnig inställning till koldioxidutsläpp från lokala flygplaster finns de anledning att vara kritisk 

mot Elsborgs påstående. Det tydliggörs i dessa uttalanden att politikerna inte tagit till sig den 

information som fanns tillgänglig i ärendet och den information som globalt har störst 

                                                           
94 Haraway, s.581 
95 Wästljung, radiodebatt,  4/5 
96 Elsborg, insändare,  16/4 
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trovärdighet, IPCC.97 Med tanke på hur de situerat sina kritiker som har en annan utgångspunkt 

som ”de andra” och därmed sig själva som de universella, objektiva subjekten som har en direkt 

och okomplicerad förbindelse med världen (vilket blev tydligt i förra avsnittet) intar de även i 

diskussionen om utsläpp en slags icke-position. Deras kunskapsbakgrunder bär inga spår av 

historiskt och socialt bestämda liv som deras motståndare gör och de gör därför anspråk på att 

vara objektiva, i den konventionella betydelsen. Att dessa politiker utgör en priviligerad grupp i 

ett land som tillhör ett område som är dominerande globalt (EU, Väst) gör dem till en dålig 

utgångspunkt att fatta politiska beslut ifrån enligt ståndpunktsteorin. I och med de stora resurser 

de besitter kommer de troligtvis att klara sig allra bäst i olika klimatkatastrofer och de är också 

den grupp som lever minst på marginalerna i förhållande till klimatet (och växthusgasutsläpp).  

Något som också framträder är hur politikerna flyttar fokus från utsläppsfrågan och menar att det 

inte är det som är klimatproblemet utan att ”Från en flygplats är det en massa andra 

miljöproblem som uppkommer och det är i första hand [min betoning]det som vi måste försöka 

hantera här i Uppsala om länsstyrelsen ger tillstånd till Ärna.”98 Det Wästljung syftar på visar sig 

vara bullerproblematik som kommer att drabba de närboende eftersom flygplasten endast ligger 

tre kilometer från Uppsala centrum och nära bostadsområden. Att här som tidigare använda sig 

av modaliteten sanning i sina uttalanden, har effekten att andra möjliga påståenden utesluts, 

sanningspåståenden ger inga öppningar för andra tolkningar. Att som Wästljung konstatera att 

det viktigaste miljöproblemet i samband med Ärna flygplats är bullerstörningar både osynliggör 

koldioxidutsläppen och öppnar upp för helt andra diskussioner men främst lösningar. 

Men det stora problemet är ju bullerstörningar och där måste faktiskt Länsstyrelsen hoppas jag, om de ger 

tillstånd, se till att man skyddar de närboende mot buller att man genomför vissa åtgärder på fastigheter och 

att man reglerar hur inflygningar går till så att man kan minimera bullerproblemet.99  

I Wästljungs andra kommentar synliggörs det vilka han väljer att sätta in på subjektspositionen, 

Länsstyrelsen, och som då förbinds med ansvar för händelser och processer i Ärnafrågan. Dock 

väljer han att direkt efter han nämnt länsstyrelsen att säga hoppas jag, vilket inom den kritiska 

diskursanalysen kallas hedges och som i detta påstående får effekten av att påståendets 

överensstämmelse blir låg.100 Det vill säga, det subjekt (länsstyrelsen, som är en ganska stor 

struktur)som Wästljung hävdar ska ta tag i bullerproblematiken blir positionerat på ett tvetydigt 

                                                           
97 ”IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, samarbete mellan FN-organen UNEP och WMO, etablerat 1988 på initiativ från FN:s 
generalförsamling. IPCC samlar ett stort antal forskare från olika vetenskapsfält för att ta fram sammanställningar som beskriver 
kunskapsläget om mänsklig påverkan på det globala klimatet. Underlaget är sådana arbeten som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter 
av enskilda forskare och därvidlag granskats anonymt av andra experter före publicering (s.k. peer review).” (http://www.ne.se/lang/ipcc) 

 
98 Wästljung, radiodebatt,  4/5 
99 Wästljung, radiodebatt,  4/5  
100 Winter Jörgensen et al, s.88 
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sätt, vilket gör förutsättningarna för att ta en ansvarsbefriande position mycket bättre. Hade han 

dock använt sig av sanningsmodalitet som tidigare i uppsatsen hade både han och länsstyrelsen 

blivit situerade på annat sätt, ett tydligare sätt, och därmed också fått en klarare ansvarställning i 

frågan.  

 

Lösningar/de som ska ta ansvar/de som står i subjektets (politikernas 

ställe) 
Trots att politikerna positionerat de andra och själva kunnat frigöra sig som det universella 

subjektet blir de ändå i debatter tvungna att förhålla sig till diskursen om klimatkrisen, och vidare 

att någon måste lösa den. Klimatdiskursen i vårt samhälle idag är för påtaglig för att man ska 

kunna ignorera den totalt men den är både väldigt komplex och fortfarande enligt mig så pass 

otydlig att man kan adressera klimatproblematiken på väldigt många olika sätt. I debattartiklarna 

och radiointervjuerna använder politikerna olika strategier för att slippa positionera sig och bli 

synliga och därmed också möjliga att kunna ställa till svars för beslut. De osynliggör sin 

positionering och situation, som vi sett tidigare i analysen, genom att sätta i in andra aktörer i 

subjektets ställe, där egentligen de själva skulle ha stått. I detta avsnitt kommer jag att fördjupa 

mig i vilka aktörer som får agera substitut för politikerna och vad det kan få för konsekvenser. De 

aktörer som de väljer att ersätta sig själva med är inte vilka som helst, det handlar till största del 

om stora strukturer som EU, flygindustrin, flygforskning eller begrepp som beslut, regelverk, 

regler och styrmedel. 101 Wästljung förtydligar i en radiodebatt att det inte spelar någon roll vad vi 

i Uppsala tar för beslut:  

Jag tror snarare att om man är angelägen att minska klimateffekterna från flyget inrikta sig på att jobba med 

nationella och internationella regler för att minska koldioxidutsläpp, att stänga en eller annan flygplats 

kommer inte att ha en betydelse i det sammanhanget.102 

Att för det första sätta in ett annat subjekt i ens eget ställe och för det andra använda ett subjekt 

som är så stort och odefinierbart som EU, flygindustrin, flygforskning, internationella regler gör 

osynliggörandet av politikerna och deras ansvar maximalt. Att använda sig av subjekten ovan som 

är omöjliga att definiera och positionera, gör det än mer omöjligt att situera kommunen och 

därefter den aktuella politikern. Skulle det vara möjligt att situera politiker och kommunen skulle 

det kunna leda till att det fanns personer, kroppar som stod till svars för dessa beslut och att 

debatten skulle då ha potential att innehålla andra problemformuleringar eller frågeställningar 

som; vad är vi beredda att riskera för att ha en fri tillväxtsmarknad (där vi inte behöver bry oss 

                                                           
101 Segersam, insändare,  3/6, Wästljung, radiodebatt,  4/5, Sanner, radiointervju,  20/3 och Elsborg, båda insändare,  16/4 och 5/10 
102 Wästljung , radiodebatt, 4/5 
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om växthusgasutsläpp) och hur solidariska är vi beredda att vara mot människor, djur och natur, 

som redan börjat drabbas hårt av klimatförändringar? Kommunfullmäktige i Uppsala och framför 

allt politikerna blir dubbelt ogripbara, då de för de första vägrar att situera sig själva och för det 

andra referar till en stor och tämligen ogripbar struktur som EU är för lokala invånare i ex. 

Uppsala). Däremot skulle politikerna i Uppsala, med sin lokala position, sina underskrifter och 

styrdokument skulle vara möjliga att situera. Precis som i förra avsnittet ser man ur ett kritisk 

diskursanalytiskt perspektiv hur politikerna raderar sig själva från subjektspositionen som innebär 

en förbindelse med den aktuella processen och händelsen, för att istället sätta in en ersättare.  

I citaten där politikerna, som ovan ersätter sig själva med stora strukturer kan man säga att de 

utför ett god-trick. De vägrar att själva bli sedda som någon i och med sin utradering av sig själva 

från subjektpositionen, men det gör genom sina lingvistiska metoder anspråk på att sitta inne 

med sanningen och stänger dörren inför andra perspektiv. De gör också anspråk, med 

ovanstående strategier, på att representera objektiviteten och att själv kunna undvika 

representation genom att osynliggöra sig eller genom lingvistiska knep som hedges, som inger stor 

osäkerhet för hur beslutsprocesser ser ut egentligen. Genom sitt hävdande av objektivitet kan de 

också rättfärdiga sitt bedömande och markernade av andra kroppar, som avviker från dem som 

finns som aktörer/subjekt inom ramarna för diskursen om det manliga förnuftet.103  Politikerna 

menar med sina uttalanden att de kan se lika bra från alla positioner, vilket underkänner deras 

lokala förankring och därmed partikulära men också begränsande kunskap. Detta leder till löften, 

som i ett första och ytligt skede kan låta väldigt lovande men som i en feministisk 

objektivitetskontext rimmar illa. Ansvar och löften flyttas från det som hade potential att verka 

situerande till strukturer som är så stora att det inte finns några tydliga kroppar som kan ta ansvar. 

Vi ser exempel på det i följande citat:  

Vi måste jobba med generella styrmedel, de handlar om att exempelvis flyget kommer in under ex EUsystem 

för handel med utsläpprätter 2012, då vet vi att det kommer att vara en fixerad mängd CO2 som kommer ut 

ifrån den handlande sektorn och den kommer att minska.104  

 Jag har inte läst miljökonsekvensbeskrivningen i detta skede, bara i ett tidigare skede, nu har det ju kommit 

en del kompletteringar, när det gäller miljö och klimat och såna saker så kommer det att införas handel med 

utsläppsrätter för flyget i Europa 2012 och det är på det sättet man ska reglera detta.105  

I citaten ovan kan vi se hur politikerna flyttar fokus från sig själva och Uppsala kommun till den 

stora och svårgreppade strukturen EU, vi får även löften om att EU inom två år kommer att 

                                                           
103 Haraway, s.581 
104 Wästljung, radiodebatt, 4/5  
105 Sanner, radiointervju, 20/3 
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reglera koldioxidutsläpp, att mängden kommer att vara fixerad och även att den kommer att 

minska. Vad som händer i dessa citat är att ansvaret som tidigare låg på Uppsala kommun och 

dess politiker, i och med det underskrivna styrdokumentet och målsättningen att 

koldioxidutsläppen ska ha minskat med 30 % jämfört med 1990-års nivåer, osynliggörs och 

flyttas över till EU. I den lingvistiska analysen har det här skett en förändring av modalitet, nu 

dessa satser handlar mycket om futurum (framtid), politiker lovar vad som kommer att ske, de ser 

in i framtiden, som har lösningar på klimatproblemen. De innebär för politikerna att de idag inte 

behöver agera för hållbar utveckling då det kommer att göras av de stora strukturer som jag 

tidigare nämnt och att det också kommer att ske i framtiden. Det är helt enkelt något som inte 

ligger på deras bord att ta tag i. Eftersom Uppsala är en så minimal del av EU flyttar både 

Wästljung och Leif Sanner över ansvaret för utsläppen på Ärna till EU, som de menar lovar 

reglera utsläpp och även minskningar från år 2012, alltså om ett år. Ponera att utsläppen bara 

fortsätter att öka, vem har då ansvar? Genom att flytta ansvaret till EU, på det sätt som Wästljung 

och Sanner gör så kommer det inte vara möjligt att ställa några lokala politiker till svars för 

utsläppen. Tvärtom så kommer de lokala politikerna också att kunna vara kritikiska mot EU, och 

uttrycka sin besvikelse över en bristande klimatproblematik. 

Som jag nämnde tidigare så ter det sig vid en första, kort anblick väldigt lovande att EU kommer 

att lösa utsläppsproblemen som vi i Uppsala har, men genom den feministiska 

objektivitetsteorins bidrag till vad de innebär att föra en ansvarsfull politik så ser man här många 

varningssignaler. Då beslutet tas i EU av människor vi aldrig sett eller knappt vet namnet på eller 

vilket parti de företräder, blir uppfattningen att de kommer uppifrån, av en objektiv församling 

som i motsats till Ärnakritikerna i är styrda av känslor, ideologier, engagemang eller hat. Denna 

församling är precis som det transcenderande, rationella, förnuftiga och manliga subjektet som 

Beauvoir beskriver. Ur det perspektivet står EU för en politik som är olokaliserbar, opartisk och 

okritisk, för hur ska man kunna säga att någon är partisk då samhällets normerande värderingar är 

att sådana stora strukturer är objektiva? Då man kan anta att många av politikerna i EU 

argumenterar på ett liknande sätt som politikerna i mitt material. Hur ska man kunna vara kritisk 

när man tillhör en priviligerad samhällsgrupp, som enligt ståndpunktsteorin har ett mycket 

opriviligerat perspektiv när det gäller att generera kunskap då man vägrar erkänna sin situering? 

Vad skulle hända om man antog att den feministiska objektivitetsteorin stod för en starkare 

objektivitet än den konventionella, vad skulle uttalanden som de ovan få för konsekvenser? De 

teoretiker jag använt mig av skulle hävda att ju längre bort beslutsfattandet flyttar från en partisk 

och lokaliserbar kunskap desto svårare blir det att föra en ansvarsfull och kritisk undersökning.  
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Ytterligare exempel i mitt material angående förflyttande av beslutsfattande och ansvar till stora 

odefinierbara strukturer finns i två debattartiklar av Elsborg: ”Europeisk flygforskning och 

flygindustri räknar med att till 2020 kunna utveckla flygplan med ytterligare 50 procent mindre 

bränsleförbruknings och koldioxidutsläpp, 80 procents lägre utsläpp av kväveoxider och halverat 

buller.”106  och ”En opartisk granskning kan lätt särskilja de stora miljöbovarna. Flyget tillhör 

definitivt inte dessa. Flygindustrin utlovar dessutom att minska koldioxidutsläppen med 50 

procent till år 2050.”107· Vem är flygindustrin/flygforskningen och vem har ansvar för att de ska 

släppa ut 50 % mindre koldioxidutsläpp? Finns det någon lokaliserbar källa i den stora 

strukturen/ strukturerna som kan ta ansvar för anspråket på att flygen kommer att utvecklas så 

pass mycket rent tekniskt så att de bara släpper ut hälften så mycket koldioxid inom tio år? Det 

blir också oklart ovan vilket årtal Elsborg avser, eftersom han i en artikel i april skriver år 2020 

och i en annan artikel i oktober skriver år 2050. Vilket också kan tolkas som att den universella, 

ogripbara och transcenderande kunskapen är omöjlig att ställa till svars för sina påståenden, och 

att det råder en medvetenhet bland politikerna om det. Den stora och osituerade strukturen 

behöver inte heller ta hänsyn till vad marginaliserade grupper som redan börjat bli hårt drabbade 

av klimatförändringar har för utgångspunkt i sin analys av att sätta all sin tilltro till 

flygindustrin/flygforskningen. 

Vem är då kommunen?  
Att de lokala politikerna var de som sa ja till etablerandet av flygplatsen har på grund av 

politikernas sätt att uttrycka sig blivit väldigt osynligt. I en artikel, författad av en journalist i UNT 

blev Hedberg citerad på följande vis ”Vi säger varken ja eller nej utan ställer ett antal hårda 

miljökrav. Klarar man kraven så kan vi få civil flygtrafik från Ärna, säger han.”108 Trots att detta 

inte är något som Hedberg författat själv eller sagt offentligt i radio, så går det att spåra detta 

resonemang i andra uttalanden i radio eller självförfattade texter. Angelägenheten i att ytterligare 

förtydliga sin roll, och därmed också kommunens roll, som ett universellt och osituerat subjekt 

som egentligen inte tycker något, som varken säger ja eller nej utan bara låter rationaliteten tala, 

förstärker politikernas överskridande av gränser och ansvar. Fler exempel på att kommunen inte 

är en medverkande aktör i Ärnafrågan blir tydligt när Wästljung debatterar i radio: 

”Kommunledningen ska inte satsa pengar, vad är problemet? Har man inte råd att flyga blir de ju 

inget flyg. Man ska passa sig som politiker att bestämma att någon verksamhet är onödig och 

därför förbjuda den.”109 Vad som kommer fram i det citatet är en stark ekonomisk diskurs. Det 

                                                           
106 Elsborg, insändare, 16/4 
107 Elsborg, insändare 5/10 
108 UNT 19/5, detta uttalande bör dock bemötas med viss skepsis (då det är en journalist som skrivit artikeln)och inte tas på samma 
sätt/allvar som mitt material som består av radiointervjuer och de eget författade debattartiklarna 
109 Wästljung, radiodebatt,  4/5 
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som Ärnafrågan handlar om blir här begränsat till pengar och Wästljung hävdar att kommunen 

inte ska gå in med pengar till Ärnaprojektet, och att ett nej till Ärna skulle bero på ekonomiska 

skäl, att man inte vill att kommunen ska satsa pengar. Ärna ses endast som ett ekonomiskt, 

individuellt projekt som inte ska bli hindrat av politiker. Det som också synliggörs är en antydan 

till att politiker inte ska bestämma för mycket, det vill säga en nedtoning av politikerns roll, 

existens, situering och därmed också ansvar inför de beslut man som politiker har. 

Den 29 april 2009 hade miljö- och hälsoskyddsnämnden ett avgörande möte där de skulle ta 

ställning i Ärnafrågan. Wästljung, som ordförande, lade fram ett eget förslag som gick emot det 

som tjänstemännen tagit fram. 110 Tjänstemännens förslag sa nej till flygplatsen och Wästljungs sa 

ja. Detta motiveras i följande insändartext:  

Enligt svensk lagstiftning sedan mer än 150 år, har nämnden, det vill säga de förtroendevalda, hela 

företrädarskapet för organet. Nämndens uppgift var att yttra sig över försvarets inlämnade 

konsekvensbeskrivning. Alla synpunkter om kompletteringar, ytterligare underlag som underlag för 

bedömning kvarstår från tjänstemannayttrandet. Eftersom kommunens uppgift inte var att tillstyrka eller 

avstyrka ändrades beslutet i denna del [min betoning].111 

Hedberg m.fl. skriver i denna artikel att kommunens uppgift inte är att godkänna eller 

underkänna en etablering av Ärna flygplats, och att Wästljung därför hade rätt att ändra yttrandet. 

Men starkaste fokus tycker jag bör ligga på att de fyra kommunalråden, i respektive partier som 

hade majoriteter som röstade för flygplasten, skriver att kommunens uppgift inte är att säga ja 

eller nej, utan att vara en neutral och objektiv källa. 

Styrdokumentet finns inte 
Genomgående i mitt material synliggörs ett förhållningssätt till kommunens eget styrdokument 

som skrevs under 2008 av kommunstyrelsens då- och nuvarande ordförande, och som det togs 

beslut om i kommunfullmäktige, som om det vore osynligt. Politikerna som förespråkar och 

röstade ja till Ärna har inte en enda gång kommenterat eller skrivit något om det styrdokument 

som ska reglera kommunens arbete för ett hållbart samhälle ur klimatsynpunkt. Genom att 

osynliggöra dokumentet försvinner en av de få konkreta och kroppsliga situeringar politikerna 

har. Vi har i analysen redan fått se många exempel på där politikerna byter ut sig själva mot andra 

aktörer på subjektspositionen, och i följande citat tydliggörs hur politikerna byter ut 

styrdokumentet mot andra agenter: ”Skall man kunna minska flygets negativa miljökonsekvenser 
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måste man göra det genom nationella, och framför allt internationella beslut. Jag tror personligen 

också att mycket måste göras genom att ställa om fordonstrafiken till el- och biogasdrift.”112   

Här får begreppen nationella- och internationella beslut stå i styrdokumentets ställe. Det skapas en 

motsättning mellan ett kommunalt styrdokument som förhåller sig till nationell och 

internationella klimatprognoser och nationella/internationella beslut. Denna motsättning har 

precis samma mönster som resten av materialet där det situerade, i detta fall kommunen, det 

lokala, värderas lägre än stora, osituerade strukturer, det globala.113  Att skriva under 

styrdokumentet, kan ses som en ansvarsfull handling då det för det första tar hänsyn till att det 

råder en stor enighet globalt hos kring klimatforskare, och för det andra förhåller sig hyfsat till de 

siffror som Kyotoprotokollet och FN:s klimattoppmöten tagit fram. Styrdokumentet och 

klimatmålen var handlingar som skulle ta ett lokalt ansvar för klimatutsläpp. Kommunens 

klimatmål som antogs genom beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelseordförandens 

underskrift på styrdokumentet gör att det finns personer, lokalt igenkännbara, tillhörande i väl 

etablerade och igenkännbara partier (både i Uppsala och på riksnivå), helt enkelt identifierbara 

fysiska kroppar som kan bli ställda till svars för den klimatpolitik som Uppsala kommun ska 

driva/driver. Skulle politikerna alltså bli tvungna att agera inom ramarna för styrdokumentet 

skulle de inte kunna tillåta en etablering av lågprisflygplatsen, vilket torde göra att de tar till 

tekniker för att eliminera styrdokumentet och därmed sin situering, sin starka objektivitet och det 

som har möjlighet att binda dem till ansvar.  

Ytterligare citat som använder sig av andra begrepp där politikerna egentligen borde ha refererat 

till styrdokumentet är: ”Det finns flera skäl att se till att man kan bevara flygverksamhet på Ärna 

idag, jag tror att för att skydda klimatet gäller de att arbeta med de generella styrmedel vi har. Vi 

ska inte förfalla till symbolpolitik i de frågorna.”114 Som tidigare kan man här se hur stora och 

svårdefinierade begrepp får träda in istället för det lokala och situerande styrdokumentet. När 

Wästljung i radiodebatten säger att man ska skydda klimatet med hjälp av generella styrmedel och 

inte symbolpolitik kan man fråga sig vad han menar med ”generella styrmedel”, styrdokumentet 

är ett styrmedel, men genom att lägga till ”generella” framför så kan det tolkas som att han avser 

att förbise styrdokumentet som ska vägleda det hållbara arbetet i just Uppsala kommun. Det 

kanske är för specifikt? För situerande? Och att följa styrdokumentet verkar i detta fall vara att 

förfalla till symbolpolitik vilket ger en indikation på att det lokala styrdokumentet i Uppsala inte har 
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den objektiva inriktning som Wästljung eftersträvar. Det kan tolkas som att Wästljung tycker att 

det är ”för” politiskt och inte rationellt grundat. Det blir en motsättning mellan att vara objektiv 

och situerad, återigen blir det tydligt att det inte går att vara en situerad och bestämd kropp i ett 

konventionella objektivitetsdiskursen där normen är det transcenderande subjektet.  

Att säga ja innebär… och för vems skull säger man ja?  
Trots att politikerna genom sitt anspråk på att vara ett universellt, osituerat och rationellt subjekt 

och det frekventa användandet av andra aktörer på sin egentliga plats som osynliggör deras 

ansvar, och även de tendenser som jag visat på tidigare då de hävdat att de själva och kommunen 

inte är någon aktör i Ärnafrågan, det vill säga kommunen säger varken ja eller nej så har det under 

insändarna och radiointervjuerna uppstått tillfällen då vissa synliggjort att de som politiker 

och/eller kommun säger ja och även motiverat det. 

Men vi behöver faktiskt också se till att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden och våra nya invandrare 

får en chans även om de inte har en akademisk utbildning, och där tror vi att liknande projekt som Ärna, som 

företagare driver har en väldigt stor poäng. Den här typen av projekt de genererar ett stort behov av 

arbetstillfällen.115  

I denna radiodebatt motiverar Stefan Hanna sitt beslut att säga ja till Ärna genom att fokusera på 

att en flygplats genererar arbetstillfällen. Och han väljer att fokusera på speciellt utsatta grupper i 

samhället på arbetsmarkanden. Genom att synliggöra grupperna ungdomar och våra nya invandrare 

(utan akademiskt utbildning), två grupper som redan är väldigt synliga och situerade, då de ligger 

utanför den norm i samhället som politikerna tillhör blir fokus återigen, som jag visat på under 

hela uppsatsen på de andra. Det skulle kunna tolkas att fokus och synliggörande på redan utsatta 

grupper mörkar de egentliga intressen som kommer från dominerande samhällsgrupper som 

politikerna.116 

En flygplats drar också till sig högteknologisk industri och dessutom genererar den arbetstillfällen. Detta ger 

en påtaglig vinna-vinnasituation för försvarsmakt och folkflyg för alla, där även medborgare utan 

bonusmiljoner i fickan kan resa för att träffa folk i andra kulturer. Dessutom ger en flygplats inte minst 

arbetstillfällen som verkligen behövs i dag. 117 

Politikerna hävdar att man gör detta för våra nya invandrare, ungdomar och även medborgare utan 

bonusmiljoner i fickan (det vill säga låginkomsttagare min anm.). Och vem kan säga emot det? Vem 

kan argumentera emot en välgörenhetsdiskurs utan att bli påhoppad på olika sätt? I ett 

debattinlägg av Jonas Segersam kommer en ytterligare komponent in, nämligen Uppsala: ”Ärna är 
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ett riksintresse för civilflyg, ett militärt intresse för skyddet av huvudstaden och ett medicinskt 

intresse för ambulansflyget till Akademiska sjukhuset. Låt oss slå vakt om denna flygverksamhet 

för Uppsalas skull!” 118 Eller som Elsborg uttrycker det: ”Att politiker värnar om arbetstillfällen är 

en självklar sak. Arbetstillfällen av den art som kan bli till på Ärna är bra för vår kommun och för 

landet.”119 Här ser vi hur större strukturer kopplas in, såsom Uppsala och Sverige, vilka är de 

egentligen? Mönstret kan kännas igen från avsnittet om ansvar där politikerna satte in stora 

strukturer, på den plats där det själv borde ha stått, och man kan skönja den strategin även här. 

Politikerna vill säga ja och ha en flygplats men eftersom att de spelar i en diskurs, där de är de 

universella subjekteten, är det inte tillåtet att framhäva sig själv och sina egna intressen, man får 

dölja dem bakom något större, som är svårt att få grepp om som Uppsala eller Sverige, eller något 

mindre som redan är synligt och så vedertaget att de inte ifrågasätts som våra nya invandrare, 

ungdomar och även medborgare utan bonusmiljoner i fickan.  

Avslutande diskussion 
I uppsatsen har vi ur ett feministiskt perspektiv kunnat se hur en viss del av den lokala 

klimatpolitiken i Uppsala kommer till uttryck. Kritik som finns mot hur politiker agerar i både 

lokala och globala klimatrelaterade beslut, som främst rör ansvarsfullhet, har i min uppsats genom 

feministiska teorier kunnat blottläggas. Genom att kartlägga den konventionella och tradtionella 

idén om objektivitet och introducera den starka feministiska objektiviteten som något att ta 

spjärn emot, har både förgivettagna strukturer kunnat synliggöras och ett alternativ till en 

osituerad, och därmed oansvarig klimatpolitik lyftas fram. Beauvoirs teorier om det universella 

subjektet och den andra gav en bra grund att ta ansats ifrån för att sedan börja teoretisera mer 

kring ansvarsfrågan. För att förstå begreppet ansvar i den här kontexten var det nödvändigt att ha 

med begreppet situerad kunskap, för att se att det finns en koppling mellan situering/lokalisering 

och ansvar och även mellan transcensens och ansvarsbefrielse. Situerad kunskap följer som en 

röd tråd efter Beauvoirs resonemang.  

I den globala klimatfrågan fyller ståndpunktsteorin en absolut nödvändig funktion. Ibland 

framkommer det hur ursprungsbefolkningar i hela världen och stora befolkningar i syd, vid 

klimatkänsliga områden, redan är allvarligt utsatta för klimatförändringar. Med en utgångspunkt 

från ståndpunktsteorin skulle man kunna hävda att dessa människor, som blir mest 

marginaliserade i klimatfrågan, skulle kunna generera det mest kritiska och minst skeva och 

tillrättalagda perspektivet. Men istället blir det ofta som i mitt material, ett osynliggörande av 
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relationer mellan människor och människa-natur, i det dominerande perspektivet som till stor del 

kommer från politiker och näringslivsidkare på toppnivåer.  

Min studie visar också på feministiska teoriers angelägenhet även för större områden som i denna 

uppsasts endast berörts flyktigt. Exempelvis att den demokrati som vi har, i stora delar av 

världen, särskilt väst, och på olika nivåer i Sverige är i behov av ständiga kritiska granskningar. Att 

som många av politikerna i mitt material referera till demokratibegreppet och själva se sig och 

utge sig som representanter för demokratin, blir med tanke på deras positionslösa och därmed 

ansvarslösa anspråk väldigt paradoxalt. För det första, så är representationsdemokratin i sig en 

paradox. Man kan inte vara representerad/situerad i en annan person, representationen gör 

anspråk på universalitet. Och för det andra, med tanke på den klyfta den finns mellan exempelvis 

politikerna i Uppsala och innevånare i Uppsala, ur ett intersektionellt perspektiv, och vidare på en 

global nivå som t.ex. på de årliga FN-möten där presidenter, stadsministrar och andra högt 

uppsatta politiker diskuterar världens klimatpolitik, finns det ett mönster som utifrån 

ståndpunktsteorin som visar på ett gigantiskt problem. En människa, i detta fall politikerna ovan, 

som ”drar nytta” av skiktningar i samhället, det vill säga har en priviligerad position, har enligt 

ståndpunktsteorin och med bakgrund av det min analys tydliggjort (att vägra teorisera något 

internt kriteriumen och sitt eget perspektiv) en mycket opriviligerad position för att generera det 

mest kritiska perspektivet. Och sedan vidare det bästa stället att utgå ifrån i formandet av en 

klimatpolitik.  

Med detta arbete har jag öppnat ut det genusvetenskapliga fältet än mer och introducerat 

diskurser som handlar om lokal klimatpolitik. I analysen framträdde vikten av feministisk 

teoretisering och den starka objektivitets blottläggning av förgivettagna mönster i den aktuella 

diskursen för att få en djupare problematisering av bristen på ansvar inom klimatpolitiken.  Det 

som tydliggjordes i min uppsats kan tillsammans med andra (också) kritiska och konstruktiva 

perspektiv ses som en ledtråd för att praktiskt kunna genomföra en politisk hållbar utveckling. 

Med den tillgång till forskningsmaterial och kunskap/erfarenheter från människor som redan 

påverkats av ett förändrat klimat, måste det anses som både nödvändigt och akut med en politisk 

förändring då de flesta av dagens klimatambitioner, precis som i mitt material, har en teoretisk 

medvetenhet men hindras från att förverkligas konkret av bland annat det vi kunnat se i mitt 

material, diskursen om det manliga förnuftet. Klimatpolitiken ropar alltså efter fler feministiska 

blottlägganden och konstruktiva förslag!  

Det som också sker i ett användandet av den starka objektiviteten är som jag berörde tidigare i 

uppsatsen att avgrunden mellan subejkt och objekt, som skapats i den konventionella teorin om 
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objektivitet, försvinner. I den starka objektiviteten är alla markerade och situerade, och har just 

därför potential att vara både subjekt och objekt i världen. Det innebär också ett tydliggörande 

över att man befinner sig i ständig relation med andra. Om man skulle kunna översätta detta 

förhållningssätt att  inte bara handla om relationer människor emellan utan också människa-

natur/klimat, skulle det kunna innebära stora förändringar i klimatpolitiken. Att våga se naturen 

som ett subjekt, och inte som ett passivt objekt som kan kontrolleras totalt tycker jag har blivit 

extra tydligt i och med de klimatförändringar och klimatkatastrofer som skett. Klimatet har på ett 

brutalt sätt visat att det trots allt är okontrollerbart, då vi inte har tekniska medel för att förhindra 

dessa fenomen. Det är ett subjekt som agrerar, som vi inte kan styra och i och med det blottläggs 

också vår situering. Det tydliggörs att vi, i vår relation med klimatet,  blir både subjekt och objekt, 

precis som den starka objektiviteten framhärdar. Vi är relativa i vårt förhållande till klimatet och 

bör därför inte använda oss av diskursen om det manliga förnuftet, vars subjekt transcenderar och 

intar en ostiuerad position som inte står i relation med någon, utan som istället dikterar villkoren 

och alltid har det priviligerade perspektivet. Då den positionen inte står i relationen till 

någon/något och inte heller är synlig är det omöjligt att se vilken roll det subjektet har i 

relationen med klimatet och det går inte heller att synliggöra på vilket sätt subjektets ageranden 

har konsekvenser för relationen människa-natur/klimat. Det är oerhört problematiskt då vi idag 

vet att de mänskliga aktiviteterna har en mycket stor inverkan på jordens medeltemperatur som i 

sin tur påverkar klimatet.  

Något som tidigare blivit uppenbart när man anlagt ett feministiskt perspektiv på nya områden, 

och som min uppsats också visar är att det i samhällen som är skiktade i makt och normer alltid 

kommer att ha ett behov av en feministisk/intersektionell analys för att generera kunskap som 

inte kommer till uttryck av de grupper som har de priviligerade positionerna i samhället, och som 

drar nytta av skiktningarna.  

Vad som slagit mig i efterhand är att jag i början av arbetet trodde att politikernas retoriska 

skicklighet skulle bidra till att exempelvis utmålandet av de andra skulle ske på ett mer sofistikerat 

sätt än vad det gjorde. Särskilt under radiodebatterna framkom otroligt mycket material, mer än 

nödvändigt för att fylla denna uppsats med exempel på hur välodlad diskursen om det manliga 

förnuftet är. Nu efteråt anser jag att det stora material som blev synligt för mig indikerar på två 

saker; för det första, (lokal) klimatpolitik är ur ett feministiskt perspektiv ett mycket fruktbart 

ämne som är i behov av mer analyser, och därmed synliggöranden över hur vår ”demokrati” 

fungerar, och för det andra, retoriken är trots allt inte så mycket mer sofistikerad än såhär. Man 

kommer långt genom att använda sig av feministiska teorier, som med sin väletablerade kritik av 
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av det historiska och nuvarande skapandet av det manliga förnuftet, kunskapsanspråk och 

vetenskapsteori, synliggör de praktiska konsekvenserna. Teoriena kartlägger också hur diskursen 

om det manliga förnuftet  fortfarande har en mycket stabil position i dagens samhälle, som i den 

lokala klimatpolitiken,  även om den förstås rubbats lite grann. 
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personnummer-folkbokföring) 

Warren, Karen J., Ecofeminist philosophy: a western perspective on what it is and why it matters, Rowman & 

Littlefield, Lanham, Md., 2000 

 

http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Miljo--halsa/Miljo-klimat-och-hallbar-utveckling/Kommunens-miljoarbete/
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Miljo--halsa/Miljo-klimat-och-hallbar-utveckling/Kommunens-miljoarbete/
http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Styrdokument/Policy-for-hallbar-utveckling/
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Kommunfullmaktige/HS_Arna_yttr_KF_beslut.pdf)
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Kommunfullmaktige/HS_Arna_yttr_KF_beslut.pdf)
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Styrdokument/policy_hallbar_utveckling_2008.pdf
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Styrdokument/policy_hallbar_utveckling_2008.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=2712781
http://www.unt.se/debatt/kommunen-kan-inte-saumlga-nej-till-aumlrna-124761.aspx
http://www.unt.se/debatt/kommunen-kan-inte-saumlga-nej-till-aumlrna-124761.aspx
http://www.unt.se/debattspecial/bilen-stoumlrre-miljoumlbov-aumln-flyget-123286.aspx
http://www.unt.se/debattspecial/bilen-stoumlrre-miljoumlbov-aumln-flyget-123286.aspx
http://www.upplysning.se/
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Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 

Lund, 2000 

 

Wästljung, Urban 4/5 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=2771242 

 

Adresser till några av kritikernas insändare 
http://www.unt.se/debatt/alliansen-kampanjar-foumlr-aumlrna-139718.aspx 

http://www.unt.se/debatt/jaumlrntriangel-mot-medborgarna-129848.aspx 

http://www.unt.se/debatt/patienter-gisslan-i-aumlrnadrama-144906.aspx 

http://www.unt.se/debatt/otrevlig-haringllning-av-alliansen--135520.aspx 

 

  

Bilagor  
 

 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=2771242
http://www.unt.se/debatt/alliansen-kampanjar-foumlr-aumlrna-139718.aspx
http://www.unt.se/debatt/jaumlrntriangel-mot-medborgarna-129848.aspx
http://www.unt.se/debatt/patienter-gisslan-i-aumlrnadrama-144906.aspx
http://www.unt.se/debatt/otrevlig-haringllning-av-alliansen--135520.aspx
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De tre politikerna utanför kommunfullmäktige var: Roger Elsborg, vice ordförande i 

Citymoderaterna, Jonas Segersam, Kristdemokraterna, Landstingsråd och Stefan Hanna, 

nuvarande centerpartiskt kommunalråd.  

Källa: 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Kommunfullmaktige/HS_

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Protokoll/Kommunfullmaktige/HS_Arna_yttr_KF_beslut.pdf)
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Arna_yttr_KF_beslut.pdf) 2/12-2010 (Observera att mitt material endast utgör de personer som i 

denna omröstning röstade ja)  

 


