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“There has been a whole so-called ecological movement –  

a very ancient one, by the way, that did not just start  

in the twentieth century –  

that was often in opposition, as it were,  

to a science or, at least, to a technology underwritten  

by claims of truth.”

 foucault
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HOMO CLIMA

Climate Man and Productive Power
- Government through Climate Change as Bioaesthetic Frame

Abstract
Former creative resistance to environmentally hazardous activities 
has during the last decades, through discussions on climate change, 
been increasingly reoriented by meteorology, expert knowledge 
and policy discourse. The ecological system’s perspective on cli-
mate change, proclaiming the human not simply as a disturbance 
in a natural balancing system, but as changing it, has become a 
causal model for the possibility to change that human. This PhD 
thesis interrogates how statements in IPCC reports and a Swedish 
newspaper (DN) constitute truth claims on climate change. What 
subjectivities does parlance on climate change produce and what 
type of citizen is called upon to optimize vitality in relation to at-
mospheric molecules? How is self-management of every-day activi-
ties established by help to interactivity and self-techniques framed 
by technical artefacts? These questions are addressed by a ‘govern-
mentality’ perspective on how discourse, conceived as partaking 
in a process of productive power, strives to make climate change 
an ethico-politic question that fosters ‘Homo Clima’, climate man. 
What strategies and techniques this form of ‘government’ deploys 
are described by six interconnecting themes; “Atmospheric biopo-
litics fosters contingency”, “Mortality/Vitality”, “The moral po-
pulation in the atmosphere moral economy”, “Homo Clima” and 
“Bioaesthetics through technical artefacts”, ending in a discussion 
upon these themes as an act which “Re-thematizes climate change”. 
The chapters illustrate how statements on the prevention and miti-
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gation of climate risks mold scientific rationalities, mathematically 
modelled futures and calculations of molecular compounds with 
how these same futures and molecules correlate to individual cul-
pability, responsibility and morality. From Foucauldian biopolitics 
to Foucauldian ethics, this can be conceived as an optimization of 
the vitality of the population by inserting the idea of the population 
as moral into history and foster moral en masse. Homo Clima is 
in line with this power/knowledge regime investigated, regarding 
its ambitions and receptiveness to adapt into a self-governing com-
municative ethico-politically active neoliberal subject, predicted to 
inhabit a not yet fully flourished relation between its climate moral 
self and its actions. By statements in the perimeter of technical ar-
tefacts, death, reproduction and consumption, Homo Clima is to 
become an ideal citizen, investing its own vulnerability, adaptability 
and changeability in relation to those beings that are investigated, 
mapped, localized, archived, systematized and segmented; to si-
multaneously amend and protect a climate authorized aesthetizised 
life. This formation, together with the atmosphere as a new terrain 
for ‘government’ with market solutions for climate risks that links 
vitalisation with individual morality to moral at an aggregate level, 
offers an ostensible confrontation of the enterprising subject in the 
advanced liberal society. Homo Clima is thus conceptualized as a 
relay of ‘bioaesthetics’ rather than as a protector of the environ-
ment. 
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Till läsaren

Den här avhandlingen handlar inte om klimatförändring utifrån 
ett naturvetenskapligt perspektiv. Detta betyder dock inte att kli-
matförändring som en temperaturhöjning med illavarslande konse-
kvenser är oviktigt att studera. Vad som i stället fokuseras i denna 
avhandling är hur det pratas om klimatförändring. Med forskarter-
mer betyder det att avhandlingen belyser klimatförändring utifrån 
ett diskursivt perspektiv. Vad den här avhandlingen presenterar är 
en analys av hur språk konstituerar klimatförändring.

För att analysera hur klimatförändring har konstruerats diskur-
sivt tar jag hjälp av Michel Foucault (1926-1984). En del av hans 
böcker är översatta till svenska, där jag framförallt använder mig 
av ”Samhället måste försvaras” (Foucault 1997/2008) och länkar 
detta till hans senare arbeten med ”Sexualitetens historia” (Fou-
cault 1984/2002; 1984/1987). Mellan dessa böcker finns ett teore-
tiskt glapp som diskuteras inom den post-Foucaultianska littera-
turen. Glappet består bland annat av att den första boken handlar 
om makrelationer ur ett bredare perspektiv, medan de senare böck-
erna handlar om hur individen inbegrips i dessa maktrelationer för 
att åstadkomma självreglering. För att undersöka detta teoretiska 
glapp närmare har jag därför valt att använda diskurs kring klimat-
förändring som empiriskt underlag. Detta teoretiska glapp går na-
turligtvis att elaborera kring med hjälp av annat empiriskt material. 
Denna avhandling har således inte som huvudsyfte att undersöka 
klimatförändring som sådant, utan vidareutveckla en viss teoretisk 
inriktning. 

Avhandlingens upplägg blir därför en aning annorlunda än vad 
som är kutym. Jag har inte en forskningsfråga vilken kan besvaras 
rätlinjigt. Snarare gör jag en teoretisk rörelse efter empirin. Jag bör-
jar i IPCC-rapporter och framförallt ”Samhället måste försvaras”, 
för att sakta övergå till DN-artiklar och ”Sexualitetens historia”. 
Till dessa teoretiska grundpelare kopplar jag mer nutida post-
Foucaultiansk litteratur (Dean 2007; Miller & Rose 2008; Rose 
1999a). Sedan följer en analys av en bredare samling empiri som 
handlar om hur människan inbjuds att interagera med tekniska ar-
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tefakter inom en sanningsregim om klimatförändring. Här intar jag 
således en mer empiristisk hållning som ska visa på att saker inte är 
så rätlinjiga som social teori ibland kan få det att se ut som (se ex. 
Barry 2001:22). Det vill säga, mot slutet av avhandlingen fokuseras 
skiftningar i det empiriska materialet för att visa på de diversifie-
rade sätt att prata om klimatförändring som finns.

Vidare kommer läsaren att möta en hel del svårtillgängliga be-
grepp som Foucault lanserade. Jag själv kommer dessutom att ad-
dera till denna språkliga frihetsutövning. Språket som jag använder 
följer därmed en tradition, ett speciellt sätt att prata på, vilket gör 
att avhandlingen kan betraktas som skapad inom en viss genre. 
Min uppgift som författare inom denna genre är att förhålla mig 
till de begrepp som förekommer inom den, och introducera dig som 
läsare till dessa, vilket inte är en lätt uppgift. (Därav detta ”extra 
förord” i form av en läsinstruktion.) För att underlätta för en del 
läsare har jag därför lagt till två bilagor, en med olika diskursana-
lytiska synsätt (Bilaga 1) och en med Foucaults begrepp (Bilaga 2). 
Med hjälp av dessa har jag inte analyserat min empiri instrumen-
tellt, tvärtom, bilagorna är endast till för läsare som önskar en kon-
cis kartläggning för att orientera sig.

För att sammanfatta avhandlingen i kapitelform så handlar det 
första kapitlet om hur intresset för just denna studie uppkom. Det 
andra kapitlet är en teoretisk och metodologisk genomgång av ”re-
gementalitet”, hur styrning sker och kan ske på bästa vis inom en 
liberal historicitet. I det tredje kapitlet redogör jag för hur jag har 
samlat empiri samt analyserat den. Det fjärde och första analyska-
pitlet undersöker hur en politisering av liv, kallad biopolitik, har 
förändrats med klimatförändring. Vidare handlar det femte kapit-
let om hur nya sätt att beskriva och beräkna död på bidrar till ett 
främjande av visst liv. Det sjätte kapitlet avhandlar hur atmosfären 
används för att undersöka och evaluera människans moral och hur 
detta kopplas till monetära mekanismer, ett nytt område för det 
ekonomiska. Det sjunde kapitlet handlar om hur dessa maktformer, 
den biopolitiska och efterfrågan på människan som klimatmora-
lisk, skapar en ”idealmedborgare”, Homo Clima. I kapitel åtta 
följer en analys av vilken relation medborgaren förväntas ha till 
tekniska artefakter, till sig själv, till andra och till klimatförändring. 
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Kapitel nio sammanfattar bidragen inom samtliga kapitel och om-
tematiserar klimatförändring i relation till ekonomi och teknik. 

Det viktigaste teoretiska bidraget är att en idé om befolkningen 
som livskraftig, en idé som sedan 1800-talet har optimerats genom 
en liberal styrningsrationalitet, har kompletterats av en idé om be-
folkningen som moralisk. Genom prat om klimatförändring har en 
optimering av klimatmoral förts in i historien, en moralaggregering 
har blivit möjlig. Jag visar hur moral kalkyleras och används ratio-
nellt av en avancerad liberal styrning, en styrning på avstånd, med 
hjälp av det dominerande ekonomiska systemet och en förstärkning 
av den neoliberala människan som får lära sig att betrakta sig själv 
som någon som påverkar atmosfären och som bör förändra sig för 
att ändra på atmosfärens molekylära sammansättning. Det är en 
medborgare som ska bära risken av klimatförändring för att därför 
öppnas upp för mer självreglering. En idé om moralpopulationen 
har på så vis förts in i historien genom Homo Clima som den ide-
almedborgare som ska leva ”bioestetiskt”, dvs. med en tanke på 
sig själv som potentiellt klimatmoralisk och etisk-politiskt aktiv 
auktoritär ambassadör för en mer hållbar och korrekt livsstil. Detta 
har i sin tur effekter på hur samhället kan organiseras, vad företag 
behöver ta hänsyn till och vilken teknik som ingenjörer designar. 
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KAPITEL 1

Att närma sig  
klimatförändring

17
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1.1  Den miljösmarta familjen 
Gunnar Fors och Harriet Mårtensson och deras tre barn Vanja, 
Mika och Vidar ska de närmaste tre månaderna registrera alla 
sina inköp och vardagsaktiviteter. Alla kvitton och andra upp-
gifter ska matas in i databasen och ge en bild av hur familjen 
påverkar växthusgaserna. 

(“De lever miljösmart” DN 2005/10/22)

Fragmentet ovan är från Dagens Nyheter år 2005 och exemplifierar 
en möjlig berättelse om en familj i samband med klimatförändring. 
Tidningsartikeln låter läsaren få veta att denna familj finns, famil-
jen skapas. Med detaljer om var och hur de bor och vad de van-
ligtvis gör om dagarna, blir familjen alltmer autentisk. Det handlar 
inte om vilken familj som helst, utan artikeln porträtterar en familj 
som lever miljösmart, ett leverne som vid denna tidpunkt blir be-
gripligt som ambitiöst och föredömligt. Fragmentet konstruerar en 
verklighet där denna familj under tre månader ska ägna sig åt att 
registrera “alla sina inköp och vardagsaktiviteter”. Artikeln pekar 
vidare på att familjen gärna är med i undersökningen på grund av 
att de tycker att miljöfrågor är viktiga. Det förefaller som om re-
gistreringen av de egna aktiviteterna är frivillig, till och med något 
som familjen på egen hand har valt att företa sig, med hjälp av en 
teknisk artefakt, datorn, och en databas. Familjen blir på så vis 
synliggjorda genom DN, porträtterade som flexibla medskapare till 
ett arkiv om utsläpp. Det framgår vidare att uppgifter om familjens 
levnadssätt har sammanställts, jämförts och evaluerats. Läsaren 
får veta att vardagsaktiviteterna bearbetas vidare, resulterande i en 
“växthusgasprofil”, vilket utvärderar familjens leverne i förhållan-
de till atmosfäriska gaser. Växthusgasprofilen blir det verktyg med 
vilket familjen kan forma sin existens och se på sig själva; “nu får 
vi själva veta hur vi lever”, säger Harriet enligt artikelförfattaren. 
Vidare framgår det att familjen erbjuds att gå kurser i exempelvis 
matlagning och energibesparing, som en uppföljning till självre-
gistreringen. Undersökningen av hur livet levs, såsom inramat och 
sammanställt i växthusgasprofilen efterföljt av kurser, exemplifierar 
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därför hur liv och levnadssätt kan fostras, främjas och praktiseras 
inom ett sanningssträvande om klimatförändring.

Hur har inramningen av familjen i den här artikeln blivit möj-
lig? Hur konstrueras familjen, dess levnadssätt och dess frivillighet? 
Hur har en vilja att förändra sig i förhållande till klimatförändring 
blivit sägbar och hur fullföljs den? Vilka effekter får en sanning om 
klimatförändring? Hur har en idé om en undersökning och korri-
gering av familjen formulerats och satts i verket? Vilka effekter får 
undersökningen, växthusgasprofilen och dess belysning i morgon-
tidningen? Var går gränserna för det sägbara i kontexten av kli-
matförändring? Hur växer kunskapande om klimatförändring med 
hjälp av enskilda individers engagemang? Dessa frågor går inte att 
besvara genom ett enstaka fragment, utan måste undersökas i ett 
bredare empiriskt omfång. Den mer generella frågeställningen för 
denna avhandling rör sig därför kring hur klimatförändring har 
formulerats som ett problem som var och en helst ska ta ställning 
till. Hur produceras en viss medborgare genom språkande kring 
klimatförändring och hur inbjuds medborgaren att delta i en or-
ganisering av ekonomi och samhälle genom interaktivitet med tek-
niska artefakter (se ex. Barry 2001; Mehta & Darier 1998; Webb 
2003)?

Konstruktionen av familjens livsföring i artikeln är endast ett 
exempel på hur kunskap om klimatförändring har kommit att 
definiera vardagsaktiviteter som mer eller mindre ”smarta”. Den 
visar hur makt kan vara “ett sätt att tala om saker, relationer eller 
händelser” (Rehn & Börjesson 2009:30), eftersom beskrivningar 
producerar och möjliggör olika sätt att se på oss själva och världen. 
Genom DN:s mediala konstruktion av familjen/klimatförändring 
förefaller det förhållandevis naturligt att som familjemedlem vara 
medskapare till kunskap om klimatförändring. Ett sådant förhåll-
ningssätt, familjens vardagsaktiviteter, dess familjepraktik, blir 
meningsfull såsom en anpassning mot miljösmarthet. Av artikelns 
illustration lär vi oss därför både om hur ett familjeliv inom en san-
ning om klimatförändring kan se ut, samt om vår egen position i 
förhållande till detta. 
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Relevans
Exemplet på hur den miljösmarta familjen konstitueras genom DN-
artikeln leder vidare till hur intresset för den här avhandlingen har 
uppkommit. Varför är en studie av produktiv makt i samband med 
klimatförändring intressant nog för en avhandling från en teknisk 
högskola inom ämnesområdet industriell ekonomi? För att visa på 
relevansen återgår jag till exemplet med familjen i Dagens Nyheter 
år 2005.

Dessutom ingår man sedan länge i ett nätverk med familjer i 
området som köper hem jordbruksprodukter från en lantbru-
kare i Uppland.

Närproducerad mat, alltså helt i linje med hur man borde leva.

-Vi är tolv familjer som får leveranser en gång i månaden. Det 
blir inte billigare, men det är bra produkter, säger Harriet. 

(“De lever miljösmart” DN 2005/10/22)

Här kan vi observera hur en moralproblematik växer fram, med 
uttalandet om “hur man borde leva”. Konsumtion av mat konstru-
eras som en naturlig del av detta “borde”, samtidigt som det inte är 
vilken mat som helst som inkluderas, utan den rätta konsumtionen 
utgör “närproducerat”. Denna berättelse om konsumtion kan stäl-
las mot sin motsats. Att handla importerad mat från en stor matva-
rukedja blir då ”fel” och så som man ”inte borde leva”. Att handla 
mat tvärt emot så som familjeförebilden ovan gör blir därmed 
”billigare” men resulterar i ”dålig kvalitet” och omoral. Här ser vi 
alltså hur en ekonomisk rationalitet trängs undan till fördel för en 
annan typ av ekonomisk logik, ett annat sätt att konsumera. Valet 
av det närproducerade har inte bara konsekvenser för ekonomiska 
förlopp, utan hänförandet till en gemenskap (“nätverk”) visar ock-
så på en idé om en relokalisering av vardagliga relationer till andra 
människor. Ekonomiska förlopp påverkas således av hur detta 
levnadssätt blir tänkbart och praktiserbart. Hur klimatförändring 
begripliggörs, hur klimatförändring införlivas i olika sammanhang 
och omorienterar dem, skapar dem som fästpunkter för en sanning 
om klimatet, kan därför studeras för att belysa hur denna tänkbar-
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het och praktiserbarhet vuxit fram. Hur skapar klimatförändring 
nya betraktelsesätt för hur organisering genom olika fästpunkter i 
samhället kan ske (jfr. Rose 1999a:139f)?

Ur ett mer generellt perspektiv så påverkar begripliggörandet av 
klimatförändring teknik och vad företag gör, samt skapar nya an-
vändningsområden för det ekonomiska. Nya ekologiska produkter 
och ”eko-företag” har redan etablerats på marknaden och ny tek-
nik för att sköta om miljön, eller till och med den så kallade mil-
jömedvetenheten, har tagits i bruk. Kunskap om att det föreligger 
risker med utsläpp av växthusgaser, vilket i framtiden kommer att 
ge vissa konsekvenser, har spridits och etablerats. Inte nog med det, 
de antagna konsekvenserna har beskrivits konkret, detaljerat och 
med en viss emfas, såsom alarmerande (se ex. Risbey 2008; Yusoff 
2009). För att lösa klimatrisker har gammal teknik ifrågasatts och 
ny teknik efterfrågats. Samtidigt har var och en, som medborgare, 
adresserats som en viktig del i säkerställandet av klimatrisker. 
Klimatförändring har på detta sätt införlivats i ett kallande på en 
aktiv och engagerad medborgare. Genom exempelvis en familjs am-
bition att medskapa sitt levnadssätt, fungerar klimatförändring och 
kunskap kring utsläpp som en möjliggörare för det estetiska livsval 
som familjen kan göra. Prat om klimatförändring har en förmåga 
att undersöka och främja ambitioner att medskapa sitt liv på ett 
visst sätt, genom att utlova en framtid av miljösmarthet. 

Samtal, diskussion, ifrågasättande och språkande i stort och 
smått, har också erbjudit olika versioner av klimatförändring. Kli-
matförändring har blivit meningsfullt på vissa varierande sätt, värl-
den över. Beskrivningar av klimatförändring har därmed givit skil-
da idéer om hur man bör leva, och språkets effekter kan studeras 
i hur olika utrymmen för handling har skapats. Det ligger således 
en lockelse och dragningskraft i att analysera hur språk konstitu-
erar vad klimatförändring blir, genom en analys av dessa till synes 
oupphörliga samtal, diskussioner och debatter. En vetenskaplig stu-
die som intresserar sig för hur saker görs begripliga, i stället för att 
intressera sig för om något verkligen är sant eller riktigt, har ofta 
användning för någon typ av diskursanalys (Börjesson & Palmblad 
2007). Detta är en av utgångspunkterna i denna avhandling.

Diskursanalyser av klimatförändring, kvantitativa såsom kvali-
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tativa, finns avseende vetenskap och media (Boykoff & Boykoff 
2007; Doulton & Brown 2009; Sonnett 2009), policy (Bäckstrand 
& Lövbrand 2007; Pidgeon, Lorenzoni &  Poortinga 2008; Risbey 
2008), en svensk myndighets kampanj (Uggla 2008), och miljö-
rörelse i anslutning till underhållning såsom i “Celebritization of 
climate change” (Boykoff & Goodman 2009). Det finns även mer 
kritiska hållningar inom diskursanalys av klimatförändring. Exem-
pelvis som ett ifrågasättande av konstruktionen av klimatföränd-
ring som global, där Smith (2007) belyser vikten av röster från ur-
sprungsbefolkningar, medan klimatförändring även har diskuterats 
som en rekonstruktion av territorialisering (Paterson & Stripple 
2007). En mer specifik genre av diskursanalyser av klimatföränd-
ring rör sig kring säkerställande av risker och dess koppling till 
individen som subjekt, dvs. analyser av klimatförändring i samband 
med en produktiv makt. Det är inom denna genre som det teore-
tiska intresset för denna avhandling finns.

1.2   Avhandlingens teoretiska 
intresse

Det som exemplet med familjen ur DN år 2005 förtydligar, är hur 
både en vetenskapifiering och en medialisering av klimatförändring 
sammanlänkat klimatrisker med den enskilda individen och en 
rationalisering av dess medskapande kraft, dess frihet att skapa sig 
själv. Klimatförändring är inte endast konstituerat av tillåtna kun-
skapsuttalanden och en problematisering av livsvillkor på aggrege-
rad nivå, mänskligt som icke-mänskligt globalt liv, utan kan därtill 
betraktas som en problematisering av relativt generella livsvillkor, 
vardagsaktiviteter och hur de bör företas utan tillämpning av direkt 
tvång. Sophia Lövgren (2002) exemplifierar hur detta kan ske i sin 
studie av hur en specifik stadsdel införs i en miljödiskurs, för ”att 
skapa ett framtidens folk”. Jag kommer på liknande vis att analy-
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sera hur diskussioner om klimatförändring erbjuder oss att skapa 
vissa relationer till oss själva, till vår kropp, aktiviteter och hand-
lingar. Med hjälp av en specifik teoretisk lins för analys av maktre-
lationer i det västerländska samhället kan denna produktiva form 
av makt, detta fostrande av liv och levnadssätt som löper fram 
genom kunskapsprocessen om klimatförändring och genom vars 
och ens frihet, undersökas. I kapitel 2 kommer jag att gå igenom de 
teoretiska förutsättningarna för denna lins mer detaljerat, medan 
jag här kommer att visa att det finns ett vetenskapligt intresse för 
att utveckla teorier om hur människans frihet används, eller till och 
med produceras, genom exempelvis expertkunskap och ett säker-
ställande av risker i gemen (Barry, Osborne & Rose 1996; Dean 
2007; Miller & Rose 2008; Rose 1999a; Rose 2001). 

Den teoretiska lins som jag har funnit fruktbar för att analysera 
hur exempelvis berättelsen om familjen i DN år 2005 har blivit 
möjlig, går ut på att problematisera hur en politisering av liv lyckas 
sammanlänkas med vår egen förmåga att bli medskapare till en så 
kallad ”styrning” som har ett säkerställande av liv i sikte. Perspek-
tivet är på förhand inriktat på att undersöka hur vi som medborga-
re blir inbjudna att deltaga i maktutövning genom våra ambitioner 
att forma den egna existensen. Under rubriken “regementalitet” 
(Foucault 1994/2008:183-204) visar Foucault på hur denna typ av 
styrning historiskt har utvecklats, samtidigt som hans genealogi, 
nutidsdiagnostik, blir ett sätt att närma sig en analys av maktrela-
tioner. Vidare visar han hur liberalismens intåg gjorde att en vitali-
sering av liv på aggregerad nivå, en “biopolitik” som omhuldade en 
idé, inte om folket utan “befolkningen” (Foucault 1976/2002:50) 
eller “populationen”, problematiserades alltmer avseende hur man 
kan styra samt varför man alls ska styra (Foucault 1979/1997:73-
79). En liberal form av maktutövning har sedermera blivit en styr-
ning genom frihet, men den undgår varken biopolitiska effekter 
eller konsekvenser av suveränitet (Dean 2007:81). Den teoretiska 
vidareutveckling som detta öppnar upp för gäller frågan hur makt-
utövning tar form samt hur maktformer kanhända omorganiseras, 
genom kunskapande om klimatförändring och framförallt genom 
den mängd villkor och risker i gemen som därmed konstrueras.

För att närma sig en beskrivning av hur maktutövning föränd-
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rats över tid, en process i vilken klimatförändring har kunnat träda 
in, kan exemplet från DN analyseras som en del i en politisering 
av liv. Exemplet inrymmer hur liv kan fostras för att utgöras av 
mer livskraftiga kroppar, i relation till den biopolitik som enligt 
Foucault utvecklades under 1700-talet. Vid den tiden gav epidemier 
och miljörelaterade risker upphov till att en tanke på populationen 
föddes, befolkningen blev betraktad som en tillgång, en aggregerad 
form av liv med vissa egenskaper (Foucault 1979/1997:73). Idén 
om populationen, kroppar en masse, blev nödvändig för att hantera 
ekonomiskt välstånd, samtidigt som den ekonomiska utvecklingen 
gjorde det möjligt att hantera och kontrollera “hot om död” på en 
biologisk och demografisk nivå (Rutherford, 1999:42). Biopolitik 
ägnar sig åt att ta reda på vad som är karaktäristiskt för befolk-
ningen i relation till dess vitalitet, kartlägger dess livsprocesser, 
samtidigt som en indirekt styrning eller en mer suverän reglering av 
liv, uppfattat som vitalt eller ej, möjliggörs. Det vitala livet brukar 
även betecknas som styrningens mål där regementalitet såsom en 
problematisering av hur styrning bäst kan ske, måste ta hänsyn till 
ett säkerställande av befolkningen samtidigt som befolkningen ska 
styras så effektivt som möjligt.  Maktutövning kan därmed effekti-
viseras genom att inte vara uppenbart förtryckande, samt utan att 
upprättas för sin egen skull. Utifrån detta perspektiv på maktutöv-
ning får styrning grogrund längs med kunskapen om de livsproces-
ser som biopolitiken visualiserar. 

Numera verkar dock befolkningen som biologisk, demografisk 
och ekonomisk resurs, “i jämvikt mellan sin egen tillväxt och de 
resurser den förfogar över” (Foucault 1976/2002:50) ha förändrats 
med en atmosfärisk och politisk-etisk, problematisering av poten-
tiell biosfärisk död. Hur har tidigare beskrivningar av biologiska 
risker, med en historisk kunskapsrörelse som vandrat genom biolo-
gisk expertis samt en mentalitet som insett nyttan med friska själar 
och kroppar, förändrats med ekologisk kunskap? Och vad har 
klimatförändring för konsekvenser för de former av liv som genom 
olika kartläggningar och hierarkiseringar inte längre betraktas som 
vitala? Det vill säga, kunskap är inte oskyldig, den skapar utsatta 
livsformer, men även legitima livsformer och livsformer som ho-
tar det vitala, där kunskap innebär ett indirekt sätt att skapa “oss 
själva genom att utesluta vissa andra” (Foucault 1982/2008:294). 
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Därför är en vetenskaplig genomlysning av hur liv (bio)politiseras, 
genom att risker problematiseras och övergår till etiska frågor, 
ständigt relevant för oss. En sådan genomlysning kan göra oss vak-
samma på nutida urskiljningsmekanismer och kontemporära for-
mer av rasism som kan utvecklas i liberala teknologier för kontroll 
över kroppar. Maktens framfart i detta fall beror ofta på att den 
visar “upp ett ansikte där man bara vill allas bästa, bara skapa en 
sund befolkning” (Rehn & Börjesson 2009:50). Därför finns även 
ett vetenskapligt intresse för hur biopolitiseringen av liv förändras 
med tiden, varvid Foucaults teoretisering av biopolitik kan utveck-
las vidare (se ex. Dillon & Lobo-Guerrero 2008; Reid 2006). 

Eftersom Foucault först mot slutet av sitt liv introducerade bio-
makt och biopolitik genom studier av liberalismen, finns en hel del 
ofärdiga tankar och spår för andra att arbeta vidare med. Dagens 
teoretiserande om biomakt i Foucaults anda är underutvecklat 
(Rabinow & Rose 2003) och sällan applicerat utanför mänsklig 
kontext (Holloway & Morris 2007). Rabinow och Rose (2003) 
föreslår följande kontemporära syn på vad biomakt är: 

Biopower, we suggest, entails one or more truth discourses about the “vital” 
character of living human beings; an array of authorities considered com-
petent to speak that truth; strategies for intervention upon collective exis-
tence in the name of life and health; and modes of subjectification, in which 
individuals work on themselves in the name of individual or collective life 
or health.

En brist med Foucaults biopolitiska teoretisering är bland annat 
dess fokus på den mänskliga arten. Biopolitik som koncept har 
därför kritiserats för att endast handla om ett säkerställande av det 
mänskliga livet, vilket betraktats som ett alltför antropocentriskt 
perspektiv. Den ökade miljöproblematiken som artikulerats under 
de senaste decennierna, har således medfört en empirisk bas för att 
kunna utveckla den biopolitiska teoriramen till att även inrymma 
icke-mänskligt liv i större utsträckning (jfr. Holloway & Morris 
2007). Detta har delvis behandlats i den post-Foucaultianska lit-
teraturen (se ex. Darier 1999a) som diskuterar biopolitik i relation 
till regementalitet och framförallt “grön regementalitet” (Luke 
1999; för en exposé se Rutherford 2007) eller “ekologisk regemen-
talitet” (Rutherford 1999a). Oels (2005) menar till och med att 
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biomakt har ersatts av en avancerad liberal styrning och en mjuk 
form av “Ecological Modernization”, där hon återkopplar till Ha-
jer (1995). En annan studie som pekar på en förändring av libera-
lism till neoliberalism är Reids (2010) analys av hur “development” 
blir “sustainable development”. Med en genealogisk härledning 
visar han att neoliberalismen skiljer sig från den traditionella libe-
ralismens politiska ekonomi på så vis att neoliberalismen inte en-
dast blir legitim genom sin sammankoppling med en vitalisering av 
mänskligt liv, utan även utlovar ett säkerställande av hela biosfären.  

Darier däremot beskriver hur diskurser om miljöproblem i köl-
vattnet av Foucault framförallt handlar om “ (1). ’morality’, (2) 
’morality of behaviours’, and (3) reflexive work on, and by, oneself 
about ’how one ought to ‘conduct oneself’ “ (Darier 1999b: 237 
citerar Foucault 1984/2002). Han menar att Foucault antagligen 
skulle ha sett på diskurser om miljöproblem som moralistiska, 
kanske till och med disciplinerande. Däremot så förespråkar förfat-
taren en etik kring miljöproblem som strävar efter den sistnämnda 
formen av etik, eller en “grön estetik för existensen” (Ibid, egen 
översättning) som inbegriper en kritisk inställning till normalisering 
och på förhand givna kategorier. Frågan är dock om en grön este-
tik för existensen har möjliggjorts? Är det inte snarare så att etik 
genom klimatförändring har kommit att användas i övergången till 
en globalisering och individualisering som ett ledord för att forma 
medborgaren (Dean 2007:78)?

Utifrån ett närliggande post-Foucaultianskt perspektiv finns ett 
svar på denna fråga att hämta i Yusoff (2010) som visar hur etik 
och en politisk estetik etableras inom klimatförändring genom att 
vissa arter får stjärnstatus. Hon menar på att i fallet med isbjörnen 
sammanstrålar människa med den icke-mänskliga livsvärlden i en 
delad erfarenhet av klimatförändring. Däremot argumenterar hon 
för att vi har förlorat en del av vår kontakt med djurriket i och 
med en ökad arkivering och segmentering. Numera tar vi inte hjälp 
av det icke-mänskliga för att lära oss om naturen, utan det icke-
mänskliga representeras utan eftertanke, såsom siffror i ett arkiv, 
eller endast närvarande på vissa platser, viktiga för det domineran-
de ekonomiska systemet. Isbjörnen är likaså ett klassiskt exempel 
på en produkt vilken vi kan erbjudas att konsumera oss fria från 
skuld med hjälp av.
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Detta anknyter delvis till hur Luke (2005) argumenterar för att 
naturen har blivit ett kalkylerbart objekt som tjänar som kontroll-
mekanism för marknaden, ekonomin och en självreglering. Han vi-
sar även (1999) hur miljörörelsen kan ses operera i linje med grön 
regementalitet, genom att den undersöker människors engagemang 
i miljöfrågor och anpassar sig därefter. Viktigt i detta sammanhang 
är synen på graden av formalisering och inlåsning i en viss rationa-
litet. Rutherford (1999a) härleder avseende ekologisk systemteori 
och risker hur vi bör förstå dessa som en tidsmässigt avgränsad 
politisk rationalitet, och inte som en totaliserande instrumentell 
process som underlägger sig hela samhället (1999b:112). Han 
vänder sig därmed mot Habermas och mer kritiska perspektiv och 
menar att det är viktigt att studera en miljödiskurs som en produkt 
av och som producerandes olika maktformer. I spåren av detta be-
lyser Feindt och Oels (2005) andra studier av produktiv makt och 
klimatförändring genom att illustrera hur individer blir styrbara 
genom policydiskurs vilken skapar nya möjligheter för att rikta 
handling. Dessa möjligheter menar Oels (2005) i artikeln “Ren-
dering climate change governable”, skapar nya kunskaper samt nya 
identiteter. Frågan är dock om det är så som hon argumenterar av-
seende biomakt, en makt med kroppar, hälsa och vitalt liv i fokus. 
Kan biomakten verkligen sägas ha ersatts av en avancerad liberal 
styrning?

Eftersom studier av biopolitik och grön regementalitet i sam-
band med klimatförändring har lite oklara utgångspunkter (se ex. 
Rutherford 2007) så kommer jag i kapitel 2 att gå närmare in på 
regementalitet och styrningsproblematik i utformandet av en analy-
tisk lins. Regementalitet kan nämligen betraktas både som en teori 
och metod, eller en forskningsagenda, vilken hjälper forskaren att 
ställa vissa frågor till det empiriska materialet (jfr. Hultqvist & Pe-
tersson 1995; Öhman 2007). 

Syfte
Avhandlingens övergripande syfte är att spåra hur språkande om 
klimatförändring har konstituerat klimatförändring, samt analy-
sera hur en sanningssträvan om klimatförändring har möjliggjorts, 
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etablerats och spridits. Spårningen ägnas åt tre olika typer av 
empiriska material; åtta socio-ekonomiska rapporter från Intergo-
vernmental Panel on Climate Change från 1990 till 2007, artiklar 
ur Dagens Nyheter från början av 1990-talet och framåt, samt en 
bredare empiri baserad på varierande media och tekniska artefak-
ter, framförallt förekommande efter år 2005. 

Ett mer specifikt syfte är att belysa hur risker begripliggörs 
genom dessa empiriska material, samt undersöka hur riskerna 
har kopplats till ett mer allmänt säkerställande av vitalitet som 
ger upphov till omformade sätt att både styra och leva på. Detta 
betyder att jag utifrån ett specifikt teoretiskt perspektiv kommer 
att analysera artikulationer om hur människan ska gå från idéer 
till försök att implementera lösningar, en rationalitet som ofta inte 
lyckas då motstånd (frihet) kan betraktas som ständigt närvarande. 
Jag har valt att fokusera på hur kunskapande om och kunskap 
kring klimatförändring påverkar hur människan kan språka om sig 
själv och andra, samtidigt som kunskapandets effekter förändras. 
Jag prioriterar därför en analys av hur idéer och lösningar porträt-
teras, samt hur de antas kunna implementeras, genom att studera 
hur en diskursiv process tar medborgarens relation till sig själv, till 
ekonomi och tekniska artefakter i anspråk. 

Jag önskar med detta syfte utveckla ett teoretiskt bidrag avse-
ende hur makten som produktiv fungerar inom kontexten av kli-
matförändring, för att undersöka hur regementalitet, såsom sättet 
att styra på samt styrning, kan tänkas fungera i detta fall. Detta 
är kopplat till ett teoretiskt glapp mellan biopolitiska mekanismer 
(Foucault 1997/2008) och den enskilda individens funktion som 
medskapande kraft att sköta om och odla sig själv, ” (Foucault 
1984/2002;1984/1987). Detta teoretiska spår förtydligas vidare i 
kapitel 2. 

Jag kommer därför att analysera hur en verklighet av klimat-
förändring konstrueras genom vissa tillåtna kunskapsuttalanden 
kopplat till vilken idealmedborgare som en sanning om klimatför-
ändring åtrår. Ur ett mer kritiskt perspektiv innebär detta även ett 
belysande av vilka makteffekter, särskilt biopolitiska, som diskurs 
om klimatförändring bygger vidare på, upprätthåller och omfor-
mar. Jag önskar slutligen kasta en liten ljusglimt över hur olika ty-
per av maktutövning omorganiseras genom klimatförändring.
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Disposition
I kapitel 2 gör jag en kortfattad kontextualisering och exposé av 
sätt att prata på om natur och miljö som är grundläggande för hur 
vi kan begripliggöra miljöproblem och klimatförändring idag. Där-
efter utarbetar jag en analytisk lins inom regementalitet som me-
tod/teori samt visar hur jag förhåller mig till diskurs och diskurs-
analys. Kapitel 3 är en beskrivning av hur jag har gått tillväga i val 
av empiriskt material, samt viss kritik därav. Därefter följer kapitel 
4 som framförallt är en analys av IPCC-rapporter (Intergovernme-
ntal Panel on Climate Change) under temat “atmosfärisk biopo-
litik främjar förändringsbart liv”. Kapitel 5 är en analys av både 
IPCC-rapporter och DN-artiklar på temat “mortalitet/vitalitet”. 
I kapitel 6 analyserar jag DN-artiklar och IPCC-rapporter under 
temat “moralpopulationen i den atmosfäriska moralekonomin”. 
Kapitel 7 behandlar temat “Homo Clima”, vilket utifrån regemen-
talitet som teoriram är en undersökning av hur en idealmedborgare 
konstitueras genom framförallt DN-artiklar och den bredare empi-
riinsamlingen. Kapitel 8 undersöker hur Homo Clima får hjälp att 
forma sitt liv, konceptualiserat som, “bioestetiskt”, genom tekniska 
artefakter. I kapitel 9 diskuterar jag hur dessa teman hänger sam-
man och den möjliga omtematisering av klimatförändring som de 
möjliggör.



KAPITEL 2

Kontextualisering, 
Teoriram och  
Analytisk Lins
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2.1   Från natur till miljö och  
klimat

I det här kapitlet kommer jag kortfattat att kontextualisera kli-
matförändring genom att gå igenom några olika sätt som natur 
och miljöproblematik har beskrivits på. Därefter följer en teoretisk 
diskussion om regementalitet och diskursanalys, då jag utarbetar en 
analytisk lins.

Från natur till miljö
Naturen har blivit begriplig för oss genom beskrivningar av vår 
relation till den, där 1600-talets Cartesianska bodelning av själ och 
materia hade konsekvenser för den senare polariseringen av män-
niska och natur (Hedrén 1994). Med hjälp av naturen har männis-
kan även kunnat framställas som civiliserad (Haraway 1989). Ha-
raway illustrerar hur en diskurs om naturen uppstod genom Carl 
von Linnés (1707-1778) klassificeringssystem, hans kategorisering 
och arkivering av naturen. Hon återkopplar till att Linnés arbete 
brukar beskrivas som ett brott mot den kristna läran, då männis-
kan helt plötsligt hamnade bredvid andra arter i ett biologiskt sys-
tem. Däremot antyder hon att detta inte är hela historien, då Linné 
“referred to himself as a second Adam, the ‘eye’ of God, who could 
give true representations, true names, thus reforming or restoring a 
purity of names lost by the first Adam’s sin” (Ibid:9, Haraway refe-
rerar till Camille Limoges). Detta förtydligar det tolkningsföreträde 
som människan äger genom sin förmåga till betecknande. Det är ett 
tolkningsföreträde som under romantiken fick ett parallellt spår i 
upphöjandet av naturen som estetiskt objekt. 

Förutom Linnés klassificering av naturen finns det mer sam-
hällsorienterade historiska litterära verk som ofta används som 
hållplatser för den så kallade vändningen till naturen. Den ena 
är “Essays on the principles of population” av Malthus år 1798 
(Sandilands 1999:82; Steiguer 2006:5f) samt “Man & Nature” av 
George Perkins Marsh år 1864.  Den första behandlar en direkt 



32

relation mellan mängden människor och knappa resurser, medan 
den andra fokuserar på människans aktiviteter och dess konsekven-
ser för naturen. Ett återupplivande av denna typ av teman skedde 
bland annat genom Rachel Carsons “Silent Spring” år 1962 (Stei-
guer 2006:1). Denna bok brukar betraktas som en av startpunk-
terna för den moderna miljötanken och miljörörelsen som eftersträ-
vade en förändrad livsfilosofi (Ibid). 

Även nutida vetenskap som följer av denna vändning till na-
turen och omtanke om miljön, bearbetar miljöproblematiken för 
att praktiskt försöka lösa den. Sådan problemforskning ges ibland 
liv genom ett humanistiskt/samhällsvetenskapligt perspektiv eller 
ett naturvetenskapligt/tekniskt/ingenjörsvetenskapligt perspektiv. 
Slutresultatet brukar dock ofta sluta i en sammanvävning av de tu. 
Från den tidigare synen på människans oförargliga rätt att använda 
naturen för sitt eget bruk, har det således vuxit fram en idé om 
ett mänskligt ansvarstagande för bruket av naturen (Lanthier & 
Olivier 1999:71). Författarna menar vidare att miljörörelsen, med 
sitt konserverande av miljön och förmildrande av miljöförstöring i 
sikte, är kritisk till hur vetenskapen hanterar miljöproblem (se även 
Yearley 1996). De hävdar att miljörörelsen är kritisk till bristen på 
vetenskapligt helhetsperspektiv (Lanthier & Olivier 1999:71) sam-
tidigt som den enligt Yearly (1996) är beroende av vetenskapliga 
rapporter och beskrivningar för sin egen sak. Dietz et al. (2003) 
visar dock från ett annat perspektiv hur inte bara vetenskap, utan 
en institutionalisering, med regleringar av utsläpp av ozon, har 
resulterat i ett restaurerat ozonlager och framgångsrikt recept för 
bevarande av “allmänningen”. Detta exemplifierar att berättelser 
om miljöproblem är under ständig rörelse, ibland bestående av nar-
rativ som erbjuder antingen optimistiska eller pessimistiska slut, 
medan det oftast verkar vara en problematik som pockar på out-
tömlig diskussion.

Från väder till klimatförändring
För att inte gå händelserna i förväg, och förhastat börja prata 
om klimatförändring som uppkommet ur ett hänförande till ett 
ansvarstagande för modernismens konsekvenser, så bör andra his-
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toriska teman med anknytning till klimat och klimatförändring 
belysas. I en nordisk kontext verkar klimatförändring tidigare ha 
diskuterats i en mildare form, exempelvis i relation till väderförhål-
landen. Tidigare var Guden Tor förklaringen till oväder, särskilt 
åska och dunder. Tor var vidare den överhet som bönderna sägs 
ha ägnat sig åt, skörd och därmed mänsklig överlevnad fick direkt 
koppling till Tors humör. Fel väder och klimat var ett känt problem 
som samhället organiserades kring med Tors hjälp. Utan att gå in 
närmare på vad människor företog sig i förhållande till Tor och 
hans påverkan på framtida väder, så var livets vardagsaktiviteter 
kopplade till denna sorts kunskap om vädrets fluktuationer. En 
organisering av livet skedde således genom prat om Tor, väder och 
framtida överlevnad.

En delvis besläktad berättelse uppstod kring 400-talet till 
300-talet f. Kr då man ägnade sig (Aristoteles, Platon etc) åt 
levnadsregler i förhållande till klimatförändring (Foucault 
1984/2002:54). I stället för att skapa en gud som stod mellan män-
niskan och klimatet, så handlade grekernas berättelse om hur män-
niskan skulle sköta sig själv i direkt relation till klimatförändring. 
Säsonger schemalades med tidsintervall och tips om när man skulle 
äta vad för att förbättra sin hälsa i relation till årstidsväxlingar. 
Även den sexuella aktiviteten, och speciellt reproduktionen, skulle 
planeras i relation till årstiderna och förändringar i klimatet. Med 
dessa levnadsregler handlade det inte längre om vädret och klima-
tet som ett direkt hot om död, utan mer som ett kunskapsobjekt 
gentemot vilket människans liv kunde göras mer vitalt. Det handla-
de om att livskraft, vitalitet, kopplades till det varma, kalla, fuktiga 
och torra. 

Kopplingar mellan väder och vardagsaktiviteter har upprepats 
till dags dato. Inte som ett direkt kausalt förhållande från Tor och 
till dagens väderprognoser var och varannan timme, utan mer 
som ett tema. Vädret brukar till och med kunna anklagas för att 
vara ett alltför vanligt och icke kreativt samtalsämne. Utifrån ett 
svenskt och kanske nordiskt perspektiv förefaller det att vara en 
norm, att hålla sig ajour med vädret, oavsett om man har grödor 
att sköta om eller ej. Ett annorlunda förhållande till väder brukar 
dock presenteras kring platser där väderförhållanden kan beskrivas 
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som mer extrema. Kring sådana platser får vädret åter igen en mer 
direkt koppling till liv och död, och vardagsaktiviteterna förpas-
sas till att handla om begränsade möjligheter till överlevnad. Dessa 
geografiska platser har även tilldragit sig mycket uppmärksamhet 
gällande en mer vetenskapligt utformad väderdiskussion, den som 
ansluter till en kedja som handlar om både nödvändigheten av, 
och svårigheterna med, progression av utvecklingsländer. Mellan 
extremt väder och ekonomiskt/teknisk progression, har klimatför-
ändring numer blivit en ledande yta för samtal om utveckling (de-
velopment) transformerad till hållbar utveckling.

Växthuseffekt blir klimatförändring
För att åter igen inte förhasta en kontextualisering av klimatför-
ändring, och förenklat påstå att det är ett underämne till hållbar 
utveckling, så bör klimatförändring även sättas i relation till na-
turvetenskapen. 1859 var året då John Tyndall experimenterade 
med metan och koldioxid i sitt laboratorium. Han blev den som 
bevisade de organiska föreningarnas värmande egenskaper. (Weart 
2003:3). Därefter brukar Arrhenius (1859-1927) nämnas som en 
av de första som påtalade problemen med förbränningsprocesser 
och en ökad växthuseffekt. Detta gjorde han redan kring sekelskif-
tet (Perers, Lundin &  Leijon 2007), vilket sedermera har upprepats 
av en mängd forskare. Enligt Paterson och Stripple (2007) uttryck-
tes dock inte någon direkt oro för uppvärmningen förrän under 
1970-talet. Då förekom även en relativt stark linje av förväntad 
kyla, i kontrast till slutsatserna om uppvärmningen. Enligt förfat-
tarna gav detta upphov till att det var förändring i sig som blev 
farligt och därmed den risk som skulle bekämpas.  

Växthuseffekt har under kunskapens processande via teoreti-
sering om en ökad växthuseffekt blivit till klimatförändring. Kli-
matförändring är termen som ofta används då mänsklig aktivitet 
korreleras till en ökad global medeltemperatur. Detta har givetvis 
inte skett över en natt, utan imponerande kartläggningar och till 
synes komplexa beräkningar samt simuleringar har utvecklats, men 
även ifrågasatts. Det finns alltså inom berättelsen “växthuseffekt 
blir klimatförändring” en motrörelse som framförallt menar på att 
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människan inte är främsta upphovsmakare till klimatförändring. 
En del hävdar även att det kommer att bli kallare, såsom man re-
sonerade på 1970-talet. Oavsett vilken av dessa former av klimat-
förändring som (natur)vetenskapen föredrar, så verkar de flesta i 
alla fall överens om att klimatet förändras på något sätt, men med 
viss diskrepans avseende dess riktning och takt. Tilläggas kan, att 
om det inte fanns någon konflikt om klimatförändring, så skulle 
begripliggörandet av detsamma inte heller bli så kraftfullt. 

Klimatförändring och risker
Ett annat produktivt begripliggörande av klimatförändring gäl-
ler den koppling till risker som har artikulerats. Förutom en lång 
historik av allmänt berättande där faror har kopplats till död och 
potentiellt liv, så har risker uppkommit som ett brett tema i fram-
förallt vetenskaplig litteratur, (se ex. Czarniawska 2007; Olofsson 
& Öhman 2009). Wynne och Irwin (1996) pekar även på att risker 
objektifierats av vetenskap och expertis, varvid riskbedömning 
och “risk management” blivit alltmer professionaliserat (Klinke & 
Renn 2002; Wynne 2002). Inom den meteorologiska kunskapspro-
duktionen om klimatrisker finns beskrivningar av hur metoder för 
datorsimuleringar, mätningar och övervakning har förfinats, samt 
hur statistiska beräkningar har avancerat. Riskerna har konstru-
erats som alltmer globala med en mängd konsekvenser kopplade 
till olika sannolikhet och styrka (Sonnett 2009). Sannolikheter bru-
kar som en problematisering av riskers osäkerhet även diskuteras 
i samband med försiktighetsprincipen (Morris 2000b; Skoglund 
2011). Eftersom framtiden trots en gedigen objektifiering fortfaran-
de inte kan framställas som fullt säker kunskap, det vill säga före-
faller osäker, så kan policymakare enligt Harding & Fisher (1999) 
med hjälp av försiktighetsprincipen ta vetenskaplig osäkerhet på 
allvar. Detta eftersom framtidssyn har blivit nyckeln till överlevnad 
(se ex. O´Riordan 1999). Alaszewski och Burgess (2007) tillägger 
att osäkerhet inkluderar en hel del rädsla för framtiden, varvid 
försiktighetsprincipen får kraft som just ett svar på osäkerhet som 
oroande.
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Det finns också ett stråk av samtal kring klimatförändring som 
rör sig kring vad Ulrich Beck resonerar om i boken “Risksamhäl-
let” (1986/2005). I risksamhället uppbådar industrialismen viss 
tillbakablick och reflexivitet, varvid risker blir gränsöverskridande 
samt slår socialt och kulturellt. Beck menade vidare att det i och 
med detta går att resonera kring en fördelning av risker, vilket 
kan innebära ett nytt sätt att tänka (Ibid:31ff) samt ett nytt sätt 
att organisera samhället på. Kanhända har samtal i kölvattnet av 
risksamhället en viss koppling till hur människan har införlivats 
som införstådd lösningsbärare i förhållande till klimatrisker med 
en accelererande efterfrågan på allmänhetens deltagande i kun-
skapsproduktion om risk (Dryzek et al. 2009; Irwin 1995; Lidskog, 
Sundqvist & Uggla 2005; Renn 2004). 

Luke (1999) anser däremot att risker kopplade till miljön har 
hamnat inom en statlig administrering av ekologi. Han återknyter 
till Foucault avseende hur kroppen på individuell nivå disciplineras 
och hur kroppar på aggregerad nivå vitaliseras. Luke spårar inte 
nämnvärt hur en subjektifiering sker i statens strategier för att sä-
kerställa mänskligt och icke-mänskligt liv, utan han nämner endast 
i förbifarten att ett personligt ansvar åkallas och att en moral på 
kollektiv nivå adresseras (Ibid: 122). Däremot illustrerar han väl 
hur tal om en miljöproblematik har följt i spåren av kalla kriget 
och lindats in i tal om jobbskapande, teknisk utveckling och ökad 
tillväxt (Ibid: 123). Här blir så kallad ”grön regementalitet” i en-
lighet med Luke mer av en maktutövning som är starkt förankrad 
i amerikansk statlig intervention, utan någon detaljrikedom om 
hur det statliga decentraliseras genom en produktiv form av makt, 
om den nu gör det. Rutherford pekar i samma bok på hur bio-
makt, med sin biologisering av liv och kroppar, blir till biopolitik 
med hjälp av kunskap om miljöproblem som en normaliserande 
plattform, där människa sammanförs med ekonomiska lösningar 
i kopplingen mellan risker och säkerställande (1999a:41-43). Han 
visar hur diskurs om miljö visualiserar en mängd generella risker 
vilka föder medvetna politiska beräkningar, eller så kallade ”pro-
gram för styrning” (Ibid:59, egen översättning). Ewald verkar gå yt-
terligare ett steg längre, då han anger att risk har blivit ett verktyg 
för att undersöka “value of values”, såsom ett sätt att mäta, utvär-
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dera och förenkla samt föra fram agerande i samhället (2000).  
En syn på risk såsom delaktigt i en samhällsorganisering, som 

ett ledord för styrning och förfining av politik, införlivas i den 
analytiska linsen för denna avhandling (se Gordon 1991: 39-41, 
45 för en genomgång av hur risk har konstituerats och bidragit till 
olika former av styrning under 1800-talet och 1900-talet). Jag ser 
på klimatrisker som en “teknologi för styrning”, dvs. ett instru-
ment som gör det möjligt att ta reda på vad staten behöver och 
inte behöver göra för att skydda människor, och som möjliggör en 
spridning av säkerställande aktiviteter till olika fästpunkter, exem-
pelvis familjen, i det som ständigt återskapas som det sociala (jfr. 
Rose 1999b:217). Studier som ägnar sig åt att spåra användningen 
av risk på detta vis, intresserar sig för hur risk införlivades i tankar 
om organisering av det sociala som föddes under 1800-talet (Rose 
1999a:246). Den mentalitet som idag anses föreligga i västerländ-
ska länder avseende användningen av risker för en effektivisering 
av maktprocesser, en maktspridning där var och en ska säker-
ställa sig själv, benämns neoliberalism eller “avancerad liberalism” 
(Ibid:137-166). Som en neoliberal teknologi för styrning produce-
rar diskussioner om risker subjekt som införlivas i en styrning ge-
nom att vi erbjuds att säkerställa det egna livet genom att betrakta 
det egna livet. Risker öppnar upp för hur vi kan se på oss själva vid 
en viss tid och inom en viss kontext, vilket samtidigt öppnar upp 
för ett medskapande till hur vi kan se på oss själva. Den självstyr-
ning som krävs för att var och en ska klara av att säkerställa det 
generella sätt att leva på som eftersträvas av en neoliberal samhälls-
ordning, där vi är “skyldiga att vara fria” (Rose 1999b:217-232), 
odlas på så vis fram genom prat om risker, särskilt i mediala fram-
ställningar (Rose 1999a:247). Detta anknyter till regementalitet, 
vad styrning har en blick för, hur styrning möjliggörs och vad dess 
strategier och tekniker får för effekter.  
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2.2   Regementalitet som  
metod och teori

De verk som kom att handla om styrningsmentalitet, eller gouver-
nementalité, skrev Foucault mot slutet av sitt liv. Gouvernementa-
lité är en sammandragning av verbet “att styra” och substantivet 
“mentalitet” (Gustavsson & Hörnqvist 2003). På engelska har teo-
rin därför benämnts “governmentality”. I denna avhandling kom-
mer jag däremot att värna om det svenska språket och använda 
mig av den svenska översättningen “regementalitet” (Ibid). Enligt 
författarna anspelar detta begrepp samtidigt på “styrning, regering, 
mentalitet och rationalitet”1. Det ska därför inte förväxlas med 
regemente och militärisk disciplinering. Regementalitet visar även 
hur begreppen styrningsmentalitet och styrningsrationalitet går in i 
varandra och ibland används för samma sak. I mer vanliga termer 
kan det vara lättare att se regementalitet som föränderliga tips för 
föränderlig politisk rationalitet, som en fortlöpande produktiv 
makt som gör vissa tekniker för styrning mer möjliga än andra. I 
begreppet regementalitet ingår således ett belysande av hur guid-
ning för styrningsformer utvecklas över tid. Med sitt undersökande 
av styrningsformer och sitt bagage av historisk samhällsutveckling, 
fyller regementalitet således funktion både som metod och teori, 
det är ett teoretiskt perspektiv som erbjuder en analytisk lins.

Hur kan man då närma sig en analytisk lins med hjälp av rege-
mentalitet? Ett sätt att börja är att följa hur Foucault i sin föreläs-
ningsserie “Samhället måste försvaras” (1997/2008), vid Collège 
de France (1975-76), visade hur regementalitet uppkom genom en 
problematisering av maktformer som växte fram från 1400-talet 
och framåt. Han visar hur styrningskonsten som avhandlades i en 
mängd skrifter, exempelvis av och mot 1400-talets Machiavelli och 
skriften “Fursten” (1958/1988), främst ägnades åt hur en suverän 
territoriellt intresserad mentalitet avseende makt över död, under 
1700 och 1800-talet vände mot ett intresse för att främja liv, för 
att säkerställa det egna samhället. Eftersom den suveräna maktfor-
men med lätthet kritiserades av folket, möjliggjordes en styrnings-
form vilken “regementaliserade” staten (jfr. Foucault 1978/1991). 
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Styrningen är därför inte längre till för staten, staten har tappat 
sin form som föreställande en enhet av makt utifrån vilken en 
samhällsorganisering kan ske. Staten undgick kritik mot sina suve-
räna makttekniker genom att styrningens blick vändes mot att bli 
till för befolkningen, systematiserades i relation till problem hos 
befolkningen och ställdes till deras tjänst och erbjöds dem. En ny 
produktiv maktform spred på så vis ut statens uppgifter, nyskapade 
maktrelationer och effektiviserade maktens utövande (Ibid:102ff 
även citerat i Darier 1999a:22)

1.  The ensemble formed by the institutions, procedures, analyses and reflec-
tions, the calculations and tactics that allow the excercise of this very spe-
cific but albeit complex form of power, which has as its target population, 
as its principal form of knowledge political economy, and as its essential 
technical means apparatuses of security.

2.  The tendency which, over a long period and throughout the West, has 
steadily led towards the pre-eminence over all other forms (sovereignty, 
discipline, etc.) of this type of power which may be termed government, 
resulting, on the one hand, in the formation of a whole series of speci-
fic governmental apparatuses, and, on the other, in the development in a 
whole complex of savoirs.

3.  The process, or rather the result of the process, through which the state 
of justice of the Middle Ages, transformed into the adminitrative state 
during the fifteenth and sixteenth centuries, gradually becomes ’govern-
mentalized’.

Den guidning av maktens utövande som Foucault belyser vände 
således blicken mot populationen som en tillgång, vars liv kunde 
främjas, säkerställas genom heterogena element, sammanfogade 
av “institutioner, procedurer, analyser och reflektioner” (Ibid egen 
översättning). “Government”, vilket översätts till “styrning” på 
svenska, blev i det västerländska samhället det mest dominerande 
sättet att utöva makt på. Det som styrningen ovan sägs ha som sitt 
mål är “befolkningen”. Genom biopolitik, en politik som har till 
uppgift att administrera livsprocesser, så kan styrning ledas genom 
dessa processer (Dean 2010:117), där kunskapssökande om befolk-
ningen är en maktutövning. Biopolitik förenklar således för styr-
ning av liv och leverne med nya tekniker, mekanismer och taktiker 
för “allas väl” (Foucault 1978/1991:100). 
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Styrning kopplas i citatet ovan till “apparatuses of security”; 
som en samling diskurser, institutioner, formande av det materiella, 
lagar, administrativa åtgärder samt vetenskapliga, filosofiska och 
moraliska ställningstaganden som inte är enhetliga, men som trots 
det förs samman och fås att hänga ihop. Det som skapar relatio-
nerna mellan de heterogena elementen är själva “apparaten”. Det 
slutar inte här, utan Foucault anger sedan hur apparaten svarar på 
ett särskilt angeläget behov. Därefter tillägger han att apparaten 
inkorporerar ett maktspel, där kunskap både kommer utur appara-
ten samtidigt som kunskapen betingar apparatens uppkomst. Med 
den avslutande meningen: “This is what the apparatus consists in; 
strategies of relations of forces supporting, and supported by, ty-
pes of knowledge.” (Gordon 1980:194-196, även citerad av Hall, 
i Wetherell et al. 2005:75). Apparaten för säkerställande, som den 
kan kallas på svenska, öppnar upp för de vetenskapliga och sociala 
undersökningar som företas, där allt eftersträvas som möjligt för 
kartläggning (Hultqvist & Petersson 1995:17). 

I “Security, territory, and population” sammanför Foucault 
(1997) den politiska idén om befolkningen som liberalt ska upp-
muntras till vitalitet, med frågan om hur man kan försäkra sig 
om en möjlig reglering av den. Det vill säga, biopolitik eskalerar 
med liberalismen som den domän där styrning ska företas och där 
styrningens mål blir vitaliseringen villkorad under indirekt statlig 
inblandning. Foucault visade vidare i “government of the living” 
(Foucault1980/1997) hur denna vitalisering under frihet utveck-
lades med moderniseringen. Från kristendomens omdanande, 
kunde en sekularisering av dess pastoralmakt lansera tekniker och 
procedurer för att forma den egna arten genom “styrning av barn, 
styrning av själar och medvetanden, styrning av hushåll, av en 
stat, eller av sig själv” (Ibid:81). Styrningen av sig själv behandlar 
Foucault även mer separat såsom ett filosofiskt fält som historiskt 
befunnit sig mellan pedagogiska institutioner och politisk styrning 
(Foucault 1997/2008:89). Ur en tidigare filosofisk idé om en om-
sorg om sig (Foucault 1984/1987) föds det därför tekniker för att 
sköta sig själv, där styrning blir ett utövande på möjligt agerande, 
“conduct of conduct” (Gordon 1991:2), genom hjälp till att göra 
livsval och därmed förankra sig själv i mål och mening med livet 
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(Dean 2007). Denna styrningsrationalitet brukar betraktas som 
neoliberal, då den fostrar den självreflexiva och självstyrande in-
dividen (Ibid). Dagens former av styrning handlar därför om hur 
vi erbjuds vissa sanktionerade relationer till oss själva, exempelvis 
genom kunskap om klimatförändring. 

Avancerad liberalism
Regementalitet som sättet att styra på, tar numer en ökad styrbar-
het i anspråk, vilken kommer sig utav att maktutövningen libera-
liserats och decentraliserats (Hultqvist & Petersson 1995:25). Den 
förutsätter att de styrda är aktiva av egen vilja, deras frihet ska 
användas (Burchell 1991:119). Detta teoretiserande kommer sig av 
att Foucault framförallt intresserade sig för hur liberalismen verka-
de utvecklas med en mentalitet mot alltmer självreglering, ett av-
lägsnande från statlig direkt intervention, mot en indirekt “styrning 
på avstånd” (Rose 1999b:10 egen översättning). Genom styrningen 
på avstånd, som självregleringen för fram och förs fram av, har 
ekonomiska funktioner blomstrat. En så kallad “fri marknad” har 
därmed kunnat konstrueras utan att direkt statlig reglering behöver 
ingripa så fort en vara ska utbytas. Styrningen sker i stället genom 
att skapa policys som organiserar framväxten av en marknad och 
försörjer den med rätt saker för att den ska fungera. Rose illustre-
rar den avancerade liberalismens funktioner såsom att den fördelar 
maktutövningen mellan marknad, familj, samhälle och individ, 
genom att fördela uppgifter mellan en politisk apparat, organisa-
tioner, företag och medborgare (Rose 1999a:139f). Det är en form 
av organisering som går bortom direkt partipolitisk liberal ratio-
nalitet och vars maktfördelning har banat väg för en globalisering 
av ekonomin, beroende av såväl lokala som globala ekonomiska 
utbyten. Mekanismerna för denna globalisering har kunnat löpa 
fram genom att krafter låtits verka via styrningen på avstånd. Rose 
menar inte att detta är en regression till liberalismen som fanns 
under 1800-talet. Inte heller ska det betraktas som ett återupprät-
tande av “laissez faire” (se ex. Gordon 1991:14-27 för en genom-
gång av begreppets olika status genom tiderna), utan just ett nytt 
sätt att styra på som kan kallas avancerad liberalism. Denna form 
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av styrning ska inte heller betraktas härstamma ur det ekonomiska 
området, utan ur en organiseringsprincip för samhällsordningen, 
som eftersträvar nöjda medborgare som reciprokt har säkerställts 
genom att styrningen följer i nya banor som ekonomiska processer 
tillåter. Medborgaren blir i denna form av styrning inte längre del 
av en kollektiv kropp, exempelvis en välfärdsstat, utan ska säker-
ställa sig själv genom frihet att välja mellan en mängd alternativ på 
en marknad (Rose 1999b:230).

Öhman (2007:55) ger denna styrningsmentalitet stor rättvisa 
då hon beskriver den i sin avhandling om undervisningspraktik i 
skolgymnastiken såsom; “en mentalitet i den liberala demokratin 
där individerna förväntas göra sig till objekt för styrning, och inte 
som en enkelriktad utövning, där någon får någon annan att göra 
det som den annars inte skulle ha gjort.” Detta leder i sin tur vidare 
till produktionen av det neoliberala subjektet, vilken kan riktas, 
ofta i anknytning till något förförande, såsom just en idé om “fri-
het”, en plikt att utöva sin frihet, exempelvis genom konsumtion 
(Rose 1999a:87). För att en viss riktning ska kunna anslås genom 
en indirekt styrning på avstånd, skapas kunskap om medborgarens 
så kallade attityder och ambitioner; hur denna ser på sig själv, för-
håller sig till sig själv, vad den har för mål och önskningar (Rose 
1999b:10). Med kunskap om subjektet går det att närma sig följ-
samhet och bejakande, för att en självman friktionsfri och effektiv 
styrning ska kunna upprättas genom subjektets medskapande. Här 
kan man således tala om att styrningen samverkar med en pro-
duktion av subjektets begär och vad det finner njutning i. Däremot 
betyder det inte att styrningen lyckas upprätta en klockren länk 
till subjektet. Snarare bygger den ständigt upp nya tekniker (ex. 
självregistrering) för att finna svaga punkter, de fall och avvikelser, 
där dess rationalitet inte fungerar såsom ett införlivande av den 
motsträviga medborgaren. Styrningen lanserar på så vis ständigt 
tekniker som inte får den funktion som dess logik förutspår (Miller 
& Rose 2008:35), eftersom makt är produktiv genom vår förmåga 
till motstånd (frihet).

Från “Samhället måste försvaras” (Foucault 1997/2008) lär 
vi oss att den fruktade antagonistiska medborgaren är samhällets 
fiende nummer ett. De underliggande maktrelationerna som Fou-
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cault visade med sin exposé av biopolitiken och dess effekter finns 
därför närvarande även i maktutövning inom avancerad liberalism. 
Den medgörliga medborgaren skapas idag genom vokabulär så-
som; dialog, självständighet, fritt val, frihet under ansvar, identitet, 
entreprenör, aktiv och engagerad, för att nämna några relativt ytligt 
figurerande neoliberala attribut. Dessa attribut eller nyckelord är 
viktiga för att en avancerad liberal samhällsorganisering ska kunna 
spridas på ett effektivt sätt. 

Detta har även konsekvenser för hur individen studeras inom 
regementalitet som teoriram. Individen behandlas inte som aktör, 
utan som form- och styrbart subjekt som i olika empiriska material 
fostras till just medstyrande. På denna subjektets nivå analyseras 
hur tekniker för relationer till sig själv underlättar för en självregle-
ring. Det är en analys av de sätt varpå vi får hjälp, genom beskriv-
ningar och kriterier, att sköta våra kroppar och själar, för att uppnå 
någon slags frälsning eller positivt infriande (Rose 1999b:11). Det 
jag ämnar undersöka är därmed hur formandet av en självstyrning 
kan ta uttryck under en upplevd frihet att agera utefter sätt som 
andra erbjuder oss. I detta ingår en analys av hur aktivitet och 
självständighet anammas, samt hur exempelvis konkurrenskraft an-
vänds som en kanal för styrningen mot en till synes självklar vitali-
sering av populationen, samtidigt som de icke aktiva, icke självstän-
diga och icke konkurrenskraftiga sätten att leva på uppdagas och 
exkluderas. Ur ett kritiskt perspektiv kommer jag även att belysa 
hur denna implicita separering av människor får konsekvenser för 
hur vi kan betrakta varandra och oss själva, hur institutioner byggs 
upp och hur praktiker växer fram för att sköta olikheter samt kon-
struera det normala, eller till och med ideala, genom att jämföra 
normaliteter eller kategorier av människor mot varandra.
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Regementalitet som kritisk lins
Styrningens intresse för populationen som accelererade under 
1800-talet och grep tag i människan som levande varelse (Foucault 
1997/2008:217) kan få oönskade konsekvenser. Den forna suve-
räna makten att döda eller låta leva omvandlades nämligen till att 
främja liv och låta döda (Ibid:218). Det vill säga, den form av liv 
som hamnar inom ramarna för definitionen av det vitala, gör detta 
genom att skydda sig självt mot det liv som faller utanför ramarna 
för det vitala. Forna raskrig förvandlades således till ett upprätthål-
lande av den egna rasen, en slags internpolitisk rasism, en fortsätt-
ning på krig med andra medel. En vitalisering av visst liv, innebär 
därmed fortfarande ett dödande av annat liv, metaforiskt eller med 
brutalt våld. Exempel på detta finns från mitten av 1900-talet i en 
omvandling av administrationen av kolonier (Duffield 2007), inom 
Skandinaviska liberal-demokratiska staters rashygieniska praktik 
av sterilisering (Dean 1999:132) och senare genom liberala sam-
hällens krig mot terrorism (Reid 2006). Med detta ambivalenta 
försvarande av vissa livsformer, och utplånande av andra, har den 
västerländska samhällsorganiseringen och regerandet fortlöpt med 
liberalismens och neoliberalismens framväxt (Foucault 1997/2008). 

Denna syn kan verka pessimistisk, men Foucault utarbetar i 
sina senare texter ett alternativ, där han försöker frånkoppla frihet 
från dessa ramar, och öppna upp ett politiskt utrymme “between 
self and self”, där frihet är relaterat till nutidens syn på vad frihet 
är, transformerat till ett utövande av frihet som kan betraktas som 
“estetiskt”, där medborgaren försätts utanför inramningen av 
frihet, till ett annat analytiskt plan (se ex. Bell 1996). Denna mer 
optimistiska syn på maktrelationer anknyter således till att frihet 
alltid finns närvarande i maktutövning, makten är som relationell 
en föränderlig frihetsutövning. Där subjektet som medvetet om sin 
frihetsutövning, ofrånkomligen återupprättar nya maktrelationer 
genom språkande, kanske utifrån förändrade problemformulering-
ar vilket ometablerar (makt/subjekt)positioner.
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2.3  Frågor och analysverktyg
För att sammanfatta teoriramen och transformera den till en analy-
tisk lins, så ser jag regementalitet som ett överordnat historiskt 
tema vilket forskaren kan ställa in siktet på (Hultqvist & Petersson 
1995:26f). Regementalitet som teori, ofta sammanbunden med en 
genealogisk metod, kan användas för att ställa frågor till materia-
let: Hur konstrueras problem och hur presenteras lösningar? Hur 
skapas utrymmen för styrning? Hur fördelas uppgifter för makt-
utövning? Dessa frågor är kopplade till begreppet “technologies of 
government”, hur styrning språkligt representerar och intervenerar 
(Miller & Rose 2008:32). “Teknologier för styrning” försöker att 
översätta idéer till verklighet, med en förändring av saker, skeen-
den och människor i sikte (Ibid). Inom klimatförändring går detta 
att studera genom att analysera hur exempelvis en idé om en grön 
stad artikuleras. Hur motiveras en förändring som nödvändig eller 
eftertraktansvärd och vad ska förändringen bestå i? Hur beskrivs 
maktutövning som möjlig och vilka olika organ eller auktoriteter 
främjas att utöva makt? Hur skapas nya maktrelationer och hur 
omformas de genom en mängd olika fästpunkter (Ibid:63)? Hur 
begripliggörs praktik på nya sätt och hur bemyndigas medborgaren 
att utföra dessa?

Vilka tekniker används för intervenering? Där teknikerna för 
styrning kan bestå i inskriptioner, beräkningar, namngivande, eva-
luering, sammanställningar och undersökningar, liksom formandet 
av statistiska register och viss arkitektur (Ibid:32). Vilka makt-
effekter har detta? Där en typ av effekt handlar om vilken slags 
subjekt som eftersträvas med styrningens målsättning. Det vill säga, 
hur görs individer öppna för att styra sig själva i en viss riktning? 
Vilken slags subjekt förutsätter styrningen? (jfr. Fejes 2006:18;Fou-
cault 1984/2002:86). Vilka självtekniker erbjuds för att uppnå 
vilken självreglering? Där självtekniker hjälper subjektet att instru-
mentalisera de sociala aspekter som styrningen problematiserat 
(Miller & Rose 2008:51f). Där självtekniker kan handla om att 
erbjudas möjligheter till att bekänna, skriva självporträtt, registrera 
sina aktiviteter i en databas – för att få hjälp att reflektera över sig 
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själv som subjekt. Detta sträcker sig till idéer om vilken “etisk sub-
stans” som individen specifikt ska arbeta med. Det vill säga, “hur 
individen bör göra den eller den delen av sig själv till huvudämne 
för sitt moraliska uppförande” (Foucault 1984/2002:26).

Att undersöka hur en styrningsmentalitet tar form, hur dess 
rationalitet uttrycks, hur dess idéer ska bli verklighet genom tek-
nologier för styrning, och hur detta ger upphov till nya sätt att se 
på sig själv, blir därmed en analytisk lins för forskaren. Jag kopplar 
samman detta med mitt syfte att undersöka hur kunskap om kli-
matförändring spridits ut, etablerats samt möjliggjorts genom olika 
fästpunkter. Framförallt är jag intresserad av att diskutera styrning 
i relation till ett säkerställande av risker då det samverkar med tek-
niska artefakter och ekonomiska processer.

Från risker till styrning
Avseende mitt syfte att i analysen framförallt spåra klimatrisker 
och säkerställande, så kan risker betraktas ge upphov till vidare 
konstruktioner av mer detaljerade problem, “problemkonstruktio-
ner” (Gustavsson & Hörnqvist 2003), vilka efterfrågar och riktar 
förslag på lösningar och därmed öppnar upp för olika former av 
styrning (Miller & Rose 2008:61). “Problemkonstruktionen är då 
lika betydelsefull som problemlösningarna” (Gustavsson & Hörn-
qvist 2003), eftersom problemkonstruktionen avgör på vilket sätt 
samt hur något blir styrbart. Detta hur, i hur något blir styrbart, 
avgörs enligt författarna av det som kallas “styrningsrationalitet”. 
Styrningsrationaliteten är det som sammanfaller mellan olika typer 
av problemkonstruktioner och lösningar. Viktigt i detta samman-
hang är att problemkonstruktioner som föds ur säkerställande av 
klimatrisker, kan anta generell form. För att belysa detta generella 
drag, så anger författarna problematiseringar kring brottslighet och 
arbetslöshet som givandes upphov till en rationalitet tillsammans 
med brist på ansvar och eftersökande efter ansvar. Denna problem-
konstruktion av ansvar och ansvarssökande, tycker jag mig även 
kunna se i samtal kring klimatförändring, där var och en erbjuds 
att reflektera kring sitt ekologiska fotavtryck. På så vis finns det en 
gemensam aspekt i styrning kring både brottslighet, arbetslöshet 
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och klimatförändring. En undersökning av hur problematiseringar 
görs, visar vilka maktrelationer de bygger vidare på samt förstär-
ker eller försvagar. Beroende på tid, plats och empiriskt material så 
skiljer sig alltså styrningsrationaliteterna från varandra, de är kon-
tingenta (jfr. Barry et al. 1996:5), de är förändringsbara och kunde 
ha fungerat på andra sätt.

Beroende på vilken kunskapsproduktion som spåras, så visar sig 
även organiseringen av olika maktformer; suveränitet, biopolitik, 
disciplinering och exempelvis avancerad liberalism. Eller, dessa kan 
betraktas som olika praktiker för maktutövning, som element i en 
regim av praktiker som omformats, där de är byggstenar som his-
toriskt kar kommit att vara beroende av varandra men med tiden 
förändrats i relation till varandra samt monterats ihop på nya sätt 
(jfr. Dean 2010:40). Hur skiften i möjlig organisering av maktre-
lationer ser ut kan därför spåras i hur det talas om saker och ting; 
i texter från statliga myndigheter, i media, hemma vid matbordet 
eller på jobbet under kafferasten. “Styrning har en diskursiv karak-
tär”, där styrning och språk konstituerar varandra (Miller & Rose 
2008:29f).

Genealogisk diagnostik 
The ethos of analytics of governmentality is very different from 
that of sociologies of governance. First, analyses of governme-
ntalities are empirical but not realist. They are not studies of 
the actual organization and operation of systems of rule, of the 
relations that obtain among political and other actors and or-
ganizations at local levels and their connections into actor net-
works and the like. Instead, their role is diagnostic rather than 
descriptive: they seek an open and critical relation to strategies 
for governing, attentive to their presuppositions, their assump-
tions, their exclusions, their naiveties and their knavieries, their 
regimes of vision and their spots of blindness.

(Rose 1999a:19)

Rose påpekar att regementalitet inte är något som man finner 
bakom statens pelare, utan den fungerar spridd i samhället genom 
brevbärarens leverans, läraren som lyssnar till en elevs uppläsande 
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och alla inspektionsorgan, från hälsovårdsmyndigheter till mil-
jödomstolar (Rose 1999a:48). Det är genom att fokusera sådana 
perifera händelser och idéer som forskaren kan inta en mer diag-
nostisk inställning snarare än en strikt kartläggande. Detta liknar 
till viss del genealogiska studier i Hultqvist och Petersson (1995). 
Enligt dem så används genealogin till att studera hur kunskapsbild-
ning och makt hänger samman genom “teknologiska program för 
styrning och reglering av människors beteende på såväl mikronivå 
– institutionella program inom skolans, socialvårdens, psykiatrins 
och sjukvårdens områden – som på makronivån i form av över-
gripande välfärdsstatliga program vilka riktas mot befolkningen 
i dess helhet” (Ibid:25). Denna typ av spårning är inte det lättaste 
att åstadkomma i vetenskapliga kontexter som är inrättade under 
krav på en annan slags stringens. Exempelvis skiljer inte den diag-
nostiska genealogiska metoden på det som vanligtvis betraktas som 
olika analytiska nivåer. Därav ska inte heller nivåer upprättas, om 
intresset är att studera nutida förhållanden och inte endast någon 
specifik enhet, aktör eller ett avgränsat problem. Denna problema-
tik angränsar till Foucaults syn på individen. 

Subjekt
Ett besvärligt begrepp i min beskrivning av regementalitet är “sub-
jekt”. Foucault (1980:117) beskrev hur man måste göra sig av med 
det “konstituerande subjektet” och snarare se på hur subjekt och 
subjektifiering växer fram.  Foucault skriver i “Samhället måste för-
svaras” att: “individen är en makteffekt och på samma gång, i den 
mån den är dess effekt, reläet: makten passerar genom den individ 
som den själv har skapat” (1997/2008:43). Här återkommer synen 
på makt som produktiv, där subjektet blir del i en skapande pro-
cess. Öhman (2007) elaborerar kring detta som ett exempel på hur 
makt kan ses som produktiv, eftersom kunskap och subjekt uppstår 
gemensamt genom diskurs. Den skapande processen betraktas som 
diskursiv vilken erbjuder olika system för det sägbara och görbara, 
som vi introduceras i. Denna kontingenta process är under stän-
dig rörelse och förändring, men avgör även hur människan kan 
orientera sig, se på sig själv, och vad hon kan reagera på. Medan 
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den så kallade tidiga Foucault ofta sägs ha decentraliserat män-
niskans medvetenhet och förhöll sig till individen som “drabbad” 
(Sarup 1989:2), exempelvis i “Övervakning och straff” (Foucault, 
1975/2003), så sägs den senare Foucault ha ägnat sig mer åt sub-
jekt som närvarande produktiva fordon för makten. Detta är dock 
omtvistat, där olika post-Foucaultianska falanger intar motstående 
retoriska positioner i förhållande till makt, för att med olika am-
bition förändra samhället politiskt. Däremot är man överens om 
att Foucault ständigt sätter subjektet i relation till beskrivningar 
av stora historiska och politiska förändringar och samhälleliga 
transformationer (Mills 2003:17). Skillnaden ligger således i hur 
forskaren själv ser sig som en del i sådana transformationer eller 
ställer sig utanför och ”tittar på”. Avseende min egen position till 
dessa ibland politiskt kontradiktatoriska post-Foucaultianska spår 
så finner jag dem olika användbara beroende på empirisk kontext. 
Jag anser således att det finns viktiga poänger att göra genom att 
förhålla sig mer eklektisk till den post-Foucualtianska litteraturen, 
trots att detta kan kritiseras avseende stringens. Min position är 
således att bejaka alternativa läsningar av viss empiri och ibland 
jämföra dem mot varandra.

För att återgå till subjekt, så behöver det däremot inte tillskrivas 
en viss individ, utan snarare ser jag subjekt som konstruktioner av 
möjliga sätt att se på människan och på sig själv. Sagan om Törn-
rosa producerar enligt detta synsätt Törnrosa som ett objekt som 
ska räddas, vilket möjliggör för en läsare att tänka på sig själv som 
någon som kan komma att räddas eller som ska rädda. På liknande 
vis kan man analysera vilken typ av politiskt subjekt som åkal-
las i en film av exempelvis Al Gore. Detta kan även anknytas till 
“subjektposition”, där diskurs positionerar människor (Wetherell 
2001a:23). Subjektpositioner kan erbjudas, exempelvis genom att 
locka någon att göra en viss handling eller självbekännelse, genom 
vilken en ny position att tala ifrån kan erhållas. En individ kan 
exempelvis komma att tala utifrån positionen ”miljövän” i ett visst 
sammanhang, och utifrån positionen ” omtänksam pappa” i ett an-
nat, beroende på vad den omkringliggande kontexten tillåter eller 
till och med betvingar med våldsam inskription.
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Kritik mot makt som produktiv
I spåret av de post-Foucaultianska studier som företagits riktas 
även en kritik mot det maktförhållande som regementaliteten an-
ses anta (Barnett 2005). Författaren poängterar att med Foucaults 
regementalitetsperspektiv och neoliberalismen erhålls endast en 
muterad statsmakt i form av mikrostyrning för makroändamål 
(Ibid). “In this elision of discipline and governmentality, Foucualt´s 
authority is invoked to refine a story that continues to present the 
reproduction of power-relations as a matter of social control.” 
(Ibid). Kritiken må vara välformulerad och välriktad, men den 
borde kunna bemötas både genom att variera empiri mer än vad 
tidigare studier inom regementalitet har gjort, samt återgå till Fou-
caults filosofiska kärna i själva analysen. Exempelvis säger sig Bar-
nett sakna minoriteters diskursiva skapande vilket går att jämföra 
med Foucaults “Övervakning och straff” (1975/2003) där åtskilliga 
exempel på individers och mindre gruppers (minoriteters) revolte-
rande ges. Dessutom finns det i synen på makt som produktiv en 
ständig skörhet närvarande i det diskursiva verklighetsskapandet, 
dess förändringsbenägenhet och förmåga att med singulära artiku-
lationer ta nya vändningar. Med detta sagt kommer vi närmare en 
diskussion om det spretiga begreppet ”diskurs”.
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2.4  Diskursiv konstruktion
Som utgångspunkt till diskurs och diskursanalys brukar Saussures 
indelning av språk i “langue”, språk som struktur, och “parole”, 
språkanvändning som en kreativ yta, anges (se ex. Hall 1997:33-
34). Ett viktigt arv efter Saussure (1857-1913) är hans slutsats 
om skillnaders betydelse: “in language there are only differences” 
(1966:120).

“Wheter we take the signified or the signifier, language has 
neither ideas nor sounds that existed before the linguistic sys-
tem, but only conceptual and phonetic differences that have 
issued from the system. The idea or the phonetic substance that 
a sign contains is of less importance than the other signs that 
surround it”. 

(Saussure, 1966:120)

“Signifier” beskrev Saussure som den form som kopplades till ett 
visst koncept “signified”, där relationen mellan dessa betraktades 
ha byggts upp historiskt men ständigt förändras (Hall 1997:31; 
Jorgensen Winther & Philips 2000:16). Därefter kom “den språk-
liga vändningen” under 1930-talet som en fortsättning på fenome-
nologers sammanförande av objekt och subjekt, ett anti-psykolo-
giserande av människans erfarenhetsvärld och en decentralisering 
av människan som subjekt (Deetz 2003). Med den språkliga vänd-
ningen kom språket inte längre att betraktas som ett färdigt och 
avgränsat system; speglandes en verklighet; utan som social prak-
tik, handling, aktivitet; producerandes verklighet (jfr. Börjesson & 
Palmblad 2007:10; Kress 2001:29). Gränsen mellan ”langue” och 
”parole” upplöses därmed (Jorgensen Winther & Philips 2000:17). 

Analys av språkande i formen av “diskursanalys” är däremot ett 
sammelsurium av olika tillvägagångssätt med ett gemensamt områ-
de för undersökning, nämligen hur en del av världen görs begriplig 
för oss. Wahl beskriver hur “Diskursanalys blir till diskursanalyser” 
(Whal 2006:21) och flera jämförelser mellan olika slags diskurs-
analyser finns att tillgå (se ex. Fairclough 2001:1-12; Jorgensen 
Winther & Philips 2000; Neumann 2003; Potter et al. 1990)
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Olika positioner ger sina förslag och försöker också i viss mån 
att erövra begreppen ”diskurs” och ”diskursanalys” med just 
sina definitioner. Men för ögonblicket kan vi säga att en dis-
kurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 
utsnitt av världen).

(Jorgensen Winther & Philips 2000:7 kursivering i original)

Det finns därmed skilda tillvägagångssätt för att göra en så kallad 
diskursanalys, där olika synsätt avgör vad analysen fokuserar på. 
Det går att finna studier som har ägnats åt allt emellan det som 
kallas för “stora diskurser” (“Grand Discours” eller “Diskurs” med 
stort D) och det som kallas diskurser med litet d (Alvesson & Kär-
reman 2000), samt rena konversationsanalyser med etnometodolo-
giska grundprinciper (se ex. Francis & Hester 2004). Om vi vänder 
oss till Foucault, så resonerar han (2002:17) snarare kring Canguil-
hems analyser där “ett begrepps historia” inte bara är en berättelse 
om begreppets “förfining, ökande abstraktion och rationalitet”, 
utan även en berättelse om “de olika fält där det uppstår och får 
giltighet” (Ibid). Detta går att koppla till hur Foucault i “Samhället 
måste försvaras” (Foucault 1997/2008) talar om maktrelationer 
som grundläggande för diskurs och hur han senare talar mer om 
subjektet som införlivat i diskurs och därmed medskapare av dessa 
maktrelationer. Med regementalitet som analytisk lins väljer jag 
därför att betrakta små diskurser och stora diskurser som reciprokt 
formade, de är med andra ord beroende av varandra (jfr. Öhman, 
2007). Allt språkande betraktas därmed som del i en ständig för-
ändring, där en historicitet prioriteras, varmed representationer 
blir att betrakta som kontingenta, de ”kunde ha varit annorlunda” 
(Jorgensen Winther & Philips 2000:11).

Föregångare på området för diskursanalys var bland annat 
Austin och Searle med sina “talakter” (Potter 2001:43f). Men de 
var framförallt intresserade av hur mottagaren förstod en talakt 
(Dreyfus & Rabinow 1983:46), ett arv som är aktivt inom det litte-
raturvetenskapliga spåret, inom kommunikationsteori samt på sina 
ställen även i kritiska perspektiv inom organisationsteori (se ex. 
Putnam & Cooren 2004; Taylor & Robichaud 2004). Searles och 
Austins fokus på förståelse hos mottagaren intresserade däremot 
inte Foucault som hellre resonerade kring hur utsagor har olika 
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sanningsvillkor beroende på andra, omgivande utsagor (Dreyfus 
& Rabinow 1983:45ff). Därför betraktas inte en utsaga enbart 
som ett påstående eller ett uttalande, utan en utsaga kan till och 
med vara en karta som visar ett geografiskt område, eller en bild 
på en skrivmaskin som visar hur tangentbordet är standardiserat 
(Ibid:45). Språkande i formen av utsagor som avbildningarna ovan, 
studeras sålunda som diskurser för att de konstituerar vår verklig-
het (Wetherell 2001b:4).

Begreppet diskurs kan beskrivas vara; ett sätt att tala om saker 
så att de blir begripliga genom ett visst sammanhang. Eller, som 
ett formaliserat tal, som följer ett visst system för formering, en 
specifik samtalsordning, (Foucault 2002:133f). Diskurs är även det 
som inte sägs, som avgränsas av normer, åtbörder, beteenden och 
förväntningar och föreställningar. “Diskursen är helheten av de 
avgränsade och avgränsande betecknanden som passerar genom 
de sociala relationerna” (Foucault 1994/2008:181). I stället för 
att definiera diskurs till att vara något, så kan det vara lättare att 
studera diskurs genom att behandla det som något som (ut)gör och 
möjliggör. Diskurs producerar, konstituerar, inkluderar samt exklu-
derar i en ständigt pågående föränderlig process. Med det menas 
att genom språkande får vi reda på, både vad materiella ting får lov 
att betraktas som, samt vad för slags känslor som finns att tillgå. 
Diskurs kreerar således vissa saker och inte andra, vilka då förblir 
utanför vår begreppsvärld. En diskursanalys fokuserar därför hur 
saker och ting begripliggörs och vad det får för effekter. Effekterna 
är det som följer av inkluderandet och exkluderandet i form av 
normer och normskapande, undersökning av normer och jämfö-
rande av normalitet. Språket som diskursens födkrok, språk som 
process, diskursens möjlighet att forma normer (jfr. Schiller 2009), 
normernas anknytning till etablerande av sanning och handlingsut-
rymme, ser jag som diskursiv konstruktion. En analys av språkliga 
konstruktioner på meningens nivå, belyser därmed gränserna för 
det sägbara och tänkbara på en mer generell nivå. 

En vanlig utgångspunkt i diskursanalyser i Foucaultiansk anda 
är antagandet att det finns en begränsad repertoar av både berät-
telser och tolkningsramar som är historiskt, kulturellt och genre-
mässigt satta (se ex. Börjesson & Palmblad 2007; Lilja 2009), där 
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diskurs både gör saker med människan, förändrar hennes syn på 
verkligheten och sig själv, samtidigt som människan har möjlighet 
att göra vissa begränsade saker med diskursen. Detta går att knyta 
till socialkonstruktionismen (Berger & Luckman 1966) med vilken 
det konstruktionistiska perspektivet avseende språkanvändning har 
vuxit sig starkare. Den form av diskursanalys som jag applicerar 
i denna avhandling kan delvis hänföras till konstruktionismen. 
Denna antar att vi inte kan fixera mening i språk, utan endast kon-
struera den, vilket de senaste 20 åren vuxit fram som ett accepterat 
alternativ till realismen (detta har dock debatterats, se exempelvis 
Edwards, Ashmore &  Potter 1995; O’Neill 1995). Det konstruk-Det konstruk-
tionistiska perspektivet medför att diskursanalytikern inte ställer 
sig utanför den sociala verklighet som studeras, då någon sådan 
strikt extern position inte anses existera (Neumann 2003:15). 
Däremot kan diskurser ses som delvis determinerade och delvis 
determinerande, de är alltså endast justerbara utifrån en historisk-
processuell språkligt formad riktning, såsom en diskursiv “path-
dependency” (se Beyer 2010 : för en genomgång av begreppet, från 
ekonomisk-, historisk-, politisk-, institutionell- och neo-institutio-
nell teori). Utifrån teman, som både kan spänna mellan diskurser 
eller inom samma diskurs, kan denna path-dependency eller histo-
ricitet ruckas genom kreativa omtematiseringar, ett eftersträvande 
som går att finna bland annat i Judith Butlers arbeten (se ex. 2010). 
En diskursanalys inom en genealogisk diagnostik behöver därför 
inte endast ägnas åt att demaskera till synes självklarheter, utan kan 
tillåta ett mer retoriskt grepp för att väcka läsaren till egna omte-
matiseringar.

Diskurs och praktik
Utan språk, eller med ett språk utan relation till det som kommit 
att bli det sociala, så hade vi varken klarat av att reflektera över 
eller leva som om vi var människor och inte enbart djur. En åtskill-
nad mellan olika typer av diskursanalyser verkar ligga i någon slags 
gradering av vad som är viktigast att beakta avseende detta sociala 
framsteg. Är det människans förmåga till språkande, eller är det 
språket som möjliggörare för meningsskapande? Det finns även ett 
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intresse för hur människan använder språket och språket använder 
människan (Alvesson & Kärreman 2000; Potter, et al. 1990). Ett 
sådant diskursanalytiskt grepp utgår ifrån att människans praktik 
är organiserad kring användandet av specifika diskurser, tillfällen 
och platser (Potter 2001:41). 

Wittgenstein visade genom sina konstruerade exempel om or-
dens betydelse som “språkspel”, att beskrivningar inte är repetition 
av ord som är abstraherade ur praktik, utan, beskrivningar är i 
sig själva en praktik som åstadkommer aktiviteter (Wittgenstein, 
1953 refererad i Potter 2001:40f; Wittgenstein 1999). Wittgensteins 
senare filosofi har sedermera anammats inom diskurspsykologin, 
som menar att påståenden om psykologiska tillstånd kan betraktas 
som social aktivitet (Jorgensen Winther & Philips 2000:97). Vidare 
kan man med detta synsätt analysera ett textfragment som just 
åstadkommande, i stället för att fokusera på något bakomliggande 
uppsåt. Vad händer exempelvis då en intention tillskrivits en an-
nan människa? Vilken egenskap konstitueras och vilka effekter kan 
detta få för både den språkande och språkade?

Med detta synsätt förändras också betraktelsen av agens, 
praktik och mentalitet. Från att ha varit mer eller mindre färdiga 
applicerbara enheter som rationellt kan observeras, kan dessa en-
dast förstås i sitt sammanhang, det vill säga, genom diskurs som 
en språklig process. Ur ett sådant perspektiv kan observationer av 
praktik inte heller förstås som någon ren betraktelse, vilken inte 
har ett tidigare diskursivt sammanhang. En observation av vad 
någon gör, utövar och praktiserar, är inte en tolkning av en hand-
ling, utan handlingen är redan begripliggjord i och med en repro-
ducerande diskursiv process. Språk är så att säga det enda vi har 
till hands för att begripliggöra praktiken. Sammanfattningsvis kan 
“praktik”, betraktas som inbäddat i diskurs, eller såsom Hall anger 
“mening och meningsfull praktik konstrueras inom diskurs” (Hall 
2001:73, egen översättning). 

Dessa påståenden brukar dock kritiseras av realister som inte 
ser verkligheten som “görbar och vetbar” (egen översättning av 
“do-able-and-knowable”) genom diskurs (Ezzamel & Willmott 
2008). Författarna menar vidare att en Foucaultiansk diskursanalys 
inte påstår att all praktik i den sociala världen kan hänföras till 
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diskurs, utan att den enda praktik vi kan tala om har blivit artiku-
lerbar just genom kunskap om någon praktik (Ibid). Jag ser därför 
de kategoriseringsverktyg som människan använder för praktik, 
egenskaper, känslor, viljor, intentioner och känslor som diskursivt 
formerade, språkligt burna och satta genom handling (Börjesson 
& Palmblad 2007). Tilläggas bör att en del betraktar Foucaults 
förhållande till praktik som mer fundamentalt än hans förhållande 
till språkliga processer (Flyvbjerg 2001:115), medan andra, kanske 
i enlighet med en mer post-strukturalistisk stringens, inte hierar-
kiserar dem, (jfr. Öhmans studie av undervisningspraktik genom 
regementalitet/diskursanalys 2007). 

I anslutning till diskursanalysens fokus på det språkliga, dis-
kursiva och kontextuella sammanhanget har det däremot uppstått 
kritik mot att aktörers roll förminskats. Ett exempel på hur denna 
kritik har bemötts går att finna inom diskursanalys av klimatför-
ändring (Lindseth 2006). Framförallt använder sig Lindseth av Ha-
jer (1995) och hans teoretiserande om hur aktörer formar diskurs-
koalitioner (Ibid:21), vilket är ett mer förekommande angreppssätt 
inom politisk teori. Jag vill däremot undvika att efterfråga aktörers 
roll för att i stället ägna mig åt styrning i direkt relation till Fou-
caults arbeten och särskilt i anknytning till en analys av ett mer 
generellt kunskapssökande om klimatförändring och dess maktef-
fekter.
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2.5  Sammanfattning
I det här kapitlet har jag redogjort för hur berättelser om natur 
och miljö är byggstenar vilka möjliggör vad klimatförändring kan 
begripliggöras som. Jag har även kopplat denna kontext till hur 
en analys av klimatförändring i anslutning till den post-Foucualt-
ianska litteraturen har blivit möjlig att utforma. Särskilt avseende 
hur diskurs kring klimatförändring sporrar maktutövning i det 
västerländska samhället i korrespondens med biopolitiska mål. 
Regementalitet förknippas därmed med en avancerad liberal form 
av styrning och utgör samtidigt en metod för att undersöka en så-
dan styrningsrationalitet. Regementalitet som teori handlar om hur 
styrning har vuxit fram historiskt, medan regementalitet som me-
tod handlar om hur man kan studera hur styrning formas samt hur 
olika maktformer organiseras. Det är en analytisk lins som föreslår 
frågor som handlar om hur idéer ska bli realitet och hur människan 
blir till styrbart subjekt och ett relä för avancerad liberalism och en 
styrning på avstånd. 

Inom detta perspektiv ska makt inte läsas som något som någon 
besitter, utan studeras som utövning, eller ett utövande på ett fort-
satt utövande, där makt snarare betraktas som produktiv och inte 
förtryckande. Mer detaljerat applicerar jag en genealogisk diagnos-
tik som primärt inte handlar om formeringen av stora historiska 
rörelser, utan jag spårar i stället hur styrning skapas eller upprätt-
hålls i singulära artikulationer under en kortare tidsperiod. Jag un-
derbygger därmed min analytiska lins med teori om regementalitet, 
styrning, och använder en diskursanalys som fokuserar hur makt-
relationer sammanfogas med subjektifiering. Hur jag praktiskt har 
gått tillväga i val av empiri och textfragment diskuterar jag vidare i 
kapitel 3.

Fotnoter

1  Författarna beskriver regementalitet i relation till maktrelationer som snarare uppkommer med hjälp av 
mänskliga relationer, än maktrelationer som återskapas genom kunskap, normer och subjekt.  



KAPITEL 3

Empiri
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3.1  Val av empiri
I det här kapitlet kommer jag att berätta hur mitt val av empiri 
har gått till. Jag kommer även att gå in på i vilken arbetsordning 
jag har undersökt materialet. Därefter följer en diskussion om po-
tentiell kritik av mina val, en redogörelse för språkval samt etiska 
frågor.

Eftersom studier av regementalitet företas inom ett relativt generellt 
ramverk, så kan forskaren röra sig mellan det stora och lilla, med 
fokus i det förmedlade, det språkligt konstituerade. Detta medför 
att en första empirisk avgränsning gärna får hållas helt öppen. Av-
gränsningen skulle till att börja med kunna bygga på en skuggning 
av begreppet klimatförändring med fokus på viss textuell empiri 
vilket samtidigt skulle resultera i studiens kontext. Detta skulle 
även uppfylla den forskningsagenda som regementalitet erbjuder, 
där det inte är en enskild aktör eller organisation som betraktas 
som maktinnehavare, utan där makt studeras som ett utspritt utö-
vande. Men eftersom en sådan öppen kontextuell avgränsning kan 
uppfattas som icke stringent och icke transparent, har jag valt att 
prova olika empiriska material och göra en första läsning av dem, 
för att sedan välja ut två avgränsade textmassor som verkade lo-
vande för att analysera ett säkerställande av risker genom prat om 
klimatförändring. Först därefter fann jag att en bredare, mer spretig 
empiri, kunde tillföra min analys avseende framförallt styrningens 
effekter.

Till att börja med utförde jag intervjuer med öppna frågor, vilka 
gav mig inblick i vanliga teman kring klimatförändring. Under 
studiens gång har jag kompletterat dessa intervjuer några enstaka 
gånger. De första intervjuerna vägledde mig vidare till två andra 
material; IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
rapporter, och medias framställningar av klimatförändring. Även 
Sternrapporten, Kyotoprotokollet och mediala framställningar har 
studerats summariskt. Förutom det har besök och observationer på 
allmänna möten ordnade av miljörörelser eller politiker företagits 
och ibland filmats.
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Dessa empiriska utflykter medförde en rik materialmängd, utef-
ter vilken jag bildade mig en allmän uppfattning om olika versioner 
av klimatförändring. Därefter valde jag två empiriska material 
för att skugga begreppet klimatförändring mer detaljerat. Då det 
inom teoretiska diskussioner om avancerad liberalism ofta talas om 
en expertis och hur expertisen förflyttats ut till mer perifera fäst-
punkter i samhället, verkade det finnas mycket att hämta både i ett 
massmedialt återgivande av klimatrisker och ur berättelser produ-
cerade av någon direkt utnämnd expertis. Min blick föll då på Da-
gens Nyheter (DN) och IPCC, vilka därmed undersöktes närmare. 

IPCC-rapporter
IPCC erhöll Nobels fredspris år 2007 tillsammans med Al Gore 
med motiveringen:1 

(…) for their efforts to build up and disseminate greater know-
ledge about man-made climate change, and to lay the foun-
dations for the measures that are needed to counteract such 
change (…)

IPCC konstrueras i ovan citat till en viktig kunskapsproducent 
samt spridare av kunskap avseende mänskligt producerad klimat-
förändring. Via IPCC verkar det därför öppnas upp en möjlighet 
för att analysera hur klimatförändring har konstruerats och be-
gripliggjorts. Genom att ögna igenom de senaste IPCC-rapporterna 
upptäckte jag att de var oerhört massiva. I närmare betraktelse ver-
kade det räcka med att ägna en detaljerad studie åt de summerade 
rapporterna, riktade till policymakare, kallade “Summary for Po-
licy Makers”. Dessa erbjöd även de fullt tillräckligt omfång för att 
studera både råd och tips för “sätt att styra på” samt mer specifika 
strategier för hur idéer om lösningar helst ska implementeras. De 
summerade rapporterna till policymakare är också intressanta ur 
den bemärkelsen att de är godkända mening för mening, något som 
går att likna IPCC vid ett kollektivt författarsubjekt2. 

Eftersom den första IPCC-rapporten publicerades år 1990 för-
lade jag den första analysen från och med det årtalet och framåt. 
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Det var även vid denna tid som termen ”klimatförändring” började 
användas mer medialt i en svensk kontext. Att välja 1990 som ut-
gångspunkt för empirin och analysen korrelerar även med större 
politiska förändringar som växte fram efter kalla kriget. Då IPCC 
indelas i tre olika arbetsgrupper har jag vidare valt att avgränsa 
studien till rapporter producerade av Arbetsgrupp II och III. De 
prioriterade rapporterna handlar mer om hur en kartläggning av 
risker övergår till problematiseringar av livsvillkor och är innehålls-
mässigt mer adekvata för en spårning av hur styrning kan formas. 
Att poängtera här är att Arbetsgrupp I, som inte har analyserats 
specifikt, är den grupp som samlar data om temperaturföränd-
ringar, ismassor och dylikt. Arbetsgrupp I beskriver alltså naturen i 
termer av klimatförändring, medan framtidsscenarier (hur verklig-
heten kan komma att se ut om x antal år) och konsekvenser, samt 
socio-ekonomiska och tekniska aspekter, artikuleras i rapporterna 
producerade av Arbetsgrupp II och III. Sedan IPCC bildades år 
1988 har dock Arbetsgrupp II och III skiftat en del områden och 
arbetsuppgifter.

Bild 1. Säkerställande av vems livsvillkor? Barnet med ryggen vänd mot oss är omslag 
för IPCC-rapport Arbetsgrupp II år 2007. Solpanelen är omslag för IPCC-rapport 
Arbetsgrupp III år 2007. 
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Dagens Nyheter - artiklar
För att spåra hur expertisens vetande kring klimatförändring spri-
dits och omdanats, har jag valt att addera en analys av Dagens 
Nyheter från början av 1990-talet. Mängden DN-artiklar begrän-
sades till de som handlar om klimatförändring och som lagrats i 
Presstext3 (arkivet innehåller ej frilansmaterial om författaren inte 
medgivit detta). Valet av DN beror också på att det var valet för 
min privata prenumeration, medan jag för studiens skull även har 
försökt att kalibrera mig genom att läsa andra tidningar. Exempel-
vis artiklar ur Göteborgsposten, Expressen, Aftonbladet, Uppsala 
Nya Tidning, Dalademokraten samt Svenska Dagbladet. Detta har 
jag gjort kontinuerligt under min analys av Dagens Nyheter. Dess-
utom har Naturvårdsverket en nyhetsservice där de mejlar ut de 
senaste nyhetsartiklarna om klimatförändring. Förutom en ganska 
intensiv debatt om klimatförändringens existens eller icke-existens 
på Uppsala Nya Tidnings insändarsida, samt möjligtvis en handfull 
artiklar i Dalademokraten, fanns inte några avgörande skillnader 
mellan de olika tidnignarnas framställningar om klimatförändring. 
De artiklar som trots allt väckt mitt intresse och verkat viktiga, har 
jag adderat till den bredare samlingen empiri.

En annan tidning som hade kunnat analyseras är Ny Teknik. Ny 
Teknik innehåller teknikinriktade lösningsförslag på klimatföränd-
ring. Det är i huvudsak en diskurs med tekniskt inriktad progressiv 
logik som förs i Ny Teknik, medan intresset i den här avhandlingen 
är att spåra den bredare organiseringen som uppstår av olika sätt 
att språka kring klimatförändring på.

Bred empiri
Efter den tillbakablick från 1990 och framåt som de två första em-
piriska materialen erbjöd valde jag att titta närmare på en bredare 
och mer tidsmässigt närliggande empiri. Både för att diskussionen 
om klimatförändring verkar ha accelererat på senare tid, samt för 
att kunna se mer på spridningen av kunskap och på det sammanfo-
gande kitt, mellan styrning och styrda, stora sammanhang och små 
sammanhang, som skapats. Den bredare empirin består av varie-
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rande utsagor med bland annat text i formen av artefakter, interak-
tivitet med tekniska artefakter och uttalanden på olika hemsidor. 
Jag har även försökt att fotografera artefakter som dykt upp i min 
vardag, artefakter som hjälper oss till självreglering i relation till 
klimatförändring. Den breda insamlingen av empiri är även viktig 
för att lyfta fram de röster som marginaliserats inom både experti-
sen och massmedierna. 

3.2  Praktiskt utförande

Dagens Nyheter
Arbetet planerades genom identifierande av intressanta artiklar och 
visualiserande av dem i en kurva.4  Dessa artiklar skrevs ut och 
samlades i pärmar indelade i perioderna 1990-1995, 1995-2001 
och 2001-2007. Tidsperioderna stämmer överens med det antal 
år som ligger mellan de olika IPCC-rapporterna. Även andra DN-
artiklar som dykt upp under analysens gång i anknytning till kli-
matförändring har analyserats om det har ansetts fruktbart. I listan 
över empiriskt material längst bak i avhandlingen finns endast de 
DN-artiklar angivna som är analyserade i detalj. Däremot har alla 
utskrivna artiklar använts som viss grund för analysen. 

Ungefär vid samma tid som DN-artiklarna strukturerades be-
sökte jag Stockholms universitet där det på meteorologernas bib-
liotek finns en mängd IPCC-rapporter och andra IPCC-dokument. 
Rapporter (Summary for Policymakers) kopierades om de inte 
fanns tillgängliga på Internet. Tilläggas bör att analysen inkluderar 
de förord som skrivits till samtliga rapporter.

Hur skulle jag då angripa dessa texter? Jag började med att 
läsa igenom DN-artiklar som härrörde till klimatförändring, från 
början av 1990 till 2007. Då artiklarna lästes sammantaget under 



64

flera timmar erhölls en kompakt bild av det kronologiska förlop-
pet. Dessutom blev det lättare att se vilka teman som återkom och 
hur de förändrades. Under genomläsningen markerades jag sådana 
textavsnitt som verkade mer intressanta att analysera närmare. 
Jag utgick då från min lins av regementalitet. Det betyder att jag 
sökte efter hur styrning formades, dess teknologier, tekniker och 
hur detta ibland förutsatte viss subjektifiering. Artiklarna är således 
analyserade både som en fortsättning på styrning, genom vilka nor-
mer skapas, som exempel på vilka berättelser som har blivit möj-
liga att presentera i ett medialt sammanhang, samt som exempel 
på hur olika former av maktutövning framställs, ofta i relation till 
tekniska artefakter, ekonomi eller hur individer porträtteras att se 
på sig själva som subjekt. 

IPCC
En lite annorlunda arbetsgång gällde IPCC-rapporterna. I genom-
gången av dem var det mycket svårare att markera enskilda stycken 
som intressanta för en detaljerad analys. Jag kunde inte heller se en 
process av teman lika tydligt i rapporterna som i DN-artiklarna. 
Rapporterna var helt enkelt mer svårgenomträngliga och svåra att 
begripa, de skilde sig även från varandra. Min förförställning innan 
jag gått igenom rapporterna var att de antagligen skulle se ganska 
lika ut, fortsätta att diskutera en tidigare rapport osv. Och visst lik-
nade de varandra, men till min förvåning så skilde de sig även från 
varandra mer än förväntat. En definition som jag hade behövt lära 
mig i en rapport år 1990 kunde exempelvis ändras till nästa om-
gång rapporter. Inte heller var strukturen på rapporterna identisk, 
ibland handlade det mycket om hälsa, medan det i andra fall endast 
fanns hälsa inbakat inom andra problemområden. Enskilda textav-
snitt i rapporterna kunde därför inte markeras som mer intressanta 
än andra. I stället valde jag att gå igenom två IPCC-rapporter för år 
1990 och markera troligtvis intressanta textstycken enkom i dem. 
Därefter övergick jag till en mer textnära läsning med hjälp av det 
teoretiska ramverket.  Denna process upprepades för samtliga år-
gångar rapporter.

Jag har valt att presentera min analys av IPCC-rapporterna, 
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DN-artiklarna och den bredare empirin utefter hur jag funnit re-
sultaten fruktbara för en utveckling av den post-Foucaultianska 
litteraturen. Det vill säga, efter mina första analyser har jag 
strukturerat avhandlingen utifrån en teoretisk rörelse, från “Sam-
hället måste försvaras” (Foucault 1997/2008) och dess biopo-
litiska tema, till “Sexualitetens historia del II och III” (Foucault 
1984/2002;1984/1987) och dess fokus på livskonst, en estetik för 
existensen. Detta val uppfyller även det teoretiska glappet avseende 
hur grön eller ekologisk regementalitet står i relation till biopolitik, 
som jag påpekade i kapitel 1.

Språkval 
Jag använder mig både av empiriskt material på engelska (IPCC:s 
rapporter) och material på svenska (artiklar ur DN). När empirin 
tar dessa två språk i användning finns det givetvis två alternativ för 
arbetsspråk; svenska eller engelska. Men betyder det att empirin 
behöver översättas? Antagligen skulle det gå att skriva en avhand-
ling helt på engelska, men då skulle den svenska empirin behöva 
översättas. Ingen översättning är dock nödvändig om avhandlingen 
skrivs på svenska men har vissa empiriska fragment som är på 
engelska. Detta för att en svenskspråkig avhandling kan innehålla 
engelska, utan att för den skull exkludera alltför många läsare. Jag 
har även ambitionen att läsare själva ska kunna titta på texterna 
och göra sin egen bedömning av min analys, eller till och med göra 
sin egen analys. Denna utgångspunkt är möjlig för en svensk publik 
med engelsk empiri, men inte tvärtom. Jag vill även värna en veten-
skaplig kunskapsutveckling i det svenska samhället, vilket inte går 
att åstadkomma om vi inte har ett vetenskapligt vokabulär anpas-
sat för detta behov.
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3.3   Kritik till val av empiri och 
utförande

Avseende kritik så går det att rikta ett starkt ifrågasättande kring 
att IPCC-rapporter har analyserats. Den främsta kritiken skulle 
kunna vara att IPCC är en aktör som redan har fått sin röst hörd. 
Organisationens utsagor kan tänkas överskugga andra versioner 
om klimatförändring som är minst lika viktiga. Röster som kan-
ske snarare borde belysas. Jag tycker att detta är en högst relevant 
kritik och jag välkomnar därför liknande studier av andra material 
som är mindre uppmärksammade än IPCC-rapporterna. Samtidigt 
öppnar IPCC-rapporterna upp för syftet att spåra hur kunskapen 
om klimatförändring har spridits och möjliggjorts med framväxten 
av en expertis. Valet av Dagens Nyheter kan kritiseras för samma 
sak som valet av IPCC rapporter. DN är en stark röst som redan 
talar utifrån en uppmärksammad position. I den bredare samlingen 
empiri har jag framförallt fokuserat på styrningens makteffekter 
med fokus på hur en idealmedborgare formas. Jag har därför valt 
bort en stor del av den empiri som visade makteffekter i form av ett 
starkt motstånd mot sanningen om klimatförändring. Jag lämnar 
även detta spår öppet till framtida möjliga studier.

Etiska anmärkningar
En viktig etisk anmärkning gäller kopplingen till de personer vars 
namn framträder då jag citerar DN, IPCC eller annan empiri i 
denna avhandling. Majoriteten av det analyserade materialet är of-
fentligt, varvid jag inte har frågat om tillåtelse att publicera person-
namn. På ett sätt så är massmedia mindre ”utpekande” av enskilda 
personer då journalister ofta gör omskrivningar. Jag har inte heller 
för avsikt att rapportera vilken journalist som sagt vad. Det är 
inte individerna bakom berättelsen som är intressanta, utan berät-
telserna i sig och vad de gör. Medieframställningar om klimatför-
ändring har dock pekats ut som problematiska på grund av att det 
utifrån dessa kan bildas en stor rädsla för framtida risker. Denna 
effekt kan även uppstå i den här avhandlingen då jag behöver åter-
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upprepa konstruktioner av risker. (Se även Örebro universitet och 
forskningsprogrammet “social representations of Climate Change 
in the media and among citizens”5, finansierat av FORMAS, Forsk-
ningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande6.) 

3.4  Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag redogjort för det empiriska material som 
jag har valt och varför. Det är IPCC-rapporter i formen av socio-
ekonomiska rapporter, summerade rapporter till policymakare av 
arbetsgrupp II och III. Det andra materialet är DN-artiklar om 
klimatförändring. Det tredje materialet är en bredare empirisam-
ling som kompletterar den första spårningen. Dessa material ligger 
tidsmässigt mellan 1990 och 2009. Materialen har analyserats och 
strukturerats stegvis utifrån fokus på olika teoretiska bidrag.

Fotnoter

1 http//nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2007/index.html Datum för nedladdning: 080915.

2  Ett IPCC-dokument över deras gemensamma skrivregler och gemensamt förhållningssätt till modalitet, mm 
har studerats. Detta dokument fanns dock inte tillgängligt då IPCC startade.

3 Arkivet är inte fullständigt för år 1990. 

4  Beräkning med hjälp av Presstext, artiklar i DN från och med 1991,  
förutom frilansmaterial. Observera att figuren kan visa samma artikel men för olika ord. 

5 http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____45585.aspx 2009-10-20 

6 http://www.formas.se/formas_templates/Page____204.aspx 2009-10-20 
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4.1   En kunskapsprocess i kalla 
krigets eftermäle

I det här kapitlet kommer jag att närma mig IPCC-rapporterna, 
”Summary for policymakers”, skrivna av arbetsgrupp II och III, pu-
blicerade mellan 1990 och 2007. Först presenterar jag hur förorden 
placerar in IPCC:s rapporter i ett sammanhang av globalisering och 
humanitär politik. Kan detta sammanhang ses i det lilla, i enskilda 
textfragment? Vad är det vidare som möjliggörs och produceras 
genom artikulationer i rapporterna? Hur konstrueras klimatför-
ändring och vilken position får människan i klimatförändring? Jag 
kommer framförallt att söka efter “liv”, hur blir liv politiserat med 
hjälp av en kunskapsström som har säkerställande av risker och 
livskraftighet i sikte? Jag använder mig här framförallt av Foucaults 
föreläsningsserie 1975-76 “Samhället måste försvaras” (1997/2008) 
som grund för att diskutera de maktrelationer som klimatföränd-
ring bygger vidare på.

Förord som självporträtt
Genom IPCC-rapporterna från år 1990 till 2007 löper en fram-
växande strävan efter globalt samarbete. I nedan textfragment från 
1990 blir industrialiserade länder aktiva i kunskapsproduktionen 
om klimatet, medan utvecklingsländers medverkan problematiseras 
i relation till monetära förhållanden. En potentiell medverkan i 
kunskapsproduktionen kopplas till krav på bättre ramverk för eko-
nomiska beslut, framförallt i Afrika och Sydamerika. Självporträttet 
av IPCC skapar med detaljer om antal möten som har företagits, 
antal “lead authors” som har deltagit med hjälp av “many others”, 
och genom en hänvisning till “Joint Soviet American Research”, en 
till synes auktoritär och värdefull kunskapsproduktion. 

In the preparation of the Assessment, many of the active scien-
tists working in the industrialized countries have been involved. 
Because of lack of sufficient funding, the contribution from 
the developing countries has been less than hoped for, and it 
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is clear that much further work needs to be carried out to de-
velop a better framework for economic decisions in a number 
of countries, notably in Africa and South America. Over 200 
contributors are identified in the report, but they have been 
supported by many others. Because of the diversity of the to-
pics, it has been difficult to carry out a full peer review of the 
whole report. Chapters have been reviewed by selected organi-
sations, both national and international, and five meetings of 
lead authors and major contributors, over a period of one and 
a half years, have helped to shape the final report. An extensive 
technical review was carried out by the US National Climate 
Program in early 1990 and helped to ensure a high degree of 
consensus among authors and reviewers regarding the results 
presented. Joint Soviet American research in the area of climate 
change provided a significant input. Thus the Assessment is an 
authoritative statement of the views of the majority of the in-
ternational scientific community at this time.

(IPCC WG II 1990:xi)

Hur löper maktrelationer fram i fragmentet ovan? För det första 
verkar texten fortsätta på en diskussion om krigiska och ekono-
miska förhållanden. Det förefaller som om själva stycket implicit 
handlar om klassiska former av makt, med en viss förskjutning av 
hur makt traditionellt har betecknats i form av förtryck (Foucault 
1997/2008:29-35). Jag börjar med att undersöka hur konstruktio-
nen av ekonomiska förhållanden fungerar, och övergår sedan till 
krig och förtryck, varefter jag analyserar dessa konstruktioner i sig 
som en form av makt.

Avseende de ekonomiska förhållandena så skapas en koppling 
mellan kunskap och ekonomi. En praktik av medverkan i kun-
skapsproduktionen konstrueras som möjlig i förhållande till eko-
nomiska tillgångar och till och med ett visst ekonomiskt system. 
Vilken sorts ekonomiskt ramverk som är lämpligt, samt erbjuder 
en medverkan till kunskapsproduktion, får vi ännu inte veta. Frag-
mentet gör det däremot tydligt för oss att det kostar att producera 
kunskap. Kunskapsproduktion, eller till och med kunskap, blir en 
handelsvara. Detta är inte allt, även en praktik av kunskapsproduk-
tion är beroende av att en viss praktik av ekonomiskt beslutsfattan-
de föreligger. Kunskapsproduktion kan inte komma till stånd utan 
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ett upprättande av ett ramverk för ekonomiskt beslutsfattande. 
Särskilt Afrika och Sydamerika konstitueras här som exkluderade 
på grund av ekonomiska missförhållanden. Dessa kontinenter 
blir även korrigerbara i relation till det ekonomiska ramverket. 
Detta, att utvecklingsländer inte har kunnat skjuta till med sin 
kunskapsproduktion, får till och med en viss tragisk ton, då deras 
medverkan blir “less than hoped for”. Även om fokus för möjlig 
medverkan här är kopplat till ekonomi, så finns ett parallellt spår 
i rapporten som handlar om samarbete för att avhjälpa bristande 
kunskap om klimatförändring. I förorden är det dock inte klimat-
förändring som är i fokus, utan förutsättningar för en kunskaps-
produktion av kvalité är det huvudsakliga spörsmålet.

Vad har denna problematisering av ekonomi och deltagande 
för effekter? Vad fragmentet gör, är att skapa det sätt som kunskap 
helst bör produceras på. Det har med andra ord blivit svårt att 
motsäga denna vilja till införlivande och medverkan av utvecklings-
länder. För att förtydliga hur strävan efter inkluderandet och en 
praktik av deltagande och aktiv medverkan kan relateras till såsom 
en självklarhet per anno 1990, så kan detta jämföras med hur det 
under kolonialiseringens tidevarv rådde en annan typ av styrning. 
Då talades det inte om deltagande på samma vis, utan kunskap om 
det främmande landet insamlades av kolonisatörerna och avrap-
porterades på hemmaplan. Kanhända så lever denna historik av 
kolonialisering trots allt kvar, numer närvarande i just möjligheten 
till korrigering av utvecklingsländer genom en kartläggning och 
segmentering av dem (jfr. Foucault 1975/2003:178ff)? Där inte 
bara resultatet av kolonialiseringens tidevarv medför en materiell 
problematisering av utvecklingsländer som eftersatta, utan där 
konstruktionen av det primitiva lever kvar. Utifrån en västerländsk 
perspektivbundenhet har kolonialisering numer övergått till en “de-
colonialization”, där forna kolonisatörer har infört mer indirekta 
styrformer (Duffield 2007). Författaren visar hur indirekt styrning 
utövas genom NGO:s (Non Governmental Organizations), vilka 
med artikulationer om ett humanitärt skyddande av frihet, rättig-
heter och självständighet, försäkrar ett uppbyggande av en individ 
som ska inse att den har sig själv att lita till. Genom IPCC-rap-
portens strävan efter en viss vetenskaplig praktik och ekonomiskt 
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system som norm för deltagande och aktiv medverkan verkar dock 
den indirekta styrningen få kraft genom andra attribut. Medan 
Beck talar mer om övergripande strukturer för organisering och 
menar att utvecklingsländer som institutionaliseras i en vetenskap-
lig/politisk diskurs exemplifierar “regulatory science” (Beck citerad 
i Rutherford 1999a:55), så illustrerar Luke (1999:124) klimatför-
ändring som en geo-politisk samt “global-ekologisk” sak för statlig 
administration. Parallellt med dessa maktformer av vetenskaplig 
och statlig reglering, introducerar IPCC:s förord en styrning på av-
stånd i spåren av vad Foucault betraktade som en relation av makt 
och kunskap som har till uppgift att berätta för oss hur länder 
och dess populationer bäst kan styras eller styra sig själva, för att 
säkerställa liv och leverne (jfr. Foucault 1968/1991:87). Förorden 
exemplifierar därmed en ospecifik styrning av stater och en impli-
cit styrning av dess individer. Den ospecifika styrningen handlar i 
IPCC:s självporträtt inte om direkt förtryck genom vetenskapliga 
eller ekonomiska normer, utan om ett kall på medverkan vilket kan 
betraktas som en katalysator för maktrelationer som fungerar icke-
suveränt och kapillärt, där maktutövandet kan decentraliseras. Ut-
vecklingsländerna, såsom stat och population, och icke-specialisten, 
såsom en objektifiering av ett problematiskt delvis riskfyllt subjekt, 
omsluts på samma gång. Den vetenskapspolitiska styrning som 
denna utsaga av global ekonomisk policykaraktär breder ut, främ-
jar på samma gång en hjälp till självreglering av stater, “conduct of 
conduct of countries”, och av dess invånare, “international conduct 
of conduct of individuals” (Merlingen 2003). Men vilka gränser får 
denna utbredning, hur förflyttas gränserna och vilka nya punkter 
och angränsande diskurser fäster styrningsrationaliteten vid i för-
sök till korrigering genom inkluderande?

Jag övergår här till den andra maktfunktionen, den som up-
penbarar sig i samband med prat om samarbete efter krig, kanske 
såsom en följd av hot om våld (jfr. Rehn & Börjesson 2009:12-14)? 
Trots detta potentiella hot, ämnar jag här gå förbi ett begripliggö-
rande av makt förstått som förtryck, och i stället peka på vad detta 
prat, om samarbete, får för effekter. Mer specifikt undrar jag vad 
meningen “Joint Soviet American Research in the area of climate 
change provided a significant input” åstadkommer? Detta måste väl 
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ändå kunna ses som en ytterst liten språklig del av en större diskur-
siv helhet? I detta fall är det inte en problematisering av medverkan 
och samarbete som konstrueras, utan samarbetet porträtteras som 
fulländat. Det är en artikulation som blir bevis för en fungerande 
fredsidé, ett samarbete som väger upp den diskursiva konstruktio-
nen av andra mindre lyckade samarbeten eller ännu ej medverkan-
de stater. Denna mening får funktion som bevis för att samarbete 
avseende kunskapsproduktion är möjligt mellan vissa nationer, 
men inte andra. Varför är just kunskapsproduktionen mellan dessa 
länder nödvändig att påtala? Detta samarbete får en extra ordinär 
position, det har till och med resulterat i, “significant input”, en 
ganska mångtydig karaktärisering. Det är en karaktärisering som 
får stå som garant för kunskapens kvalité där samarbete, såsom 
korrekt utövning av en kunskapsproducerande praktik, blir både 
ett mål och medel för kunskapsproduktionen. Självporträttet av att 
ha skapat ett lyckat samarbete mellan stater som har en del kon-
fliktfyllda förhållanden emellan sig, får även effekten att IPCC kan 
tala utifrån en mer legitim, kanske till och med auktoritär, position. 
Åtminstone är det vad självporträttet ovan gör gällande, i enlighet 
med citatet: ” Thus the Assessment is an authoritative statement of 
the views of the majority of the international scientific community 
at this time” (IPCC WG II 1990:xi).

I rapporterna som följer efter år 1990 så konstitueras delta-
gande, aktiv medverkan och samarbete som tilltagande och alltmer 
lyckat. Fler stater adderas till den växande kunskapsprocessen för 
varje år. Kunskapandets strävan efter globalt samarbete är antag-
ligen precis det som kan förväntas av en organisation som arbetar 
under FN:s flagg. IPCC är inlemmad i en viss politisk apparat. En 
apparat som åkallar människan som samarbetande när den smälter 
samman klimatförändring i säkerställande av en mängd risker. Där 
ett synliggörande av risker och lösningar för dem har kommit att 
handla om den paradoxala uppgiften att styra det okända, att han-
tera sannolikhet och dra gränser för vad som ska åtgärdas och inte 
(jfr. Eriksson-Zetterqvist 2007:27). Det är diskurs som inbegriper 
systematiserade undersökningar av risker, vilket forcerar möjlighe-
ten att samla information, administrera, övervaka och distribuera 
kunskap om livsprocesser (jfr. Rose 1999a:260; 2001). Samarbete 
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avseende risker, förmildrande av dem eller förebyggande av dem, 
sporrar i förlängningen en styrningsrationalitet som har som mål 
att säkerställa diverse mänskliga aktiviteter som identifierats som 
exkluderade etablerad kontroll. Det är en politisk rationalitet som 
har vissa reguljära karakteristika samt en moralisk form (Rose 
1999a:26). Hur objektet klimatförändring formas i kölvattnet av 
en problematisering av diverse levnadsförhållanden, och hur dess 
lösningar konstrueras därtill, visar därför mer än ett fysiskt feno-
men. Klimatförändring blir i riskers historicitet en social produkt 
skapad av diskursiva processer (jfr. Oels 2005). Klimatförändring 
blir i IPCC-rapporterna ett objekt som konstitueras i samspelet 
mellan några framträdande klassiska spår; ekonomisk utveckling, 
vetenskaplig utveckling, globalisering eller transnationalitet, och sä-
kerhet. Processandet av dessa ibland parallella och ibland interage-
rande spår förstärks därmed med IPCC-rapporterna, samtidigt som 
samarbete blir nyckelord i kunskapens hur, varför och mot vad. 
Reciprokt med detta kan klimatförändring problematiseras som en 
global utmaning för mänskligheten där idén om samarbete länder 
emellan stöder en konstitution av klimatförändring som ett pro-
blem som endast kan lösas med gemensamma ansträngningar över 
nationsgränser. Vetenskap, helst med en praktik av peer review, 
verkar bli den utkristalliserade form som samarbete länder emellan 
här får till sitt förfogande. En omorganisering av globala maktför-
hållanden kanaliseras mot samarbete med hjälp av en accelererande 
konstruktion av risker och ett utlovande om säkerställande av dem, 
genom kunskapande om klimatförändring som därmed kan betrak-
tas som en vetenskapspolitisk fortsättning på krig.1
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4.2   Genre, språkdräkt, rekursi-
vitet och kausalitet 

I am confident that the assessment and its summary will pro-
vide a sound basis for the forthcoming discussions and nego-
tiations on the appropriate strategy and action regarding the 
issue of climate change which is potentially the greatest global 
environmental challenge facing humankind.

Prof Yu A Izrael
Chairman, IPCC Working Group II
Chairman, USSR State Committee for Hydrometeorology
Moscow
October 1990

(IPCC WG II 1990:xi)

I fragmentet konstitueras rapporten som en gedigen bas för diskus-
sioner och förhandlingar, strategi och handling, gällande klimatför-
ändring som en av mänsklighetens största utmaningar. I fragmentet 
förefaller språket vara i en genre som liknar både vad man kan 
finna i militära sammanhang och vad som går att se inom fältet 
“management” (jfr. Hoskin 1998:103-107). Stycket är ett typexem-
pel på den stil som genomsyrar samtliga rapporter, men som emel-
lanåt även anslår en mer narrativ ton. Här skapar texten en framtid 
fylld med diskussion och förhandling. Denna förutsättning finns 
därmed med från första början, detta är hur verkligheten kring kli-
matförändring kan skapas. Klimatförändring konstitueras inte som 
enkelt att övervinna, tvärtom. I orden “negotiations”, “strategy” 
och “challenge” ligger resistans, ett färdigt motstånd förutsätts fö-
religga gentemot utmaningen som hägrar. Mänskligheten situeras 
i en kontext av beredskap samtidigt som policymakare försätts till 
en position av förhandlingsläge.

Vidare anges att IPCC etablerades för att “sammanställa infor-
mation om klimatförändring” och “formulera realistiska åtgärder 
för att managera” klimatförändring. 2 Organiseringen, IPCC och 
klimatförändring görs här till intimt sammankopplade med ett 
skapande av handling. Klimatförändring konstrueras som kausalt 
format och organiserbart, det kan sammanställas och administre-
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ras. När klimatförändring begripliggörs på det viset, så blir det 
också möjligt att motivera att organisationen etablerats - för orga-
niserandet av det som är organiserbart. Organiseringens ändamål 
blir också utövandet av en organisering, jämförbart med ett cirkel-
resonemang (jfr. Foucault 1994/2008:192). Detta kan utifrån ett 
språkligt perspektiv betraktas som en text med en situerad rekursiv 
funktion (Taylor & Robichaud 2004), organiseringen går hand i 
hand med klimatförändring och tillsammans konstituerar de både 
organisationen och vad klimatförändring blir. IPCC beskriver även 
sitt “uppdrag” och sin “arbetsuppgift” med verb som “sammanstäl-
la”, “evaluera”, “managera”, “etablera”, “formulera”, “publicera”, 
“samarbeta”, “befrämja deltagande”, “mobilisera”, och “produ-
cera”.3  Detta är diskursens och så tillvida organiseringens framfart, 
vad den tillåts att göra med de objekt som har konstruerats som 
organiserbara. 

Expertis och icke-specialist
IPCC-rapporterna inlemmas i en befintlig vetenskaplig diskurs och 
en vetenskaplig diskurs införlivas i rapporterna, men inte genom att 
IPCC:s praktik direkt hänförs till vetenskapliga metoder, utan med 
ett hänförande till konsensus.4 Med konsensus återskapas det in-
ternationella samarbetet mellan olika parter åter igen såsom lyckat. 
Namnet “Intergovernmental Panel on Climate Change” bygger vi-
dare på “mellanstatlighet” 5 och konsensus i formen av en “panel”, 
där konsensus snarare kan spåras till en liberal politisk praktik, än 
till hur vetenskaplig kunskapsproduktion brukar illustreras. Kon-
sensus har även en stark retorisk funktion. IPCC blir till ett “vi”, 
som möjliggör att kunskapen kan etableras som legitim. Hur en 
vetenskaplig diskurs, som trots allt finns med i IPCC-rapporterna, 
därmed riktar kunskapsprocessen är osäkert. Det som kan utläsas 
på den språkliga ytan, utifrån rapporterna som text och kontext, är 
att IPCC blir till ett centrum för återskapande av data (jfr. ”center 
of re-presentation” Rose 1999a). Dess arbetsgång presenteras som 
kontrollerat kausal med termer som; sammanställa, problematisera 
och förmildra. Rapporterna ordnar vidare avseende tid, plats, has-
tighet och acceleration av klimatförändring. Det är en utbredning 
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av kunskapens processer och därmed en utbredning av klimatför-
ändring som fenomen. IPCC blir med Foucaults tankeredskap ett 
element i ett system av relationer mellan vetenskapliga utsagor, 
politiska institutioner, arkitekturiella former, administrativa medel 
och moraliska ståndpunkter som svarar mot ett särskilt behov, 
ett mer eller mindre väl fungerande gemensamt språk samt regler 
för överenskommelser (jfr. ”Apparatus” eller ”dispositif” Gordon 
1980:194-196).

Detta “managerande”, eller skötande av klimatförändringsre-
laterade saker i allmänhet, exemplifierar hur klimatförändring får 
en funktion på policyområdet, klimatförändring är “police-matter” 
(Luke 1999:124). IPCC och dess kunskapsobjekt tillhör därför en 
politisk diskurs som använder sig av vetenskapliga resultat samt 
vetenskapliga attribut vilka upprättar ett “vetenskapligt ethos” (jfr. 
Yearley 1996:177-181). Denna blandning av vetenskap och politik, 
vetenskapens kunskapsobjekt som police-matter, får sin tillblivelse 
i och med att expertisens popularitet vuxit ikapp med det moderna 
liberala samhällets framväxt (Hultqvist & Petersson 1995; Rose 
1999b). Denna förlitan på experter som är karaktäristisk för både 
den disciplinära och biopolitiska framväxten skapar kunskaps-
processer som innefattar både saker och människor (Rutherford 
1999a:44).  Maktens blick har förflyttats från territoriet (landmas-
san), till sakerna och flödena för det produktiva livet. IPCC ger ett 
direkt uttryck för en sådan styrningsrationalitet genom prat om 
“hundratals experter” som lyckas förmedla kunskap till “icke-spe-
cialisten”. Eller som framgår av 1990 års självporträtt: Arbetsgrupp 
III har “succeeded beyond measure” med att just mobilisera och 
samla expertisen. Med meningen “They have produced a volume 
of remarkable depth and breadth and a policymakers summary 
that is a model of writing aiming at explaining complex issues to 
the non-specialist”, legitimeras både kunskap om klimatförändring 
(den är komplex men hanterad i en djup och bred volym), kun-
skapsöverföring av klimatförändring (en modell för skrivande som 
lyckas förklara de komplexa aspekterna för icke-specialisten) och 
verksamheten i sig. I detta hänförande till komplexitet närs alltså 
en objektifiering av en expert och dess binära korrelat, icke-speci-
alisten som ska upplysas. Vi får här en expert vars objekt för kom-
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munikation blir icke-specialisten. Experten, ska alltså inte betraktas 
som någon enskild förtryckande person, utan som en position fylld 
av bättre vetande utifrån vilken en förmåga att informera mindre 
vetande individer erhålls. Kategoriseringen av en expertis som ska 
säkerställa kunskapen hos en majoritet av icke-specialister resul-
terar även i ett synliggörande av oönskad okunskap. Med hjälp av 
klimatförändring verkar en kunskapsspridning kunna sikta efter att 
bli allomfattande. Vem är inte icke-specialist och framförallt, vilken 
typ av kommunikation förutsätts kunna upprättas för denna kate-
gori människor? 

4.3   Mänsklig aktivitet och  
förändringsbarhet 

The report considers the potential impacts of climate change. 
Several hundred working scientists from many countries have 
participated in the preparation and review of the scientific data. 
The result is a unique statement on impacts of climate change 
with a breadth not previously achieved by the international 
scientific community. The impact assessments cover: agriculture 
and forestry, natural terrestrial ecosystems, hydrology and wa-
ter resources, human settlement and socioeconomic activities, 
oceans and coastal zones and the cryosphere. The information 
presented here is the best available at present. It will inform the 
necessary scientific, political and economic debates and nego-
tiations that can be expected in the immediate future. Appro-
priate strategies in response to the issue of climate change can 
be based on the scientific foundation that the Report provides. 
The report is, therefore, an essential reference for all who is 
concerned with climate change and its consequences.

(IPCC WG II 1990:i)

Fokus i ovanstående fragment blir klimatförändringens konsekven-
ser och påverkan på samhälle, människa och natur. “Jordbruk”, 
“skogsbruk”, “mänsklig bosättning” och “socio-ekonomi” sam-
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manförs med “ekosystem”, “hav”, “kustzoner” och “kryosfär”, 
och tvärtom. Gränsen för kunskapens objekt, klimatförändring, är 
således inte förlagd till en atmosfärisk företeelse, utan gränsen har 
utlokaliserats till dessa resurser och denna mänskliga aktivitet (jfr. 
Foucault 1968/1991:56). Klimatförändring får också en bokstav-
ligt talat jordnära spatial dimension då den ofta kopplas till högst 
reella platser. Klimatförändring hänförs till specifika territorier, sär-
skilt under termen “region”, en metafor med ursprung i det fiskala, 
administrativa och militära (Gordon 1980:68). Aktiviteter, biosfär, 
atmosfär och regioner sammanförs, jämförs och koordineras gente-
mot varandra. Där övervakning av territorier, i kunskapens namn, 
möjliggör en utökad kunskap, kanske även utvecklade metoder 
för kunskap, om natur och samhälle/människa på vissa platser. 
Med metoderna för kunskapsinhämtning om jordbruk, skogsbruk, 
socio-ekonomi, turism, vattenresurser, hav, kustområden o.s.v. finns 
både makt och kunskap närvarande, avseende människor och de 
undersökta territorierna (jfr. Ibid: 63-77). Kunskap om det ena 
innebär en möjlighet att utföra efterforskningar, examinationer och 
mätningar av det andra (Ibid:75). 

Problemkonstruktionernas införlivande av mänsklig aktivitet 
kan betraktas som den strategi, genom vilken åtgärder mer effektivt 
kan aktualiseras. Det är så att säga lättare att peka på förändring 
av mänsklig aktivitet som medel för åtgärder, om det är mänsklig 
aktivitet som är orsak till klimatförändring. Förändrad mänsklig 
aktivitet blir då även målet för kunskapens spridning. Förändring 
blir nu orsak, medel och mål. Svårare hade det säkert varit om 
klimatförändring endast hade betraktats som ett naturligt feno-
men, men som ändå hade behövt åtgärdas med hjälp av förändrad 
mänsklig aktivitet. Det vill säga, kunskapsprocessen kring klimat-
förändring konstituerar mänsklig aktivitet som förändrande och 
förändringsbar. Människan som förändrar klimatet omformuleras 
till en idé om människan som förändringsbar. Som illustrationen 
nedan visar, så löper mänsklig aktivitet sida vid sida med kunskaps-
processen. Här ser vi hur molekylär sammansättning kopplas till 
hur människan förändrar klimatet i negativ bemärkelse, hur kli-
matförändring förändrar för människan, hur idéer om förändringar 
som människan måste göra kommer att medföra förändringar för 
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människan samt hur människan kan förändra för klimatet i positiv 
bemärkelse, vilket åter kan knytas till molekylär sammansättning, 
och så vidare. 

Subjektifiering med hjälp av entusiasm 
och sårbarhet 
Samtidigt som mänsklig aktivitet (exempelvis inom kategorierna 
jordbruk, skogsbruk, bosättning och socio-ekonomi) adresseras så 
erbjuds även en mängd känslor. Människan antas kunna bli intres-
serad och angelägen av klimatförändringens konsekvenser.6 I texten 
skapar termen “concerned” (IPCC WG II 1990:i) ett redan färdigt 
förhållningssätt och blir en möjlig känsla som kan kanalisera en 
styrning på avstånd genom främjandet av ett angeläget subjekt. 

Även under vilka villkor kunskapen har producerats kopplas 
samman med en viss känsla, nämligen entusiasm. “As usual in 
the IPCC, success in producing this report has depended upon 
the enthusiasm and cooperation of numerous busy scientists and 

Bild 2. Sammanställ-
ning av konstruk-
tionen av mänsklig 
aktivitet i relation till 
kunskapsprocessen i 
IPCC-rapporter, ar-
betsgrupp II och III.
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other experts world-wide.” (IPCC WG II 1995: iii). Samarbete 
återupprepas som bidragande till det lyckade resultatet samtidigt 
som forskare och experter blir till entusiastiska och hårt arbetande. 
Andra karaktärsdrag som experten erhåller är; intellektuell, fysiskt 
kapabel, professionell och plikttrogen. Att bli medförfattare, en 
expert bland de andra, erbjuder den här typen av subjektpositioner. 
Entusiasm kopplat till arbete närvarar inte bara i kontexten kring 
klimatförändring, utan kan observeras som en tillväxande nödvän-
dighet i alltfler arbetssituationer, där både kravet på arbete som 
stimulerande och arbetaren som stimulerad går hand i hand (jfr. 
Townley 1998).

En term som kopplar ett realistiskt perspektiv med instrumen-
tella mätningar av koldioxid till en känsla är “vulnerability” (vilket 
kan översättas till sårbarhet). Sårbarhet används exempelvis i rela-
tion till anpassning (“Adaptability”), en term som leder vidare till 
praktiker, strukturer och processer (IPCC WG II 1995:5). Sårbarhet 
är vidare något som anges öka då kapaciteten till anpassning mins-
kar och tvärtom. Det sårbara skapas även i direkt relation till eko-
nomi, institutionell infrastruktur och hög populationsdensitet. Defi-
nitionerna och användningen av “sensitivity”, “adaptive capacity”7 
och “vulnerability” förändras genom åren i rapporterna. Bland 
annat får begreppen en ny funktion då en viss positiv effekt från 
klimatförändring blivit artikulerbar: “Sensitivity is the degree to 
which a system is affected, either adversely or beneficially, by clima-
te-related stimuli (…)”.8 Där den “adaptiva förmågan” (“adaptive 
capacity”) visar att styrningen upprättar fästpunkter som kan löpa 
genom “system”, genom att “moderera”, “utnyttja fördelar” och 
“klara av” konsekvenser:

Adaptive capacity is the ability of a system to adjust to climate change (in-
cluding climate variability and extremes) to moderate potential damages, to 
take advantage of opportunities, or to cope with the consequences.9

Det sårbara är vidare en position som är lätt att erbjuda as-
sistans. En position som inte längre anges vara sårbar är den som 
däremot är anpassad. Intressant i detta är även att det inte är speci-
fika aktörer som blir sårbara, utan system, där ett system även har 
en viss känslighet (“sensitivity”). Det är det regionala som ska ana-
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lyseras och diagnostiseras med hjälp av dessa känslighets/sårbar-
hetsverktyg samt kopplas till det atmosfäriska, biosfäriska, tidsra-
mar och ekonomi, med hjälp av modellerade framtidsscenarier. Det 
är en koppling mellan ekologi och sociala faktorer som åstadkoms 
med hjälp av att det ekologiska systemet och dess processer subjek-
tifieras. Sannolikheter och osäkerhet i matematiska beräkningar av 
klimatförändring förskjuts på så vis till diskussioner om känslighet, 
anpassningskapacitet och sårbarhet. 

Förutom att möjlig förändring av människan fortsätter att 
upprättas tillsammans med kunskapsproduktionen, så utökas 
också bruket av begreppet “system”. System-begreppet har genea-
logiskt beskrivits som uppkommet ur kosmologin (Lanthier & 
Olivier 1999:65ff) men har sitt mer miljö-kontextuella ursprung i 
den “energi-ekonomi” som ekologin omfamnade under 1940 och 
1950-talet (Rutherford 1999a:55). Denna “energi-ekonomiska-
modell av miljön” har som sin främsta betraktelse “flödet av energi 
genom ekosystemet” (Jamison, 1993:189; Worster 1987:311, 339 
citerade i Rutherford 1999a:53). Den “energi-ekonomiska” synen 
kallas av Rutherford för “bio-ekonomiskt paradigm” utifrån vil-
ken språket för den moderna “system-ekologin” utvecklats (Ibid). 
Förvisso förhåller sig IPCC till en energi-ekonomi, men förskjuter 
frågan om systemets balans genom sin nomenklatur av känslighet 
och sårbarhet. En syn på att det finns en slags normalpunkt för 
naturens skiftningar upprättade genom medelvärden, producerar en 
ekologiskt inspirerad bedömning av känslighet, sårbarhet och efter-
strävad anpassningskapacitet. Dessa fästpunkter som ska vägleda 
en idé om upprättande av jämvikt, kanalisera en lösning för balans-
problematiken, försätter kravet på människans förändring till en 
“normalpunkt” för klimatet. En normalpunkt som inte har något 
egentligt uttalat värde i de studerade rapporterna, utan som verkar 
sträva efter en ständig anpassning till ett fluktuerande system, var-
vid människans förändringsbarhet övergår till anpassningsbarhet. 
Med detta kan kanske konstruktionen av systemet som styrningens 
totaliserande strategi övergå till en åkallan på människan i systemet 
som ett anpassningsbart subjekt? Där räckvidden för åtgärder blir en 
förbättring av möjligheten för åtgärder, en mottaglighet för en styr-
ning på avstånd och en förmåga till självreglering? (jfr. Reid 2010)
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Bild 3. Definitioner av 
nyckelbegrepp i (IPCC 
WG II 1995:5)

Ingen ånger och försiktighetsprincipen
Ytterligare ett känslofyllt uttryck är “no regrets” (vilket kan över-
sättas till “ingen ånger”). 

The literature indicates that significant ”noregrets” oppor-
tunities are available in most countries and that the risk of 
aggregate net damage due to climate change consideration of 
risk aversion, and application of the precautionary principle 
provide rationales for action beyond no regrets. 

(IPCC WG III 1995:2)

”No regrets” measures are those whose benefits, such as redu-
ced energy costs and reduced emissions of local/regional pollu-
tants equal or exceed their cost to society, excluding the bene-
fits of climate change mitigation. They are sometimes known as 
”measures worth doing anyway.” 

(IPCC WG II 1995:fotnot)



84

Dessa “measures worth doing anyway” har släktskap med “försik-
tighetsprincipen”, genom vilken nödvändigheten av åtgärder får 
mekanismen att åtgärder ställs utanför kontexten av egentlig bevis-
ning och visshet (Morris 2000a). Ovan får artikulationen av “no-
regrets” en binär effekt, den erbjuder ett val som står mellan ånger 
eller icke-ånger. En förändring av handling i en viss riktning utlovar 
“ingen ånger” samt “möjligheter”, ”värda att göra i alla fall”. Att 
påpeka här är att försiktighetsprincipen brukar tala om förändring 
av handling med hjälp av osäkerhet på två skilda sätt. När försik-
tighetsprincipen inte används som svar på redan etablerad kunskap 
om potentiella risker, utan på exempelvis introduktionen av ny tek-
nik, så artikuleras motsatt handlingseffekt. Innan ny teknik får in-
troduceras så måste det bevisas att tekniken är oskadlig och att den 
inte kan leda till en framtida risk. I de studerade IPCC-rapporterna 
används försiktighetsprincipen sällan på det viset, snarare är det 
en accelerering av handling och en omedelbar implementering av 
åtgärder, som förespråkas. 

Bild 4. Försiktighetsprincipens olika 
vågskålar. I fallet med introduktion av ny 
teknik förespråkar försiktighetsprincipen 
bevis på ofarlighet. I fallet med åtgärder 
mot potentiella risker förespråkar försik-
tighetsprincipen omedelbart agerande.
(Skoglund 2011) 

New  
Technology 
Avoid risks 
Actions by 

non implementation

Uncertain risks 
Prevent risks 

Actions by 
immediate implementation

Balance of Precaution

Vad har då försiktighetsprincipen 
för makteffekt? Med försiktig-
hetsprincipen i samspel med san-
nolikheter fastställs en realitet i 
framtiden avseende riskerna (Fejes 
2006: paper IV). Riskerna blir där-
med än mer nödvändiga att studera, 
kartlägga och finna, varvid system 
för kunskapsproduktion om dem 
kan utvecklas vidare och förfina 
tekniker för riskprevention under 
logiken att osäkerhet ska tämjas 
(Rose 1999a:260). Detta exemplifie-
rar inte en medveten ideologi, utan 
en “intellektuell teknologi”, som 
tar reda på hur styrning kan ske 
(Ibid:27-28). 
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4.4   Hur muterar atmosfärisk 
biopolitik liv? 

Rehn och Börjesson beskriver hur biomakt och biopolitik är exem-
pel på maktens mer extrema utföranden (2009:50), som kontroll 
över kroppar och befolkning på biologisk nivå. Foucault beskrev 
hur denna vitaliseringsprocess utvecklades både i sina studier av en 
disciplinering av det kroppsliga (Foucault 1975/2003), och i sina 
studier av hur befolkningens livskraftighet kan optimeras utan att 
använda uppenbart förtryck (Foucault 1979/1997;1997/2008). 
Detta följer Thacker (2009) upp bland andra (se ex. Venn & Ter-
ranova 2009), som menar att olika konceptualiseringar av liv inte 
gäller antingen den ena eller andra formen av “liv”, utan handlar 
om hur idén om liv interagerar med disciplinering och säkerstäl-
lande. Så hur skapas liv, eller “bios”, i en ständig omformation av 
biopolitik genom IPCC-rapporterna? I och med klimatförändring 
så involveras inte bara en aggregering av kroppar utifrån en biolo-
gisk och ekonomisk introduktion av befolkningen i historien, utan 
liv konceptualiseras alltmer genom en ekologisk diskurs, ett balan-
serande system, som är ständigt påverkat av en atmosfärisk mole-
kylär förändring. Den vitalisering som biopolitiken strävar efter att 
optimera genom att kartlägga och segmentera det vitala och visua-
lisera livsprocesser för styrningen att fästa vid, utvidgas med kun-
skap om atmosfären. Den atmosfäriskt muterade biopolitiken får 
därför kraft genom att producera legitim kunskap om hur liv kan 
säkerställas i klimatförändring, där jag ovan redogjort för hur detta 
säkerställande kopplats till det förändringsbara livet. Den atmosfä-
riska biopolitiken främjar det förändringsbara mänskliga livet för 
att optimera det vi nu kan förstå som ekologisk livskraftighet.

Den meteorologiska vetenskapen och de  beräkningsmodeller 
som utvecklats, sammanställande av vetenskapligt producerat ma-
terial samt kartläggning som involverar mätning, segmentering, 
registrering och skapande av serier, är jämförbart med de praktiker 
som växte fram under den militära disciplineringen av människo-
kroppen under 1700-talet och framåt (jfr. Reid 2006:33). Med den 
skillnaden här, att det inte endast är den mänskliga arten som är 
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föremål för undersökning och prövning, utan atmosfären förlängt 
med risker till hela biosfären. Biosfär och människa läggs först un-
der samma lupp, det ekologiska riskprismat, för att kategoriseras 
och koordineras i förhållande till varandra. I förklaringsmodellen 
som byggts upp av den kausala kedjan; människan förändrar - 
 klimatförändring – förändring av människan, blir klimatförändring 
ett sätt att hålla reda på människans förutsatta kontinuerliga för-
ändringar. Genom att skapa undersökningsprocedurer för hur män-
niskan förändrar, hur det påverkar hennes egen och andra kroppar, 
kan en förändringsbenägenhet föras in under en rationalisering av 
förändringsbarhet. Samtidigt som den förändringsbara människan 
eftersträvas för den atmosfäriska biopolitiken mål, inramas föränd-
ringsbenägenheten i förhållande till den ekologiska jämvikten och 
skrivs in i det känsliga, sårbara och anpassningsbara systemet. Till 
effektivitetens, logistikens och humanismens vokabulär i de libe-
rala samhällsstrukturernas ekonomiska rationalitet (Reid 2006), 
 adderas här en specifik meteorologisk och ekologisk socio-ekono-
misk språkdräkt, vilket utgör nya sömmar mellan säkerhet och be-
folkning (jfr. Foucault 1994/2008:183). I och med denna eskaleran-
de ekologiska subjektifierade systembundenhet bildas en gemensam 
organisk-social kropp för natur och människa, där makten över 
liv kan distribueras kapillärt, genom just idén om systemet där allt 
har en kausal samhörighet, liv i ständig cirkulation, med föränd-
ringsbarhet i dess förlängning och med den ständiga anpassningen 
som dess balanserande lösning. Detta är en mutation av biopolitik, 
från ett säkerställande av den mänskliga arten med hjälp av biologi 
(Foucault 1979/1997), till ett “using and optimizing the forces and 
capacities of ’life’ to the entire ’planet’“ (Oels 2005) genom att 
adressera livskraftigt liv som förändringsbart. Biopolitiken omhul-
dar här liv som sårbart, där framförallt det mänskliga livet förut-
sätts bli mindre sårbart, mer framgångsrikt och livskraftigt, om det 
fostras till responsiv förändringsbarhet. Biopolitiken lämnar där-
med ena foten i biologin och ställer ner den andra i klimatföränd-
ring för att inkludera aktiv förändringsbarhet som social norm.10 
Denna förändringsbarhet upprättas genom IPCC-rapporterna ännu 
inte nämnvärt som en förändringsbar relation till sig själv, utan 
utgör en mer generell ram för mänsklig aktivitet överlag. Mänskligt 
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liv, att vara levande människa, konstitueras vid denna tid, på den 
språkliga ytan av IPCC-rapporterna, till ”förändringsbart”. 

I och med detta empiriska underlag går det att fråga sig hur an-
vändbart det blir att teoretiskt konstruera en skillnad mellan poli-
tiseringen av liv som en biologisk/ekonomisk företeelse, biopolitik/
bioekonomi, och liv i en politisering av människan (”Man”) genom 
styrning och subjektifiering (jfr. Dillon & Lobo-Guerrero 2009)? 
Det verkar till och med som att ”styrning genom frihet” förskjuts 
med referensobjektet för biopolitiken, ”liv”, med en atmosfärisk 
molekylarisering av liv, ekologisk klassificering av anpassning, 
samt upprättandet av ständigt förändringsbart liv, till ”governing 
through contingency” (Dillon & Lobo-Guerrero 2009). Där diskur-
sen om det molekylära livet (Rose 2001) och komplexitet, enligt 
Dillon och Lobo-Guerrero nu har spridits till vokabulären för det 
kontingenta, (vilket till och med är en av grunderna för analysen 
i denna avhandling.)  IPCC-rapporterna exemplifierar med detta 
hur biopolitiken kan omskapa den biologiska rasismen (jfr. Venn 
& Terranova 2009), till ett säkerställande av vissa livsformer, inte 
enbart i ett binärt förhållande till “den andra”, exkluderade, utan 
som ett främjande av det korrekta sättet ”att vara” (människa) 
genom jämförelser som normaliserar och förkastar. I denna kor-
relation mellan en inramad ”essens” av förändringsbarhet, det vill 
säga styrning genom grammatiken för det kontingenta, med dess 
atmosfäriskt biopolitiska motsvarighet, verkar det motiverat att 
åtminstone fundera kring hur en klassificerad och värderad plats 
för varandet kan bemötas (jfr. Dillon & Lobo-Guerrero 2009).
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4.5  Sammanfattning kapitel 4
I det här kapitlet har jag visat hur IPCC:s självporträtt strävar efter 
upprättande av samarbete, där samarbete etablerar hjälp till själv-
reglering av stater och av individer. IPCC-rapporterna visar vidare 
hur vetenskapspolitiken blir en fortsättning på krig med andra 
medel i kölvattnet av en diskurs om utveckling ”development”. 
Styrningen på avstånd kanaliseras inte bara genom utsagor om 
samarbete, utan även genom försiktighetsprincipen och klimatför-
ändring som en modell för människan som förändringsbar. Den 
atmosfäriska biopolitiken porträtterar genom en ekologisk sys-
temdiskurs sårbarhet och känslighet, vilket ska motverkas genom 
att främja anpassningskapacitet samt etablera livskraftigt liv som 
förändringsbart. Diskurs kring klimatförändring tar på så vis det 
kontingenta i anspråk, varmed människans oförutsebara föränd-
ringsbenägenhet hamnar under riskprismat, hennes förmåga till 
förändring främjas och rationaliseras, samt hennes vilja till föränd-
ring fostras.
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Fotnoter

1   Foucault vänder i ”Samhället måste försvaras” på Clausewitz tes (kriget är politikens fortsättning) och 
påstår att “politik är krigets fortsättning med andra medel”. Han anger även (1997/2008: 57) att denna 
omvända tes föregick Clausewitz som “vände på en både diffus och mycket exakt tes som cirkulerade 
under 1600- och 1700-talet”. 

2  Förord, IPCC, 1990, Summary for Policymakers, Arbetsgrupp III, Response Strategies. Underskrivet av 
generalsekreteraren för World Meteorological Organization samt generaldirektör för United Nations Envi-
ronmental Program.

3  Förord, IPCC, 1990, Summary for Policymakers, Arbetsgrupp III, Response Strategies.

4  Chairman’s Introduction, IPCC, 1990:xxiii, Summary for Policymakers, Arbetsgrupp III, Response Strategies

5   “Intergovernmental”, dvs “Mellanstatlighet” eller intergovernmentalism har främst studerats inom äm-
nesområdet internationell politik. Även nyare teorier om transnationalitet studeras flitigt ur politiskt, 
ekonomiskt eller kulturellt perspektiv. I samband med miljöproblematiken kan man stöta på sådana studier, 
exempelvis har den växande rättviserörelsen behandlats med sociologisk förankring. För intresserade 
finns Magnus Wennerhags avhandling från 2008, “Global rörelse: den globala rättviserörelsen och moder-
nitetens omvandlingar.” 

6  IPCC skriver att rapporten är en essentiell referens för alla som är “concerned”: (översättning genom Na-
tionalencyklopedien 080917 till: bekymrade, angelägna, intresserade) om klimatförändringarna och dess 
konsekvenser. 

7  År 1995 definierades “adaptability”, år 2001 har det transformetars till “adaptive capacity”.

8  

9  Citatet saknar sidnumrering, men kan återfinnas på IPCC:s hemsida: http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/
wg2/index.php?idp=8 (2010-11-04)

10   Catherine Mills kritiserar att teoretiserande kring biopolitk sällan gör något närmande till vad bios fak-
tiskt är. “In norms life and politics come toghether”, men vad består “vital norms” av och vilka biologiska 
begränsningar sprids med nödvändighet till de sociala och politiska resonemangen? (Föreläsning under 
konferensen: The politics of life, 2009-03-06, Stockholm) Jämför även Berger & Luckman (1966:65ff). The 
social construction of reality, a treatise in the Sociology of Knowledge. London: Penguin Books. 
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5.1  Att befria liv från död
Den atmosfäriskt muterade biopolitiken som jag redogjorde för i 
förra kapitlet tillämpar olika sätt att mer detaljerat ta reda på vad 
vitalt liv består av. Förutom kartläggningar av territorier, aktivite-
ter och system av det levande, så blir en idé om livets betingelser 
formad i relation till accelererande konstruktioner av död. Tal om 
mortalitet befruktar vitalitet, där frågor om bästa sättet att styra 
på går ut på att befria liv från död i en biopolitisk optimering av 
det liv som betraktas som mer vitalt. I det här kapitlet ämnar jag 
därför att spåra hur representationer av död, först i IPCC-rapporter 
och sedan i Dagens Nyheter, problematiserar vitalitet och produce-
rar hur det ska säkerställas. Var går gränserna för försök och idéer 
till upprätthållande av liv? Vad för slags liv begripliggörs som vitalt 
och nödvändigt att skydda? Med vilken styrningsrationalitet upp-
fylls det biopolitiska målet som går ut på att avlägsna döden och 
det riskabla från det som faller inom kategorin för livskraftigt liv?

Kropp och hälsa
Ett starkt tema om mänsklig hälsa presenteras i IPCC-rapporterna. 
För att sköta risker med människans hälsa förespråkas förebyg-
gande aktiviteter via hälsoinstitutioner. Framförallt ägnas lösnings-
förslagen till ett stärkande av hälsoinstitutioner, varvid kroppar kan 
erbjudas räddning på kollektiv basis. Denna typ av förbättringslo-
gik av redan erkända missförhållanden fortlöper i rapporterna. Det 
är missförhållanden som varit kända och prioriterade redan innan 
kunskapsproduktionen om klimatförändring, och som via klimat-
förändring nu får momentum. Även om klimatförändring också 
har blivit en diagnos på hela biosfärens hälsa, så eskalerar en sam-
produktion av människans hälsa med den numer patologiserade 
jordkroppen. År 2001 eskalerar hälsotemat med koppling till död 
och lidande, då död detaljeras och specificeras. Även om död och 
mänskligt lidande har relaterats till faror och risker i de tidigare 
rapporterna, så intensifieras begripliggörandet av död här. Men vad 
gör detta expanderande språkande om död?
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An increase in the number of people exposed to vector-borne 
(e.g., malaria) and water-borne diseases (e.g., cholera), and an 
increase in heat stress mortality.

(IPCC WG II 2001:5) 

The vulnerability of human societies and natural systems to 
climate extremes is demonstrated by the damage, hardship, and 
death caused by events such as droughts, floods, heat waves, 
avalanches, and windstorms. 

(IPCC WG II 2001:6)

“Ett växande antal människor”, “mänskliga samhällen” och “na-
turliga system” konstitueras ovan som drabbade av död och lidan-
de. I det första fragmentet etableras en relation mellan en ökning av 
drabbade och malaria, kolera samt värme. Det mänskliga livet sätts 
således i relation till ett potentiellt starkare fluktuerande och cirku-
lerande liv, representerade i myggan och bakterien. Dessa andra liv 
har människan sedan tidigare försökt att utrota, så artikulationen 
kan ses som en fortsättning på en diskurs om säkerställande av 
det mänskliga livet. Det vill säga, uttalanden kring klimatföränd-
ring stärker en traditionell biopolitisk strategi som under rubriken 
“skydda vissa liv”, låter andra liv dö. Icke förvånande, kanske till 
och med betraktat som självklart, får människodjuret här företräde, 
människan står högst upp i hierarkin.

I det andra stycket är det inte sjukdomar som är i fokus, utan 
drabbad av död är det möjligt att bli i förhållande till torka, över-
svämningar samt stormar. Hur planeten lever sitt liv, med klimat-
förändringar i denna form, blir återigen ett hot mot människan. 
Planetens fluktuerande, kaotiska och som det verkar, vilda form av 
liv, är inte det som ska säkerställas, utan helst balanseras, men inte 
för att endast säkerställa mänskligt liv, utan livsformen “naturliga 
system”. Här kommer således Jordens livspraktik att utgöra ett hot 
mot atmosfär/biosfär och inte endast mot människan. Eftersom fö-
regående kapitel redogjorde för hur den kausala kedjan växte fram, 
så kan vi dra oss till minnes att just den sorts planetisk livspraktik 
som är verksam ovan, blivit kopplad till mänsklig aktivitet. Men, 
jag skulle trots detta vilja understryka, att den typen av kausalitet 
inte alltid har varit eller är artikulerad i rapporterna. Det intres-
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santa blir därför själva konstruktionen av naturen som otämjd och 
hotandes sig själv i sin mer balanserade förlaga av “system”. Liv 
som ska säkerställas är således liv som ryms inom ramen för idén 
om systemet. Den mindre systematiska livsformen, stormandet 
och naturens härjande, utesluts i vad livet helst ska vara. Snarare 
ska jordkroppen främjas att med måtta reglera sina flöden. Trots 
att detta är en upprepning av hur biopolitiken i förra kapitlet mu-
terade med atmosfären och det ekologiska systembegreppet, så 
exemplifierar fragmenten ovan den strategi som biopolitiken tar. 
Strategin gör det vilda och otuktade, både i form av bakterier och 
stormar, till anledning för en vidare undersökning av hur ett mer 
kontrollerat liv kan levas, samt gör det möjligt att fokusera det tuk-
tade livet som värt att skydda.

Riktningen mot de kontrollerade livsformerna inom den ekolo-
giska systemtanken behöver dock inte förenklas som en regression 
till ett rationaliserande. Snarare är det intressant att se hur mer 
komplexa maktrelationer växer fram genom att studera hur offer-
skap bildas och erbjuds undsättning. I de tidiga IPCC-rapporterna, 
var det ofta fattiga eller utvecklingsländer som blev offer för kli-
matförändringar. I ovan fragment förstärks en mer allmän dödlig-
het, där död och lidande blir en sann risk för människor i gemen. 
Den tidigare funktionen gällande utvecklingsländer och dess invå-
nare, där de som exkluderades skulle korrigeras, förändras likaså. 
Särskilt då objektifieringen av det mer allmänt dödliga subjektet 
smalnas av med hjälp av en kategorisering av de mest utsatta grup-
perna:

Increased incidence of death and serious illness in older age 
groups and urban poor [4.7]

(IPCC WG II 2001:7)

Projected climate change will be accompanied by an increase in 
heat waves, often exacerbated by increased humidity and urban 
air pollution, which would cause an increase in heat-related dea-
ths and illness episodes. The evidence indicates that the impact 
would be greatest in urban populations, affecting particularly 
the elderly, sick, and those without access to air-conditioning 
(high confidence6)

(IPCC WG II 2001:12)
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Här är det äldre och fattiga i städer som blir kategorier för det 
dödsdrabbade livet. En detaljering av död medför en ökad nåbarhet 
för de livsprocesser som biopolitiken visualiserar som avvikande. 
Men hur säkerställer detta språkande om livets villkor det liv som 
redan betraktas som mer kapabelt och vitalt, i relation till det döds-
drabbade? Hur är maktens blick riktad mot främjandet av befolk-
ningen som en vital massa? 

Död och lidande står inte längre i direkt relation till klimatför-
ändringens konsekvenser, utan orsaken till död relateras till brist 
på luftkonditionering. Detta visar hur tekniska lösningar på olika 
sätt och på olika plats, i det lilla och det stora, får utrymme genom 
utsagor om klimatförändring. Det blir riskfyllt att inte inneha luft-
konditionering, vilket här ger den tekniska artefakten en säregen 
plats i biopolitiken. Biopolitikens totaliserande mekanism, med 
systembegreppet och det allmänna dödliga subjektet, ner till de 
gamla samt fattiga i städer, närmar sig det individuella livet, sättet 
att leva på, genom artikulationen av den tekniska artefakten. Det är 
livet med luftkonditionering som säkerställs. Det är populationens 
förmåga att förse sig med luftkonditionering som här fostras. Det 
livskraftiga livet blir det luftkonditionerade livet.

Samtidigt som energieffektiviseringar och ny teknik, i andra tex-
ter talas om i termer av infrastruktur för att åstadkomma mindre 
utsläpp, är tekniken i detta fall energikrävande och rumsligt posi-
tionerad i hemmet. Exemplet ovan stärker bilden av att människan 
är beroende av teknik för sin överlevnad. Det blir något av en pa-
radox inom vilken olika logiker avseende vad industrialisering och 
tekniska artefakter utgör, möts.  För att förtydliga de olika logiker-
nas verkan så har människan blivit döende i förhållande till sina ut-
släpp av växthusgaser, exempelvis genom energiförbrukningen som 
luftkonditionering kräver. Samtidigt blir hon till mer döende eller 
lidande om hon inte använder den föreslagna kyltekniken. Män-
niskan är på så vis både skyldig till döden genom felaktigt bruk av 
teknik och livets räddare genom bruket av sådan teknik. Detta vän-
der då på åtgärdslogiken. Eller rättare sagt, ett förhindrande av död 
verkar just här prioriteras framför ett förhindrande av mer utsläpp. 
Den styrningsrationalitet som sätts i omlopp, är den där prat om 
en teknisk artefakt blir nyckeln till säkerställande av liv. Livets hur, 
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hur det ska levas, blir positionerat såsom ett accepterande av att 
tekniska lösningar är farliga och nödvändiga för att överleva dess 
verkningar. Livets befrielse från död behöver inte ses som direkt 
kopplad till den tekniska lösningen i sig, utan prat om den. Genom 
prat om tekniska artefakter stöder paret mortalitet/vitalitet ständigt 
varandra, löper vid varandras sida, kräver varandras existens och 
förstärker varandra och vissa tekniska artefakter som nödvändiga. 
Idén om det vitala frodas i mortalitetens kölvatten, samtidigt som 
livets upprätthållande, tekniken, eskalerar det dödliga. Så länge 
som liv optimeras med hjälp av teknik framkallande dödlighet, 
kommer således detta förhållande att förstärkas. Styrningens stra-
tegi fungerar här som ett cirkelresonemang, effektiviserandes dess 
mål av säkerställande av det luftkonditionerade livet, ett liv som 
just här inte ser ut att ha någon ände. Liv fostrat genom en dis-
kursiv cirkulation av potentiell död som oundviklig, döden och en 
ständig befrielse från den som en reitererbar diskursiv konstant.

5.2   Döden stegrar ekonomiska 
spörsmål

The effects of climate change are expected to be greatest in 
developing countries in terms of loss of life and relative ef-
fects on investment and the economy. For example, the relative 
percentage damages to GDP from climate extremes have been 
substantially greater in developing countries than in developed 
countries. [4.6]

(IPCC WG II 2001:8)

Förlusten av liv och konsekvenser för ekonomi ingår ovan i samma 
mening och blir sedan sammanlänkade problemkonstruktioner. En 
relation mellan utvecklingsländer och de två förlustkategorierna 
“loss of life” och “effects on investments and the economy” skapas 
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utifrån ett västerländskt perspektiv. Det drabbade livet är det fat-
tigare livet medan det mer motståndskraftiga, vitala livet, utgörs av 
det ekonomiskt tillväxande livet. Men vad för slags mekanismer får 
denna diskursiva koppling mellan död, liv och ekonomi? 

För att förstå detta krävs först en jämförelse mellan hur med-
borgaren i utvecklingsländer konstrueras på andra ställen i rap-
porterna. En vanlig konstruktion av denna medborgare är såsom 
hotfullt offer. Alltså ett offer för klimatförändringar som potentiellt 
skulle kunna vara ett hot i form av migrationsströmmar eller ett 
hot mot social ordning. Ovan fragment utvecklar dock samma 
medborgare som direkt dödlig. Genom att medborgaren i utveck-
lingsländer här konstitueras som dödliga, infogas de på ett annat 
sätt i utsagor om klimatförändring. Biopolitiken har med mer 
dödsprat övergått till ett närmande mot en individualiserad form 
av styrning. U-landsmedborgaren som dödlig öppnar upp kana-
lerna för styrning ytterligare. Förskjutningen av det diskursiva ar-
betet, konstituerandet av klimatförändring som dödligt, kanske kan 
individualisera styrningen till den enskilda kroppen? Fragmentet 
definierar inte just här någon mer specifik teknik för detta, snarare 
förfinas styrningen med en blick för kroppen som levande, men 
hotad av död, vilket är biopolitikens sätt att rikta upprättandet av 
mer produktiva kroppar. Vid sidan av att klimatförändringens kon-
sekvenser konstituerats som dödliga (för vissa), förs vitaliserings-
processen via döden allt närmare kroppar som kopplade till det 
ekonomiska systemet. Detta kan betraktas som ett förflyttande av 
styrningens fronter till ett liberalt införlivande av u-landskroppar i 
det dominerande ekonomiska utrymme som blivit den sanktionera-
de platsen för vitalitet. Det dödliga livet som kunskapande om kli-
matförändring objektifierar åstadkommer en möjlig effektivisering 
av redan befintliga ekonomiska processer i utvecklade länder, det är 
mot denna ekonomiska livsform som maktens ansikte är vänt, det 
är denna livsform som skyddas, expanderar och sprids. Biopolitiska 
mekanismer får samtidigt nya möjligheter att etableras vidare med 
hjälp av det dominerande ekonomiska systemet. Det är en riktning 
som lämnar en biopolitisk rest efter sig. Den rest där kroppar en 
masse lokaliseras och objektifieras och blir tillgängliga för en neoli-
beral styrning. Livet som insjuknat i klimatförändring, den kollek-
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tiva kroppen som ska befrias från död, kanaliserar regementaliteten 
som en balansgång mellan ett utlovande av ordning och fruktbart 
liv, samt fostrandet av människans egen entreprenöriella förmåga 
därtill (Foucault 1979/1997). Hur fortsätter denna optimering av 
liv via prat om död? Vilka strategier och möjliga tekniker utvecklar 
den?

Extensive experience makes clear that any increase in flooding 
will increase the risk of drowning, diarrhoeal and respiratory 
diseases, and, in developing countries, hunger and malnutri-
tion (high confidence6). If cyclones were to increase regionally, 
devastating impacts would often occur, particularly in densely 
settled populations with inadequate resources. A reduction in 
crop yields and food production because of climate change in 
some regions, particularly in the tropics, will predispose food-
insecure populations to malnutrition, leading to impaired child 
development and decreased adult activity. Socio-economic 
disruptions could occur in some regions, impairing both liveli-
hoods and health. [3.5, 4.1, 4.2, 4.5, and 4.7]

(IPCC WG II 2001:12)

“Drunkning”, “diarré”, “hunger”, “undernäring”, “osäker mat-
produktion” och slutligen “dåligt utvecklade barn” och “inaktiva 
vuxna”, visar ett maktens ansikte som lägger “beslag på livet från 
början till slut” (Fontana & Bertani 2008:252). Styrningsmentalite-
ten är här vänd både mot arten och livsprocesserna samt mot indi-
viden och kroppens prestationer. Former av död och sjukdom blir 
än mer detaljerade. Även sättet att dö på specificeras. Den intensiva 
kunskapsproduktionen om klimatförändringens konsekvenser når 
dessutom ner till förutsättningen för regementalitetens funktion, 
den aktiva kroppen, maktspridningens maskin. Tal om död pro-
blematiserar således inaktivitet för att närma sig det neoliberala 
målet, det aktiva subjektet (Dean 1999:167-9). Upprättandet av 
den (levande) produktiva kroppen är inte bara ett säkerställande av 
liv, utan den är nödvändig för den neoliberala styrningsfunktionen 
i sig. Med andra ord är det svårare för styrningens mekanismer att 
fortplanta sig genom en mängd fästpunkter, om kropparna för de 
polymorfa maktteknikerna är ur funktion eller defekta. Inaktivitet, 
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passivitet och kroppars sävlighet, inkräktar på möjligheten att kon-
struera den självstyrande autonoma medborgaren. 

Mortalitet/Vitalitet i Nordamerika
Död får även vissa mer specifika territoriella fästen. Nedan frag-
ment begripliggör potentiell spridning av olika sjukdomar med 
resultat i form av sjuklighet och dödlighet kopplat till en statistisk 
osäkerhetsfaktor. Den statistiska beräkningen har en sanningseffekt 
för döden. Död blir positivistiskt objektifierat för Nordamerika. 

Vector - borne diseases – including malaria, dengue fever, and 
Lyme disease – may expand their ranges in North America; 
exacerbated air quality and heat stress morbidity and mortality 
would occur (medium confidence6) socioeconomic factors and 
public health measures would pay a large role in determining 
the incidence and extent of health effects.

(IPCC WG II 2001:16)

Fragmentet kopplar även samman en territoriell suveränitet med 
de flyktiga, fluktuerande och cirkulerande livsformerna. Sjukdo-
mar kan spridas över en specifik landsgräns där död uppkommer 
till följd av detta. Myggan och bakterien blir den transnationella 
politikens materialitet. Nu är det inte endast det mänskliga livet 
som hotas och kan säkerställas i relation till dessa andra biologiska 
liv, utan upprättandet av det territoriella förstärks (jfr. Paterson & 
Stripple 2007) med myggan och bakterien som fästpunkter. Myg-
gans hänsynslöshet gentemot etablerade landsgränser, dess ihärdiga 
negligering av den suveräna maktformen, omorganiseras till att bli 
en biopolitisk problematisering. Hur kan den suveräna makten som 
är inkapabel att styra myggan ersättas med en maktform som kan 
säkerställa livet från den nomadiska myggan? Detta kan betraktas 
genom den problemkonstruktion som skapas, då döden i Nord-
amerika ringas in gentemot dess socioekonomiska faktorer och 
dess åtgärder för hälsa. Hajer (1995:86f) visar att återvändandet 
till den traditionella domänen för offentligt förvaltad hälsa även 
var vanligt förekommande i 1970-talets policys om miljöproblem 
i relation till överlevnad. Däremot diskuterar han inte hur makten 
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diffunderar till statens förlängda arm, utan talar om hur en institu-
tionalisering av miljöproblematiken blivit möjlig med förändrade 
värderingar och politiska mål. Så hur relokaliseras den suveräna 
makten till att inkludera en mängd fästpunkter i strävan efter att 
främja vars och ens egen förmåga att säkerställa sitt liv? 

For each anticipated adverse health impact there is a range of 
social, institutional, technological, and behavioural adaptation 
options to lessen that impact.

(IPCC WG II 2001:12)

De vetenskapspolitiska “sociala”, “institutionella”, “teknologiska” 
och “beteendemässiga” åtgärderna sammanför normer och mer 
individrelaterat psykologiserande. Genom den vetenskapspolitiska 
kontrollapparaten för luftens sammansättning, mer direkt dödliga 
luftburna hot, och lösningarnas nuläge samt framtida potential 
breder makt/kunskap ut sitt nät. Nätet spänner från bakterien och 
myggan, till den territoriala döden, både för medborgarna som för-
ändringsbara och för staten som säkerställare, till en framtida möj-
lig makteffektivisering via institutioner och beteendeförändringar, 
gärna som en kontinuerlig anpassning. 

Den diskursiva konstruktionen av mortalitet är en oupphörlig 
källa till riskförebyggande och därmed fortsatta undersökningar 
om kroppars förmåga, sinnens anpassningsbarhet och institutio-
ners förhållanden. Med klimatförändring blir döden framförd av 
vetenskapen som en “sanktionerande kraft” (Hultqvist & Petersson 
1995:18). Det är en kraft inom vilken människa och individ inte är 
objekt bland alla andra möjliga objekt, utan döden ger en kontext 
där människan blir en “varelse med förmåga att fatta moraliska 
omdömen” (Ibid:19). Människan blir inte bara till ett skyldigt och 
ansvarigt subjekt för klimatförändring, utan till en del av en moral 
som kan rationaliseras, kalkyleras och underhållas med upphov 
till legitima interveneringstekniker för att befria liv från klimatför-
ändring, det vill säga, befria liv från död. Tal om död har därför 
en etisk makteffekt, talet ger auktoritet till både dem som talar om 
den (jfr. Rose 1999a:147) och dem som ansluter sig till ett befri-
ande från den.
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5.3   Ofrånkomlig död rättvise-
märks 

Döden har även objektifierats mer genom koppling till specifika 
sannolikheter. År 1995 porträtteras risk för död med hjälp av “va-
lue of statistical life”.1 Detta för till synes samman ekonomi med 
säkerställandet genom att värdera kostnaderna för riskprevention 
av liv på olika platser. Funktionen av denna kartläggning blir en 
jämförelse av värdet på liv/död mellan olika platser på jorden. 
Dessa kan potentiellt ställas mot varandra och närma sig ett eko-
nomiskt maximerande spel dem emellan. Det är inte bara livet som 
ska levas marknadsmässigt, i konkurrens, utan döden blir begriplig 
som en potentiell marknadsplats. Det är inte det mer produktiva li-
vet som på ytan konstrueras som kostbart att förlora, utan det mest 
utsatta livet försätts till en värdeskala. Det är en kalkylering och i 
viss mån instrumentell visualisering av livets utsatthet. Oavsett hur 
detta utvecklas i utsagor kring klimatförändring så är värderingen 
av livs utsatthet teoretiskt intressant i jämförelse med nedan besläk-
tade diskursiva arbete. 

Limited evidence indicates that in some temperate countries 
reduced winter deaths would outnumber increased summer 
deaths (medium confidence6); yet, published research has been 
largely confined to populations in developed countries, thus 
precluding a generalized comparison of changes in summer and 
winter mortality. [3.5 and 4.7].

(IPCC WG II 2001:12) 

Decreased cold-related morbidity and mortality [4.7]

(IPCC WG II 2001:7) 

Vinterdödlighet och sommardödlighet blir jämförbara mot varan-
dra. Artikulationen av en mängd döda i relation till värme och kyla 
gör klimatförändringens konsekvens, död, mer objektiv. Annorlun-
da uttryckt går det att säga att klimatförändringens konsekvenser 
realiseras i ett visst antal döda kroppar. Och tvärtom, klimatför-
ändringens konsekvenser kan anges till ett visst antal icke-dödade 
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kroppar. Här skapas en positiv sida av klimatförändring, genom 
mängden minskad vinterdödlighet. Just därför, att klimatförändring 
konstitueras som orättvist drabbande, blir försök till upprättande 
av rättvis död möjlig. Då klimatförändring problematiserar vitali-
seringens potentiella orättvisor, blir efterfrågan på en rättvist utfor-
mad vitalitet artikulerbar. Då makten ägnar sig åt att åstadkomma 
rättvisa blir det möjligt att mäta och ställa olika slags död mot var-
andra, samt att jämföra död mellan olika platser. Det är att sprida 
ut döden spatialt samtidigt som ett slags neutraliserande av liv sker. 
Om liv upprätthålls på en plats på grund av klimatförändring, så 
ser död på en annan plats till att detta liv neutraliseras. En befolk-
ning som kan drabbas positivt av klimatförändringens konsekven-
ser, kan i och med den sammanslagna mänskliga kroppen, kollekti-
viseringen av liv/död, inte avgränsas. Det är inte bara kunskap om 
död och lidande som kollektiviseras, utan kunskap om ökat liv ska 
också tillföras biopolitikens strategier. Detta öppnar i sin tur upp 
för diverse tekniker för skötsel och jämförande av liv mellan olika 
platser. Det löser biopolitikens problematisering om vilka kroppar 
som är mest vitala samt gör undersökningar möjliga avseende var 
vitalitet kan uppnås med hjälp av individen själv. 

Död i utvecklingsländer är även problematiserat som en exis-
terande död men med bristande kunskapsunderlag. Biopolitiken 
har stött på ett hinder, den kräver en viss kunskap för att kunna 
fungera och den får sin funktion genom kunskapssökandet. Länken 
mellan den kollektiva kroppen och individerna för dess vitalisering, 
skapas med hjälp av ett mer rättvist förhållande till, samt systema-
tiserande av, dödsdrabbning. Det är att förhålla sig kollektivt till 
död, även om ett sådant spatialt likställande av död inte nödvän-
digtvis behöver resultera i solidariska tekniker som garanterar ett 
likställande av liv. Detta trots att FN traditionellt stakat ut en so-
cialistisk/demokratisk solidaritet i flera frågor (jfr. Hajer 1995:99). 
Utan, begripliggörandet av död såsom en kalkylerbar befolk-
ningsaspekt blir en stabil bas för ett aggregerat främjande av det liv 
som anses levande. 

Om vi då återgår till representationer av död i IPCC-rappor-
terna, så sker en styrning av den kollektiva kroppen genom död. 
Såsom död numer kläs, i vinter och sommarskrud, så föreligger 
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tillkortakommanden avseende kunskap, döden kan ännu inte 
generaliseras. Däremot ställer fragmentet upp sådana villkor för 
undersökning av död. Villkor där kroppar först måste inräknas och 
fastställas i orsakssamband till temperatur, för att sedan likställas 
andra kroppar, det vill säga likadana objekt för kontroll/produkter 
av övervakning, genom en räkneövning av addition eller subtrak-
tion. Hur skulle en institutionalisering av detta kunna formas, vad 
gör denna distinktion av vinter och sommardödlighet möjlig? En 
organisering av olika maktformer som riktas med död, behöver inte 
nödvändigtvis relateras till en konsekvens av klimatförändring så-
som havandes en uppvärmande effekt. Utan, via klimatförändring, 
oavsett om dess konsekvenser konstrueras som ökad värme eller 
ökad kyla, etableras en styrning som tillåter mätning och jämförel-
se av död i relation till temperatur. En styrning som förläggs post-
mortem, får en fästpunkt på ”andra sidan”, gör styrningen mindre 
känslig för om klimatförändring skulle behöva börja relateras till 
en kylande effekt. Återigen får vi således en diskursivt formad stra-
tegi av befrielse från ständig dödsnärvaro som används för att hålla 
oss i schack. 

5.4  Döden i DN 
I det här avsnittet kommer jag att övergå till att diskutera hur död 
blir en resurs för styrning genom Dagens Nyheter. Eftersom jag 
tidigare endast har presenterat analys av IPCC-rapporter, kommer 
jag även att ge en mer sammanfattande bild av vad texter i DN i 
allmänhet ägnar sig åt gällande klimatet.

I DN finns ett tema som rör sig kring den vetenskapliga san-
ningens vara eller icke-vara gällande klimatförändring. Denna 
metadebatt ifrågasätter IPCC:s vetenskapliga trovärdighet och 
försöker återupprätta den i nästa steg. Åtgärder, befolkningstillväxt 
och ekonomiska förhållanden är inslingrade i olika ståndpunkter 
om kunskapsläget. Artiklarna för och emot IPCC som vetenskaplig 
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kunskapsproducent avlöser varandra, särskilt i början av 1990-ta-
let. Det blir att betrakta som en konversation, där en artikel tycks 
frammana ett svar, vilket ger upphov till ytterligare en artikel, och 
så vidare.

Men professor Bert Bohlin, ordförande i IPCC, vetenskaps-
männens egen panel kring växthusproblemet, är ändå positiv. 
På bara fem år har vi nått global, vetenskaplig enighet om att 
växthuseffekten är ett hot och att åtgärder behövs, påpekade 
han i en TV-intervju.

(DN 1992/06/09) 

Den diskursiva oscillation som är i rörelse, mellan de utsagor som 
talar om en vetenskaplig enighet och de som snarare anger en oenig 
vetenskap, förstärks ytterligare i; “Klimatproblemen är försumba-
ra” (DN 1994/04/28). Här ifrågasätts den svenska regeringens för-
slag till höjd koldioxidskatt eftersom “Koldioxidfolket sätter sig vid 
superdatorerna och gör en massa antaganden, låter maskinen räkna 
och får då ett svar i enlighet med gissningarnas”. Därefter följer en 
genomgång av historiska istider och värmeperioder, vilka konstru-
eras med hjälp av en annan typ av vetenskaplig kunskap som anges 
ha effekter på klimatet. Det är effekter som IPCC kritiseras för 
att inte ha räknat med eller redogjort för. Artikeln visar på att viss 
vetenskaplig kunskap har exkluderats i den kunskapsmassa som 
byggts upp genom IPCC. Det går att betrakta denna debatt som 
att den vetenskapliga kunskapsproduktionen om klimatförändring 
ännu inte har normaliserats (jfr. Dreyfus & Rabinow 1983:116).

Repliken följer ungefär två veckor därpå. I artikeln “Vänta inte 
med åtgärder” (DN 1994/05/13) framläggs argument mot de två 
tidigare artiklarna. Artikeln återskapar åtgärder som nödvändiga 
i relation till koldioxidutsläpp och klimatförändring. Förändrings-
barhet i samband med kunskap om klimatförändring får ny kraft. 
Med rubriken skapas även en relation till hastighet, då den hastig-
het med vilken åtgärder bör införas fokuseras. Detta går att jämfö-
ra med min analys av försiktighetsprincipen i IPCC (kapitel 4). Att 
agera snabbt då ett osäkert framtida hot är konstruerat som en nu-
tida reell risk, är jämförbart med hur försiktighetsprincipen har en 
legitimerande kraft avseende omedelbar agens för implementering 
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av åtgärder. Agens upprepas här som synonymt med omedelbarhet 
snarare än eftertänksamhet, vilket delvis möter på motstånd: 

I en artikel på DN debatt den 8 april menar professorn i natur-
geografi Wibjörn Karlén att forskarna är oeniga om människan 
verkligen förorsakar en klimatförändring genom utsläpp till 
luften. Kan vi därför inte vänta med motåtgärder? Professorn 
emeritus i marinekologi Eric Olausson går ännu längre i ett 
inlägg den 28 april och anser att vi snarare borde välkomna en 
klimatförändring. Båda blandar samman vetenskapliga resone-
mang med personliga värderingar, ger felaktiga uppgifter om 
de åtgärder, internationellt och nationellt, som f n är aktuella. 
Artiklarna är vilseledande.

(DN 1994/05/13) 

Fragmentet fortsätter diskussionen om hur snabbt åtgärder bör 
införas. Metadebatten har därför förflyttats från en egentlig diskus-
sion om klimatförändrings vara eller icke-vara, till en diskussion 
om införandet av åtgärder. Makteffekten blir den att klimatföränd-
ring är en självklarhet, medan tiden för implementering för åtgär-
der blir stridbar. 

Vidare förskjuts kunskapsobjektet klimatförändring och åtgär-
der genom ett närmande mot forskare som “vilseledande”. Här 
separeras de som får och de som inte får vara med och producera 
legitim kunskap om klimatförändring. De som avskiljs, exkluderas 
inte på grund av den kunskap som de vill inkludera, utan de av-
skiljs som avvikande, icke-objektiva. Det är en vanlig konstruktion 
inom vetenskaper som antar realistiska perspektiv, där forskaren 
betraktas som ett instrument för information, snarare än som med-
skapare av kunskap. Men vilka slags samkonstruktioner kan obser-
veras i återgivandet av den vetenskapliga kunskapen i DN?

Ekologisk kollaps
I “Tiden rinner iväg” (DN 1992/06/09) belyses Rio-mötet och vik-
ten av att agera i tid. Här reproduceras progression och idén om 
tillväxt. Utvecklingsländer ska garanteras tillväxt samtidigt som 
miljön på olika sätt ska skyddas. Västvärlden konstitueras i och 
med dessa typer av jämförelser som innehavare av ett moraliskt 
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ansvar. En beskyddare mot “ekologisk kollaps” . Denna ekologiska 
kollaps förstärks med alarmerande uttryck, som att vi inte ska 
“spela rysk roulette med klimatet”, att “klimatzonerna rubbas”, att 
vi får “algblomning”, “planktondöd”, “vilket rubbar hela närings-
kedjan” och att vi kan få “abnormt väder” med “översvämning i 
kustregioner” (DN 1993/02/22). Varav den journalistiska berättar-
tekniken delvis skiljer sig från IPCC-rapporterna genom mer nar-
rativ berättarteknik med liknelser och extrembeskrivningar, vilket 
adderar till vad objektet klimatförändring blir. DN följer en histo-
rik av specifik praktik med särskilda regler för hur mediala utsagor 
formas, vilka ger upphov till objektet klimatförändring i formen 
av en vetenskaplig sanning innebärande katastrofala risker. DN:s 
utsagor tar alltså vissa “föreställningstekniker” i bruk (jfr. Foucault 
1975/2003:106). 

Konstruktionen av hotfullhet stöter dock på motstånd. Metade-
batten tar ett parallellt spår och diskuterar inte klimatförändring 
eller åtgärder, utan riktar in sig på berättartekniken som sådan. 
Exempelvis sker detta i DN (1999/09/17) under titeln “Skräckbild 
saknar stöd. Enligt statistiken blir orkanerna inte fler,”2 där det 
framgår att “Larmen om växthuseffektens dramatiska följder har 
duggat tätt de senaste åren. Bland annat har det sagts att antalet 
katastrofala oväder som “Floyd” kommer att öka.”3 Med avslut-
ningen:

Snart är det kanske bara miljöpolitiker och journalister som 
fortsätter att förmedla de värsta klimatiska skräckscenarierna.

(DN 1999/09/17)

Det är däremot inte endast ekologisk kollaps som konstitueras, 
utan visst utrymme ges till ekologisk förbättring. Denna typ av 
artikulation efterföljs dock av ett återskapande av hot och lidande, 
men på en annan plats, vilket kan kännas igen från rättviseresone-
manget i IPCC avseende jämförelsen mellan död och förmågan till 
vitalt liv på olika platser.

För någon frusen inlandsbo kan det möjligen låta lockande 
att klimatet förskjuts och medeltemperaturen höjs. Men då 
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levande generationer kan få uppleva extrema stormar, regn och 
översvämningar med stort mänskligt lidande som följd.

Det kan låta som en domedagsprofetia. Men faktum är att 
framstående klimatforskare fortsätter att varna för växthusef-
fekten inom ramen för FN:s klimatpanel, IPCC.

(DN 2001/05/17)

Fragmentet kommer närmare det kunskapsobjekt som i IPCC-rap-
porterna stod för den orättvisa vitalisering som klimatförändring 
kunde bibringa. Det är frusna inlandsbor som inte får se sig som 
privilegierade i klimatförändringstider. Styrningen skulle så att säga 
inte fungera lika effektivt om det var tillåtet att se klimatförändring 
som en fördel för det individuella livet, så länge som detta inte för-
stärker vitaliteten en masse. Den kil som skapas mellan olika män-
niskors utsatthet eller icke-utsatthet luckras effektivt upp med hjälp 
av en annan konstruktion, den som handlar om mänskligt lidande 
här och nu. Det positiva förhållandet, mindre frysande, blir i stället 
till en skuld gentemot “levande generationer”, ett uttryck där liv 
och hur det är att leva samvetsgrannt, får en relation till nuet. Det 
är inte kommande generationer eller framtida generationer som 
adresseras, utan det styrningen riktas med är befintliga, än så länge, 
icke-döda generationer. Denna konstruktion av de som lever och 
är nutida lidande, omformar hur frusenhet får lov att kännas. Den 
fysiska känslan av kyla, frysande, blir till en utilitaristisk rättfärdig 
känsla. Texten får därmed verkan på hur subjektet ska förhålla 
sig till känslan av sin frysande kropp. Texten skapar inte endast 
en moralisering avseende rätt och fel, utan ett närmande mot en 
riktning av styrning genom den konstruerade korrekta känslan av 
frusenhet. En maktrelation mellan de levande generationernas liv 
och det liv där människan fryser är i ruljans. Det är ett erbjudande 
om en jämförelse och ett sammanförande av kroppars fysiska upp-
levelser i klimatet, med subjektens tillåtna känsla inför den fysiska 
upplevelsen. Klimatförändring konstituerat som en positiv kropps-
upplevelse ska inkorporeras i subjektet som en skuld. Orättvisan 
mellan klimatförändringens positiva och negativa konsekvenser 
kan på så vis tas om hand av det enskilda subjektet. De som ännu 
inte har drabbats avsevärt av det lidande som åstadkommits av 
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“extrema stormar, regn och översvämningar”, föreskrivs här den 
rätta känslan, vilket både upprätthåller ett “vi” och en möjlighet till 
etiskt-politiskt ställningstagande, genom den diskursiva kreationen 
av medkänsla.

5.5  Död och teknik
I Dagens Nyheter finns inte endast artiklar som handlar om konse-
kvenser av klimatförändring, utan kunskap om klimatförändring 
leder även till andra typer av dödskonstruktioner.

Att vi refererar till dessa uppgifter innebär inte att vi vill för-
ringa tragiken i det mänskliga lidande och den sorg som olyck-
an orsakat, men siffrorna bör ändå ses i relation till de dödsfall 
och cancerfall som andra energislag orsakar. Energisystemens 
effekter på hälsan har ofta fokuserats på kärnkraftens roll. Det 
står dock helt klart att fossila bränslen leder till flera dödsfall, 
cancerfall och sjukskrivningsdagar (per terawattimme produ-
cerad el) än kärnkraften. I världens kolgruvor dör varje år flera 
tusen arbetare och luftföroreningar från fossilbränslen orsakar 
tiotusentals cancerfall årligen.

(DN 2002/04/07)

För att ge den vidare kontexten till fragmentet så handlar det om 
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Kärnkraftens roll inom den 
bredare miljödiskursen har analyserats flitigt (se ex. Hajer 1995:89-
94, 97 samt i svensk kontext Anshelm 2000), medan det som kan 
tyckas intressant ovan är att olika slags död blir till jämförbara 
objekt. Teknikval möjliggörs och förenklas i och med att de får en 
relation till död genom beräkningar av dödsfall och cancerfall per 
producerad energimängd. Döden erhåller ett direkt samband med 
en Terra Watt timme (TWh). Döden blir en produkt av ingenjörs-
konsten där vitaliseringen sköts av kunskap i fysik och teknik. Död 
konstitueras nu inte enbart i förhållande till problem med atmosfä-
ren, utan erhåller en tidigare position i den kausala kedjan. I stället 
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för att bli ett resultat av mänsklig förändring av det ekologiska 
systemet, blir döden ett resultat av människans praktik i nuet. Död 
blir också något som inträffar via inandning av partiklar i och med 
kolbrytning. Med hjälp av denna diskursiva strategi där energi och 
död får en direkt relation till varandra, försätts döden både närma-
re människan i nutid samt till hennes teknikval. Kunskap kring tek-
nik (kärnkraft alternativt fossila bränslen) leder en styrning kring 
upprätthållandet av det vitala. Detta är ytterligare ett exempel på 
hur prat om teknik kan skapa en länk mellan styrning och styrda.

Den globala uppvärmningen är ett större hot mot liv, hälsa och 
egendom än kärnkraften. Sveriges energipolitik måste spegla 
verkliga, inte inbillade, miljöhot.

(DN 2003/08/17)

Upprätthållandet av liv och ekonomi får åter kraft med tal om tek-
nik. Energipolitik konstrueras som en möjlig spegel, genom vilken 
sanna miljöhot bör avspeglas för att betraktas. Energipolitiken blir 
inte endast begriplig som styrmedel, utan politiken ska fungera som 
en spridare av sann kunskap. Den rådande bilden av kärnkraften 
som hotande, delegitimeras genom ordet “inbillade”. Samtidigt blir 
då “den globala uppvärmningen” det objektiva, icke-inbillade hotet 
och ett verkligt faktum. Detta miljöhot legitimeras genom en möjlig 
förskjutning av kärnkraft till det inbillades hägn. 

 Liknande relaterande till viss teknik som mer vital än an-
nan återkommer på sina ställen i DN. År 2004 uppstår ytterligare 
vitalitet i relation till en specifik teknologi, biomassa.

Biosfären tål inte den moderna människans liv och leverne. Det 
vet vi och måste besinna. Fotosyntes och skörd av biomassa är 
de sant livsuppehållande processer vi måste leva med, har kun-
skaper om och redan förfogar över. Bygg värmekraftverk och 
odla salix, även om detta oroar teknokraterna inom energisek-
torn och cellulosaindustrin.

(DN 2004/10/23)

Texten förskjuter kontexten av död till “liv”, “leverne” samt “livs-
uppehållande processer vi måste leva med”. Det är bokstavligen 
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fullt av liv, där det föredragna livet och teknik kring biomassa kan 
artikuleras i ett. Den sanna livsupprätthållande processen är den 
som resulterar av värmekraftverk. Förutom tal om hälsa och dess 
institutioner, har kunskapsproduktionen om klimatförändringar 
möjliggjort ett intensifierat samtal om död i en mer teknisk kon-
text. Talande om teknik som dödlig eller såsom en upprätthållare 
av liv har naturligtvis förekommit under en längre tid och inom 
diverse olika teknikrelaterade kontexter. Dock förefaller det som 
om teknik har blivit mer dödlig, samt tvärtom, mer nödvändig för 
liv, med framväxten av klimatförändring. Från den kausala kedjans 
start, som ofta försätts till industrialismen (som fyllts med mänsk-
lig aktivitet i relation till produktion, progression och teknik), har 
denna jämförelse av dödlig utgång mellan olika teknik och teknolo-
gier förenklats. Samtidigt kan den bättre framtiden, som är full av 
liv och sant livsuppehållande processer, förmedlas via ett specifikt 
teknikval. Genom att liv och död inkorporerats närmare teknik, 
spelas den ekonomiska diskursen delvis ut. Förutom att det livsup-
pehållande utgör en bättre, eftersträvansvärd framtid, så gör det 
inte heller samma motstånd mot exempelvis ökande kostnader. Om 
investeringar i teknik räddar liv, är motargument om kostnader 
delvis försvagade. 

5.6  Sammanfattning kapitel 5
I det här kapitlet har jag analyserat hur undersökningar av och fö-
reställningar kring mortalitet och vitalitet breder ut ett nät av möj-
liga maktrelationer för vitaliseringsprocesser. Döden är därför en 
mycket effektiv teknologi för styrning, den kräver ständiga under-
sökningar och lösningar. Det är även ett objekt för styrning som är 
direkt kopplad till en binär motsats, det levande livet. Då konstruk-
tioner av död växer med klimatförändring, växer möjligheten till 
styrning, befolkningen blir styrbar genom både en kollektivt dödlig 
kropp och den individuella kroppen som dödlig. Att konstituera 
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död medför en viss auktoritet, varvid ett språkande om död kan 
skapa en maktutövning både med eller utan direkt intervenering. 
Experten fungerar som en länk mellan den positivistiska, objektiva 
döden, och nödvändigheten för andra, stater samt medborgare, att 
ta hänsyn till denna. Klimatförändring skapar med hjälp av förfi-
nade former av död, utsatthet och jämförelser mellan liv på olika 
platser, mer detaljer kring livsprocesser för ökad styrbarhet.

På samma gång är biopolitikens strategier och en möjlig avance-
rad neoliberal styrning på avstånd tätt kopplad till den kunskaps-
produktion som sker i DN. I den mediala kontexten skapas det 
som betraktas som styrbart, exempelvis genom artikulationen av 
gott och ont samt om malaria som hot. Media blir liksom exper-
tisen det sätt varpå en viss form av styrningsrationalitet kan ta sig 
fram, vägleda läsare och skapa en plattform för hur de kan betrak-
ta sig själva i relation till död. Detta ökar även “sociala teknolo-
gier”, strategier för att närma sig den autonoma individen och dess 
egna beslut (Hultqvist & Petersson 1995:55). Genom DN reprodu-
ceras den vetenskapliga kunskapen, den får fäste som omriktare av 
vad död blir. Detta återkommande artikulerande av död, där vikt 
läggs vid det dödliga, förefaller således inte alls tabubelagt, utan 
döden får här sin kanske mest begripliga existens. Det är genom 
DN som det dödliga subjektet skapas, det är här vi lär oss hur vi 
kan förhålla oss till döden. Döden i klimatförändring blir via DN-
artiklar därmed en länk mellan maktrelationer i IPCC-rapporter 
och det enskilda subjektet. 

Fotnoter

1   ”The value of a statistical life is defined as the value people assign to a change in the risk of death among 
a population.”  

2   I artikeln framgår det att skribenten funnit ett utrymme för en alternativ läsning av IPCC-rapporten: 
”Forskarna har dock varit oense. I årets rapport från FN:s mellanstatliga panel om klimatförändringar, IPCC, 
är experterna i alla fall eniga om en sak: det finns för många osäkra faktorer för att man ska kunna säga 
något alls om hur världens klimat ser ut om 100 år.”

3   I artikeln beskrivs även hur forskare ändrar sig. ”Många klimatforskare reviderar sakta men säkert inte bara 
de påstådda sambanden mellan växthuseffekten och antalet oväder, utan rent allmänt hur mycket jorden 
faktiskt kommer att värmas upp och vilken roll människans aktiviteter spelar. 1990 spådde IPCC att jorden 
skulle värmas upp med 3,3 grader till år 2100. Nu talar man om en grad.”
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6.1   Från positivistisk mät-
teknik till subjektifierande  
diagnos

I det här kapitlet kommer jag att undersöka mer detaljer kring 
hur en länk mellan styrning och styrda skapas genom moral- och 
monetär ekonomi. Hur blir atmosfärens sammansättning en möjlig 
(ut)värdering av befolkningens moral? Hur blir denna moral sam-
mankopplad med ett ekonomiskt system? Vilka åtgärder föreslås 
för att mildra klimatförändring och vilken typ av egenskaper åkal-
las för implementeringen av dessa åtgärder? Först vänder jag mig 
till DN-artiklar varefter jag övergår till IPCC-rapporter, för att 
även integrera resultat från bägge materialen.

Det skyldiga subjektet
I DN (1995/09/21) objektifieras människan som skyldig till kli-
matförändring: “Klimatet ständigt varmare. Människan skyldig 
till global temperaturökning” . Vidare följer: “Människan är själv 
ansvarig för större delen av den globala temperaturökningen de 
senaste hundra åren (…)”. I en annan artikel återkommer “enighe-
ten” om att det är människan som har orsakat klimatförändring. 
Klimatförändring framförs inte heller som en framtida risk, utan är 
“pågående”, varvid en nutida realitet återupprepas.

När den internationella panelen för klimatförändringar, IPCC, 
häromveckan uttalade sig om växthuseffekten stod det klart att 
enigheten i dag är stor om att det är människan som förorsakat 
den pågående klimatförändringen.

(”C-ledaren sviker miljöprofilen” Olof Johansson  
bidrar till en miljöfarlig och ohållbar energipolitik,  

skriver ledande Cuf-företrädare”  DN 1995/12/08 ) 
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Berättelsen om IPCC:s arbete och rapporter upprepar det spår av 
konsensus som IPCC:s självporträtt gjort gällande (se kapitel 4). 
Däremot etableras enigheten och människans ansvar mer genom 
DN än genom IPCC-rapporterna, som i jämförelse talar om ve-
tenskaplig osäkerhet. Uppseendeväckande stor är skillnaden som 
går att observera mellan de resonemang som fördes i IPCC-rap-
porterna, framförallt från och med 1995, avseende klimatsystem, 
socioekonomiska system och ekologiska system, och vad klimat-
förändring blir i DN vid samma tid. I DN har ännu inte den strikta 
kausaliteten upplösts i en mängd orsak och verkan samband genom 
en konstruktion av system bestående av flera sammanhängande 
processer. Den mediala sanningsprocessen bygger snarare vidare 
på en instrumentalitet bestående av strikt matematisk modellering 
samt olika slags mätningars, beräkningars och möjliga scenariers 
sanningshalt. Det vill säga, det annars giltiga argumentet; att allt är 
ett sammanhängande system och därför måste kontrolleras och tas 
om hand, har ännu inget diskursivt utrymme i DN. I stället är det 
de förbättrade mätningarna, datamodellerna, framtidsscenarierna, 
etcetera, som får fäste genom DN. Denna typ av berättelse ramar in 
klimatförändring i ett realistiskt perspektiv, medan mobiliseringen 
av klimatförändring som sanning simultant sker genom en åter-
kommande berättelse om IPCC som organisation. Det är IPCC som 
vetenskapligt organ och dess auktoritet som konsensusapparat som 
blir vägledande för klimatförändring som sant i DN. Sanningens 
fokus vilar således tryggare på den språkliga ytan framkallad av en 
berättelse om vetenskap, än i strikta vetenskapliga fakta eller än 
mindre, i artikulationer av IPCC:s politiska historik och karaktär. 

Däremot gör den vetenskapliga objektifieringen med sifferexer-
cis, med uppmätning och beräkning av medeltemperaturen såsom 
en manifestation över jorden som en gemensam kropp, en samman-
koppling möjlig mellan det skyldiga subjektet och denna gemen-
samma livskropp. Det skyldiga subjektets aktivitet får dessutom 
fästpunkt i en objektiv representation av aktivitetens konsekvenser. 
En rigid relation mellan aktivitet och atmosfär stegras genom att 
den kunskapsproduktion som löpte fram genom IPCC-rapporterna 
i DN tar en re-artikulerad form:
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De arktiska tundrorna ger ny anledning till oro för världens 
klimat. De börjar avge ”växthusgasen” koldioxid i så stora 
mängder att det kan påskynda en global uppvärmning och 
därmed förändra klimatet.
Om datormodellerna gett rätt resultat hotar tundrorna att 
under de närmaste hundra åren ge ifrån sig cirka två hundra 
miljarder ton kol till atmosfären. Det är en tjugoprocentig för-
stärkning av de beräknade extra utsläppen av koldioxid från 
människans förbrukning av kol, olja och gas. 

(”Arktisk tundra kan ändra klimatet”, DN 1993/02/28)

I en första anblick blir den mänskliga aktiviteten och det skyldiga 
subjektet åsidosatt i fragmentet. Snarare blir tundrornas avgivande 
av koldioxid via datormodellernas resultat till ett hot. Utan dator-
modellerna skulle det vara svårare att beskriva tundrornas utsläpp 
som realistiska hot, de omformas här till vetenskapligt auktoriserad 
verklighet. Denna beskrivning skiljer sig från hur risker konstrueras 
i IPCC-rapporterna. I rapporterna bygger riskerna i större mån på 
uttalanden om vad människor företar sig, hur de förväntas fortskri-
da med sina aktiviteter och hur dessa kan tänkas ha samröre med 
klimatförändring. Naturen konstitueras i den socio-ekonomiska 
kontexten således som ett hot genom beskrivningar av outvecklad 
eller ofullkomlig, samt ständigt förändringsbar och förbättringsbar 
mänsklig praktik. I ovan textutdrag får däremot naturen agens 
genom människans nya metoder för framtidsutsägelser. Naturen 
hotar just här sig själv, i och med att tundrornas utsläpp hotar at-
mosfären. Även om dessa utsläpp ibland kopplas till att mänsklig 
aktivitet startat tundrornas förfall, så erbjuds inte just den kausala 
kedjan i artikeln. Utan, det är framförallt människans förmåga att 
övervaka naturens förlopp som stabiliseras. 

I de sista meningarna ovan uppstår dock en koppling mellan 
tundrornas utsläpp och mänsklig aktivitet, men på en ny nivå. 
Tundrornas utsläpp jämförs med utsläpp från människan. Här sär-
skiljs människa och natur från varandra på en procentuell skala av 
utsläpp. Gränsen mellan naturens aktivitet och mänsklig aktivitet, 
ställs således upp som ett staket av procentuell molekylhalt i atmos-
fären. En utsaga om procenthalt, fungerar för både människa och 
natur, de får här samma instrumentellt molekylära relation till at-
mosfären. Sammanflätat sker både en separering av människa och 
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natur och ett sammanförande av dem i relation till atmosfären. I 
DN (”Tundror påskyndar växthuseffekten”, 1993/03/02) fortsätter 
diskussionen om tundror, med en beskrivning av hur datormodel-
ler visat att vi kan få en “koldioxidchock”. En liknande uppdelning 
mellan naturlig växthuseffekt och mänskligt inducerad klimatför-
ändring återkommer även vid senare tillfällen i DN1 och upprättar 
en instrumentell skuld. 

Den positivistiska mättekniken distribuerar vidare en efterfrå-
gan på en regionalisering och möjlig upprepning samt uppföljning 
av klimatmodeller. Dessa modelleringar anges kunna bevisa kor-
rektheten i vad “forskarna förutspått”, vilket anses kunna bidra till 
en känsla, vi ska bli berörda av de realistiska modellerna.

Vi borde ha regionala klimatmodeller. I dem ska man kunna 
mata in regionala data om till exempel topografin, utsläppen 
och vilken årstid det är. Om man sedan kör dessa med olika 
data skulle man kunna sålla ut sådana förändringar som beror 
på naturliga variationer, säger Bert Bolin.

Bolins tanke är att man ska upprepa dessa körningar gång på 
gång. Förhoppningsvis ska man då kunna visa att de klimat-
förändringar man ser verkligen stämmer överens med dem som 
forskarna förutspått.

Då kan vi känna att klimatförändringarna verkligen berör oss, 
säger han.

Enligt Bert Bolin är det bråttom att få fram sådana modeller. 
De borde helst vara klara reda om fyra fem år, då världens 
klimatförhandlare måste fatta avgörande beslut om hur man 
ska klara att begränsa utsläppen av koldioxid och andra växt-
husgaser till 2010.

(”Medier förstorar klimathotet. Översvämningarna i Asien.  
Ständiga tv-bilder ger intrycket att stärkt växthuseffekt  

redan orsakat stora förändringar”  DN 1999/11/10) 

Förutom att den positivistiska mättekniken sammankopplas med 
en legitim känsla av berördhet hos subjektet, så kanaliseras en 
övervakning genom vetenskapens infrastruktur för mätning och 
upprepad kontroll. En registrering av naturen kopplas till en idé 
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om registrering av människan i förhållande därtill. Den kausala 
kedjan från IPCC-rapporterna får här utrymme som tillämpbar. 
Från problematiseringen av det vitala livets kapaciteter, och biopo-
litikens sikte på en optimering av liv på aggregerad nivå, har vi nu 
kommit till regementalitetens sammankopplande av styrning och 
styrda genom vetenskapens modellerande samt medieberättelsens 
exhibitionism av subjektiviteter. Ett närmande mot både befolk-
ningen som skyldig och en individualisering av skuld distribueras. 
Styrningsmentaliteten verkar delvis vända sin blick bort från be-
folkningens biologiska livsegenskaper och ekologiskt vitala kapaci-
tet, och se till dess moraliska kapacitet. Befolkningen och individer 
som skyldiga, föreskriven moraliska åtaganden gentemot sig själva 
och andra, eskalerade redan 1992 med en stegrande detaljrikedom. 

GUIYANG
Tjock svart rök bolmar upp från kolkraftverket i Guiyang varje 
gång vi passerar. Flera kilometer därifrån är det sotigt och ski-
tigt på hus och trottoarer.

Om ett par årtionden är Kina det land i världen som släpper ut 
mest koldioxid i atmosfären. Det är koldioxid som är den all-
varligaste av de gaser som orsakar växthuseffekten.

Ekonomin utvecklas nästan halsbrytande. Men när den kine-
siska draken frustar så har den dålig andedräkt. Koldioxid och 
andra föroreningar gör att Kinas många storstäder är bland 
dem som har sämst luft i världen.

En kinesisk familj kan bränna ett ton kol under en vinter.

Kineserna tycker det är orättvist att räkna i absoluta tal. Räk-
nat i utsläpp per capita kommer Kina inte ens bland de 50 
största syndarna i dag. En amerikan svarar för nio gånger mer 
växthusgaser än en kines.

(”Miljöhoten allt värre i nytt Kina” DN 1992/12/30)
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Den detaljerade moraldimension som växer fram i fragmentet har 
jämförelse som huvudmekanism. Först jämförs platsen Guiyang 
mot sig själv vid olika tidsintervall, där en ständigt tjock svart rök 
anges observerad “varje gång vi passerar”. Kina jämförs därefter 
med resten av världen, och konstitueras som det land som “om ett 
par årtionden (…) släpper ut mest koldioxid i atmosfären”. Koldi-
oxid jämförs sedan med andra växthusgaser och blir den “allvar-
ligaste”. Kinas storstäder sätts därpå i relation till andra städer i 
världen, Kinas städer har “sämst luft”. I artikeln relateras detta inte 
endast till de industriella utsläppen, utan genom artikulationen “en 
kinesisk familj” så blir familjen en användbar kategori och medspe-
lare i denna berättelse. Vidare involveras samtliga “kineser” då de 
blir en befolkning med nationstillhörighet som ställer sig bakom att 
beräkningen av utsläppen i absoluta tal inte är rättvis. Att vara ki-
nes är först ofördelaktigt, vilket snabbt förbyts med en rekonstruk-
tion av detta som en orättvis anklagelse. 

Om en annan beräkningslogik tillämpas, där inte landets grän-
ser får sätta moraliska gränser för dess medborgare, utan respektive 
medborgares utsläpp blir den tillämpbara måttstocken, så uppen-
barar sig Kina inte längre som “syndare”. Snarare blir en annan 
jämförelse möjlig, den mellan invånare på olika landsterritorier. 
En amerikan blir värre än en kines. Plats, land, familj och invånare 
kan värderas och korrigeras utifrån en relation till kol, koldioxid 
och atmosfär, sammanlänkat med en dramaturgisk förtjusning i 
halsparti; halsbrytande ekonomisk utveckling, frustande drake och 
dålig andedräkt. Inte nog med denna dramaturgi, utan uttrycket de 
“största syndarna” handlar inte endast om en övertygelse om exis-
tensen av objektet för det felaktiga, utan förebråelsen av det, vilket 
även gör en bestraffning möjlig (jfr. Foucault 1975/2003:99). Sam-
tidigt återupprättas det territoriella, eller som Paterson och Stripple 
(2007:149-172) hävdar; klimatförändring kontrasteras genom att 
upprätta det globala gentemot det territoriella för den spatiala ut-
bredningen av global politik. Denna utbredning får allt mer kraft 
då styrningsrationaliteten gör sig gällande som en potentiell an-
vändning av en moralisk kapacitet hos stater och dess invånare.
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Ett konkret resultat av Rio-mötet blir ett nytt FN-organ som 
ska mäta, samordna och publicera rapporter om växthusgaser 
och hur miljöarbetet framskrider med att hejda växthushotet. 
Det innebär att länder som USA riskerar att bli offentligt chi-
kanerade en gång om året om landet inte vidtagit några som 
helst åtgärder.

(”Tiden rinner iväg” DN 1992/06/09)

Mätningarna och rapporterandet öppnas här upp för en möjlig 
“chikanering” av dem som inte anpassar sina handlingar utefter 
det mellanstatliga samarbetets överenskommelser. Bestraffningen 
behöver således inte följa som en strikt påtvingad reglering, utan 
görs snarare om till en frivillig reglering med hjälp av det allmänna 
åtlöjet; tjäran och fjädrarna. Detta betyder att ett allmänt åtlöje 
inte är något som i detta fall verkar vara i funktion, något som re-
dan existerar, utan en föreställningsyta för allmänt åtlöje är under 
tillblivelse. Däremot vänder sig styrningen till en sådan funktion av 
moralen och dess potentiella makteffekt av allmänt åtlöje, vilken 
kan få kraft genom en kritisk massa som delar samma verklighets-
bild av utsläpp som moraliskt felaktiga. Även om regementalitet 
har en moralisk grund som den står på och som ser olika ut vid 
olika tider och på olika platser (jfr. Dean 1999), så tas moralen 
per se om hand på ett nytt sätt genom klimatförändring. Moralen 
blir ett instrument för styrning, med avstamp i användandet av det 
potentiellt moraliska subjektet producerat som dess referensobjekt. 
Med förkunnande om en ny strategi vilken ser moralen som möjlig 
att fostra och optimera på en aggregerad nivå.

Svenskt koldioxid till svensken
Detaljgraden med vilken den atmosfäriska biopolitikens optimering 
av liv når ner till individen är även tydlig i DN (1995/12/08). En 
skuld på 2,2 ton kol blir möjlig att tillskriva var och en, oavsett vad 
personen ifråga egentligen har bidragit med och oavsett vilken slags 
industri som har givit upphov till utsläppet. En fördelning av koldi-
oxid till individnivån och en ansamling av koldioxid för en nation 
blir att betrakta som en tillämpning av klimatmodeller såsom en 
evaluering av ett visst lands folk och dess specifika sätt att leva på. 
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Denna typ av fördelningsprincip förekom även i fallet med kineser 
och amerikaner. För att repetera, det som möjliggjort denna evalu-
ering är den kausala kedjan med fokus på viss aktivitet och aktivi-
tetens motsvarande molekyler i atmosfären som onda, utpekande 
av onda punktkällor samt nationers förbrukning av exempelvis 
fossil energi, vilket kopplats till möjligheten att beräkna respektive 
medborgares ansvar för en specifik mängd molekyler. Här knyts 
denna fördelningsprincip hårdare till vad som skulle kunna kallas 
en fördelningsmentalitet. Det är en biopolitisk taktik som segmen-
terar människor och fördelar skuld dem emellan (jfr. Reid 2006:32-
33) vilket möjliggör en koordinering av både individer och popula-
tioner. Det är en framväxande fördelningsmentalitet som fungerar 
genom den nu väl etablerade skuldposition som konstruerats i 
samband med sanningen om orsaken till klimatförändring samt 
behovet av förändring av människan. 

Fördelar vi de svenska utsläppen av koldioxid per invånare 
betyder det att varje svensk tillför 2,2 ton kol till atmosfären 
– varje år! Den svenska regeringen var, under Olof Johanssons 
ledning som miljöminister, en av de drivande under FN:s mil-
jökonferens i Rio de Janeiro, som slog fast att koldioxidutsläp-
pen måste minska. Därför kan inte Sverige med gott samvete 
trotsa sina internationella åtaganden om att minska koldioxid-
utsläppen och gå rakt motsatt väg och öka dem.

(”C-ledaren sviker miljöprofilen” Olof Johansson bidrar  
till en miljöfarlig och ohållbar energipolitik,  

skriver ledande Cuf-företrädare” DN 1995/12/08 )

Samvete relateras ovan till koldioxidutsläpp i ett nationellt, inter-
nationellt och politiskt sammanhang. Det är ett psykologiserande 
av relationen mellan olika nationer som etableras. Bland annat ge-
nom att göra de “svenska utsläppen” till en enhet tillhörande varje 
svensk så förs samvetet ner till individen gentemot ett internatio-
nellt samfund. Åter igen konstrueras “den ansvarsfulla människan” 
såsom ett tekniskt behärskande av henne (jfr. Hultqvist & Peters-
son 1995:19). Utsagor om klimatförändring, förskjuts i denna 
riktning, en riktning där makt/kunskap består av mer än konkreta 
mätningar av valda atmosfäriska värden. Med endast mätningar 
såsom ett konstaterande av ökade halter koldioxid i atmosfären 
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tillgodoses inte styrningsmentaliteten som har befolkningens moral, 
“moralbefolkningen”, i sikte. I stället konstrueras samvetet för ett 
närmande mot självets relation till självet. Subjektet med potential 
till samvete, en samveteskapacitet, intensifieras genom DN. Klimat-
förändring förutsätter det befintliga samvetsgranna subjektet som 
bärandes på skuld gentemot atmosfären och andra levande varelser. 
Den atmosfäriskt muterade biopolitiken, en optimering av det som 
numer betraktas som vitala kapaciteter på aggregerad nivå, kan 
därmed effektiviseras genom att moralen optimeras på aggregerad 
nivå. Detta antagande om det moraliska subjektet som användbart 
samproducerar även en bredare politisk rationalitet, i vilken med-
borgaren inte bara blir inskriven i en korrekt relation till naturen, 
utan blir elastisk i relation till styrning utan tvång. 

Elasticitet genom praktik av jämförelse
Det som i DN förekom som en jämförelse mellan länders utsläpp 
per capita processas vidare i en annons från “Ekonomifakta” på 
Newsmills hemsida2.

“Vad är det för likhet mellan 1 dansk och 2 svenskar?”

“De släpper ut lika mycket koldioxid”

“Vilken slutsats drar du?”

Ovanstående konstituerar en större mängd svenskar som likvär-
dig en mindre mängd danskar. Här blir den vetenskapligt instru-
mentellt uträknade globala klimatförändringen förvandlad till en 
gradering av individer som hör till olika territorier. Den enskilda 
medborgaren ska bli ett potentiellt jämförande subjekt, ett “du” 
som ska dra slutsatser av denna moralgradering av invånare. Det 
jämförande subjektet upprättas i relation till sin nationstillhörighet 
och klimatkodifieringen av territoriets sammanlagda livsföring. Än 
så länge når styrningen inte ner till individuella skillnader mellan 
enskilda individer. Det är fortfarande upprättandet av en territoriell 
tillhörighet som ger upphov till en jämförelse av moral. Det är en 
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teknologi för styrning som siktar mot att göra subjektet vaksamt 
avseende sin och andras moraliska kapacitet, samtidigt som mora-
len en masse fokuseras. 

Hjälp Baltikum och uppmuntra Finland

Kvarstår gör ändå att det är huvudlöst att Sverige av något 
slags socialt patos skulle satsa mångmiljardbelopp på ett 
nordiskt gassamarbete som i grund och botten är en felaktig 
satsning. Visst kan vi hjälpa Baltikum till en mer miljövänlig 
energiproduktion och visst kan vi uppmuntra Finland att inte 
bygga fast sig i kärnkraft. Vårt bidrag till våra grannar ska bli 
att hjälpa dem att slippa gå omvägen över både kärnkraft och 
gas och i stället satsa direkt på förnybar energi och energief-
fektivisering.

(”C-ledaren sviker miljöprofilen, Olof Johansson bidrar  
till en miljöfarlig och ohållbar energipolitik,  

skriver ledande Cuf-företrädare” DN 1995/12/08 )

Ett möjligt intagande av den skuldbelagda subjektpositionen er-
bjuds här då texten skapar möjliga och “goda” handlingar såsom 
hjälp med miljövänlig energiproduktion. Det gäller att “hjälpa 
Baltikum” och “uppmuntra Finland” och över huvud taget hjälpa 
grannländer med att investera i de energislag som här reproduce-
ras som de rätta. Utgångspunkten i artikeln är att Sverige har en 
ledande position inom miljöområdet. Det är inte nödvändigtvis 
någon auktoritativ ställning som gör denna maktutövning möjlig, 
utan det är en position av skuld som förbyts till en position av 
ansvarstagande genom artikulationen av det icke förtryckande; 
”hjälp” och ”uppmuntran”. 

Vidare etableras kärnkraft och gas som en teknisk “omväg”, 
vilket skapar en relation mellan andra tekniska lösningar, “förny-
bar energi” och “energieffektivisering”, till det samvetsgranna och 
ansvarstagande subjektet. När specifika teknikområden samman-
förs med alternativet till den skuldbelagda subjektpositionen, blir 
tekniklösningarna det som möjliggör transcendens från skuld till 
ansvarstagande. På så vis utgör prat om teknik en del av sättet att 
styra på. I val mellan olika tekniker ställs människan inför ett val 
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mellan olika subjektpositioner då de tekniska artefakterna sam-
manlänkats med moral eller amoral. Det öppnar upp för att godhet 
kan praktiseras genom industriell verksamhet som interventions-
teknik, vilket skiljer sig från hur den kausala kedjan i exempelvis 
IPCC porträtterat industrialism som ond orsak till klimatföränd-
ring. Trots detta tal om den rätta miljövänliga tekniken, så förelig-
ger ett problem enligt artikeln. Sveriges egna industriföreträdare 
har bristande “framtidstro och utvecklingsoptimism” trots att de 
själva brukar utropa sig till “modernismens förkämpar”. Därmed 
kanske denna artikel snarare bör betraktas som ett klassiskt inlägg 
i en kärnkrafts- och miljö- debatt (se ex. Anshelm 2000). Samma 
mönster, regel för tillblivelse, med motiveringar om att hjälpa andra 
länder, övertas dock allt mer av kunskapsproduktionen kring kli-
matförändring. En utvecklingsmoral slås samman med en klimat-
moral.

6.2   Moralpopulationen maxi-
meras med den monetära 
atmosfären

I DN (1999/04/10) “Varmare än någonsin” sammanförs IPCC med 
1997 års Kyotoprotokoll för att “begränsa förbränningen av fos-
sila bränslen”. I DN blir IPCC och Kyotoprotokollet samspelare, 
IPCC:s resultat konstrueras som grundläggande för en politisk 
reglering. Vetenskapen, som tidigare fått stå för den språkliga ytan 
etablerandes en sanning om klimatförändring, verkar nu förbindas 
språkligt allt tätare med en reglerande (suverän) politik. 

Farhågorna för att människan bidrar till klimatförändring-
arna föranledde för drygt tio år sedan FN och meteorologiska 
världsorganisationen att bilda en panel av klimatforskare som 
kallas IPCC. IPCC:s slutsatser är grunden för Kyotoprotokol-
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let, vars syfte är att begränsa förbränningen av fossila bränslen. 
Men det finns kritiska röster som menar att farhågorna för 
att människorna påverkar klimatet är överdrivna, och att det 
därför inte alls finns några skäl att begränsa koldioxidutsläp-
pen. Till de mest röststarka hör industrilobbyisterna i Global 
Climate Coalition och en politisk organisation långt ute på 
högerkanten vid namn Cato.

(Varmare än någonsin” DN 1999/04/10 )

För att inte förminska Kyotoprotokollets relevans till endast en 
analys av ovanstående fragment, så ämnar jag här göra en lite bre-
dare exposé av dess funktion och mekanismer (se gärna Paterson 
& Stripple 2010: för en genomgång av olika typer av marknader 
eller kontrollapparater för koldioxid). Kyotoprotokollet kan be-
traktas som deltagande i en mellanstatlig kapacitetsuppbyggnad 
med potentiell efterföljande statlig intervenering genom kunskap 
om utsläpp. Kyotoprotokollet öppnar upp för en formaliserad reg-
lering som kan anta olika politisk form beroende på vad som blir 
dansant i kontexten av klimatförändring. Kyotoprotokollet kan i 
den biopolitiska terrängen betraktas som en undersökning av den 
liberala frågan: hur mycket kan man styra? (jfr. Duffield 2007:6). 
Den makteffekt återgivandet av vetenskap tidigare skapat med sin 
positivistiska mätteknik kopplad till subjektifiering, växlas nu upp 
med hjälp av ett politiskt kontrakt. Avtalet har möjliggjorts genom 
den nu existerande vetenskapliga/politiska infrastrukturen för mät-
ning och en tillräcklig övertygelse om dess nödvändighet. Det är 
en vetenskaplig och politisk Fandango som sedermera resulterar i 
ett, som vi ska se, taktfullt neoliberalt avtal anspelandes på länders 
frivilliga åtaganden. Oels (2005) visar övertygande hur Kyotopro-
tokollet återskapar en avancerad liberal styrning genom att göra 
stater till “ansvariga” och “beräknande”. Hon pekar på att detta 
sker med “teknologier för agens” (jfr. Dean 1999:167-9), såsom 
målsättningar, tidsscheman, överläggningar, partnerskap och frivil-
lighet.  

I DN blir målet med avtalet artikulerbart som att “begränsa 
förbränningen av fossila bränslen”. Detta är inte endast en sam-
mansmältning av vetenskapliga och politiska idéer, som nu blir legi-
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tim, utan det vetenskapliga övervakningssystemet erbjuder en in-
frastruktur för politisk reglering. Diskursen kring klimatförändring 
som både normaliserat hur kunskap får bildas om klimatföränd-
ring, samt fört en biopolitik vidare, övergår med Kyotoprotokollet 
till en starkare politisk kontroll av länder och dess invånare. Det 
vill säga, relationen mellan det vetenskapliga och politiska skjuts 
fram till en relation mellan kontraktet och rätt praktik. Kontrol-
len som kan växa fram i och med Kyotoprotokollet använder den 
ekologiska problematiseringen för att i första hand sikta in sig på 
en kollektiv politisk kropp med delad målsättning (jfr. Oels 2005). 
En kropp som dock är segmenterad i stater som ska korrigeras på 
en kontraktuell nivå. Kyotoprotokollet såsom en institutionalise-
ring av sanningen om människans upphov till en värmande effekt, 
är den bestraffningsmekanism av felaktiga utsläpp som samtidigt 
tjänar den atmosfäriskt utformade biopolitiken. Kyotoprotokollet 
är alltså inte en institutionell disciplinering i klassisk bemärkelse, 
inom vilken människor exempelvis stängs in eller behandlas ut-
efter definierade avvikelser. Utan, genom Kyotoprotokollet sker 
undersökningar och klassificering av länder, vilka både ökar detalj-
kunskapen om avvikelser samt finner fraktioner av möjliga norma-
liteter. Oels menar till och med att stater skulle kunna bli utsatta 
för disciplinering om den allmänna opinionen utförde jämförelser 
mellan länder och uttryckte sin åsikt om staters positiva eller nega-
tiva engagemang. Hon förklarar även att dessa jämförelser fungerar 
som “technologies of performance” (se Dean 1999:167-9), teknolo-(se Dean 1999:167-9), teknolo-
gier som håller efter flexibiliteten och friheten som används av den 
avancerade liberala styrningen. Dessa teknologier begränsar den 
agens som främjades med hjälp av Kyotoprotokollets stimulerande 
av frivillighet. 

Förhandlingar regeringar och experter emellan skapar nya 
maktrelationer i en värld av ännu flytande politiska ideal. I direkt 
argumentation om Kyotoprotokollet kan en spridning av skuld och 
ansvarstagande möta sitt motstånd, gå det till mötes, förfäkta det, 
vika undan, applicera medhåll eller föda nya konflikter för fortsatt 
diskursframfart. Oavsett hur lyckosamt den moraliska dimensionen 
kan anslås genom Kyotoprotokollets vetenskapspolitiska linda, så 
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innesluter Kyotoprotokollet både en praktik av undersökning och 
av implicit bestraffning. Dess effekt blir att länder görs till juridiska 
subjekt i förhållande till varandra och objektet klimatförändring.3 
Länder som vägrar att inta en juridisk subjektposition, genom att 
inte skriva under Kyotoprotokollet som avtal, blir direkt förpas-
sade till ”andra sidan”, klassificerade som utgörandes betydande 
säkerhetsrisker. Länder som inte går med på att förhindra det livs-
hotande fenomenet klimatförändring blir ett hot gentemot livet 
självt. Styrningen avslöjar här sina fiender, dess störningsmoment 
uppdagas, och motstånd kan bemötas och driva vitaliseringsproces-
sen vidare genom fler tuffa förhandlingar.

 De länder som skriver under Kyotoprotokollet blir med ett 
penndrag, en statlig företrädares underskrift, porträtterade i svensk 
media som moraliskt ansvarstagande. I dessa handrörelser kre-
erandes namnteckningar, skapas subjektets relation till klimatför-
ändring via en bekännelseteknik. Genom personliga krumelurer 
utförda av en statlig företrädare, optimeras moralen på en aggrege-
rad nivå genom det undertecknande skyldiga och ansvarstagande 
subjektet. Denna länk mellan det transnationella, det statliga och 
det aktivt signerande subjektet, eftersträvas även i ett flertal artiklar 
där framförallt USA och dess ledare kritiseras för att inte ta sitt 
ansvar. Kontraktets funktion blir därför ytterligare en avskiljnings-
mekanism av det liv som hotar det korrekt levda livet.

När förhandlarna trötta och glåmiga hastade iväg till sina flyg i 
Kyoto i december i fjol var åtminstone en sak klar: 38 av värl-
dens länder hade åtagit sig att se över sina utsläpp av växthus-
gaser och i de flesta fall också begränsa dem.
Men hur det ska gå till är minst sagt oklart. USA hade kämpat 
hårt för att rättigheterna att släppa ut växthusgaser skulle bli 
en handelsvara.

Frågorna kring utsläppsrättigheterna är många: Vilka ska få 
handla med dem? Är det företagen eller länderna? Hur ska 
handeln bokföras och var skall den ske?

(”Möte i Buenos Aires: Tröga samtal om växthusgaser.  
Ingenting har hänt sedan Kyoto”  DN 1998/10/28)
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Den politiska fortsättningen på kunskap om klimatförändring 
skapar här förhandlare, mål och frågor om kontrollmekanismer 
samt praktisk realisering av Kyotoprotokollet. Redan 1997, i 
samband med Kyotoavtalet, var ett förslag om en “internationell 
bank för utsläppsrättigheter” (”Utsläpp kan bli en handelsvara” 
DN 1997/12/06) artikulerbart. Banken blev en lösning för att 
“företag och länder ska kunna välja att minska sina utsläpp själva 
eller bidra till att andra gör det”. Detta exemplifierar en neoliberal 
styrningsrationalitet, med en reglering av frihet genom frivillighet, 
genom vilken länder åskådliggörs som autonoma ansvarsfulla 
enheter, vilka inte bara kan, utan erbjuds att styra sig själva och 
andra med hjälp av en marknad för utsläpp. Ett förslag är att “rät-
tigheterna att släppa ut växthusgaser” ska utgöra en “handelsvara”. 
Att bidra med utsläppen konstitueras i detta förslag till just en “rät-
tighet”. Denna konstruktion skiljer sig från hur utsläppen annars 
etablerats i relation till en subjektposition av skuld. Vad det eko-
nomiska utrymmet ska bli, inte bara i form av dess möjliga imple-
mentering, utan vilka subjektpositioner det ska erbjuda, är därför 
en pågående förhandling. Ska utsläpp som handelsvara erbjuda en 
position som vänder skuld till ansvarstagande eller ska den erbjuda 
en position som innebär en handlingsförmåga i enlighet med en 
mänsklig/industriell rättighet? Kyotoprotokollet tänjs på så vis i 
media mellan två logiker kopplade till två olika moralformer. 

För att stryka under allvaret i USA:s försök att fly undan Kyo-
toavtalet påpekade Pronk att avtalet är ett första – och ett litet 
– steg mot att minska utsläppen av koldioxid och andra växt-
husgaser. Mellan 1990 och 2010 ska ett fyrtiotal industriländer 
minska utsläppen med drygt 5 procent.

Jan Pronk, tillika Holländsk miljöminister, gjorde helt klart att 
USA liksom EU och andra stora utsläppare av växthusgaser har 
ett moraliskt ansvar för framtida generationer.

Jag vill hålla samman den internationella familjen, ge USA lite 
tid och kunna förlåta dem för en del förhastade uttalanden.

(Förhastat av USA säga nej till Kyoto” DN 2001/04/02)
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Det moraliska ansvaret, att inte “fly undan”, förskjuts i fragmentet 
till framtiden genom påminnelse om existensen av kommande ge-
nerationer4. Det är inte bara idén om en sann framtid av en fortsatt 
befolkning, såsom fastställandet av en reproduktiv långsiktighet, 
utan det är en sanning om människan som sexuellt reproducerande 
varelse av ett framtidens folk som gör sig gällande. Med artikula-
tionen av den “internationella familjen” sammanförs de tidigare 
segmenterade territorierna och blir numer möjliga för moralisk 
samstyrning. Här skapar metaforen ”familjen” ett starkt ”vi” så-
som en spänning mellan länders autonoma ställning och det kollek-
tiva “moraliska ansvaret för framtida generationer”. Klimatföränd-
ring som globalt moraliskt problem, omfamnar nu både kommande 
generationer och den icke-territoriala familjekroppen. Ur denna 
familjekropp kristalliseras även ett närmande mot den ekonomiskt 
moralreglerbara medborgaren. Medborgare ska bli engagerade i 
frågan samtidigt som en marknadsanpassad ekonomisk politik ska 
reglera engagemanget (jfr. Rose 1999a:142-145).

Kyotoprotokollet är ett tecken på att världssamfundet har 
börjat ta spjärn mot den människopåverkade uppvärmningen. 
Ny teknik och företagshandel med utsläppsrätter är redskap 
som nu prövas för att minimera klimatgasutsläppen. Britternas 
purfärska förslag om individrelaterade utsläppskvoter är oer-
hört spännande. Dessvärre kommer inte det övergripande må-
let – fem procent lägre växthusgasutsläpp 2008-2012 jämfört 
med 1990 – att kunna nås. Situationen efter 2012 ter sig också 
högst osäker så länge utvecklingsländerna misstror de rika 
nationernas vilja att realt minska sina utsläppsvolymer.

(”Vädrets makter: prognos för seklet” DN 2005/07/21)

Den internationella familjen övergår nu till att bli ett världssam-
fund som tar “spjärn” mot “den människopåverkade uppvärmning-
en”. Världen mot den omoraliska individen. Kyotoprotokollet får 
tillsammans med tekniska lösningar och handel med utsläppsrätter 
en placering mellan människans förehavanden och världssamfun-
dets förehavanden. Från de möjliga mätningarna och kontrollen av 
människan har det nu även blivit tänkbart att mäta och kontrollera 
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enskilda individer i relation till deras utsläpp. Det har blivit möjligt 
att föreslå att en viss utsläppskvot tillskrivs var och en. 

Samtidigt är det inte längre USA, ofta porträtterad som kapi-
talismens/industrialismens högborg, som får manifestera ett mot-
stånd, utan det övergår i stället till utvecklingsländerna. Texten 
etablerar en misstro med fäste i utvecklingsländerna gentemot de 
rika nationernas vilja. Motståndet ägnas inte åt de faktiska åtgär-
der som föreslås, utan förläggs till en intentionell nivå av ”miss-
tro”. Det går att likna vid att en part uttrycker att en annan part 
har intentioner, det vill säga intentionerna skapas språkligt utifrån 
betraktaren (jfr. Potter 1996), vilket i detta fall får makteffekten att 
en konflikt mellan “de rika nationerna” och “utvecklingsländerna” 
reitereras.

Samtidigt är Afrika den kontinent som bidrar allra minst till 
växthuseffekten. I snitt släpper varje afrikan ut ett ton koldi-
oxid per år. Amerikanerna är värst. De släpper ut 16 ton per 
person och år.

(”Växthuseffekten slår hårt”  DN 2005/08/12)

Denna typ av beräkning för jämförelse känns igen från tidigare. 
Här blir båda ländernas invånare till ofruktsamma avvikare, den 
ena som “värst” och den andra som “minst”. Genom amerikanerna 
leds fortfarande överenskommelsen om nödvändigheten av åtgär-
der. Afrikanerna däremot, blir på den språkliga ytan till ett före-
döme i relation till klimatförändring. Afrika som utsatt kontinent 
i sviterna av klimatförändring på grund av en eftersatthet i exem-
pelvis sjukvård samt ekonomi, är inte vad som konstitueras här. 
Snarare blir Afrika ett eftersträvansvärt exempel. Men detta exem-
plariska förhållande, i andel utsläpp per invånare, har naturligtvis 
sin motstående humanitära diskurs som handlar om fattigdoms-
bekämpning. Låga utsläpp är inte legitima om de är ett resultat av 
fattigdom.
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6.3   Moralbefolkningens rätta 
reproduktion

I IPCC-rapporterna problematiseras befolkningstillväxt i relation 
till klimatförändring. Detta tema finns även närvarande i DN 
(1992/03/06) med rubriken “Dyrt ersätta bensinen”, där en VD för 
ett oljebolag fungerar som diskursens spelpjäs.

Jag skulle vilja säga att för all den framtid som vi har anled-
ning att planera för i dag så kommer oljan att räcka – och vara 
ekonomiskt mera fördelaktig än alternativen.

Oljeförbränningen står trots allt för en liten del av människans 
utsläpp av växthusgaser. I ett globalt perspektiv är det inte 
förbränningen av olja som är det stora problemet utan befolk-
ningstillväxten. En åsikt som förvisso inte är unik.

(”Dyrt ersätta bensinen” DN 1992/03/06) 

Det går att betrakta fragmentet som ett bevarande av status 
quo, förändrad handling inom kontexten för oljeförbränning är 
inte nödvändigt, utan befolkningstillväxten blir ett alternativ till 
blickarna mot industrialism och förbränning. Här återkommer 
de resurs ekonomiska frågorna och uppställningen mellan ett be-
varande av den egna mängden konsumtion genom att begränsa 
befolkningstillväxten. 

Den moral som finns i diskussioner kring befolkningstillväxt får 
extra kraft med en ekologisk disciplinär diskurs enligt Sandlilands 
(1999). Hon framhåller att den sortens diskurs generellt framhävt 
naturens resurser som begränsade, och att en ekologiskt utformad 
moral om begränsning därmed har blivit mallen även för det sexu-
ella beteendet (Ibid:91). Till skillnad från en synlig reglering av spe-
cifika handlingar så kan därför en problematisering av befolknings-
tillväxt ge en mer dold effekt, ett normaliserande genom förfinade 
mekanismer, en mikromakt för begränsning, (jfr. Ibid:81). Eftersom 
tal om befolkningstillväxt skapar sexualitet som ett problemom-
råde, så kan detta få en effekt på subjektbildningen. Reproduktio-
nen blir en del av det som öppnas upp för ytterligare moralisering, 
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det vill säga, det blir en del av den “etiska substansen”, det vi ska 
arbeta med oss själva avseende (jfr. Huijer 1999). Ett formande av 
sig som subjekt i förhållande till sitt sätt att vara sexuell på kan 
sporras (jfr. \ Foucault 1984/2002:86). Denna typ av kanaliserande 
av nödvändiga begränsningar av befolkning kan enligt Sandilands 
(1999) skapa ett “eko-subjekt” som är fyllt med självbehärskande, 
men som inte längre är vaksamt mot fundamentalistiska alternativ.  

I ovan fragment blir en fortsatt konsumtion av olja motiv för 
en begränsning av barnafödande. Den liberala ekonomins fram-
växt, som vilar på fundamentat av knappa resurser (jfr. Ibid:87-
91), kopplas därmed till moralpopulationens rätta reproduktion. 
Moralpopulationen fostras som förändringsbara sexuella subjekt 
med förmåga till excessivt sexuellt beteende men med förmågan till 
självkontroll av detta beteende. En självkontroll som ska ske med 
hjälp av en ostörd konsumtion som mål. Livet som är värt att levas 
blir det konsumerande livet, ett tema som utvidgas i “Forskare vill 
tona ner växthuseffekten” (DN 1993/06/08).

Vi är fem och en halv miljard människor på planeten nu och vi 
blir en miljard fler för varje decennium. Vi kanske redan är ett 
par tre miljarder för många för att kunna leva i harmoni med 
planeten, säger Bengt Dahlström. Ämnet är ju oerhört känsligt, 
och det kanske är emot människans innersta natur att försöka 
reglera sin egen reproduktion, men vi måste diskutera proble-
met och de politiska systemen måste på något sätt ta ställning 
till vad som ska göras.

(”Forskare vill tona ner växthuseffekten”  DN 1993/06/08)

Fragmentet skapar en relation mellan harmoni och ett visst antal 
människor på jorden. Vidare blir “de politiska systemen” till en 
möjlig lösning tillsammans med mer diskussion om problemet be-
folkningstillväxt. Här artikuleras människans förmåga att kontrol-
lera sin reproduktion, trots att det “kanske är emot människans 
innersta natur”, vilket konstituerar henne som ett problematiskt 
ämne för självkontroll. Viljan till reproduktion verkar erbjuda det 
största motståndet mot själens makt över kroppen. Styrningen går 
här ut på att moderera denna relation till hennes reproducerande 
kapacitet, samtidigt som det utgör en taktisk yta för det självreflek-
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terande subjektet. På den här ytan kan subjektet hållas ansvarigt 
för att det upprättar sin egen fiende, det vill säga, den för stora po-
pulationen. Förändringsbarhet forstras genom förmågan att betrak-
ta sig som sin egen potentiella fiende, men även sin egen räddare. 
Tal om reproduktion och befolkgninstillväxt kan därför bidra till 
både en normalisering av familjebildning, samt en styrning av sexu-
aliteten genom självkontroll (Sandilands 1999:91). Temat utvecklas 
vidare i “Klimatproblemen är försumbara” (DN 1994/04/28 ).

Klimatproblemen ter sig enligt min mening försumbara i jäm-
förelse med t ex befolkningsexplosionen och dess alla konse-
kvenser. Jorden klarar inte en större folkmängd! Får vi inte 
stopp på denna folkmängdsökning närmar vi oss alltmer en 
ekologisk och social kollaps på jorden. För mig är begränsning 
av barnbidragsantal, familjepenning etc ett långt mera väsentlig 
ämne för en regering, för oss alla andra och för hela jorden är 
en meningslös höjning av koldioxidskatten.

(”Klimatproblemen är försumbara” DN 1994/04/28) 

Sammanfattningsvis har klimatproblemet nu processats fram mel-
lan olika parter från att råda under “vetenskaplig enighet” till att 
bli en fråga om “befolkningsexplosion”. Ovan gör sig biopoliti-
kens funktioner gällande med hänvisning till att förhindra både en 
ekologisk och social kollaps på jorden. Det biopolitiska utrymmet 
gäller kroppar globalt, där biopolitikens makttekniker i just detta 
fall får uttryck i statlig reglering; “barnbidragsantal” och “familje-
penning”. Det är en statlig reglering som i sin tur kan bli tacksamt 
föremål för liberal kritik. Dessa utsagor om befolkningstillväxt 
verkar däremot inta en mer dold position i diskursen under några 
år. Åtminstone i de studerade materialen. Utanför Sverige så åter-
kommer temat dock i ett citat, som kritiseras i en artikel i The Gu-
ardian (2007/05/07)5, under rubriken, “Personal Climate Change 
Strategy”:

“The most effective personal climate change strategy is limiting 
the number of children. The most effective national and global 
climate change strategy is limiting the size of the population,” 
the group said.

(The Guardian 2007/05/07)
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I DN reproduceras samma tema under rubriken “Se Kvinnorna” 
(2009/12/03). Texten gör “antalet människor på jorden” till en 
huvudsaklig fråga och betonar den som bortglömd i klimatdebat-
ten. Texten återinför reproduktionen och befolkningstillväxten till 
den kausala kedjan, där sexualiteten och kvinnans bristande makt 
över sin egen kropp blir problematiserad som givandes upphov till 
klimatförändring. Problemkonstruktionen är således kvinnorelate-
rad, det är hon som ska förändra sitt sätt att se på sig själv. Det är 
hennes kropp och själ styrningen här når genom klimatförändring. 
Hennes makt över sig själv, kvinnan som autonomt subjekt, kan 
numer fostras. Samtidigt konstitueras människan som viktigare än 
naturen: “Människan har ett egenvärde för människosläktet, som 
går utöver naturen.” Detta visar hur tal om begränsning av mänsk-
lig reproduktion paradoxalt nog återställer upprättandet och be-
varandet av den egna arten. Friheten att reproducera sig begränsas 
effektivt genom hotet om knappa resurser. Det gäller att reproduce-
ra sig på rätt sätt för att ens eget och det liv som man (som kvinna) 
ger upphov till ska betraktas som klimatsanktionerat.

Ytterligare ett exempel på hur vi får hjälp att sköta vår egen re-
produktion i förhållande till en helhet ges på organisationen Global 
Utmanings hemsida. Där möts läsaren av en “befolkningsräknare” 
till vilken det hela tiden adderas en ny siffra representerandes en 
födsel (6 773 987 246 st människor 090417).6 En liten informa-
tionsruta gör befolkningstillväxten till en “Global Utmaning”, en 
artikulation som snarare lockar på subjektet som förändringsbart, 
än förbjuder det genom förtryck.
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6.4   Klimatförändring som eko-
nomisk föreställning i  
IPCC-rapporter

IPCC:s beskrivningar av fysiska förhållanden korreleras med ti-
den alltmer till monetära begrepp. Kunskap om klimatförändring 
förflyttas i och med det från en sannolikhetsgraderad fysisk natur 
till en accepterad ekonomisk gradskala av föreställning. Klimat-
förändring som vetenskapligt objekt stadfästs i uppfattningen om 
ekonomins betydelse, funktionen av monetära värden och pengars 
avgörande för välbefinnande. Inom denna föreställningsvärld är 
utbyte av pengar, förhandlande och utväxlande, möjligt att utvidga 
med processandet av klimatförändring som en fysisk närvaro med 
en monetär anatomi. Klimatförändring förflyttas från det positi-
vistiska arkivet, med borrade kärnor i isen samt uppmätta värden 
i atmosfären, till en färdig förpackad föreställning, etiketterad och 
klar för diverse kostnadsberäkningar och affärsidéer. Klimatför-
ändring som affärsidé redo för kommersiell utveckling, men fortfa-
rande en något omogen affärsidé för ett fullständigt upprättande av 
den kollektiva kroppens välbefinnande. Klimatförändring som ett 
möte mellan ekologiska vitaliseringsprocesser och dess ekonomiska 
motsvarighet, kräver ännu visst diskursivt arbete. 

Benefits and costs of climate change effects have been estimated 
in monetary units and aggregated to national, regional, and 
global scales.

(IPCC WG II 2001:8)

I ovan fragment problematiseras effekterna av klimatförändring i 
relation till monetära förmåner eller kostnader som kan bli att be-
trakta som nationella, regionala samt globala. Fysiska osäkerheter 
i naturen, uppmätta förekomster av klimatförändring, utlokaliseras 
genom denna monetärt ekonomiska organisering, denna spatiala 
fördelning av klimatförändrings “monetära enheter”. Den ekologis-
ka och biosfäriska vitaliseringsprocessen distribueras på så vis, med 
ekonomiska fördelningsprinciper som biopolitisk facilitator. Det 
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är en affärsidé som har uppstått, där ekonomi inte endast fungerar 
som styrmedel, utan med dess invers, en framväxande möjlighet att 
tjäna pengar på styrning. Neoliberal styrning forceras genom en 
acceleration av ekonomiska utbyten.

Fattigdom korrigeras via klimatförändring
The poor in any country are faced with limited opportuni-
ties to adopt technologies or change their social behaviour, 
particularly if they are not part of a cash economy, and most 
countries could benefit from innovative financing and institu-
tional reform and removing barriers to trade. In the industria-
lized countries, future opportunities lie primarily in removing 
social and behavioural barriers; in countries with economies in 
transition, in price rationalization, increased access to data and 
information, availability of advanced technologies, financial 
resources, and training and capacity building. Opportunities 
for any given country, however, might be found in the removal 
of any combination of barriers.

(IPCC WG III 2001:11)

Spatialt utspridda fattiga blir ovan objektifierade som innehavan-
des begränsade möjligheter och en till synes allmän oförmåga att 
förändra sitt sociala beteende. Enligt fragmentet blir detta det gäl-
lande villkoret under sådana förhållanden där en “cash-economy” 
inte har någon funktion. Det vill säga, om föreställningen om den 
moderna ekonomin inte lyckas nå subjektet, så kan inte heller en 
liberal ekonomisk logik få kraft. Fattigdom konstitueras som ett 
problem eftersom den fattige inte kan utgöra ett relä för maktsprid-
ning genom ekonomiska förlopp. Den fattiga blir i riskprismat just 
fattig eftersom denna inte har utvecklat kapaciteten att styra sig 
själv. Att inte vara en del av det prioriterade rådande ekonomiska 
systemet konstitueras dessutom som ett problem för införande av 
åtgärder mot klimatförändring. De två logikerna, den ekologiska 
balansen och den ekonomiska tillväxten, ska helst överensstämma, 
där fattigdom blir ett direkt hot mot tekniska samt beteendemässi-
ga förändringar. I och med det diskursiva arbete som tidigare förts, 
vilket på olika vis sammanfört klimatförändring och ekonomi, blir 
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de ekonomiska mekanismer som utvecklats för styrning kring kli-
matförändring overksamma inom grupper där den liberala ekono-
min inte har kraft. Fattiga fungerar inte monetärt i en atmosfärisk 
moralekonomi, de fungerar dock som dess amoralitet. Den fattige 
kan inte styras med utsläppsrätter utan blir i stället ett osäkert kort 
på klimatförändringsmarknaden. Dessa grupper som befinner sig 
utanför en “cash-economy” är därmed inte bara en risk för det 
ekonomiska systemet som kräver entreprenöriella subjekt som en-
gagerar sig och satsar, utan, dessa mindre ekonomiskt bevandrade 
objekt utgör en fara för det neoliberala förändringsbara livet som 
framställts som mer fullvärdigt. Genom denna rekonstruktion av 
fattigdom som en ekonomisk fara vilken förstärks med klimatför-
ändring, kan en idé om det neoliberala ekonomiska systemet som 
etiskt korrekt försvaras. 

Vidare blir fattigdom i IPCC-rapporterna en avvikelse som 
detaljeras alltmer. Fattigdom som ett etablerat ont, ett överskott 
av avvikande, blir än mer möjligt att approchera med hjälp av kli-
matförändring. Fattigdom blir inte endast en subkategori inom ka-
tegorin utvecklingsländer, utan typer och geografisk positionering 
av fattiga emanerar för vidare behandlingsprogram och diskussion. 
Däremot blir kategorin fattig inte längre ett strikt ekonomiskt fe-
nomen, där kapitalismens verkningar skapar en majoritet av fattiga 
(Duffield 2007:9), utan snarare ett eko-moraliskt felaktigt fenomen 
som kan åtgärdas med rätt inställning till klimatförändring. Den 
monetärt fattiga blir med klimatförändring allt mer karaktärise-
rad inom ramen för en moralisk åkomma. Trots att den monetärt 
fattiga människan även konstitueras utanför diskursen kring kli-
matförändring, blir det genom klimatförändring nu ett effektivare 
repetitivt objekt för säkerställande av det ekonomiskt framgångs-
rika livet. En fattig människa är inte ekologiskt eller ekonomiskt 
konkurrenskraftig, varvid den ekologiska diskursen tillsammans 
med den liberala ekonomiska diskursen tar fattigdom som sin ge-
mensamma fiende. På ytan av det fattiga objektet för säkerställande 
upprättas normerna för den neoliberala livsformen.

10. Social learning and innovation, and changes in institutio-
nal structure could contribute to climate change mitigation. 
Changes in collective rules and individual behaviours may 
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have significant effects on greenhouse gas emissions, but take 
place within a complex institutional, regulatory and legal set-
ting. Several studies suggest that current incentive systems can 
encourage resource intensive production and consumption 
patterns that increase greenhouse gas emissions in all sectors, 
e.g. transport and housing. In the shorter term, there are opp-
ortunities to influence through social innovations individual 
and organizational behaviours. In the longer term such innova-
tions, in combination with technical change, may further en-
hance socio-economic potential, particularly if preferences and 
cultural norms shift towards lower emitting and sustainable 
behaviours. These innovations frequently meet with resistance, 
which may be addressed by encouraging greater public partici-
pation in the decision-making process. This can help contribute 
to new approaches to sustainability and equity (sections 1.4.3, 
5.3.8, 10.3.2, 10.3.4).

(IPCC WG III 2001:8)

“Socialt lärande” och “sociala innovationer”7 förutsätter subjekt 
som är kunskapstörstande, innovativa och aktiva. Det är åter igen 
teknologier för agens som levereras. Ett nytt inslag avseende rätt 
slags styrning är “sociala innovationer”, medan inkluderandet av 
allmänheten och ett stimulerande av dialog, delaktighet och allom-
fattande kunskapsspridning har varit en återkommande proble-
matisering av ett aktivt och delaktigt subjekt i samtliga studerade 
rapporter. Socialt lärande och sociala innovationer konstruerar en 
öppenhet avseende vilken form styrningen ska ta samtidigt som den 
forcerar en cirkulation av kunskap. Fragmentet konstituerar dess-
utom ett förväntat motstånd mot hållbart beteende, och visar att 
detta kan motverkas genom att skapa medstyrning. 

Fragmentet ovan exemplifierar även en anti-kapitalistisk diskurs 
som erbjuder motstånd mot incitament som sporrar resurskrävande 
produktion och konsumtionsmönster. Här är det inte fattigdom 
som ska bekämpas, utan den överdrivna konsumtionen. Det är 
även gentemot dessa excessiva beteenden som de sociala innova-
tionerna ska riktas i kombination med teknisk förändring som kan 
leda till förändrade preferenser och skiften i “kulturella normer”. 
Inga detaljer avseende vilka framtida kulturella normer som anses 
möjliga presenteras, utan det är endast normer i form av lägre ut-
släpp och hållbarhet som premieras. 
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Sammanslaget verkar fragmentet ta hänsyn till en möjlig mobili-
sering av politiska subjekt. Politiska subjekt förutsätts som använd-
bara och omvändbara. De som erbjuder resistans kan omvändas 
med dialog och de som är emot excessiv konsumtion kan användas 
med motiveringen att nå “equity”, rättvisa. Det som adresseras här 
är subjektens förmåga att vara delaktiga i klimatförändring som 
en politisk process. Subjektet förutsätt vara etiskt-politiskt aktivt 
(Rose 1999a:192) varvid det går att undersöka vidare om ramarna 
för detta sluter eller öppnar upp för alternativa livsformer (Sko- (Sko-
glund 2010)?

Ett motstridigt ekonomiskt subjekt
Sammanstrålningen mellan klimatförändring och ekonomi är allt 
annat än glasklar och homogen. Det ekonomiska är ibland en 
lösning och ibland ett problem. Eller rättare sagt, en problematise-
ring av ekonomi erbjuder sig själv som lösning, medan de perfekt 
balanserade ekonomiska effekterna, balansen mellan fattigdom 
och rikedom, verkar avlägsen men adresserbar skapandes ständiga 
ekonomiskmoraliska kval. Vad för slags förtröstan erbjuds moral-
populationen för att kvalificera dess kval?

Voluntary agreements have recently been used more frequently, 
sometimes preceding the introduction of more stringent measu-
res. Information campaigns, environmental labelling, and green 
marketing, alone or in combination with incentive subsidies, 
are increasingly emphasized to inform and shape consumer or 
producer behaviour. Government and/or privately supported 
research and development is important in advancing the long-
term application and transfer of mitigation technologies bey-
ond the current market or economic potential (Section 6.2).

(IPCC WG III 2001:12)

Nu artikuleras “frivilliga överenskommelser” som ett tips riktat till 
policymakare. Det är en frivillighet som innebär ett införlivande av 
privata, statliga och andra organ i beslutsfattandet.8 Det är vidare 
ett förhindrande av passivitet och inaktivitet i konstruktionen av 
självstyrande institutioner. “Informationskampanjer”, “miljömärk-
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ning”, “ekonomiska incitament” blir till rätt sätt att informera och 
forma konsumenter och producenter på. Detta är möjligt att arti-
kulera då människan tidigare har konstruerats som ett mottagligt 
subjekt för olika affärsmässiga och ekonomiskt inspirerade inter-
veneringstekniker. Då klimatförändring som kunskapsregim, for-
mat och formats av, ekonomi samt tekniska artefakter, har skilda 
makttekniker som erbjuder tips till självstyrning etablerats. Det är 
dessutom makttekniker som ges en realitet i framtiden, bortom det 
för stunden marknadsmässigt samt tekniskt möjliga. Regementali-
teten blir här kapitalistiskt proaktiv, den nästlar sig förbi vad mark-
naden eller tekniken idag tillåter. Det är den produktiva maktens 
konstruktion av möjligheter, potentiella framtida livsformer, där 
begreppet social innovation anammar det socialt imaginära. Det 
kan betraktas som ett försök till säkerställande av det som komma 
skall, men inte genom ett realistiskt perspektiv med modelleringar 
av framtiden som hjälp, utan med ett rationaliserat utnyttjande av 
vars och ens potential till fantasi. Det kan även betraktas som ett, 
kanske högst tillfälligt, frigörande från de nuvarande ekonomiska 
strukturerna, in i de innovativa domänerna. Här tänjer sig den 
produktiva makten vidare, styrningens processer förutsätter inno-
vationskapacitet. Denna kapacitet omhuldas, i en specifik riktning. 
Medborgaren ska inte bara bli proaktiv ekologiskt och ekonomiskt 
skolad entreprenör, utan framtidsutseende innovatör avseende sitt 
förhållningssätt till klimatförändring.
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6.5  Sammanfattning kapitel 6
Samtidigt som objektifieringen av klimatförändring förstärks ge-
nom bland annat Kyotoprotokollet, så förskjuts utsagorna och 
förankras på ett annat sätt, till viss del närmare medborgaren. 
Exempelvis får Sverige som nation ett samvete varmed ansvar och 
rätt att intervenera tekniskt i grannländer följer. Kroppen och sam-
vetet beblandas som en närhetens och skuldens taktik för maktens 
relationer. Atmosfären som måttstock på beteendet, som genom 
en fördelningsmentalitet anammar ansvar, i total vikt av utsläppta 
kolatomer per person, skapar grogrund för maktens praktiska 
verktyg. Ibland separeras naturen från människan för att möjlig-
göra en styrning, medan det vid andra tillfällen etableras nya makt-
relationer dem emellan kopplat till moral, vetenskap och ekonomi. 
Vetenskaplig korrekthet som ett starkt fäste för moral försvårar 
utsagor som motsätter sig det som nu betraktas som en vetenskap-
lig konstruktion av klimatförändring. Samtidigt transformerar Kyo-
toprotokollet klimatförändring till ett objekt för juridisk-politisk 
handel med god moral genom ekonomi som en operationalisering 
av styrning. Ett nytt ekonomiskt utrymme har inte bara öppnats 
upp genom atmosfären som en terräng för moralmätning, utan det 
ekonomiska har vidgat sin dimension till att inkludera pris på mo-
ral samt byteshandel av moral.

Det ekonomiska utrymmet vidgas och organiseringen av olika 
maktformer får därmed en ny terräng som legitimerar jämförelser 
mellan länder och intervention i dem. Bestämda mängder män-
niskor och mänskliga investeringar blir till offer för klimatföränd-
ringens konsekvenser. Kostnader etableras som sanna förluster, 
samtidigt som den intensifierade relationen till det ekonomiska 
konstituerar konsekvenserna som en monetär verklighet. Kunskap 
om klimatförändring koncentreras därmed mer och mer mot så-
dana saker som redan faller inom det ekonomiska utrymmet. Det 
ekonomiska utrymmet ger även möjlighet att utöka organiseringen 
av andra objekt, än sådana som är direkt uppkomna i en proble-
matisering av klimatförändring. Fattigdom, tekniska artefakter, 
beteenden och fördelning av kostnader mellan länder, definieras i 
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förhållande till en atmosfärisk moralekonomi. Kunskap om klimat-
förändring nästlar sig in i en redan fungerande styrning av män-
niskan, som löper genom den monetära ekonomin som moralisk 
stabilisator. Klimatförändring som affärsidé får en chans genom det 
skyldiga subjektet, ansvarstagande subjektet, det tekniskt/ekono-
miskt omnipotenta subjektet samt den anpassningsbara entreprenö-
riella medborgaren. 

Denna form av medborgare har först avväpnats genom att fyllas 
med hjälplöshet, sedan rekryterats, armerats och återbeväpnats, för 
att med brått mod delta i de erbjudna lösningsalternativen för allas 
bästa, för framtida liv och ekonomin själv, som social innovatör. 
Denna sociala innovatör är både ett praktexempel på den pro-
duktiva maktens operationalisering, och på dess vidareutveckling, 
spridning och möjliga återupprättande genom innovatören som 
subjekt. Detta ger den neoliberala styrningen större tillträde till det 
självstyrande subjektet och dess etiska och politiska kapacitet för 
en vitalisering av moralen på aggregerad nivå. Vitaliseringen av det 
biosfäriskt allomfattande livet fortlöper här genom en sammanslag-
ning mellan ekologi, atmosfäriska värden, monetär ekonomi och 
moralekonomi resulterandes i ett införande av moralpopulationen i 
historien. Det är en biopolitik som har målsättningen att främja det 
mänskliga liv som samspelar med den atmosfäriska moralekono-
min, vilket betyder att makten har vänt sitt ansikte mot populatio-
nen som moralisk.
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Fotnoter

1  ”Man måste komma ihåg att växthuseffekten inte bara beror på människors utsläpp. Växthusgaserna 
finns naturligt i vår atmosfär, och utan deras värmande inverkan skulle inget liv vara möjligt på jorden. Det 
handlar alltså om att försöka räkna ut hur stor andel av växthuseffekten som vi är skyldiga till.” ”Varmare 
än någonsin ” i DN  (1999/04/10). 

2  http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/14/bevisen-mot-ipcc-hopar-sig, Datum: 2009-12-08

3  Underskrifter från olika länder diskuteras vid denna tid, det vill säga medverkan och godkännande av 
juridiska villkor och nivåer av utsläpp är ett vanligt spörsmål. 

4  Fler exempel på detta finns i artikeln ”Förhastat av USA säga nej till Kyoto” DN. 2001/04/02  de flesta av 
oss som lever nu kommer inte att bli de stora offren för klimatförändringen. Följderna kommer att bli än 
större för dem som ännu inte är födda.” Samt: ”Klimatförändringarna känner inga gränser, underströk Jan 
Pronk. Det är hela världens ansvar att försöka komma överens för att inte äventyra framtida generationers 
överlevnad.”

5 Denna artikel ingår i den bredare samlingen av empiriskt material.

6 http://www.globalutmaning.se/ Datum: 2009-04-17

7  Det finns ett till exempel på ”social innovation”: ”Further exploration of the regional, country and sector 
specific potentials of technological and social innovation options. This includes research in the short, 
medium and long-term potential and costs of both CO2 and non-CO2, non-energy mitigation options; 
understanding of technology diffusion across different regions; identifying opportunities in the area of 
social innovation leading to decreased greenhouse gas emissions; comprehensive analysis of the impact 
of mitigation measures on carbon flows in and out of the terrestial system; and some basic inquiry in the 
area of geo-engineering.” IPCC WG III, Intergovernmental Panel on Climate Change Working Group III. 2001. 
“Climate Change, Mitigation, Summary for policymakers.”

8   I en fotnot beskrivs frivilliga överenskommelser närmare: “A voluntary agreement is an agreement bet-
ween a government authority and one or more private parties, as well as a unilateral commitment that 
is recognized by the public authority, to achieve environmental objectives or to improve environmental 
performance beyond compliance.” Ibid.
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7.1   Vad ska klimatmänniskan 
optimera och hur?

I det här kapitlet kommer jag att försöka närma mig det subjekt 
som kunskap om klimatförändring förutsätter och öppnar upp för. 
Det innebär bland annat att jag söker efter text som handlar om 
hur människor ska vara och vad de ska göra inom en sanningsre-
gim om klimatförändring. Vilket slags subjekt produceras och vilka 
praktiker formas som legitima i ett säkerställande kring klimatför-
ändring? Vilka antaganden finns om hur liv ska levas inom denna 
kunskapsformation, och hur manifesteras dessa antaganden? Jag 
koncentrerar denna analys till DN-artiklar, eftersom diskursen i 
dem förskjuts allt närmare den eftersträvansvärda autonoma indi-
videns önskade och oönskade förändringsbarhet. Till detta adderar 
jag en bredare empirisamling för att visa på skiftningar i diskurs 
kring klimatförändring. Jag undersöker således hur klimatföränd-
ring möjliggör viss levnadsordning och specifika levnadskonster 
(Foucault 1984/2002;1984/1987). I detta ingår att jag undersöker 
hur den så kallade sekulariserade pastoralmakten fungerar. Hur 
kan herden bry sig om sin flock, utifrån en blick för varje individ, 
och hur förmås den enskilde att arbeta med sig själv?

Styrningstekniker för det själv-
bekännande subjektet
För att inte gå händelserna i förväg, så börjar jag med att presente-
ra ett tidigt exempel på subjektskapelse inom den bredare miljödis-
kursen. Denna diskurs sprids med media och genom diverse berät-
telser som exempelvis ger sig till känna i artikeln “Ungdomens röst 
i Rio. Djurvännen Ingela Eriksson tror på FN:s miljömöte”(DN 
1991/12/27). Den “20-årig djurvän[en]” blir vidare begriplig som 
medlem i föreningen “Varggruppen”, vilken arbetar med att skydda 
den svenska vargstammen. Hur en djurvän år 1991 kan sägas ar-
beta åskådliggörs i nedan fragment: 
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Ingelas arbetsuppgift är att hålla kontakt med barn och ung-ngelas arbetsuppgift är att hålla kontakt med barn och ung-
domar ute på skolor. Deras åsikter och tankar om miljö och 
utveckling samlas in i kampanjen “Barnens röst”. Bland annat 
får barnen rita och måla vykort som ska ställas ut på miljökon-
ferensen i Rio.

Barnen skriver om allt från att de har ont i magen därför att 
mamma och pappa ska skiljas till att pandan måste räddas, 
berättar hon.

(“Ungdomens röst i Rio. Djurvännen Ingela Eriksson  
tror på FN:s miljömöte” DN 1991/12/27)

 
Här har vi i ett första skede inte längre att göra med experter i ett 
expertsamfund, utan barn inkluderas med hjälp av en djurvän i den 
bredare miljödebatten. Därefter ska dock deras berättelser expone-
ras i samband med expertisens miljökonferens i Rio. Mötet mellan 
expertisen och medborgaren har således förflyttats från att ha varit 
en statlig angelägenhet till att bli en utspridd företeelse (Miller & 
Rose 2008:108). Detta har skett genom en till synes frivillig rap-
portering som sker i undervisningssyfte, där metoder för självbe-
kännelse numer är vanliga inom skolväsende och andra områden 
i det nutida samhället (Fejes 2006:76). Att bli den legitima med-
borgaren skapas inte i en direkt relation till staten, utan genom ett 
aktivt engagemang i en kommunicerande vykortpraktik. Den pas-
torala makten får skjuts genom en djurvän som förlösare till dessa 
bekännelser. Med hjälp av medborgarens egen aktivitet kan den in-
fångas i den neoliberala samhällsorganiseringen (Rose 1999b:246), 
vars makteffekter sprids över nationsgränserna i vykortsform. 

Artikeln skapar en verklighet av att barn har erbjudits att reflek-
tera om miljö, där de genom ett självbiografiskt skrivande kunnat 
införliva miljötanken i sin vardag. Och tvärtom, bekännelser kring 
miljö har öppnat upp för en presentation av en mängd vardagliga 
tillbud för vidare medial spridning. Det personliga skrivandet är 
i sig en reflexiv verksamhet, som genom vykortsvisualisering kan 
utmynna i en stegrad kollektiv normalisering på en gemensam plats 
för bekännelser. Den välmotiverade anledningen till författandet av 
vykort leder vidare till att vars och ens verklighet blir tillgänglig. 
Den frivilliga rapporteringen och självpresentationen möjliggör inte 
bara ett uteslutande av det avvikande och ett inneslutande av det 
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som anses normalt, utan en undersökning av normaliteter och en 
jämförelse dem emellan. En ökad förmåga till ett inkluderande ge-
nom de självtekniker som skapas inom en viss styrningsrationalitet, 
leder dock till att nya former av exkluderande mekanismer produ-
ceras (Rose 1999a:246). Ett exempel på detta är att den mediala 
utsagan inte vittnar om barn som inte har gått med på att rapporte-
ra om sig själva. Vi får inte veta om de finns, varmed artikelns be-
rättelse i sig skapar en norm kring det rätta i självrapportering och 
exponering av sig själv ute i världen, i förhållande till miljöfrågor.

I artikelns görs det personliga universellt, där “barnens röst” 
omformas till att alla har en röst, såsom en nyetablering av demo-
kratiska ideal med hjälp av miljö, vykort och självbekännelser. Det 
självbekännande subjektet blir till den demokratiska och miljö-
medvetna korrekta världsmedborgaren. Den bekännande praktiken 
vårdas. Det är genom självbekännelse som barnen ska bli etiska 
varelser (Rose 1999b:244f). Från styrning till självstyrning och till-
baka kan vykortspedagogiken betraktas som en teknologi för au-
tonomi (Ibid:244), vilken tar tillvara på den produktiva makt som 
löper genom en indirekt självpåtagen och självuppfyllande cirkule-
rande moral. Skoluppgiften om miljöproblem effektiviserar därför 
både en framtida styrning och skapar en samtida riktning för det 
självbekännande subjektet. 

Genom rapporteringen framkommer sociala (miss)förhållanden 
då barnen inte endast tillägnar sina skrifter problem i förhållande 
till ekologiska miljöproblem. Bekännelsetekniken når här den ofta 
oskyddade platsen; hemmet och dess maktrelationer. Ett visst per-
spektiv på världen, utifrån den breda miljödiskursen, reitereras 
genom självbekännelse och internationell annonsering samtidigt 
som ett säkerställande av familjeförhållanden tränger sig på. Bar-
nens bekännelser om oro och magont får effekter på ett annat plan 
än det strikt individuella. Det är inte bara den eftersträvansvärda 
miljövänligheten som kan fullföljas med självbekännelse satt i 
cirkulation som kollektivt erkännande av skuld, utan den eftersträ-
vansvärda familjen läggs under riskprismat. Att livsstil för miljö 
och livsstil i form av kärnfamilj omfamnas på en och samma gång, 
är intressant även utifrån den aspekt där familjen som enhet anses 
vara en stabiliserande kärna för välfärden. I den stabila familjen 
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ses den vuxnes passioner som reglerade, vilket gör denne till en mer 
ansvarstagande medlem av vårt samhälle (Rose 1999a:266-267). 
Den kontrollerade vuxna familjemedlemmen förväntas varken 
konsumera hejdlöst eller vara promiskuös (Ibid). Kärnfamiljen blir 
därför ett svar på både en styrning som söker socialt ansvarsfulla 
medborgare och styrning som söker ekologiskt ansvarsfulla med-
borgare. 

Sammanfattningsvis exemplifieras flera olika makttekniker i 
DN-artikeln om djurvännens arbete; sökandet efter kunskap om 
barnen genom deras egna berättelser, den självbiografiska styr-
ningstekniken som skapar det reflekterande subjektet; formandet 
av individens egen vilja att arbeta för miljön som en etisk fråga, 
undersökningen av normaliteter; utställningen där bekännelserna 
möjliggör en potentiell jämförelse av norm/abnorm; och den mediala 
berättelsen i sig som gör både självbekännande verksamhet, miljörik-
tigt beteende och liv i kärnfamilj till rätt slags sätt att leva på. 

Uppmuntran till aktivt förmedlande
Kärnfamiljen, både som norm och instrument för styrning, åter-
uppstod med de tilltagande undersökningsprocedurer och faststäl-
lande av en “växthusgasprofil” som jag exemplifierade i kapitel ett. 
Kärnfamiljen fungerade i DN som modell för ett växande skötande 
av sig själv i relation till sig själv och andra, med hjälp av den 
guidning som kunskap om klimatförändring kunde ge. Familjen 
fick hjälp med att först få veta hur de själva egentligen levde för 
att sedan bli tipsade om förändrad praktik med uppföljning. Detta 
exemplifierar hur det per anno 2005 erbjuds hjälp till etablerandet 
av en permanent självomsorg, vilken liknar den gamla grekiska 
kulturens levnadskonst (“techne tu biu”) (Foucault 1984/1987:42-
47). Inom denna ska en tanke på sig själv i förhållande till sig 
själv främjas. Denna ständiga “självomsorgsprincip” (Ibid:42), en 
princip som driver sig själv framåt, har sedan dess uppstått i andra 
sammanhang, mer eller mindre individualiserande, avgränsande 
eller inte, av privatlivet (Ibid:42-43). Avseende familjen så ska de 
arbeta med sig själva som “ambassadörer”, de objektifieras som 
potentiellt aktivt förmedlande subjekt genom artikulationen av 
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ambassadörskap. Pastoralmakten får kraft genom idén om famil-
jen som myndig att utföra allmän samhällstjänst, som en kanal 
för både expertisens vetande och en bättre miljö. Odlingen av sig 
ska resultera i prat med andra om klimatförändring. Frågan är om 
denna idé att odla sig till ambassadör, såsom tidigare endast gäller 
en begränsad kulturbärande elit (jfr. Ibid:44)? Eller förväntas alla 
vara möjliga ambassadörs-subjekt? 

Familjen Fors-Mårtensson i Enskede ska bli ambassadörer för 
en mer hållbar livsstil. De ingår i ett projekt där varje stock-
holmares utsläpp av koldioxid ska minskas från dagens 4,5 till 
fyra ton om året.

(”De lever miljösmart” DN 2005/10/22)

Rubriken skapar familjen inom ramen för den bredare miljödis-
kursen, familjen lever ett “miljösmart” liv. Däremot konstruerar 
fragmentet familjens aktiviteter i relation till det specifika miljöpro-
blemet klimatförändring. Detta exemplifierar hur klimatförändring 
utökat möjligheten att kodifiera livet genom instrumentella beräk-
ningar av molekylhalter kopplade till subjektivitet. Det är i relation 
till klimatförändring som en hållbar livsstil kan upprättas, både ge-
nom detaljerade beräkningstekniker och den hållbara livsstilen som 
det framtida mål mot vilket individen ska förändra sin livspraktik. 

Förutom beräkningar för familjen och familjemedlemmarna, 
införlivas varje stockholmare i styrningen då var och en samman-
kopplas med ett utsläpp på 4,5 ton koldioxid, relaterat till att det 
ska minskas till 4 ton. Från familjen effektiviseras styrningen till 
individen, en individualisering som med lätthet kan aggregeras till 
populationen genom koldioxiden och sifferexercis. Däremot blir 
familjen inte bara ett möjligt objekt att mäta och kontrollera i di-
rekt anslutning till klimatförändring, utan dess inbördes maktrela-
tioner samt dess externa relationer ingår i en beredskapsövning, en 
träning av medborgaren att säkerställa sina egna vardagsaktiviteter 
för allas väl. Men är klimatförändring och dess mätning och regist-
rering av växthusgaser, vilket gör så gott som hela familjelivet öp-
pet för arkivering, systematisering och undersökning, verkligen ett 
upprättande av kontroll? 
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Villafamiljen i Enskede är ett av 65 hushåll – de flesta bor i 
flerbostadshus – som valts ut med hjälp av SCB för att repre-
sentera ett “Mini-Stockholm”.
Tanken är att mäta de totala utsläppen av växthusgaser som 
hushållen lämnar ifrån sig. Mätningen omfattar all konsumtion 
av varor och tjänster. Inte bara el, bränsle, transporter och upp-
värmning utan även mat, kläder och boende. 

(”De lever miljösmart” DN 2005/10/22)

Statistiska Centralbyrån (SCB), som del av en liberal styrnings an-
vändning av statistik (jfr. Barry 1996:132), konstrueras här som 
behjälplig i valet av 65 evalueringsbara hushåll. Här ger SCB:s 
diversifierade mätningar, register, beräkningar och kategoriseringar, 
upphov till vidare makt och kunskapsspridning genom klimatför-
ändring. Statistik ger kunskap om vilka lagar som är formbara 
avseende samhället, där samlingen siffror kan ge karaktär åt fakta, 
skriva in dem i en moralisk bas (Hacking 1991:181-195). Tidigare 
användes statistik inom moralvetenskapen, som koncentrerade sig 
på avarterna, det felaktiga; skilsmässor, självmord och kriminalitet 
(Ibid). Numer har det däremot blivit möjligt att tala om statistik i 
formandet av en “växthusgasprofil” , liknandes en metod som fast-
ställer graden av avvikelse och skuld gentemot klimatet. En profi-
lering av varje registrerandes hushåll genom en databas från KTH/
FOI (Kungliga Tekniska Högskolan/Försvarets Forskningsinstitut). 
Profileringen begripliggör utsläppen som alltmer suspekta. Det är 
en profilering som dessutom får tillträde att insamla information 
om “all konsumtion (…) el, bränsle, transporter och uppvärmning 
(…) mat, kläder och boende”. Illustrationen av familjen som ge-
nomlyser sig själva gör densamma ytterst synbar både för experti-
sen och för läsare av DN. Kunskap om klimatförändring gödslar 
kunskap om och strävan efter den eko-standardiserade familjen; 
hur den lever, vilka relationer den har och vad den konsumerar och 
hur den ser på sig själv. 

Frågan är om detta exemplifierar hur familjen som discipli-
nerbar enhet, eller ett avgränsat utrymme för disciplinering, har 
upphört (jfr. Deleuze 1992)? Miller & Rose (2008:102) talar i 
spåren av Deleuze om att det disciplinerande samhället har ersatts 
av kontrollsamhället. I kontrollsamhället finns det disciplinerande 
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institutioner och disciplinering av enskilda kroppar, för de avvi-
kande, medan andra individer betraktas som kapabla att hantera 
sig som fria om de kan kontrollera sig själva, eller åtminstone stän-
digt försöker skapa sig som subjekt som vill kunna kontrollera sig 
själva (Rose 1999a:233). Familjen har i analogi med detta liberala 
synsätt kommit att betraktas som havandes rätt till frihet, med til-
lägget att den då även har potentialen att odla sig och sköta om 
sina angelägenheter. Denna frihet möjliggörs genom kontrollsam-
hället, som öppnar upp familjen, upplöser dess gränser och synar 
den med familjens egen hjälp och vilja att vara en korrekt familj. 
Det som kan ses i DN och exempelfamiljen är att den förbereds för 
en sådan så kallad “rhizomatisk anpassning”, där individen blir ett 
subjekt under konstant träning och förbättrande av sig själv (Rose 
1999b:234). Disciplineringen övergår då till en immanent kon-
trollfunktion som inte upprättas genom förflyttning mellan olika 
institutioner, utan genom subjektets egen förflyttning av sitt själv i 
förhållande till de praktiker som det företar sig (Ibid).

Homo Clima – det uppgivna subjektet 
Det framgår i DN att; “Det var Harriet Mårtensson som såg an-
nonsen om undersökningen och skickade in en intresseanmälan”. 
Mätningarna har enligt artikeln närmats familjemedlemmen genom 
Harriets gensvar. Det är också svårt att föreställa sig att denna kal-
kylering och evaluering av familjens liv, samt rationalisering av dess 
förändringsförmåga, inte skulle ha skett, i Sverige, under frivillig-
het. Den suveräna makten är ersatt av en styrning på avstånd som 
får verkan genom att den underlättar för familjen i dess skötande 
av sig.

Alla talar om växthuseffekten idag, nu får vi själva veta hur vi 
lever. Jag tror att alla kan känna en oro för vad som sker, säger 
hon.

(”De lever miljösmart” DN 2005/10/22)

Ovan fragment exemplifierar att det har blivit möjligt för en fa-
milj, eller ett ”vi”, att vända sig till expertis för att få hjälp med 
hur självet kan förhålla sig till det som sker, kopplat till en oro. 
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Samtidigt som en miljöproblematik är närvarande så kopplas den 
till en mental ohälsa som tillskrivs “alla”. Inte nog med en mental 
ohälsa som sprids med klimatförändring, sättet att leva på, “hur vi 
lever”, är till och med artikulerbart som okänt. Frågan är om detta 
på något vis kan betraktas som pastoralmakt? Vad består i sådana 
fall frälsningen av och varifrån utlovas den? Kanhända ligger fräls-
ningen just i problematiseringen av oro, att en oro förväntas kunna 
botgöras i och med aktgivandet på sig själv? Kanhända förutsätts 
medborgaren kunna bli sin egen pastor, eller varför inte forskare, 
med hjälp av databasen och växthusgasprofileringen?

Så vilka sätt att se på sig själv skapas? Då kunskap om det egna 
livet uttrycks som saknad kanske subjektet kan betraktas som sår-
bart inför att utföra sin egen existenskonstruktion? Om självpor-
trättet går ut på att vara handfallen inför sig själv, så öppnar detta 
samtidigt upp för nya kreationer av självet. Utifrån ett neoliberalt 
formande av självreglering blir det handfallna subjektet exempla-
riskt att arbeta med. Ett handfallet subjekt öppnar upp för inter-
vention genom att efterfråga hjälp. Samtidigt som detta underlättar 
för utrymmet av potentiellt nyskapande av sätt att betrakta sig 
själv och omforma sig själv på, så bemöts ovetskapen om sitt sätt 
att leva på av instrumentella undersökningar av sig själv och ett 
konstruerande av sig själv som registrator och del av ett register. 

Självregistrering för Förändrings-
benägenhet

Gunnar Fors och Harriet Mårtensson och deras tre barn Vanja, 
Mika och Vidar ska de närmaste tre månaderna registrera alla 
sina inköp och vardagsaktiviteter. Alla kvitton och andra upp-
gifter ska matas in i databasen och ge en bild av hur familjen 
påverkar växthusgaserna. 

(”De lever miljösmart” DN 2005/10/22)

Familjemedlemmarna konstrueras som självregistrerandes, prak-
tiserandes en rapportering av sina vardagsaktiviteter. En sådan 
praktik förenklar en subjektiv reflektion, där den självregistrerande 
handlingen kan betraktas som en slags utlösande faktor (Rose 
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1999b:244). Det är en bekännelseakt som möjliggör en styrning på 
avstånd genom datorer och databaser, en självövning som revita-
liserar en kontroll över självet. Även om en självreflexiv verksam-
het kan företas i samband med självregistreringen, blir familjens 
medskapande av sig själva också en atmosfärisk moralekonomisk 
angelägenhet. Dess möjliga livsestetik, skapande av sig själva som 
etiska subjekt, degraderas till en inskription i ett moralregister, en 
registerestetik, jämförbart med hur Yusoff (2010) visar hur isbjör-
nen blir distansierad från oss som levande varelse genom kartlägg-
ningar och register. Fragmentet exemplifierar hur livsestetiken med 
klimatförändring kan operationaliseras genom en teknisk artefakt. 
Genom den tekniska artefakten nås den självregistrerande indivi-
den för att bli kalkylerad och sammanställd i relation till livsföring 
på en aggregerad nivå. Den beräkningsbara existensen underlät-
tas (Rose 1999a:231) och hela undersökningsproceduren gör det 
möjligt att jämföra olika familjers utsläpp, förändringsbarhet samt 
vardagsbeteenden mot varandra. 

“I ett andra steg ska familjen inbjudas till diskussioner och 
kurser” som “kommer att handla om allt från matlagning till en-
ergisparande”. Kunskap om klimatförändring leds här vidare till 
en utbildning i hur kunskap om klimatförändring ska införlivas 
och praktiseras i vardagen. Det är inte bara en disciplinering som 
porträtteras, utan ett formande av en levnadsordning och levnads-
konst. Familjen får efter sin självregistrering hjälp att tillrättavisa 
sig själv. Som avslutning på projektet ska en “förnyad mätning” 
genomföras. Det vill säga, familjen ska upprepat registrera sina 
aktiviteter och en förändring av deras beteende ska ånyo erhålla ett 
värde i specifikt utsläpp. Individen skapas därmed som jämförande 
av sig själv, genom “växthusgasprofilen” som en jämförande styr-
ningsteknik och hjälp att själv uppskatta sin egen förändring. Den 
förändrade atmosfären blir på så vis både en analogi för ett föränd-
ringsbart subjekt, men även en direkt självteknik för att skapa sig 
själv som förändringsbenägen och som kontrollant av sin egen för-
ändringskapacitet. Den jämförande praktiken kan ge svar på frågan 
om subjektet har lyckats utöva suveränitet över sig själv.



152

7.2   Konsumtion som upprättar 
Homo Clima

Var koldioxidutsläppen sker spelar ingen roll, eftersom de 
drabbar alla som en global klimatförändring.
- Men redan vid köptillfället kan man göra ett val som får be-
tydelse för hur mycket energi- eller koldioxid vi själva bidrar 
med.

(”De lever miljösmart” DN 2005/10/22)

Det väljande subjektet förutsätts här, där dess valförmåga motive-
ras genom den avgörande relationen det har som potentiellt hot 
mot “alla”. Fragmentet skapar en maktrelation mellan individen 
som utsläppande och en total massa av drabbade. Detta blir det 
sätt som man bör giva akt på sina handlingar, det ska ske genom 
aktgivande på sig själv som väljande subjekt. Det är en styrning 
genom uppmärksammandet av valmöjlighet. Genom föreställ-
ningen om skuld gentemot den kollektiva kroppen, konstrueras 
ansvarstagande inom ramen för rätt produktval. Fragmentet kon-
struerar även en tydlig riktning för valet, det ska beakta energi och 
koldioxid. Valet är alltså sammansvuret med något ont, som inte 
kan avhjälpas totalt, utan snarare införlivas som betydelsefullt. 
Därefter blir “miljövänlig, smart konsumtion” ekonomiskt lönsam 
i och med att familjen kan spara en viss summa pengar på det. Rätt 
typ av konsumtion får därför kraft med hjälp av det ekonomiska, 
det blir inte bara betydelsefullt gentemot den kollektiva kroppen, 
utan såsom en individualiserad ekonomisk vinning. Samtidigt när-
mar sig det rätta köpbeteendet en plikt mot den kollektiva krop-
pen, med rätt konsumtion upprättas band till “den andra”. Den 
egna plikten formas som en plikt mot resterande samhälle (Brand 
2007). Olika former av band till andra artikuleras vidare i vad som 
kan liknas vid ett uppbyggande av en gemenskap: 

Dessutom ingår man sedan länge i ett nätverk med familjer i 
området som köper hem jordbruksprodukter från en lantbru-
kare i Uppland.

Närproducerad mat, alltså helt i linje med hur man borde leva.
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Vi är tolv familjer som får leveranser en gång i månaden. Det 
blir inte billigare, men det är bra produkter, säger Harriet. 

(”De lever miljösmart” DN 2005/10/22)

Här återkommer konsumtionen, men i relation till en direkt moral i 
och med att den specifika konsumtionen konstrueras som “hur man 
borde leva”. Avseende den individualiserade ekonomiska vinningen 
som motiv till att konsumera rätt, vilket förekom tidigare, etablerar 
fragmentet här det omvända förhållandet. Det blir dyrare att leva 
som man borde, men det är vad denna exempelfamilj påvisar som 
möjligt och korrekt. I fragmentet konkurreras den ekonomiska vin-
ningen ut av produktionen av sig själv som rätt slags konsument 
inom en gemenskap. Den ekonomiska besparingsviljan förskjuts 
även åt sidan av att närproducerad mat blir meningsfull gällande 
sin bättre kvalitet. Antingen kan Homo Clima upprätta sig själv 
genom att släppa ut mindre koldioxid, men göra en ekonomisk 
vinning, eller släppa ut mindre koldioxid och göra en ekonomisk 
förlust. Dessa olika monetära ekonomiska logiker försäkrar att 
olika sorters konsumenter införlivas i styrningen av den etiskt rik-
tiga konsumtionen. Det viktiga målet med styrningen är att skapa 
en tanke på konsumtionen som en moralfråga och inte som en eko-
nomisk fråga. Den atmosfäriska moralekonomin når genom kon-
sumtionen ner till de mest mondäna mänskliga praktiker. Vilken 
självteknik används vidare för upprättandet av Homo Clima i dess 
skapande av sig själv som handfallen men ansvarstagande, väljande 
och konsumerande klimatmänniska?

Homo Clima – det jämförande subjektet
Så minskar du utsläppen

Bara genom att byta ut en fjärdedel av riset mot potatis så 
minskar du utsläppen av koldioxid med sex kilo. Här är andra 
tips på hur du minskar påverkan av klimatet. 

Byt ut hälften av dina färska tomater mot morötter och du 
minskar utsläppen med sex kilo. Samma minskning åstadkoms 
om 25 halvliters PET-flaskor byts ut mot kranvatten.
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Genom att en fjärdedel av allt kött du äter byts ut mot ärtor, 
bönor och linser minskas utsläppen med 63 kilo.

Byt till lågenergilampor. Nio sådana minskar utsläppen med 
250 kilo under deras livslängd.

En vattenkokare i stället för att koka upp en liter på spisen 
minskar utsläppen med 17 kilo.

Byte till energieffektivare apparater i kök och tvättstuga ger en 
minskning med 280 kilo.

(”De lever miljösmart” DN 2005/10/22)

För det första så ska konsumtionen bestå av rätt slags produkter. 
Förutom matvarorna; potatis, morötter, ärtor, bönor och linser så 
etableras produkter såsom; lågenergilampor, vattenkokare och en-
ergieffektiva hushållsapparater, som resursbesparande och därmed 
”rätt” eller ”bra”. Specifika mått anges där produkter kan jämföras 
i moralisk grad mot varandra. Dessa problematiseringar exem-
plifierar hur medborgaren och dess vardagsaktiviteter inte bara 
konstitueras som koldioxidutsläppande, utan även förväntas vara 
koldioxidberäknande (jfr. Watts 2002). Konsumenten försätts till en 
kalkyleringsregim inom vilken subjektet åläggs att bli jämförande. 
Tipsen patologiserar inte endast vissa aktiviteter och objekt och 
erbjuder kunskap genom sifferexercis, utan både ett självbehärs-
kande och jämförande ”du” åkallas. Det är en växelverkan mellan 
en “dietik”, livsföring (Foucault 1984/2002:90) och klimatetik som 
anammar en specifik stilistik för konsumtionen. Konsumtionen blir 
det sätt som styrning och styrda närmas varandra. Homo Clima 
ska bli självbehärskad i sin konsumtion, där den neoliberala styr-
ningen anammar kritiken mot konsumtion som alltför moraliskt 
avtrubbad. Moralvitaliseringen adresseras därmed i lanseringen 
av en rad tekniker för jämförelser som formar en ny stilistik för 
konsumtionen. En stilistik som håller efter konsumtionen, skyddar 
den mot kritik och förnyar det ekonomiska utbytet som en viktig 
plats för var subjektet kan skapa sig själv som moralisk. Detta visar 
hur den tidigare kritiken mot konsumtion som klimatovänligt har 
omfamnats av det konsumerande subjektet i ett upprättande av sig 
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själv inom en ny ram som sväljer denna kritik.
I fallet med kött så stödjer sig behärskningen av köttätande an-

tagligen på en sammanslagning av utsagor kring klimat, hälsa samt 
kanske influenser från den intilliggande idén om det post-mänskliga 
samhället, med ett utlovande om ett framtida rättvisare samhälle 
för alla levande varelser. Avseende lamporna och hushållsapparater-
na handlar det snarare om en teknisk diskurs kring energiförbruk-
ning samt en överenskommelse om ett nödvändigt konsumerande 
av dessa produkter. Båda dessa vektorer för konsumtion formerar 
den moderna medborgaren som skapande av sig själv med hjälp 
av konsumtion (jfr. Rose 1999b:103, 231). Om människan som 
konsumerande subjekt inte hade varit den rådande föreställningen 
så hade helt andra jämförelser och beräkningar prioriterats för ett 
upprättande av Homo Clima. Nu är det däremot en kategoriser-
ing via låg energiförbrukning som gör sig gällande för vad som är 
artikulerbart som bra eller dåliga produkter samt eko-moralisk 
konsumtion. Detta kan betraktas som ett skötande av normalitet 
avseende konsumtion. Det är att intervenera i samspelet mellan 
människan och hennes konsumtion, en konsumtion som forceras 
genom att viss konsumtion begripliggörs som solidarisk med resten 
av samhället och biosfären.

Agens i form av utbyte av en produkt mot en annan riktas med 
hjälp av en specifik mängd utsläpp korrelerad till en föreställning 
om en bättre framtid. Inget av tipsen relateras till en monetär-
ekonomi, utan endast till den atmosfäriska moralekonomin och 
vad som kan liknas vid en koldioxid-diet. Konstruktionen av de 
rimliga förändringar som människan bör göra förhåller sig därmed 
till individen som styrbar i direkt relation till klimatförändring (jfr. 
Watts, 2002). Detta exemplifierar inte bara en ny levnadsordning, 
utan även upprättandet av en ny levnadskonst, som gör konsum-
tionstillfället i sig till den situation då ett självförverkligande kan 
ske (jfr. Rose, 1999b:85). Det är en makt som processas i relationen 
mellan individen som subjekt genom att involvera dess kropp och 
vardagsaktiviteter, där instrospektionen består av en jämförande 
praktik i konsumtionsöverväganden.
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Homo Clima - det självbehärskande  
subjektet

Med tre glödlampor färre tända spar du elva kilo koldioxid.

Duscha fem minuter mindre varje dag under ett år och du 
minskar utsläppen med 68 kilo.

Sänk din inomhustemperatur med två grader – minskningen 
blir 140 kilo koldioxid.

(”De lever miljösmart” DN 2005/10/22)

I ovan fragment fortskrider optimeringen av moralen med styr-
ningstekniker bestående av jämförelse. Klimatförändring förenklar 
självbegränsning och självkontroll genom att erbjuda praktik av 
jämförelse mellan olika alternativ kopplat till atmosfären. Det 
spelar ingen roll med hur stor mängd konsumenten vanligtvis till-
fredsställer sig, utan konsumtionen, oavsett hur praktiken ser ut, 
ska begränsas. Det konsumerande subjektet förväntas underställa 
sig viss måttfullhet. Men vad är en rimlig självbehärskning? Vad 
skapas det för norm för upprättande av korrekt förändringsbarhet? 
Vad ska konsumenten klara av om det finns en idealmedborgare i 
sikte? Rimligheten för självbehärskningen går bara så långt som till 
en sänkning av temperaturen med två grader, oavsett ursprunglig 
värmenivå. Detsamma gäller praktiken duschning, som inte heller 
skapas i relation till någon ursprunglig tid för hur länge någon du-
schar. Befolkningens vitalitet som ställdes i relation till miljön och 
gav staten större möjligheter till ingripande i ”den enskildes liv” 
(Foucault 1982/2008:306f) har utvecklats till ett mer utspritt och 
helst självkontrollerande av hur vi duschar, när vi duschar och hur 
länge vi duschar. Detta för in nakenheten, renligheten och hygienen 
inom styrningens räckvidd. Styrningen av det egna beteendet behö-
ver inte en specifik temperaturnivå som utgångspunkt, utan styr-
ningen fungerar snarare genom en kroppslig närhet länkad till den 
klimatriktiga självbehärskningen av förändringsbarheten. Normen 
för Homo Clima blir just här behärskandet i sig. Klimatmänniskan 
betraktas som en resurs för ett konstant utövande av självbegräns-
ning. Det är en kapacitet som med sammanställningar om koldi-
oxid och beräkningar av molekyler i atmosfären kan optimeras en 
masse.
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Dietik som klimathygien 
Mathållning fortsätter att detaljeras i relation till klimatförändring. 
Nedan fotografi exemplifierar att en snabbmatskedja erbjuder ett 
visst återgäldande till naturen, då de beskriver att trädplantering 
utförs i Afrika. En specifik mängd koldioxid kan nu relateras till 
hamburgare, läsk och tillbehör. Denna rationalisering av resurser-
na; pommes frites, salladsblad, dressing, lök och pressade köttsor-
ter, för att nämna några, har med klimatförändring lyckats göra 
entré i företagets självpresentation. Dessutom lanseras ett skuldbe-
friande, jämförbart med hur betalning för utsläpp i samband med 
exempelvis flygresor fungerar. En betydelseförskjutning av kött som 
klimatovänligt kan ske då trädplantage återställer köttet, snabbma-
ten, kanske till och med det vulgära frosseriet, till ett moraliskt 
framskridande som överträffar sin tidigare konstruktion. Det är 
inte mindre utsläpp som är den artikulerade strävan för företaget, 
utan möjligheten att kompensera på en plats som är känd för sina 
redan existerande missförhållanden. Den effektiviserade matförtä-
ringen upprätthålls genom denna artikulation av trädplantage. En 
praktik av ätande, som har artikulerats som hotfull, ska inte upp-
höra, utan samvetsmässigt förmildras genom åtgärder på en avläg-
sen plats. 

Bild 5 Skylt vid snabbmatskedja 
“Vi klimatkompenserar”. Det 
framgår även hur stor mängd 
koldioxidutsläpp som respek-
tive meny ger upphov till.

I bilden ovan kopplas respektive måltid samman med en viss 
mängd koldioxid, vilket presenteras för kunden. Måltiden och den 
egna förtäringen kan numer betraktas som en del av atmosfärens 
molekylhalt. Varje tugga konstrueras som avgörande för en opti-
mering av liv på den atmosfäriskt muterade biopolitikens domän. 
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Inskriptionen av koldioxid per meny sammanför dieten med en kli-
mathygien, vad kroppen förtär, hur man energiberikar sig själv, blir 
begripligt som ett hot mot ett större, atmosfärsikt, sammanhang. 
Konsumenten som skapar sig själv genom snabbmatsätande kon-
strueras även som sin egen fiende. Att vara sin egen fiende vänds 
till att bli sin egen och andras vän, inte genom direkt konfrontation 
med sig själv och sitt klimatovänliga ätande, utan den tillräckliga 
ambitionen är förlagd till ett gottgörande av sin påverkan. 

En självkorrektion avseende minskning av energiintag kor-
relerar även med de måltider som bidrar mindre till atmosfärens 
ohälsa. Här blir målen för klimatets säkerställande uppfyllda ge-
nom det individuella potentiella strävandet att hålla efter sin egen 
kropp. På ytan av snabbmaten kan därför dietiken få extra kraft, 
då hälsa för den enskilda kroppen sammansmälter med hälsa för 
den jordliga kroppen. Fokus på hälsa har även historiskt hjälpt 
fram den bredare miljödiskursen, då utsläpp av alla möjliga ämnen 
genom det medicinska områdets framfart kunde kopplas till den 
mänskliga kroppen (Lanthier & Olivier 1999:73-76). “Balans” 
blev och är också ett ledord inom en hälsodiskurs, där inte bara en 
explicit sjukdom, utan livsstil (föda, sömn, motion) och omkring-
liggande miljö betraktas som nyckelfaktorer för en “god” hälsa 
(Ibid). “Kroppen i balans” och “naturen i balans” blir här diskur-
sivt sammanslagna, medan de även kan utgöra samma element 
för styrning men i olika kontext. Funktionen av ovan skylt verkar 
dock omstrukturera dessa element av hälsa och balans. Det är inte 
uppenbart att koldioxiddieten orienteras efter balans, utan snarare 
efter en kompenserande logik. Balans, är inte ledord eller mål, utan 
kroppens utsvävningar behöver i detta fall kompenseras eller be-
skäras för att åstadkomma en hälsosam etisk mentalitet.

Vitaliseringsprocessen för individen, som i ovan skylt över ham-
burgare sammanförs och möter vektorn för fostrande av liv inom 
den atmosfäriskt och biosfärsikt muterade biopolitiken, effektivise-
ras genom konsumtionen av snabbmat. Det kroppsfixerade subjekt 
som utsagor om diverse födoämnen och bantingstips producerat, 
stärks och stärker det subjekt som har sin egen kropp och moral i 
fokus för en inställning formad som omsorg om en mer kollektiv 
kropp. Koldioxidangivelser på mat förenklar således en återhåll-
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samhet med två syften; överenskommelsen om den egna kroppens 
och den kollektiva kroppens rätta konstitution. Klimatförändring 
öppnar åtminstone upp för självtekniker som sätter kroppen i arbe-
te på ytan av mat och dietregler som kan omvandlas till livsföring 
och klimathygien. 

Malmö 821 Ekostaden Augustenborg Koldioxidbantning 
En testgrupp av boende i stadsdelen Augustenborg har fått 
banta ned sin koldioxidförbrukning enligt modell från viktväk-
tarna. Med möten och träffar sprida inspiration för en energief-
fektivare och smartare hushåll och förändrad livsstil. Allt från 
att byta energikällor i hushållen till att laga koldioxidsnål mat, 
till hållbar [sic] resande.

(Bruttotabell åtgärder Skåne, 2008-11-18)1

Närmandet mot en klimatmänniska som en diskursiv konstruktion 
av många möjliga idealmedborgare, bildas både genom artikula-
tion av specifika dietregler och mindre specifika förhållningssätt 
till konsumtion. Samtidigt som en disciplinering av kroppen möj-
liggörs, får subjektet hjälp att se sig själv och skapa sig själv med 
hjälp till självbehärskning. Gällande mat, så utvidgar klimatföränd-
ring genom ständig värdering och jämförelser av konsumtion de 
historiskt formade dietreglerna. En svensk bok på ämnet “Mat och 
klimat” finns att tillgå.2  Den sägs guida “till ett klimatsmart Sverige 
genom att presentera fakta och aha-upplevelser, och slå hål på my-
ter om maten och klimatet. Mat och Klimat är också historien om 
våra matvanor.” Där boken beskrivs behandla hur vanorna föränd-
rats under 100 år samt vilka arealer matkonsumtionen upptar med 
kopplingar mellan det vetenskapliga, instrumentella och vardagsak-
tiviteten att handla mat, laga mat och äta mat. 

En annan källa för tips om den mat som kommit att betraktas 
som bra för klimatet går att finna på hemsidan “klimatsmart.se”.3 
Det finns även ett nätverk för företag kring mat och klimat4 samt 
ett projekt inom Malmö Stad där målgrupperna är “grundskole-
elever, personal inom Malmö skolrestauranger samt anställda och 
upphandlare inom livsmedelslogistikbranschen i Malmö.”5 Pro-
jektet är en del av Malmös klimatinvesteringsprogram, (KLIMP), 
och syftar till att öka användningen av mängden ekologiskt samt 
regionalt odlade produkter. (KLIMP finns även inom Stockholms 
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stad.) Även radio och TV-program såsom dokumentärer, veten-
skapsprogram och matlagningsprogram6 har ägnat sig åt mat och 
klimat. 7 Programmen erbjuder allt mellan intervjuer med politiker8 
samt recept eller nyheter om “klimatmat”9 (exempelvis nässelpann-
kakor), samt kött odlat “i laboratoriemiljö för att minska klimat-
påverkan”.10  Detta visar hur en mängd olika samhällsorgan in-
förlivas i kunskapsprocessen om klimatförändring och tilldelar sig 
uppgifter inom den. Intresse för dietregler och en rationalisering av 
resurser som införlivas i en etablerad sanning om klimatförändring 
som problem, fördelar styrningen mellan diverse objekt och sociala 
funktioner samt förenklar dess förmåga till självreglering.

7.3   Frivillighet, rimlighet, för-
ändringsbenägenhet

Snart möts svenska folket av stora annonser om klimatet och 
växthuseffekten. Under tre år satsar Naturvårdsverket nästan 
100 miljoner kronor på en kampanj för att öka kunskapen om 
klimatförändringen.

Kampanjen ska få oss mer mottagliga för de förändringar som 
kan bli nödvändiga.

(”Klimatkampanj: Nya vanor ska rädda miljön” DN 2002/12/16)

Fragmentet vittnar om att en statlig myndighet har satsat 100 mil-
joner kronor på en “klimatkampanj”. Beroende på hur kampanjen 
utformas (för gedigen analys se Uggla 2008) kan den ge upphov till 
ett politiskt samt institutionellt formande av individens karaktär 
(jfr. Rose 1999b:222). Motivet som begripliggörs ovan är att folket 
ska bli “mer mottagliga”. Detta kan betraktas som en inledning till 
en sekulariserad pastoralmakt, med en direkt utdelning av skuld 
med hjälp av bekännelse och introspektion (Darier 1999b:221). 



161

Samtidigt som pastoralmakten, med ett utlovande om en bättre 
framtid forcerar utrymmet för agens i en särskild riktning. Pasto-
ralmakten kopplar därmed samman skuld och ansvar med möjliga 
handlingar och ett förverkligande av sig själv som levande varelse. 

Fragmentet ovan sträcker sig efter subjektet, dess möjliga sub-
jektivitet (jfr. Rose 1999b:56), genom att uttrycka en strävan efter 
mottaglighet och förändringsbenägenhet. Styrningen riktas med ett 
antagande om mottaglighet. Subjektet objektifieras i relation till 
en möjlighet att konstruera självmedvetenhet och egenansvar.  Att 
mottaglighet uttrycks, indikerar en reiteration av antagandet att 
den självreglerande individen kan produceras, exempelvis genom 
kampanjen. Gränsen går inte här, utan fragmentet visar att medbor-
gare förutsätts vara mer eller mindre mottagliga, där mottaglighet 
är eftersträvansvärt. Men hur ska denna mottaglighet formas?

Verket tänker alltså inte peka ut vilka bilar vi ska köpa eller 
hur vi bäst värmer upp våra hus. Tanken är i stället att männis-
kor ska få tillräckligt med kunskap för att förstå att en bilfärd 
till jobbet bidrar mycket mer till klimatförändringen än en 
cykeltur. Och i bästa fall helt frivilligt välja cykeln, om det är 
någorlunda rimligt.

(”Klimatkampanj: Nya vanor ska rädda miljön” DN 2002/12/16)

Kunskap, förståelse, mottaglighet, frivillighet och rimlighet blir 
delar av ett vokabulär som återupprättar en styrning på avstånd, 
där egenansvar betraktas som möjligt att frammana. Här ska inte 
“peka[s] ut” eller tvingas fram, snarare ska kunskap erbjudas för 
att den enskilde ska kunna arbeta med sig själv. Möjligheten att in-
förliva människor i expertisens vetande med hjälp av de vardagliga 
vanorna återupprepar en decentralisering av makten till subjektet. 
Den rätta kunskapsöverföringen föreslås åter ske genom en styr-
ningsteknik av jämförelse, här presenterat som ett val mellan två 
olika alternativ. 
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Valmöjlighet, motiverbarhet, talbarhet
Det som möjliggör den neoliberala maktspridningen är igenkänn-
barheten i det enkla, det ständigt företagna och det dagligt åter-
kommande egenansvaret. Samtidigt som klimatförändring blir ett 
möjligt sätt för styrning av det som vanligtvis brukar inpackas väl 
i den så kallade privata sfären, så övergår förhandlingen om vad 
som är rimligt och riktigt till subjektet, genom plikten att utöva sin 
frihet att välja. Organisering kring klimatförändring kan på så vis 
beredas väg genom egenansvar, med stöd i skapandet av en mot-
taglighet för att välja det rätta, bilen eller cykeln. Klimatförändring 
gör därmed den privata sfären ytterst nåbar, utan att någon kritik 
därav kan få nämnvärd kraft (jfr. Paterson & Stripple 2010). Men 
hur betraktas en ideal klimatmänniskan, Homo Clima, som möjlig 
att utbilda för att förhandla med sig själv?

Det handlar om att motivera människor. Vi vill visa att det 
finns valmöjligheter, säger Liljelund.

(”Klimatkampanj: Nya vanor ska rädda miljön” DN 2002/12/16)

Här konstitueras människor som motiverbara, de ska bli väljande 
subjekt genom produktionen av valmöjligheter. Valmöjligheterna 
gör det smidigt för subjektet att inkorporera kunskap om klimat-
förändring. Valmöjligheter gör individer till produktiva subjekt, 
där det är självet som ska produceras (jfr. ”the choosing self” Rose 
1999b:103). Det blir i och med detta tydligt att en produktiv makt 
kan få kraft i jämförelse mellan olika val och valsituationen in situ. 
Där det väljande subjektet och dess anspråk på så kallade frivilliga 
val kan riktas med hjälp av vissa valmöjligheter. Genom valmöj-
ligheter får subjektet hjälp att uppfylla sig själv som självskapande 
då val kan betraktas som ett emblem för identiteten (Ibid:231). Ett 
exempel på hur ett positivt främjande av en viss vardaglig självska-
pande vana uppmuntras är den aktiva kommunikationen.

Vi hoppas att folk efter kampanjen ska prata lika mycket om 
klimatet som de idag gör om vädret, sammanfattar Lars-Erik 
Liljelund sin förhoppning om resultatet av kampanjen.

 (”Klimatkampanj: Nya vanor ska rädda miljön” DN 2002/12/16)
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Här objektifieras subjektet som potentiellt kommunicerande var-
else, vilken ska prata mycket om klimatet. Folks prat om klimatet 
jämförs med mängden prat om vädret. Prat om klimat legitimeras 
som en trygg plats för samtal. Homo Clima ska bli den klimatpra-
tande människan, den som upprätthåller ett konstituerande av kli-
matförändring, så ofta som möjligt. 

7.4  Normalitet eftersökes
I en av Naturvårdsverkets rapporter går det att finna mer detalje-
rade porträtt av myndighetens arbete:

Naturvårdsverket har mandat att arbeta med kunskaps- och 
attitydfrågor men också att tala om frågor rörande beteende. 
Att en förändring i vår livsstil är nödvändig råder det litet tvi-
vel runt. Frågan är dock med vilken logik man får alla aktörer, 
oavsett företag, organisation, myndighet eller kommun – att 
faktiskt bidra till att medborgaren ändrar sitt idag redan in-
vanda agerande.11

Fragmentet är från en kontext inom vilken Naturvårdsverket be-
skrivs ha genomfört ett antal undersökningar om allmänhetens 
uppfattning om klimatförändring. Deras mandat innebär att de 
får: “arbeta med kunskaps- och attitydfrågor” och “tala om frågor 
rörande beteende” (egen kursivering). Varefter förändringar i livs-
stil fokuseras som det medborgaren nödvändigtvis ska arbeta med. 
Denna livsstil ska förändras, inte endast med hjälp av medborga-
ren som attitydbärande, utan genom ett införlivande av en mängd 
olika aktörer i omformandet av medborgaren. En och samma lo-
gik ska säkerställas, alla aktörer måste gemensamt samlas, för att 
motståndaren, medborgaren, ska kunna ändra sitt “redan invanda 
agerande”. Detta fragment mobiliserar ett motstånd i medborgaren 
som åstadkommer en legitimitet för myndigheten att sprida ut en 
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styrningsrationalitet som kallar på en mängd olika aktörer som 
antas kunna bidra till att samskapa medborgaren. Detta språkande 
visar på förväntningar om att ett rationellt och kalkylerat sätt att 
styra på, genom ett nätverk av aktörer, potentiellt kan upprättas 
(jfr. Miller & Rose 2008:35). 

På myndighetens hemsida finns det rapporter upplagda från år 
2002 och fram till 2008.12  I rapporterna år 2002 till 2004 återfinns 
rubriken “Allmänhetens kunskaper och attityder till växthusef-
fekten”. Medan det från och med år 2005 till år 2006 blev; “All-
mänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen” samt 
år 2007 och 2008; “Allmänheten och klimatförändringen”. Under 
2007 och 2008 undersöktes även “Allmänhetens syn på företagens 
klimatarbete” samt “Genusperspektiv på allmänhetens kunskap 
och attityder till klimatförändringen”. År 2008 kom även rappor-
ten “Kommunikativa grupper i klimatfrågan” vilken beskriver sitt 
syfte:

Syftet med rapporten är att skapa en fördjupad bild av den 
enskilde individens kunskaper, attityder och drivkrafter runt 
klimatfrågan men bilden breddas också till att innefatta andra 
relaterade miljömässiga hotbilder. Ett nedslag har också gjorts 
inom näringslivet för att ytterligare komplettera bilden av nu-
läget.

Undersökningen av “kommunikativa grupper i klimatfrågan” 
sträcker sig efter individers “kunskaper, attityder och drivkrafter”. 
Den pastorala makten adresserar här direkt målet, fördjupade kun-
skaper om den enskilde, dess attityder och drivkrafter. Rapporten 
i helhet kretsar kring hur myndigheten på ett accepterbart och bra 
sätt ska kunna kommunicera och klargöra problemen med klimat-
förändring, samt konstruera aktörer och domäner för agens (jfr. 
Hasselbladh & Bejerot 2007). Det framgår att de kommunikativa 
målgrupperna “inordnats efter värdegrund” för att “underlätta Na-
turvårdsverkets fortsatta arbete med klimatfrågan”. I sammanfatt-
ningen skapas följande kategorier av invånare: 
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De Engagerade – drivs till stor del av oro och dåligt samvete 
men är också engagerade i klimatfrågan, har till viss del anpas-
sat sitt beteende för att vara mer klimatvänliga 

De Sansade – känner ett stort ansvar i frågan, har förändrat sitt 
beteende men upplever frågan som komplicerad 

De Nyvakna – frågan har nyligen blivit aktuell. Gruppen kän-
ner oro och att något borde göras, helst av någon annan 

De Passiva – upplever ingen möjlighet att påverka situationen 
och känner därför ingen större oro eller behov av att agera 
Skeptikerna – klimatförändringen är främst naturlig och en 
trend som snart passerar. Drivs av egen nytta och misstror de 
flesta 

(”Kommunikativa grupper i klimatfrågan”, Naturvårdsverket 2008:3)

Figur 2. Källa: Naturvårds-
verkets rapport ”Kommu-
nikativa grupper i klimat-
frågan”, Naturvårdsverket, 
2008, sid 13.

Därefter framkommer att det finns en “subgrupp” konstituerandes 
en “Elit”, inom vilken individerna konstitueras som lyhörda, aktivt 
förmedlande subjekt:

 
Inom grupperna Engagerade och Sansade ryms även subgrup-
pen Elit. Subgruppen är till sin storlek liten men fungerar idag 
som ambassadör i klimatfrågan och har fullt anpassat sin livs-
stil efter ett klimatvänligt beteende. 

(”Kommunikativa grupper i klimatfrågan”, Naturvårdsverket 2008:3)

Inom “Eliten” finns de minst riskabla och därmed mest optimala 
medborgarna, de som “fullt anpassat” sin praktik till klimatför-
ändring. De “Engagerade” och “Sansade” skapas dock som vidare 
omformbara efter det att undersökningen givit ytterligare kunskap 
om de olika grupperna och deras inställning. Kategorierna blir till 
målgrupper för riktade budskap där rapporten sägs ge “insikt i 
vilken typ av budskap som de är mest mottagliga för”.13 Därefter 
identifieras de grupper som kommunikationen bör riktas till, ut-
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efter ambitionen att den ska få störst effekt. Måltavlorna blir “De 
Nyvakna”, “De Sansade” samt “De Engagerade”, vilka utgör 70% 
av den undersökta gruppen. Sammanställningen blir till en band-
vidd av vad som är tolerant och inte (jfr. Gordon 1991:20).

De Nyvakna som grupp är ännu formbar och behöver stöd i 
sin förflyttning mot att i större utsträckning bli som de Sansade 
med ett mer omfattande klimatvänligt beteende. Dessa i sin 
tur har goda förutsättningar att bli en ambassadörsgrupp och 
hjälpa till att driva De Nyvakna. Även de Engagerade kan dra 
nytta av en ambassadörsgrupp vilka kan sprida ett viss lugn i 
frågan och förflytta gruppen närmre de Sansade. 

(”Kommunikativa grupper i klimatfrågan”, Naturvårdsverket 2008:4)

Olika grader av formbarhet och förändringsbenägenhet ela-
boreras. De Sansade objektifieras som subjekt med större po-
tential att bli aktivt förmedlande subjekt, där en gruppering 
av sådana subjekt kan “sprida ett visst lugn”. Möjligheten för 
agentskap, att “förflytta” andra grupper av människor, tillskrivs 
“ambassadörsgrupp[en]”.

När ett klimatvänligt beteende blivit norm bland de tre främsta 
grupperna finns goda förutsättningar för de Passiva att följa ef-
ter – undersökningen visar att de sociala aspekterna av frågan 
är viktiga och miljö- och klimatmedvetenhet i bekantskapskret-
sen kan bli en påverkande faktor. Svårare är dock att förflytta 
Skeptikerna som närs av att motsätta sig övriga samhällets 
uppfattning av klimatfrågan.

(”Kommunikativa grupper i klimatfrågan”, Naturvårdsverket 2008:4)

Förutom att rapporten följer en neoliberal decentralisering av 
maktutövning, så blir de avvikande här till säkerhetsrisker. Såsom 
“Skeptiker” blir dessa avvikande porträtterade som allmänna omo-
raliska motståndare till det övriga samhället i gemen. De avvikande 
får vidare i rapporten framförallt tillblivelse genom kategorin med-
elålders män. De sägs ha “svårt för auktoriteter” och “drivs främst 
av egen nytta” (Ibid:15). Undersökningen för upp till ytan att dessa 
avvikande, i stället för att oroa sig för klimatet, tycker att samhället 
borde sätta in mer åtgärder mot brottslighet. Genom denna illus-
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tration av de avvikandes egenskaper, fortskrider slutsatserna om på 
vilket sätt de avvikande är styrbara. Det öppnas upp för hur dessa 
riskfyllda liv kan tänkas kunna styras:

Möjliga budskap som denna grupp lyssnar till rör personlig 
förlust, ekonomisk vinst eller andra direkta konsekvenser 
kan påverka gruppen förutsatt att de accepterar avsändaren.  
Främst litar de på sig själva.

(”Kommunikativa grupper i klimatfrågan”, Naturvårdsverket 2008:15)

De avvikande konstrueras som objekt som “främst litar (…) på sig 
själva”, men uppenbarligen inom fel typ av ramverk för den auto-
noma tillblivelsen. Det är även denna självtillit som blir det direkta 
motståndet. Hur de avvikande, skeptikerna, kan påverkas står dock 
klart. Här gäller inte en indirekt styrning med frivillighet, mottag-
lighet och valmöjlighet som ledord, utan det avvikande beteendet 
kräver strängare reglering för att skapa förändringsbenägenhet. 
“Personlig förlust”, “ekonomisk vinst” eller “andra direkta konse-
kvenser” porträtteras som nödvändiga att sända ut från rätt typ av 
(kommunik)aktör för att eliminera den avvikande formen av livsfö-
ring. Här kopplas således en strängare form av maktutövning sam-
man med en föreställning om ekonomiska påtryckningsmedel.  

Hur Naturvårdsverket och dess marknadsundersökning il-
lustreras i rapporten visar prov på en neoliberal form av styrning 
som i vissa fall blir otillräcklig och då kompletteras med en mer 
suverän disciplinering. Genom verket löper organiseringen av de 
olika maktformerna också fram med en problematisk relation mel-
lan självet och kroppen. Myndigheten ska “förstå vilka dörrar som 
måste stängas för att man ska kunna förflytta individen från en po-
sitiv attityd till en faktisk beteendeförändring” där “antalet utvägar 
och skäl till att inte förändra sitt beteende är många” (“Kommuni-
kativa grupper i klimatfrågan”, Naturvårdsverket, 2008:15). Här 
ser vi hur en positiv attityd förväntas föreligga, medan motstånd 
mot en faktisk förändring av praktik ska undanröjas. En skillnad 
görs på så vis mellan det subjekt som endast kan betraktas som 
korrekt reflekterande och det subjekt som faktiskt tar sina tankar 
till korrekt kroppslig handling. Själens förändringsbarhet kopplad 
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till kroppens förändringsbarhet blir den problematisering som 
Homo Clima ska arbeta med. Hon ska inte endast arbeta med sin 
skuld, sitt ansvar, sina val och sina jämförelser, utan med sig själv 
som en förändringsbar enhet.

7.5   Självkontroll genom kon-
troll av klimatförändring 

På hemsidan med titeln “You control climate change” återskapas 
individen som innehavandes en förmåga att kontrollera atmosfä-
rens molekylära sammansättning genom att “förändra”. Det eko-
logiska systemperspektivet, som inte endast begripliggör den mo-
derna människan som en störning av de naturliga förloppen, utan 
som en direkt förändrare av dem, återanvänds av EU för kontroll 
av människan som förändringsbar. Med hjälp av dessa praktiker: 
“Turn down. Switch off. Recycle. Walk. Change”, möjliggörs den 
självkontrollerade varelsen med kontroll över sina egna kroppsrö-
relser med motiveringen att kontroll över klimatet är möjlig. Själv-
kontrollen som föreslås liknar ett erbjudande om en frivillig inram-
ning av förändringsbarheten i klimatförändring. Här inbegrips en 
självreglerande maktutövning under ett paraply av subjektifiering 
som bejakar en viss relation mellan självet och kroppen. En föränd-
ring av sig ses som möjlig genom tillämpning av vissa praktiker, där 
en kalibrering av det individuella termostatet korreleras till en bety-
delsefull kausal rekalibrering av det jordliga termostatet.14 

Bild 6. Källa: http://www.climatechange.eu.com 2009-03-27
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Den 15 april 2009 möts hemsideanvändaren av en kortfilm med 
Adrienne 16 år som förklarar att i hennes land är det kallt; “så i 
stället för att sätta på värmen så högt sätter jag på en tjock tröja, 
det är mycket mysigare. Och det sparar energi och det är faktiskt 
varmt och skönt.” Det som subjektet ska arbeta med här är sin 
kropp i relation till temperatur, med hjälp av en lockelse till en 
möjlig mysig framtid som är varm. Kanhända är det förvånande att 
värme får en relation till mysighet här. Dock går erbjudandet även 
ut på att man ska reflektera avseende sin omgivning som tempera-
turförändrande men möjlig att anpassa sig till. Hemsidan erbjuder 
även en maktteknik för att räkna ut ett “personligt koldioxidfot-
avtryck”.15 Hemsidan ger hjälp till självhjälp genom att erbjuda en 
självregistrering med vilken subjektet lättare kan sköta om sig och 
reflektera (Paterson & Stripple 2010). 

EU upplyser dock inte bara om vilka handlingar som är mora-
liskt riktiga och hur vi kan förändra vårt beteende (se bild 7), utan 
testet undersöker vilka förändringar som självregistreraren redan 
är villig att göra. Därefter erbjuds medborgaren att självbekänna, 
genom att avlägga ett “offentligt löfte” om ett minskat koldioxid-
utsläppande beteende. Det är en självbekännelse som inkluderar 
både det som subjektet ska arbeta med, sig själv som skyldig, samt 
det som subjektet ska sträva mot, sin egen ambition av självbe-
härskning och självkontroll. Det offentliga löftet återupprepas i 
samband med ett program för högstadiet som ska “öka medveten-
heten om klimatförändringarna”.16 Liksom i testet av “koldioxid-
fotavtrycket” gällande privatpersoner “inbjuds elever och lärare att 
skriva på ett löfte, antingen individuellt eller kollektivt (…)”. Här 
övergår således självbekännelsen till en möjlig sambekännelse, där 
en gemenskap i frågan kan effektivisera den neoliberala styrningen 
genom det autonoma subjektet och kollektivet samtidigt (jfr. Rose 
1999a:186). Varefter möjligheten att skapa en affischkampanj arti-
kuleras av EU:
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Ta fram en affischkampanj och uppmana dina skolkompisar att göra små 
förändringar i sitt beteende (t ex släcka lyset när de lämnar klassrummet, 
gå eller cykla till skolan). Var säker på att du skriver ut affischen på åter-
vinningspapper!17

Bild 7. Ett urval av de förslag som presenteras på EU:s hemsida “You Con-
trol Climate Change”, om hur vardagsaktiviteter kan förbättras till att bli 
mindre koldioxidutsläppande. 
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7.6   Livsföring och livskonst 
blir “bioestetik”

Detta kapitel har visat hur prat om klimatförändring begripliggör 
en viss medborgare som idealisk samt undersöker dess möjlighe-
ter till normbildande i en strävan att optimera det liv som nu kan 
betraktas som mer vitalt. Klimatmänniskan kodifieras som skyldig 
och ansvarstagande men även mottaglig och förändringsbar. Det 
är ett subjekt som helst ska bli transparent genom självregistrering, 
självbekännelser och självkontrollerad förändring. Det är inte bara 
en reflekterande kapacitet som förväntas av Homo Clima, ett ar-
bete med sig själv som “själ”, utan förmågan till kroppslig handling 
prioriteras. Ett arbete med en felande relation mellan en föränd-
ringsbar själ och dess korrelerande kroppsrörelser inmutas. Det 
verkar som om en etisk-politisk subjektifiering antas vara lättare 
att åstadkomma, än ett mer instrumentellt och beräknande samt 
jämförande i överensstämmelse därtill. Dock bemöts detta genom 
att Homo Clima som etiskt-politiskt subjekt införlivas i förslag till 
förändrad livsföring genom artikulationer kring vardagsaktiviteter. 
Vardagsaktiviteter som anknyter till andra redan etablerade strä-
vanden, begär och normer. 

Hur bildas då sättet att leva på för Homo Clima? För det första 
undersöks inställningen till klimatförändring, varefter möjliga nor-
maliteter jämförs för att kunna stångas mot varandra. Konsumtio-
nen blir med diagnosmetoder och medialiseringen ett sätt som både 
formar och formas av styrningens närmande mot livsföringen, “die-
tiken” (Foucault 1984/2002:90). Historiskt hade dietiken att göra 
med om människans leverne stämde överens med naturen (Ibid). 
Det innebar inte bara regler för mathållning, utan motion och före-
skrifter för sömn och sexualitet. Dietiken, som den tidiga grekiska 
kulturen kopplade samman med läkekonsten, har numer transfor-
merats och fått ökad funktion med en koppling till konsumtion. 
Det vill säga, konsumtion fungerar som ett instrument för riktning 
av livsföring och dietregler. Konsumtionen kan följa livsföringen 
“steg för steg”, varvid styrningen tar hjälp av konsumtionen som 
en diagnostisering av rätt eller fel beteende (jfr. Ibid:91). 
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I konsumtionsvarorna inkapslas den potentiella skuldbefriande 
handlingen, antingen som en fysiskt förmildrande åtgärd som 
minskar koldioxid och samvete, eller som en kompenserande extra 
avgift. Genom konsumtion kan subjektet transformera sig själv mot 
den framtid, “teleos”, som utlovas (Fejes 2006:33; Huijer 1999; 
Oksala 2002). Det ansvarsfulla subjekt som generellt inom den 
bredare miljödiskursen upprättas i förhållande till ett teleos som 
utlovar en tillvaro i harmoni med naturen (jfr. Lanthier & Olivier 
1999:77) ser annorlunda ut i diskurs kring klimatförändring. Ge-
nom klimatförändring är det inte alltid en balans som eftersträvas, 
utan naturens förändringsbenägenhet har kommit att tjäna som 
modell för människans förändringsbenägenhet. Särskilt genom den 
kausala kedjan vars uppbyggnad presenterades i kapitel 4. Det som 
subjektet ska arbeta med och sträva efter, är förändringsbenägenhe-
ten under behärskning, en koppling mellan sin reflekterande förmå-
ga till ansvarsfullhet, och sin kroppsliga förmåga att utagera denna 
tanke på klimatet. Konsumtion som praktik hjälper således Homo 
Clima att skapas genom att mottaglighet, förändringsbenägenhet 
och anpassning operationaliseras via konsumtionserbjudanden om 
jämförelser. Målet, en framtid där var och en uppmanas ta kontroll 
över klimatet, producerar den självkontrollerande och självbegrän-
sande förändringsbara medborgaren.

Eftersom konsumtion nu blir starkare kopplat till hela livskon-
stens konsekvenser för ett biosfäriskt allomfattande liv, administre-
rat genom den atmosfäriskt muterade biopolitiken, skapas ett kon-
sumerande subjekt som är symptom på en relation till sig själv som 
både fiende och vän. Människan är inom en sanning om klimatför-
ändring farlig för sig själv, genom konsumtion hotar hon sin egen 
och andras existens, samtidigt som hon är räddningen för sig själv 
och andra, genom sin konsumtion. Språkande kring klimatföränd-
ring konstituerar därmed en relation till sig själv som inte erbjuder 
några direkta konfrontationer av sitt själv. Att vara sin egen fiende 
och samtidigt den som ska ansvara för säkerställandet gentemot 
denna fiende, producerar givetvis en kontinuerlig vaksamhet av sig 
själv på sitt själv och en fruktbar applicering av neoliberala makt-
tekniker som lösning på klimatproblematiken. Konsumtion, som 
historiskt har begripliggjorts inom neoliberalismen som del i en 
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vitalisering av hela samhället, där det icke konsumerande subjektet 
är likställt med det icke-vitala, har nu övergått till att bli begripligt 
som en vitalisering av det moraliska subjektet, eller till och med 
det etisk-politiska subjektet som aktivt förmedlande ska förhindra 
klimatförändring. Konsumtion blir därav en politisk-etisk praktik, 
med vilken subjektet intalas att det kan optimera sin moral med. 
Samtidigt exemplifierar detta en cirkulation av ständig fara, kon-
sumtion, som självteknik för upprättandet av ett moraliskt och 
etisk-politiskt subjekt. En åtrådd estetik för existensen inkapslas i 
konsumtion, en praktik som omkonstrueras och blir relokaliserad 
till en optimering av moral och vitalisering av biosfäriskt liv en 
masse. Genom styrning kring klimatförändring möts neoliberalis-
men och biopolitiken ständigt i konsumtionens oroliga vatten. 

Idealmedborgaren förutsätts ha ett begär efter klimatföränd-
rings politisk-etiska livskonst, där begär kan fungera som en kata-
lysator för uppkomsten av frivilliga självteknologier samt spridning 
av mikromakt (Gordon 1980:59).  Här främjas ett begär efter en 
etisk-politisk estetik för existensen. Moral blir en kapacitet hos 
subjektet som styrningen främjar för att optimera moralpopula-
tionen. Det är inte bara en vitalisering av liv som förs upp på en 
aggregerad nivå genom klimatförändring, utan en optimering av 
moral aggregeras. Biopolitik får därmed en kusin som kan benäm-
nas “bioestetik”18. Bioestetik utformas genom en administrering av 
moraliska processer, genom en instrumentell evaluering av en este-
tisk utformning av existensen, där styrningen erbjuder ett förväntat 
etiskt-politiskt subjekt med moraliska begär, en optimering av sin 
moral inom en samproduktion av ekologisk vitalitet. Bioestetik 
innehåller ett moment av biopolitik, drivs av detta säkerställande 
av biosfäriskt liv men fostrar samtidigt visst, numer etiskt korrekt 
levt liv. 
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7.7  Sammanfattning kapitel 7
Homo Clima är det subjekt som produceras för säkerställandet av 
de livsformer som kartlagts i kunskapsprocessen om klimatföränd-
ring. Homo Clima ska känna igen sig själv som sin egen fiende och 
vän, samt försörja denna relation genom att införliva praktiker som 
bildats genom en politisk-etisk individualisering av den atmosfäris-
ka moralekonomin. Undersökningar av livsprocesser eftersöker hur 
Homo Clima fungerar, vad hon tycker, vad hon har för ambitioner 
samt vidareutvecklar denna kunskap i samverkan med antaganden 
om hur den korrekta medborgaren ska upprätta sig själv inom 
en klimatetisk ram. Homo Clima inbjuds genom bekännelse och 
konsumtion att inta en ansvarstagande subjektposition som befriar 
från skuld. Men gränsen går inte här, utan Homo Clima inskrivs 
i en kontrollfunktion av sig själv med motiveringen att klimatet 
kan kontrolleras. Hon förutsätts ha en förmåga att behärska sin 
nödvändiga förändring för att främja ett utövande av självkontroll 
genom jämförande tekniker för styrning, ett rationellt jämförande 
av differenser koldioxidutsläpp. Hon åkallas som kapabel till en 
etisk-politisk hållning inom vilken hon kan skapa sig själv med 
hjälp av en preskriptiv estetik för existensen, en bioestetik som har 
en moralaggregering i sikte.

Idealmedborgaren erbjuds nya relationer till diverse objekt och 
praktiker, relationer som konstitueras genom prat om mat och 
tekniska artefakter. Detta omorienterar ett arbete med kroppen, 
revitaliserar en dietik som övergår till en idé om livskonst. Homo 
Clima som den ytterst fulländade livsformen, det liv vars livskonst 
ska beskyddas och försvaras gentemot de avvikande, ett liv som ska 
spridas genom att införliva spridningsmekanismer i sin livskonst, 
begripliggörs genom Naturvårdsverket som samhällets “elit”. Eliten 
ska bli fanbärare för den politisk-etiska ramen, moralaggregeringen 
ska operationaliseras av klimatambassadören som kontinuerlig 
medskapare till ett begär att bli mer moralisk i förhållande till 
klimatförändring. Ambassadören får egenskap av en auktoritet 
som kan tala om en sanning om klimatförändring. Den produktiva 
makten uttrycker samtidigt en makt över liv då den etablerar en 
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gradskala och upprättar jämförelser, subjekt som jämförande, för 
att säkerställa den klimatideala livsestetiken som möjliggör en opti-
mering av moral en masse. Subjektets begär att skapa sig själv som 
politisk-etisk varelse genom klimatförändring kan därav betraktas 
som styrningens huvudsakliga drivkraft. Homo Clima har blivit 
den nya klimatauktoriserade experten, en subjektposition som er-
bjuds var och en genom specifikt arbete med sig själv som föränd-
ringsbar etisk-politisk varelse.
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8.1  Självtekniker för bioestetik
I det här kapitlet analyserar jag hur det i en bredare samling em-
piri om klimatförändring formas teknologier för skötandet av 
självet med hjälp av tekniska artefakter. Foucault menade att dessa 
teknologier för självet (Foucault 1982/1997) löd under större 
autonomi i de grekiska och romerska civilisationerna, medan de 
senare togs över av exempelvis religion och pedagogik. Med libe-
ralismens intåg formades teknologier för självet alltmer med hjälp 
av artikulationen av frihet och ett rationellt användande av frihet. 
Dagens självtekniker, dvs. verktyg för hur vi kan forma oss själva, 
erbjuds genom ett erkännande av individens rätt att utöva frihet, 
där frihetsutövning har blivit en norm, evaluerbar och kalkylerbar 
för ökad styrbarhet. Men hur ser detta ut inom en sanningsregim 
om klimatförändring? Där en idé om förändringsbarhet, vilken jag 
visade uppkomsten för i kapitel 4, förlängs till specifika erbjudan-
den för subjektet som lockar det till ett medskapande av klimat-
förändring som sant? Vilken slags livsform är möjlig för subjektet 
och med vilken typ av självtekniker ska individen anpassa sig till 
klimatförändring? Hur produceras subjektet i interaktion med 
tekniska artefakter? Hur skapar klimatförändring i förlängningen 
kunskap om människan, eller, rättare sagt, hur hjälper klimatför-
ändring människan att skapa kunskap om sig själv som subjekt (jfr. 
Foucault 1982/1994)?

Svar på dessa frågor finns bland annat att finna i Barry (2001)
som visar att ett samhälle med mycket teknik fostrar medborgare 
benägna att söka kunskap och vara konstant uppdaterade, inno-
verande och anpassningbara (Ibid:173). Paterson och Stripple 
(2010) har presenterat hur detta sker genom klimatförändring, och 
framförallt i anslutning till olika marknadslösningar för kontroll av 
koldioxidförbrukning. De menar att en individualisering av ansvar 
som kalkylerbart i relation till en större helhet skapar ett narcis-
sistiskt liberalt atomiserat subjekt som även måste problematisera 
sig själv genom jämförelse och kommunikation. Det här kapitlet 
kommer att komplettera liknande studier och undersöka tekniska 
artefakter som en fortsättning på diskursivt arbete.
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Mjölkpaketet – förmedlare mellan familjen 
och klimatet
Foucault beskriver i “Technologies of the self” (Foucault 
1982/1997:224) att betecknande för vår kultur är bekännelsen, 
utifrån modellen av munkens bekännelse av köttets lustar inför 
Abboten. Munken skulle till och med bekänna allt som var i hans 
tankar, för den överordnade. Det som ansågs förbjudet var särskilt 
kopplat till ett föreläggande att bekänna (Ibid). Det som erbjuds 
subjektet för att underlätta en styrning av sig själv är i detta fall 
själva bekännelseakten, sedd som en teknologi för självet. Hur den 
här typen av teknologier sätts i funktion och får rörelse varierar 
över tid med människans uppfinningsrikedom, och numer verkar 
hjälpen till självhjälp breda ut sig med en mängd olika mediala tek-
niska artefakter och tjänster kopplade till dem. Det som kan talas 
om som ett aktivt identitetsskapande betraktas därför snarare ske 
inom en historisk tillblivelse som sträcker sig långt innan en person 
positionerar sig. Eller som Foucault uttryckte det, “hur har särskil-
da typer av förbud blivit priset för att uppnå vetskap (savoir) om 
sig själv? Och vad måste man veta för att avstå, eller vilken askes 
är möjlig att utöva? (se även Foucault 1984/1987:65f; Rabinow 
1997:xxiv, egen översättning). Där askesen också betraktas som ett 
potentiellt ombesörjande av ett förhållande till sig själv där subjek-
tet kan utöva motrörelser, exempelvis alternativa subjektskapelser 
i relation till biopolitiska målsättningar (Reid 2006:45). Frågan är 
dock om en sådan etik för självet skapas med de självtekniker som 
klimatförändring rekonstruerar och ilandsätter, eller om kunskaps-
rörelsen snarare skärmar av potentiella livsestetiska eller etisk-poli-
tiska fantasier (jfr. Rose 1999a:192)? 

Som exempel på innovativiteten avseende teknologierna för själ-
vet porträtteras nedan ett erbjudande till en självregistrering av den 
egna aktiviteten via Arlas 1,5 liters mjölkpaket i april år 2008 (se 
bild 8).1  Undersökningen av de egna aktiviteterna, självregistre-
ringen och analysen samt självreflektionen avseende de egna 
kroppsrörelserna i relation till skyldigheten att rädda jorden, ska 
genomföras med vad som kallas “miljökalkylatorn”, nåbar genom 
mobiltelefonen och Internet. Det som subjektet ska arbeta med fö-
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refaller fortfarande vara kopplingen mellan rätt sätt att tänka om 
klimatet och dess korrelerande kroppsrörelser. Om detta fullföljs 
utlovas ett resultat, en positiv framtid där subjektet kan vara med 
och påverka, vara delaktig i en större helhet och därmed “rädda 
världen hemma”. Subjektet skapas således som ytterst handlings-
kraftigt och med kapacitet att spela en avgörande roll, med hjälp av 
artikulationen att det borde ha makt över sig själv och sin kropp, 
en självkontroll som samtidigt upprättar ansvar och en förmåga att 
påverka världens tillstånd. 

Även andra hjälpmedel för självstyrning under rubriken “Miljö-
kalkylatorn” prydde mjölkpaketen vid samma tid. Ett var; “Cykla 
till fotbollen ger bättre klimat” med motiveringen; “2 mil i veckan 
minskar koldioxidutsläppen med 250 kilo på ett år. Och så får du 
bättre kondition också!”. Ett annat var; “Lagom med luft ger bätt-
re luft” med förklaringen; “Om du ser till att dina föräldrar kollar 
lufttrycket i däcken drar bilen mindre bensin och släpper ut mindre 
koldioxid.” Och slutligen; “Ordna en vandrande skolbuss” med 

Bild 8. Arlas mjölkpaket april 
2008. ”Miljökalkylatorn – 
Rädda världen hemma”.
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lockelsen; “Många av de smartaste sätten att få renare miljö på är 
bra på många andra sätt också. Till exempel den vandrande skol-
bussen. Då turas vuxna om att följa barnen till skolan, till fots. Den 
vandrande skolbussen är kul och trygg, man får röra på sig och 
koldioxidutsläppen minskar jättemycket.”2 Här räcker det således 
inte med ett utlovande om en bättre framtid i form av en räddad 
värld, utan det liv som anses hälsosamt här och nu, är vad som sä-
kerställs och utlovas för att det är “kul”, “trygg[t]” samt ger “bättre 
kondition”. Samtidigt artikuleras maktrelationer mellan barn och 
vuxna. Vuxna ska ägna sig åt arbetsdelning, då de ska turas om att 
följa barn till skolan till fots, inte bara sitt eget, utan i någon slags 
gemenskap, såsom “en vandrande skolbuss”. Barn åkallas å andra 
sidan att utöva sin auktoritet gentemot vuxna, där de antas kunna 
påverka sina föräldrar att kolla luftrycket. Kategorin barn får ett 
påverkansutrymme inom en sanning om klimatförändring som ver-
kar relativt stort. Hur barnen vidare blir relä mellan styrning och 
styrda, hur de ska gå tillväga för att ändra på sina föräldrars bete-
ende, och sitt eget, står oklart. Oavsett hur denna väg för styrnings-
rationaliteten vidareutvecklas, så har det nu via mobiltelefonen och 
Internet möjliggjorts en registrering och evaluering av relationen 
mellan kroppen och klimatmoralen. Men hur kan man vidare for-
ma ett estetiskt leverne och se hur väl det uppfylls? 

Utsagans förlängda arm, de tekniska artefakterna, pockar på 
fysisk interaktion med utsagan. Den tekniska artefakten ger kraft 
till pratet om vardagsaktiviteter som korrigerbara, subjektet som 
ansvarstagande och förändring av handling som nödvändig eller 
önskvärd, helst genom interaktion med en teknisk artefakt. Den 
tekniska artefakten fylls finurligt nog med en funktion som under-
lättar hjälp till självhjälp då ett reflekterande kan uppbådas i själva 
användningen av tekniken/tjänsten. Subjektifieringen sker därmed 
genom teknisk hjälp till självreflexivitet. Tekniken hjälper subjektet 
att skapa en förändringsbar relation till sig själv i samband med 
kunskap om klimatförändring. I Foucaults begrepp ”självtekniker” 
ryms nu även tekniska artefakter som inbjuder till interaktion. In-
teraktionen med den tekniska artefakten underlättar ett erkännan-
de av sig själv som ett subjekt som ständigt ska omformas efter nya 
rön om klimatförändring. Styrning genom det kontingenta (Dillon 
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& Lobo-Guerrero 2009), vilket jag illustrerade i kapitel 4, förstärks 
med den accelererande informationsspridningen genom teknikan-
vändningen.  Teknikens utformning och tjänsternas tekniska design, 
kan betraktas som ett resultat av problematiseringen om klimatet 
och förändringsbarheten, där människor som ägnar sig åt exem-
pelvis ett test (eller skapar det för den delen), medskapar sig själva 
som kontingenta subjekt, varefter ett praktiskt genomförande av 
testet är arbete med sig själv som förändringsbar i realtid. Frågan 
är dock om de tekniska artefakterna öppnar upp för en livseste-
tik som tillstyrker alternativa sätt att leva på? Är det en så kallad 
“grön estetik för existensen” som möjliggörs, med etik utövat som 
ett avväpnande av fundamentalistiska ramar (Darier 1999b:237)?

Earth Hour
Ytterligare ett mjölkpaket dök upp på 
mitt köksbord i mars 2009.3 Paketet 
presenterar “Earth Hour”, en specifik 
timme som ljuset ska släckas för att, 
som det står på paketet; “släcka för 
jorden”. Bilden på paketet föreställer 
Jorden i form av en glödlampa. Återi-
gen kopplas individens moral och akti-
vitet, genom en betydelseförskjutning 
av vad glödlampan har för konsekven-
ser, till hela Jorden som gemensam livs-
kropp. 

Bild 9. “Earth Hour, Lördag 
28 mars 20.30-21.30, FIG 1.3, 
Moder jord, Du släcker väl för 
jorden!”
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Ingen kan göra allt men alla kan göra något – framför allt när 
det gäller klimatproblemen, som vi bara kan lösa tillsammans! 
28 mars är det Earth Hour. Då släcker miljoner människor 
över hela jordklotet sina lampor för att påminna världens le-
dare att ta modiga och bra beslut för miljön. Till exempel att 
minska utsläppen och energiförbrukningen. Du, din familj och 
alla dina vänner är väl med 28 mars?

Alla kan göra en insats för miljön och framtiden, och alla 
behövs lika mycket. Arla värnar om djuren och naturen så 
givetvis finns vi med på Earth Hour, ett initiativ från Världsna-
turfonden WWF. Vill du anmäla att du är med eller veta mer, 
gå in på wwf.se.

Fragmentet från mjölkpaketet konstituerar medborgare som hand-
lingskraftiga i gemenskap, individens moral kopplas bokstavligen 
till populationens gemensamma strävanden, “Ingen kan göra allt 
men alla kan göra något” och “Alla kan göra en insats för miljön 
och framtiden, och alla behövs lika mycket”. Ingen lämnas icke 
handlingskraftig inför klimatförändring, genom vilken egenmak-
ten här tas tillvara för att påverka världens ledare att ta “modiga” 
och “bra beslut”.  Detta visar hur agens bottom-up förutsätts som 
möjligt och ovan sätts i användning. Länken från individen till den 
globala politiken, leds genom mjölkpaketet, Arla, Världsnaturfon-
den, lampan och den upprättade formen för detta maktutövande: 
att släcka lampan. Detta är således strategin som sammanför den 
individuella förändringsbarheten med det kollektiva målet, att upp-
rätta en norm för en klimatmoral. Det vill säga, inom redan exis-
terande normer skapas det en ram, en omformad politik som ska 
uppnås med en färdigt utformad bana för politisk handling, från 
släckandet av lampan och uppåt. Det är en prefabricerad klimatpo-
litik som medborgaren erbjuds att ansluta sig till vid ett visst datum 
och en viss tid på dygnet med hjälp av en viss teknisk artefakt. Det 
är då medborgaren ska utöva sina krafter som det politiska djur 
som hon antas vara. Ett djur i mörker eller i skenet av stearinljus, 
en plats som skapats genom en uppmuntran till en demokratiserad 
betydelse av handlingen; att släcka lampor. Homo Clima ska para-
doxalt befinna sig i mörker, “för en ljusare framtid”. 4 De fönster 
som lyser, skapar därmed under denna timme mer än siluetter, de 
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visar vad för slags (moraliskt) subjekt som rör sig där inne. Lam-
pan är inte längre en teknisk lösning som ska göra att vi ser bättre 
i mörker, utan en teknisk lösning som ska visa vars och ens moral, 
aggregerad till populationens nivå, för stater och världspolitiker att 
ta vara på.

Om vi lämnar Arla och vänder oss till Världsnaturfonden efter 
den 28/3 år 2009, så framgår att “närmare en miljard människor 
släckte ner ljuset under en timme”.5  En länk till Aftonbladet visar 
även en bild på Globen, först som tänd och sedan som en bild av 
mörker med några få lyktor.6 Via en annan länk till DN.se rappor-
teras att Stockholms slott, Storkyrkan, LO-borgen, Folksamskra-
pan, DN-skrapan, Stomatolskylten vid Slussen samt Tuloskylten 
vid St: Eriksbron släckts ner.7 Earth Hour rapporteras även ha haft 
ett större internationellt genomslag än året innan, med 3988 delta-
gande städer, bland andra “Sydney, Peking, London, Los Angeles, 
Köpenhamn, Göteborg och Malmö”.8  Den “fest” med konsert som 
ordnats på Skansen finns lagrad som film på Youtube, till vilken 
WWF länkar. Organisationen passar även på att rikta ett tack till 
alla som deltagit i Earth Hour och listar 32 705 privatpersoner, 423 
organisationer, 164 kommuner, 673 skolor, 1472 företag samt 172 
församlingar. Med hjälp av beräkningar från Svenska Kraftnät får 
WWF även fram en siffra på att omkring en miljon svenskar varit 
med i Earth Hour. 

Dagen efter “manifestationen för en bättre klimatpolitik” an-
nonserade WWF bland annat i DN. Annonsen var skriven som ett 
brev, riktat till Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister, med rub-
riken “Visst ser världen lite ljusare ut idag, Fredrik?”. Annonsen 
relaterade vidare till synintrycket av själva nedsläckningen “Som 
du såg har du och dina kollegor ett massivt stöd från företag, orga-
nisationer och människor jorden runt att ta tag i klimatproblemen 
på allvar.” I slutet av annonsen reproduceras WWF:s målsättning; 
“WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livs-
miljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med 
naturen.”  Den neoliberala maktspridningen verkar således fungera 
väl, från mjölkpaketet, där medborgaren tilltalas med möjlighe-
ten att påverka, processas denna egenmakt vidare och används av 
WWF såsom ett kollektivt brev till Sveriges statsminister i DN. Det-
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ta är inte bara att ge statsministern ett mandat att agera i en viss 
riktning, utan det är att skapa en arena för, utvärdering av inhemsk 
politik och befolkningen, samt avstämning mellan individers vilja, 
ambitioner och moral och denna politik. Genom uppföljningen av 
en enkel knapptryckning, den korrekta moralens materialiserade 
kroppsuttryck, kan styrningen anpassas till de styrda. Rent kon-
kret blir statsministern informerad om hur bästa sättet att styra på 
kan företas, med anledning av det synliggörande av medborgarens 
ambitioner som Världsnaturfonden medskapar. Det är så pass ut-
trycksfullt som det enskilda subjektet erbjuds att bli, eller rättare 
sagt, det är så pass politisk som medborgaren är skyldig att bli. Den 
politiska aktivitetens potential försätts här till hemmet, och betrak-
telsen av sitt själv i mörker. 

Homo Clima och dimmern
Är ovanstående verkligen den enda hjälpen till självhjälp som 
Homo Clima får, såsom en hjälp till moralisk reflektion genom 
lampan? Med lite mer efterforskning på Arlas hemsida framkom 
andra texter som tryckets på mjölkpaketen vid tiden för “Earth 
Hour”. Exempelvis involverades barn i sanningsprocessen, med 
erbjudande om att de skulle kontrollera om andra samhällsmed-
borgare engagerat sig i nedsläckningen. Här blir subjektets tankar 
och handlingar sammanförda. “Hur klimatsmarta är dina föräldrar 
egentligen? (…) Visst är dina föräldrar, du och alla kompisar med 
den 28 mars?” En annan text, under bilden av “FIG 1.2 dimmer” 
försatt i avstängt läge, uppmanas barnet att tala med sin lärare 
inför Earth Hour så att “klassen och alla kompisar är med, för 
miljöns skull!”. Detta sätt att involvera barn är att tala till dem och 
ropa på dem för att de själva ska vilja vara med i kunskapsöverfö-
ringen, som en effektivisering av spridandet av en viss sanning.

Detta exemplifierar ytterligare hur relationen mellan människor 
kan begripas och omformas genom prat om en teknisk artefakt. 
“FIG 1.2 dimmer” producerar ytterligare en betydelseförskjutning. 
En vanlig dimmer, det självklara i vårt hem som vi använder för att 
tända, göra mysigt eller släcka, börjar få funktion som länk mellan 
styrning och styrd, mellan dig och din relation till ditt själv. Det är 
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inte längre tekniken i sig som är farlig, utifrån en kritik av industri-
alismen, utan användandet av tekniken utgör faran som problema-
tiserar subjektifieringen. Det är människan som handlande varelse 
som problematiseras, människan som potentiellt självreglerande 
som approcheras, och inte teknikens konsekvenser i sig. Det är 
hjälp till rätt vardagsbeteende som etableras genom porträtterande 
av tekniska artefakter och hur de bäst ska hanteras av dig som relä 
i omsorgen om ditt själv och andra. 

Bild 10. Stockholm sedd genom riskprismat lampan. Källa: Stockholms 
stads ”Klimathandbok för hemmet” – ”Klimatsmart i hemmet”  sid 25. 
Boken har även sänts till Stockholms hushåll per post.
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Barnen hjälps till självreglering i klimat-
förändringstider

Bild 11. Moa och Tor resonerar om 
sina fotavtryck och kalkylerar sin 
individuella påverkan på Jorden, på 
Naturhistoriska riksmuseet i Stock-
holm, övningen på denna skärm 
har rubriken ”Jag lovar att minska 
mitt fotavtryck med: (…) CO2.”

På Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm finns en utställning 
kallad “Uppdrag: Klimat”. På utställningen finns installationer, 
filmer och andra interaktiva övningar kopplade till kunskap om 
klimatförändring. Barry (2001:130) menar att museet som plats för 
interaktivitet med vetenskap och teknik skapar det teknologiska 
medborgarskapet. Det är vidare en miljö för det cybernetiska ut-
bytet mellan människa och maskin, där gränsen dem emellan upp-
löses eller rekonfigureras (Ibid). I klimatförändring som fenomen 
möter vetenskapen om det ekologiska systemet här sin cybernetiska 
materialitet. Makteffekten är att barnens kroppar blir deltagare i 
ett vetenskapligt experiment, där Barry (Ibid:131) hävdar att “self-
experimentation becomes part of the solution to the anxiety of go-
vernment”. Vid ingången till utställningen finns gratis DVD-skivor 
med vilka det går att skapa en egen ”klimatwebbplats” samt se 
filmen ”Stormens öga”. Skivan innehåller även en länk som lyder:
 

Går du i skolan i Stockholms stad, titta gärna på klimatakuten >>

Länken leder vidare till en hemsida som drivs av Stockholms Stad,9 
i högerspalten ställs frågorna; “Är du klimatanpassad? Vad kom-
mer att hända med klimatet i framtiden? Och vad händer med oss? 
Kommer vi att utveckla simhud? Blir Stockholm ökenvarmt? Eller 
får vi arktisk kyla? Frågeställningnarna som målas upp är 
många, men hur sannolika är de, vad görs och vad kan man själv 
göra för att minska utsläppen av växthusgaser? Svar hittar du på 
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sajten klimatanpassad.se”. På hemsidan finns en mängd olika saker 
som besökaren frivilligt kan klicka sig vidare till. Bland annat går 
det att finna “klimatgodis”, ett till synes förföriskt tips om hur barn 
och vuxna själva kan minska sina utsläpp. Överlag verkar det dock 
föreligga ett problem med den mängd information som finns i frå-
gan och den brist på nytänkande som skolor antas ha inom klimat-
förändringens område:10

Frågorna om klimatförändringarna är högaktuella. Media rap-
porterar om utsläpp av växthusgaser, stigande temperatur och 
smältande glaciärer. Ibland kan flödet av nyheter och fakta 
vara svårt att få grepp om.
KlimatAkuten är Stockholms stads Miljöförvaltnings projekt 
för skolor och lärare i Stockholms stad. Vi erbjuder kostnads-
fritt stöd för att arbetet med klimatfrågan ska underlättas och 
för att det ska kunna bedrivas på ett nytänkande sätt. Din sko-
las nuläge och egna önskemål är utgångspunkten för den hjälp 
vi erbjuder er.

En kostnadsfri filtrering av kunskap om klimatförändring erbjuds 
här att anpassas till “Din skolas specifika nuläge och egna önske-
mål”. Det går här att fundera kring vilka andra kostnadsfria erbju-
danden som skolor erbjuds avseende hjälp att hantera sina enskilda 
önskemål? Den prioritet som klimatfrågan erhåller, säger inget up-
penbart om vilka önskemål som inte ryms inom denna generositet. 
Hur undervisningen i anslutning till detta sedan tar form skulle 
även vara intressant att undersöka. Hur stort utrymme öppnas 
upp för barnen i deras förhållningssätt till expertisen och vad blir 
vetenskap och klimatförändring för barn? Hur länkas den anpass-
ningsbara människan i frågan “är du klimatanpassad” med en un-
dervisningspraktik? Den anpassning “adaptability” som illustrerats 
genom IPCC reitereras här i efterfrågan på subjektet som anpass-
ningsbart. Däremot är “KlimatAkuten” mer handfast än IPCC rap-
porterna. “KlimatAkuten” blir en uttryckning för att rädda skolors 
och lärares patologiserade tillstånd inom informationsflödet om 
klimatet. Skolor och lärare konstrueras således som överbelamrade 
med information gällande klimatfrågan. Det är ett tillstånd som ska 
kureras genom att “underlättas” för att uppnå “nytänkande”, vilket 
därmed, i stycket ovan, blir till en brist bland lärarkåren och skolor. 
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Det är inte endast elever, lärare och skolor som kallas på som möj-
liga att klimatanpassa, utan erbjudandet om hjälp med klimatför-
ändringsundervisningen gör det möjligt för skolor att bekänna sina 
individuella behov. Styrningen genom vokabulären för det kontin-
genta kan här sägas problematisera den rika informationsmängd 
som styrningen samtidigt upprättar för sin funktion (jfr. härledning 
från Locke till neoliberalism i Mehta & Darier 1998), samtidigt 
som en mer generell avsaknad på förändringsbenägenhet i form av 
brist på nytänkande genomlyses. 

Dataspel tar grepp om den pedagogiska 
uppgiften

Here’s a fun new addition to the upcoming SimCity Societies 
game. EA and BP have teamed up to include climate education 
in the game...effectively adding the looming threat of global 
warming to the title. Hooray! While the game doesn’t force you 
to power your city in any specific way, using cheaper, carbon 
dioxide producing sources of energy will raise the town’s car-
bon ratings, causing disasters like droughts, heat waves, and 
the like. Alternatively, choosing from a variety of BP Alterna-
tive Energy low-carbon power options like hydrogen, natural 
gas, wind farms and solar power, players keep their cities safe 
from harm and feel all warm and fuzzy about themselves while 
learning about some of the causes and consequences of glo-
bal warming, which may or may not exist depending on your 
viewpoint. BP was one of the first major energy companies 
to publicly acknowledge the need to reduce carbon emissions 
and begin taking precautionary measures, as well as being the 
world’s number one source for food cooked on rollers.11

Ovan exemplifierar hur Electronic Arts (NASDAQ: ERTS) och 
Beyond Petroleum introducerar alternativ till koldioxidutsläppande 
energikällor genom dataspelet “SimCity”. Dataspelet blir i ovan 
fragment en auktoritativ utbildare inom klimatfrågan, där utbild-
ningen sägs gå ut på att användaren inte ska tvingas, utan själv inse 
att bestraffning följer i form av oväder, om billig koldioxidutsläp-
pande teknik väljs. En icke grön estetik för existensen bestraffas 
i den verklighet som dataspelet konstituerar. Det är det väljande 
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subjektet som upprepat kallas på, subjektet vars frivillighet länkas 
till prioriteringen av BP:s tekniska “alternativa” lösningar. Den 
framtid som i samband med rätt val erbjuds subjektet är en “warm 
and fuzzy” känsla. Oavsett om användaren har ståndpunkten att 
klimatförändring inte existerar, artikuleras det ovan tydligt att or-
sakerna till klimatförändring och dess konsekvenser är möjliga att 
lära ut genom spelets interaktiva miljö. Eftersom det dataspelande 
subjektet redan är tränad till att utföra strategiska val kan en grön 
estetik främjas genom BP:s inramning. Samtidigt legitimerar frag-
mentet ovan BP, etablerar dem i en framträdande position inom 
området för bekämpning av klimatförändring samt ”food cooked 
on rollers”.

8.2   Interaktivitet och bioeste-
tikens fästpunkter

Foucault beskriver i “Omsorgen om sig” (Foucault 1984/1987) hur 
de sexuella aktiviteterna utvärderats på olika vis, samt använts för 
att utvärdera andra livsaspekter. Han redogör för hur “kvaliteten” 
på en sexuell handling, dess regelrätta form, snarare handlat om 
hur den agerandes förhållande till den andra sett ut, än handlingens 
art i sig (Ibid:36). Det är således subjektets “handlingsstil”, det för-
hållande som det har upprättat mellan aktiviteten i sig och andra 
aspekter i livet, såsom sin “äktenskapliga, sociala” och “ekono-
miska tillvaro” som är av vikt (Ibid:37). “Värderingsprocedurerna” 
för den klimatmoraliska aktiviteten verkar likaså förläggas till 
förhållandet mellan “olika verksamhetsformer” och de verksam-
hetsområden som kan omspännas av klimatet (jfr. Ibid). Men vilka 
verksamhetsformer involveras och hur sker utvärderingen?

Detta går att undersöka i interaktiva tester observerbara på 
webben. Aftonbladet erbjöd en jordglob till den som testade sig 
under fliken “Är du klimatsmart?” På “Klimatpiloternas” hemsida 
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finns ett liknande test,12 likaså hos SVT 13 och företaget EON.14 
Även e-kurser om klimatet ges 15 där ett test i energismarthet finns 
bilagt.16 Stockholms stad har även utvecklat sin hemsida med ett 
test för beräkning av individens “växthusgasprofil”, alltså en fort-
sättning på den självregistrering som visades i kapitel 1 och 7.17 
Dessa test kan betraktas som en nutida form av självhjälpsböcker, 
som har en mer förförisk och inbjudande ton, talande till ett aktivt 
subjekt. Ett subjekt som får hjälp med den egna livsföringen, ex-
empelvis dieten och konsumtionen, med nya inskriptionstekniker 
(självregistrering) som föder mentala praktiker och praktik av 
kommunikation, vilket tillsammans upprättar ett möjligt klimatmo-
raliskt subjekt, Homo Clima (jfr. Rose 1999a:51f). De självtekniker 
som erbjuds fokuserar vidare oron mellan den själsliga och kropps-
liga överensstämmelsen i analogi med ett förenande av människa-
natur. Själen ska komma överens med kroppen, och även med sig 
själv, genom att ständigt övervaka kroppen, samtidigt som männis-
kan på aggregerad nivå ska komma överens med naturen genom att 
ständigt övervaka naturen. Detta är nyckeln till hur Homo Clima 
ska konstituera sig och sitt legitima beteende inom en verklighet av 
klimatförändring. 

Hur den neoliberala styrningen fortlöper genom interaktivitet 
som ett nytt kodord går att undersöka närmare på “Minplanet.se” 
som drivs av WWF och TV4-gruppen under mottot; “Alla kan göra 
något, men vem gör mest?”.18  På sajten finns ett test att utföra över 
sitt “ekologiska fotavtryck” i “klimatsmart-kalkylatorn”.19 I testet 
ställs ett antal flervalsfrågor om mathållning, resor och konsum-
tion. Resultatet ges i “planetmått”, “ekologiskt fotavtryck” i antal 
hektar, samt mängd koldioxidutsläpp. Den synd som här är utpe-
kad, och som ska analyseras, bekännas och framföras offentligt, 
som prioriteras framför andra synder, verkar vara den excessiva 
konsumtionsverksamheten. Det är således avhållsamhet i överflöd 
som ska tränas, en självförnekande moral ska produceras, vilket 
(Paterson & Stripple 2010) funnit specifikt avseende koldioxiddie-
ter. Denna fungerar enligt författarna genom betraktelsen att alla 
människor har jämlik förmåga att lägga band på sig. Klimatför-
ändring är således en nutida fortsättning på de “avhållsamhetsöv-
ningar” som företogs under antiken, exempelvis i formen av “fattig-
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domskurer” (Foucault 1984/1987:56-8). Idén var då att bemästra 
sig själv i överflöd. 

Värderingsproceduren för bemästrandet förfinas med en väl 
utvecklad instrumentalitet, ett upprättande av en måttstock för 
moralen som fortlöper genom den tekniska artefakten och tekniken 
för styrning som räknar ut vars och ens “ekologiska fotavtryck” i 
“planetmått”. Individens klimatmoral bestäms genom en förutbe-
stämd moralobjektivitet, och förs upp på nivån för den aggregerade 
moralen. Det blir görbart för var och en, att mäta upp sitt eget be-
teende och sina egna aktiviteter i förhållande till hur detta påverkar 
möjligheterna för liv på planeten. Självets moraliska ohälsa kan 
sammanlänkas med den kollektiva kroppens fysiska besvär samti-
digt som den kollektiva kroppen avslöjar självets otillräcklighet (jfr. 
Ibid:54). Genom en teknisk artefakt och tjänsten som erbjuds kan 
Homo Clima själv reflektera över sig själv, bli ett reflexivt subjekt 
(Paterson & Stripple 2010) i förhållande till problemet i atmosfä-
ren och kalibrera sig gentemot en aggregerad nivå av moral. Alltså 
inte enbart en aggregerad nivå av sociala praktiker, som Paterson 
och Stripple visar. 

Därmed är patologiseringen och kureringen av den enskildes 
moral och dess koppling till populationens aggregerade moralvi-
talitet en mekanism som tycks ha blivit möjlig med kunskap om 
klimatförändring. Undersökningar och värderingsprocedurer för 
klimatmoralen tar hjälp av subjektets vilja att handla klimatmo-
raliskt, för att upprätta den högst ansedda etiskt vitala livsformen 
för befolkningen. Denna betraktas samtidigt som inkorporerande 
en klimatetisk kapacitet, som är i ständig rörelse, förändringsbar, 
och optimerbar. Idén om populationen som potentiellt klimatetisk 
kan sägas ha förts in i historien (jfr. Dean 1999:109f). I stället för 
att idén om populationen som hälsosam, produktiv och reproduce-
rande, är vad som ska optimeras, läggs nu större vikt vid idén om 
populationen som innehavandes en kapacitet till moral och där-
med en etisk optimerbarhet. De egenskaper som är intressanta att 
optimera hos populationen kan med tekniska artefakter ringas in. 
Själshälsan uppmäts genom en uppmätning av ett lampsläckande 
beteende, en begränsning av konsumtion, eller hur väl en koppling 
mellan viljan att göra gott för klimatet faktiskt tar uttryck i reella 
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kroppsliga aktiviteter av olika slag utvärderas lättare med tjänster 
för genomlysande levererade med tekniska artefakter. Huvudfokus 
är inte födsel och dödstal visualiserade som livsprocesser, inte heller 
demografiska data, utan vilken moralisk relation som kan upprät-
tas mellan dessa och moral på en aggregerad nivå fokuseras. Popu-
lationens produktivitet och reproduktivitet länkas därmed till en 
klimatetik. Hur klimatmoralen är möjlig att använda och optimera 
undersöks, där styrningen går ut på att koppla individens vilja att 
vara klimatmoralisk till en undersökning av en möjlig (klimat)etisk 
normalisering. Biopolitiken fortsätter med tekniska artefakter att 
relokaliseras till en inramning av bioestetik. Det är en styrning som 
tar viljan att forma sitt liv i förhållande till optimeringen av ett at-
mosfäriskt definierat allomfattande liv i beaktande, använder den 
viljan och tar ett klimatmoraliskt subjekt i besittning. Bioestetik är 
därmed biopolitiskt kalibrerad, bioestetiken följer i spåren av de 
kartlagda livsprocesserna, men även den kartlagda och kalkylerade 
moralen, samtidigt som den förkastar andra former av varande.

Den tekniska artefakten är skapad inom denna moralvitalise-
ring, för denna moralvitalisering och med hjälp av denna moral-
vitalisering.  Den fungerar som ett verktyg, en predefinierad men 
interaktivt utformad tanke-teknik, för skapandet av sig själv i för-
hållande till rätt vardagsaktiviteter för en specifik livskonst. En livs-
konst som är ständigt omformningsbar och anpassningsbar i jäm-
förelse med testresultat och andras testresultat, uppmätta molekyler 
i atmosfären och förändringar av dessa uppmätningar. Expertisens 
rön kopplas därmed till individens potential av kausal återverkan 
på dessa rön. Tekniska artefakter för bioestetik, som har designats 
för att utvärdera, upprätta samt optimera moralvitaliseringsproces-
sen, hjälper subjektet att vilja konstituera sig, på ett särskilt sätt, i 
det avancerade liberala samhället. Detta kan liknas vid hur Barry 
(2001:129) anser att interaktivitet inte disciplinerar, utan tillåter.

Gällande den möjliga framtid som subjektet lockas med och 
ska forma sig till, så är den förlagd både till intellektet, att skapa 
sig själv som mer “klimatsmart”, och till samvetet, genom ansvaret 
som betydande partner i upprättandet av den kollektiva livsop-
timerande kroppen. De som ägnar sig åt likande test inbjuds att 
bli partners i de atmosfäriskt och biosfäriskt livsupprätthållande 
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processerna. De blir tillhöriga den population som säkrar liv, de gör 
samtidigt sig själva både till klimatmoraliskt förändringsbara och 
anpassningsbara i allmänhet till styrning genom tekniska artefakter. 

Efter testet kommer ett erbjudande om “medlemskap i klimats-
mart” där användaren av tjänsten “Minplanet.se” kan få hjälp att 
förbättra sitt testresultat och hjälp med att bli mer klimatsmart. 
Hemsidan återger även en intervju med en “kändis”, med frågor 
såsom; “hur förgrönar du andra människor?”, “varifrån får du din 
klimatinspiration?” samt kommentarer om kändisens testresultat:

Hon blir sjukt irriterad över alla onödiga förpackningar. Och 
äger ingen bil. Men artisten Anna Maria Espinosa har faktiskt 
en smutsig grön hemlighet, visar vårt ekotest...20

Värderingsproceduren av klimatmoralen riktas här in på hur väl 
subjektet lyckas “förgröna andra”. Hur subjektet sköter sitt förhål-
lande till andra i frågan ställs på sin spets. Värderingsproceduren 
intresserar sig även för varifrån “klimatinspirationen” kommer. 
Den får inte komma varifrån som helst, utan källan ska uppdagas 
och läggas i bedömningsskålen. Relationerna till andra och till kun-
skap, utgör ovan grundbultar i hur klimatmoralen kan ta regelrätt 
form. Detta härleder Paterson & Stripple (2010) till en besatthet i 
att hänga ihop med andra och bli bedömd av andra. En besatthet i 
att framställa sig som konkurrenskraftig gentemot andra. Genom 
en sådan typ av kultur, som sporrats av webb 2.0 lösningar, får 
generella neoliberala styrformer kraft, och nya förhållanden kan 
kopplas därtill. Terrängen för styrning breddas genom klimatför-
ändring, ovan genom att subjektet inte bara ska utöva vaksamhet 
avseende hur det förhåller sig till andra, utan hur det förhåller sig 
till förpackningar och bilar. De utpekade objekten, förpackningar 
och bilen, förs in i den “handlingsstil” som får rymmas inom utvär-
deringen, de blir fästpunkter för styrning i klimatterrängen. 

Vi får även veta att en hemlighet nu uppdagats, den blir till, 
skapas som synbar och vetbar, som verklig och verkligt smutsig, 
genom testet. 

Jag är dålig på att släcka lampor och stänga av onödig el, jag 
har inga lågenergilampor. Jag återvinner oftast förpackningar 
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men i perioder när jag har mycket att göra händer det att en 
metallburk slinker ned i soporna, då skäms jag och får dåligt 
samvete. Jag kanske har något onödigt sköljmedel också.21

Den återkommande självkontrollen av sin (o)förmåga att släcka 
och stänga av porträtteras, och en misslyckad återvinningsaktivitet 
skapar något som verkar liknas vid en periodare innehavandes då-
ligt samvete. Detta exemplifierar att det inte är den direkta tekniska 
lösningen som är primär här, utan hur den samverkar med subjek-
tifieringsprocesser. Hur den bjuder in subjektet att skapa sig själv 
i relation till den önskade framväxande bioestetiska livsformen. 
Teknik för bioestetik behöver inte heller vara av internetliknande 
interaktiv karaktär, utan kan utgöras av tekniska artefakter som 
hjälper människan med självtekniker för ansvarsfullhet. Däremot 
är det inte vanligt att begripliggöra teknik på det viset.22 För att 
exemplifiera så finns det tanke-tekniker för att självkontrollera sin 
vikt genom, viktmätare (våg) och kolhydratsberäknare i mobiltele-
fonen. Denna självstyrning för övervikt eller anorexi jämförs mot 
en normalvikt, en ofta färdigt upprättad idealvikt hos populationen 
som helhet, fastställd gentemot det avvikande. 

Bild 12. Papperskorg 
med fyra kategorier för 
riktning av handling: 
papper, kompost, plast 
och övrigt. Vad händer 
när ett fack är fullt? 
Foto:2009-05-15
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8.3   Konsumtion, teknik och 
bioestetik

För att återknyta till frågan ovan så finns det två konkurrerande 
logiker inom konsumtion och klimatförändring. Den ena, som jag 
exemplifierat tidigare, innefattade en träning av sig själv i förhål-
lande till excess, ett upprättande av begränsning och en minskning 
av konsumtion. Den andra, kan ses mer tydligt nedan. Det är ett 
skapande av sig själv genom konsumtion. En konsumtion som ska 
ske med en tanke på naturen, ett införlivande av sig själv med den 
kollektiva kroppen och den kollektiva moralen, förverkligad med 
hjälp av en specifik typ av konsumtion. 

EarthMoment is a no-cost internet portal that allows custo-
mers to purchase their favorite products and services from their 
favorite online retailers, while fighting climate change with 
each purchase. 
EarthMoment provides a way for consumers to offset perso-
nal contributions to global climate change. We have teamed 
up with more than 1,000 companies to offer you 15 million 
products and services. Each of our company partners pays 
a commission to EarthMoment, half of which we donate to 
investments in renewable energy, energy efficiency and refo-
restation projects around the country/world. These investments 
are managed by Carbonfund.org, one of the world’s leading 
carbon offset charities.23

EarthMoment är en internationell portal som erbjuder hjälp genom 
att upprätta grön konsumtion i tre steg (1. Sök 2. Shoppa 3. Be-
vara) på Internet under länken “Shop and fight global warming!24. 
Portalens ägare porträtteras som ett “eko-medvetet” (“eco-consci-
ous”) företag, Ogden Publications, och ett marknadsföringsbolag, 
Moment Marketing Inc, utgörandes en “online loyalty specialist”. 
Individens konsumtion blir genom portalen sammanlänkad med 
en grupp företag, och genom individens konsumtion kanaliseras 
pengar till så kallade koldioxidbekämpande projekt. (Paterson & 
Stripple 2010) menar att detta skapar ett subjekt som ägnar sig åt 
“kolförskjutning” (egen översättning av “carbon displacement”). 
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Det är ett skyldigt subjekt som ska ägna sig åt välgörenhet genom 
att förskjuta sitt ansvar till att bli någon annans ansvar. Konsum-
tionsnjutningen omfamnas här, används till och med, blir en mer 
känslofylld verksamhet. Det är inte ett utökat förbud mot konsum-
tion som iscensätts utan en vidgad ram för självets förhållande till 
sitt begär att konsumera. Begäret i sig kan sägas vara det som för-
skjuts, där ett begär att konsumera ersätts av ett begär att gottgöra. 
Modifieringen av förhållandet till sig själv som konsumerande sub-
jekt består av en intensifiering av sig själv som moraliskt subjekt. 
Ett subjekt som tröstar sig genom kapitalistisk kompensation som 
materiellt tillfaller ett utökat ekonomiskt system och mentalt tillfal-
ler det privata självet, bildande subjektets insats i en marknadsmäs-
sig klimatförmildringsstrategi. 

8.4   Från bioestetisk individuali-
sering till dess totalisering 

Hur fungerar kalkyleringen av den individuella viljan till ett bioes-
tetiskt liv och hur sammanförs den till en aggregerad nivå för opti-
mering av subjektets kapacitet att vara etisk-politisk? Förutom att 
detta sker genom självreglering av sin förändringsbarhet i förhål-
landet mellan själv och kropp, ska jag här försöka exemplifiera dess 
mer detaljerade styrningstekniker i anslutning till en tävling kallad 
“Kia Eco-Challenge”. Genom tävlingen undersöks en mängd förare 
och deras körbeteende för att utse Sveriges bästa “Eco Driver”.25 
Detta går att betrakta som en fortsättning på en utsaga om förbätt-
rat körbeteende, som även finns representerad i IPCC-rapporterna. 
Etableringen av att körbeteende kan förändras till det bättre, för-
bättras, visar på att det upprättats en syn på agens där individer är 
möjliga att förbättra samt möjliga som förbättrare av sig själva (jfr. 
Hasselbladh & Bejerot 2007). Körbeteendet iscensätts även som en 
jämförande praktik inom ett visst territorium, där enskilda kropps-
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funktioner genomlyses och jämförs på en aggregerad nivå. Det 
handlar vidare inte bara om styrningens förhållande till discipli-
neringens “docile bodies”, utan vad jag föredrar att betrakta som 
upprättandet av “docile-active-bodies”, ”följsamma-aktiva-krop-
par”. Detta kan jämföras med hur Jarret (2008) talar om interaktiv 
teknik som disciplinerande av ett aktivt och deltagande neoliberalt 
subjekt. Ett subjekt som både skapas av det avancerat liberala sam-
hället och som är underkastat då interaktiviteten pågår. Författaren 
presenterar därmed ett motargument mot Barry (2001:129) och 
pekar på att interaktivitet inte endast har en funktion som förlöser 
subjektskapelse, utan som också fungerar som en disciplinering 
som fortgår med hjälp av uppmuntran till att utföra en aktivitet på 
ett visst sätt. Detta sporrar vidare ett ingenjörsmässigt kunskapsbe-
hov då biltillverkaren inte endast behöver intressera sig för utveck-
ling av bilens tekniska egenskaper, säkerhet, komfort och använ-
darvänlighet, utan kräver ett engagemang avseende hur bilen ska 
bli ett gränssnitt som tillåter ett mer deltagande och interagerande 
aktivt men stundtals underkastat subjekt. Ingenjörskonsten, bilen, 
bilföretaget, försäljaren och föraren sammanlänkas på så vis genom 
denna tävling och dess skapande av en konkurrenssituation (täv-
ling) mellan kroppsrörelser. Kroppsrörelser som i denna jämförelse-
situation värderas och fördelas på en skala av klimatkorrekthet. 

Bild 13. Tove Hydén berät-
tar om ”Kia Eco Challenge”, 
Uppsala, 2009-05-16.
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Under min observation av kampanjen var det flera förare som 
satte sig i bilarna, utrustade med ett specifikt mätsystem för att 
övervaka hur mycket koldioxid den individuella körstilen gav upp-
hov till. Alla deltagare utlovades en möjlig positiv framtid i form 
av en miljöbil som vinst, där det då snarare blir bilen än kroppen 
som ska utföra det arbete som krävs för att självet ska kunna re-
flektera över sig som klimatsmart. Andra priser var en portabel 
DVD-spelare med två skärmar och en GPS till bilen. Alla som antog 
utmaningen och körde en provrunda utlovades dessutom en pre-
sentcheck på 100 kr till hamburgerkedjan Max. Sammanfattnings-
vis är det i det här fallet två logiker av konsumtion som samskapar 
en vilja till att övervakas i bilen och låta sig jämföras med andra. 
Den första handlar om ett bränslesnålt beteende, medan den andra 
handlar om ökad konsumtion av eftertraktade konsumtionsvaror. 
Samtidigt som föraren kan skapa sig själv som behärskande av sin 
egen kropp i förhållande till bilen och atmosfären, så konstitueras 
föraren i steg två som ett konsumerande objekt i behov av extra ut-
rustning och hamburgare. Tilläggas kan att Max, såsom jag visade i 
kapitel 7, återigen engagerar sig i klimatfrågan genom att locka till 
ökad konsumtion av snabbmat och tillbehör.

Hur diagnostiseras då föraren? Styrningen fortlöper genom att 
varje “följsam-aktiv-kropp” kör en viss sträcka varvid bränsleför-
brukningen registreras. En speciell apparat för denna mätning, som 
även läser av användning av luftkonditionering och liknande, har 
utvecklats av ett separat företag. Apparaten som är bärbar och som 
kan förflyttas mellan olika fordon fungerar genom en programkod 
som gör det möjligt att registrera en specifik förares körbeteende på 
ett personligt kort. Beteendet mäts och lagras på kortet varvid utsa-
gan processas vidare för förarens återkoppling och möjliga reflek-
tion kring sin praktik. Individens resultat blir på detta vis möjligt 
för en självkontroll samtidigt som en mängd individers resultat kan 
sammanfattas, bedömas och evalueras vilket skapar en kalkylerbar-
het resulterandes i en bioestetisk optimering på aggregerad nivå.

Däremot är det inte endast risker med klimatförändring som ka-
naliserar övervakning och självreflektion genom tekniska artefakter. 
Det har exempelvis blivit allt vanligare med alkoholmätare för att 
förare ska kontrollera sig själva innan körning. En annan teknisk 
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utveckling rör teknik för övervakning av vägar och därmed till viss 
mån övervakning av körbeteende. Företaget Geveko samarbetar 
med Luleå tekniska universitet och tillsammans har de utarbetat 
en prototyp för “intelligenta vägar”.26 Prototypen är installerad 
längs med E4:an i norra Sverige mellan Luleå och Piteå under en 5 
km lång vägsträcka. Än så länge kommunicerar tekniken inte med 
en transponder i fordon, utan samlar information som kan vara 
behjälplig för vägägaren, i det här fallet Trafikverket. Det kan gälla 
underhållsbehov (snöskottning) eller information om trafikbelast-
ning, med mera. Men den “intelligenta vägen” öppnar även upp för 
att använda en “Nomadic device”, utförandes så kallad nomadisk 
mätning. Den nomadiska mätapparaten kan exempelvis vara en typ 
av transponder som föraren ansvarar för. Transpondern kan fram-
förallt varna föraren om det är köbildning eller om hastigheten 
inte stämmer, samtidigt som vägägaren kan få samma information. 
Än så länge finns det däremot ett glapp mellan den teknik som an-
vändes i fallet med Kia, som handlade om mätning av koldioxid, 
och den teknik som handlar om “intelligenta vägar”. Frågan är om 
risker i trafiken och åtgärder mot klimatförändring i framtiden kan 
komma att bli två samstämmiga logiker inkorporerade i samma 
tekniska artefakt?

Den teknik som används bygger på Gevekos LEDMark och 
den sk Mulleplattformen, en 2,5 cm stor solcellsdriven sensor-
plattform som både innehåller de sensorer som samlar in data 
om vägen och trådlös teknik som gör att vägmarkeringarna 
kommunicerar trådlöst med en basstation. Här analyseras in-
formation från vägbanan och skickas, via Internet eller andra 
nät, vidare t ex till bilföraren.

(Pressmeddelande från Luleå tekniska universitet  
”Ny teknik ger ökad trafiksäkerhet och bättre miljö”, 2009-09-18)27

Ytterligare en teknisk artefakt som erbjuder hjälp till självhjälp 
är Manodo Sbox, vilken kommer närmare klimatförändring än 
LEDMark. Den fungerar även mer med hjälp av interaktion än 
LEDMarks mätningar av vägförhållanden och kommunikation 
av dessa. Återigen lockas det till en bättre framtid som lokaliseras 
till intelligens, här avseende hemmet som plats för det självöverva-
kande familjelivet.
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En annan riktigt cool produkt är Manodo Sbox, en pekskärm-
senhet som fungerar som en informationsskärm i ditt hem. Den 
kopplas till en server och via den kan du sedan få upp tjänster 
och information. Rent konkret innebär det att du kan kolla när 
bussen går eller vad familjen har planerat för dagen direkt på 
en pekskärm. Du kan även övervaka din vatten-, värme-, el- 
och koldioxidförbrukning. Tack vare det kan du lära dig vad 
det är som kostar en massa hemma och vad du behöver göra 
för att minska dina utgifter.

(Hur du får ett intelligent hem, 2009-10-03)28

8.5   Vad åstadkommer tekniska 
artefakter som tjänar bio-
estetiken?

Rehn och Börjesson (2009:49) talar om hur vi gör “oss själva 
transparenta” genom interaktivitet på nätet och olika former av 
självportretterande därtill. De härleder detta till ett av sekundärlit-
teraturens favoritämnen avseende Foucaults arbete, det vill säga, 
hans diskussioner om en utbredning av en fängelsearkitektur kallad 
“Panoptikon” (för en exposé i relation till kommunikationsteknik 
se Mehta & Darier 1998). Makteffekter avseende internetbaserade 
tekniska lösningar kan betraktas i ljuset av denna fängelsearki-
tektur som skapade en effektivare form av övervakning genom att 
få fångarna att misstänka att de var ständigt övervakade, varvid 
de skulle stimuleras att kontrollera sig själva. Rehn och Börjesson 
(2009) pekar på hur den ökade transparensen och därmed kontrol-
lerbarheten av oss, gör oss själva medvetna om att vi måste kon-
trollera oss själva. Numer betraktas det till och med nästan som 
avvikande att inte syssla med offentliga bekännelser. Den som inte 
bekänner sig blir därmed misstänkliggjord, varvid det normala är 
att ägna sig åt offentlig genomlysning, vilket Palmer (2003) till och 
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med talar om som en plikt. Han beskriver även hur vi förväntas 
göra oss till “performativa subjekt” genom interaktion i realtid. Vi-
dare menar han att tekniker som erbjuder interaktivitet och termer 
som “user control” i själva verket skapar en mängd olika flexibla 
subjektpositioner som i sig är viktiga för att agens ska fostras och 
passivitet motverkas. Vi har därmed utvecklat fängelsearkitekturen 
till att fånga upp vissa aspekter avseende det självövervakande och 
självdisciplinerande subjektet. Det vill säga, det handlingskraftiga 
neoliberala subjektet formas av denna teknik genom “mjuk domi-
nans”, enligt författaren, framförallt för att uppfylla kapitalismens 
funktioner. Jämför man detta teoretiserande med Foucaults senare 
verk, så skulle han snarare kanske ägna sig åt en läsning av inter-
aktiva tekniska artefakter som en breddning av möjligheterna att 
berätta i samspel. Berättelser, inte bara om sanningen om sig själv, 
utan om sanningarna om sig själv, eller den sanna förändringen av 
sig själv. De kontingenta självporträtten, eller självrepresentatio-
nerna, inlemmade i ett informationsflöde där subjektet kallas på för 
att få kunskap om var det befinner sig i den fluktuerande verklighe-
ten, för att inte försvinna i den försvinnande verkligheten, utan lära 
känna sig själv för att kunna ta hand om sig själv på bästa sätt (se 
ex. Foucault 1976/2002; 1984/2002; 1984/1987). För att upptäcka 
sig själv, sina tillkortakommanden och uppfinna sin potentiellt till 
synes egendesignade botgöring, i det önskade neoliberala utforman-
det av den autonomt självbevarande, självförsörjande och obero-
ende men transparenta idealmedborgaren. 

Bortsett från vilka ekonomiska faktorer detta gynnar, så nås 
den formbara individen lättare genom tekniska artefakter och 
medietjänster som rullar ut interaktivitet som självteknik för själs-
gymnastik. Det är självtekniker som ögonblickligen kan få kraft i 
mellanmänskliga relationer, med en teknisk möjlighet att eskalera 
genom en myriad av fästpunkter till olika verksamhetsområden 
för hur livet ska levas som vitalt eller mindre vitalt, säkert eller ut-
görandes en säkerhetsrisk. Bioestetiken blir ett sätt att fostra vissa 
sätt att leva estetiskt på, förmedlat genom klimatförändring som 
en ny grön livsupplevelse, medan andra estetiker för existensen 
underkänns inom sanningen om klimatförändring. Den interak-
tiva livsexistensen i sig är på så vis kraftfull i utformandet av en 
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möjlig självreglering utefter en moraleffektivisering, just här i kli-
matförändringens namn. Detta skiljer sig från hur filosofin under 
antiken talade om det själsliga tillståndet. Då kallades det snarare 
på subjektets förmåga att känna igen sitt sjukdomstillstånd för att 
göra subjektet mindre attraherat av att använda själen för stordåd 
(Foucault 1984/1987:56). Som jag redogjorde för avseende mjölk-
paketet, gick självövningen där ut på att undersöka sig själv för att 
känna igen sin moraliska ohälsa, men samtidigt ta tillvara på sin 
potential att omvända denna för att rädda världen.

På ytan går det att konstatera att dessa tekniska artefakter för 
hjälp till självhjälp har utvecklats i och för styrningen på avstånd, 
de har både blivit auktoritära nog och tillräckligt åtrådda för att le-
verera hjälp under frivillighetens, ansvarets och egenmaktens flagg. 
Det är till tekniska artefakter vi önskar anförtro oss för bestämning 
av normalitet, jämförelse av normalitet och upprättande av norma-
litet. Denna teknik för livskonsten handlar om formande av subjek-
tet i förhållande till omgivningen och skapande av tillvarons estetik 
genom kommunikativa självövningar. Det är en självkännedom och 
självtillit som tränas i samspel mellan en personlig, teknisk och so-
cial praktik.

8.6  Sammanfattning kapitel 8
Den tekniska utveckling som stöttar den moralvitaliseringsprocess 
som jag illustrerat tidigare, kan ur ett diskursivt perspektiv betrak-
tas som en fortsättning på en artikulation av sanning och ett mate-
riellt stabiliserande av en makt/kunskapsprocess. Begripliggörandet 
av klimatförändring effektiviseras av teknikens sätt att underlätta 
för utsagan om riskhanteringen, de rätta vardagsaktiviteterna 
och etablerandet av de subjektpositioner som makt/kunskap om 
klimatförändring producerat som accepterbara och justerbara. In-
genjörens kunskap och praktik blir inom detta perspektiv en del i 
konstituerandet av Homo Clima. Ingenjören drivs fram av och blir 
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en del av den process som leder till hjälp med livsföringen, männis-
kans ständiga moralarbete, den individuella hanteringen av risker 
och den bredare organiseringen kring klimatförändring. Ny teknik 
öppnar även upp för nya punkter och nya ytor för det ekonomiska 
att fästa på. Affärsidéer som involverar denna typ av tekniska arte-
fakter kan betraktas på liknande vis, de utgör inte främst monetära 
ekonomiska fenomen, vanligtvis förstådda såsom genomförda på 
grund av viljan till utbyte, utan snarare fungerar affärsidéer, inom 
det som nu är en grön eller ekologisk regementalitet, som möjlig-
görare för bioestetiken.

Den fråga som jag ställde i början av detta kapitel, avseende hur 
sanningsskapandet om klimatförändring inverkar på våra möjlig-
heter att medskapa alternativa livsformer, har delvis blivit besvarad 
i analysen ovan. I kapitlet har både begränsning och behärskning 
av excess, ökad konsumtion, förändring av praktik och egenarbete 
mot en ideal klimatinställning exemplifierats som fokuserade med 
hjälp av tekniska artefakter och tillhörande tjänster som stimulerar 
och riktar viljan till en bioestetisk konstitution av tillvaron. Men 
kan individen genom exempelvis tävlingen, “Eco-driver”, verkligen 
skapa sig med en etisk sensibilitet som är vaksam mot konstruk-
tioner? (Darier 1999b:237) Som jag visat finns det olika teoretiska 
utgångspunkter för att besvara denna fråga. Det går antingen att 
se Homo Clima som bildas under den tid då subjektet anstränger 
sig, i exempelvis Kia-bilen, som ett resultat av en disciplinering (i 
enlighet med Jarrett 2008), eller som resultat av en uppmuntran till 
subjektifiering (i enlighet med Barry 2001). Rent empiriskt-analy-
tiskt är det ibland svårt att applicera dessa olika, ibland ontologisk-
teoretiska, utgångspunkter. Det vill säga, vem vet om subjektet är 
medvetet eller omedvetet om sin egen frihet till medkonstruktion 
av en viss verklighet inom en specifik sanningssträvan (jfr. Thorpe 
2008)?
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I det här kapitlet sammanfattar jag hur språkande om klimatför-
ändring har skapat en verklighet av klimatförändring samt förtyd-
ligar mitt bidrag avseende maktrelationer, biopolitik, styrning och 
produktion av ett självreglerande subjekt. Dessa bidrag resulterar 
i en möjlighet att omtematisera klimatförändring i relation till 
ekonomi och teknik, vilket är huvudsyftet med detta slutkapitel. 
Därefter följer en kortfattad kritisk reflektion inbakad i förslag till 
framtida forskning.

9.1  Tema: Atmosfärsterräng
Analysen i kapitel 4 av den atmosfäriska biopolitiken illustrerade 
hur liv som referensobjekt försattes till en ny terräng för styrning, 
atmosfären. Empirin visade att tillåtna kunskapsuttalanden var 
länkade till ett visst ekonomiskt ospecificerat förhållningssätt. Det 
utmynnade i att ekonomisk eftersatthet var det problem som stod 
som hinder för en adekvat kunskapsproduktion om klimatföränd-
ring. Vidare verkade klimatförändring konstitueras i kölvattnet av 
en diskurs om utveckling av länder som ännu är exkluderade en 
liberal politisk ekonomi med så kallade fria marknadsmekanismer. 
Maktens ansikte tog här form genom nyckelordet “samarbete”. 
Detta nyckelord är en del av styrningsrationaliteten, en fortsättning 
på ett liberalt fredsprojekt i FN:s regi, ett projekt som talar utifrån 
positionen ”säkerhet”. Genom samarbete kommer förflyttningen 
från en idé om ett säkerställande av liv närmare en praktisk reali-
sering, där styrningen blir indirekt då den tar sig fram utan direkt 
tvång. Genom atmosfären som en ny terräng för styrning, formad 
med en retorik av samarbete, får både dekolonialisering och ett 
liberalt fredsprojekt större ramar för sin verksamhet. Eftersom 
klimatförändring har informats i ett nätverk av de fortskridande 
maktrelationerna som presenterats ovan, blir dessa en del av hur 
klimatförändring har kunnat bli till just den språkliga produkt som 
den har. Detta kompletterar bland annat Oels (2005) och Feindt 
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och Oels (2005) illustrationer av hur policys konstruerar klimat-
förändring som styrbart genom diskursiva processer. I relation till 
dessa författare förtydligar kapitel 4 hur klimatförändring snarare 
skapar en ökad styrbarhet av en mängd missförhållanden som blir 
visualiserbara genom kunskapsuttalanden om atmosfären, ofta 
förlängt till kausala effekter på redan erkända etablerade problem, 
såsom fattigdom i spåren av ”development”. IPCC:s rapporter ex-
emplifierar hur klimatförändring bidrar till strategier som stödjer 
vissa typer av kunskapsinhämtning, delaktiga i en större apparat 
(se Gordon 1980:196), för ett allmänt säkerställande, främjande 
och fostrande av liv. IPCC blir inom Foucaults begreppsvärld att 
betrakta som ett element i en apparat för säkerställande där IPCC-
rapporterna med Roses vokabulär utgör centrum för ett återgivan-
de av vetenskap vilka grundar sig på historiskt utformade sätt att 
prata på om säkerställande.

De historiska maktrelationer som omsluts av den ekologiska 
systemdiskursen omformas däremot genom atmosfären som ny 
plats för ”sårbarhet”, ”känslighet” och ”anpassning”, där styrning 
tar sig fram genom ett främjande av människan som förändrings-
bar, med målet att vitalisera ett mer biologiskt och ekologiskt 
allomfattande liv (se ex. Brand 2007; Oels 2005). Den styrning 
som kallas “grön regementalitet” (Luke 1999; Rutherford 2007) 
eller “ekologisk regementalitet” (Rutherford 1999a) utvecklas 
med klimatförändring som en modell för människan som föränd-
ringsbar, för att lägga förändringsbenägenheten under riskprismat 
för att vidare rikta förändring, eller till och med styra genom det 
kontingenta (Dillon & Lobo-Guerrero 2009). Genom kausalitet 
och en allomfattande biosfärisk räckvidd blir människan möjlig 
att objektifiera som den som förändrar klimatet, den som stör det 
ekologiska systemet. Varvid klimatet som våldsamt förändras blir 
modell för att människan måste förändras. Det förändringsbara 
subjektet kan på så vis växa fram i analogi med en sanning om 
klimatets förändring, samtidigt som en förändringsbenägenhet kan 
klassificeras och administreras i relation till specifika molekyler i 
atmosfären och möjliga framtida scenarier. Det förändringsbara 
livet blir den form av liv som är klassificerbar som levande. Detta 
kompletterar analyser av resiliens, det resilienta subjektet samt 
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delvis pacificerade subjektet (Reid 2010), då diskurs kring klimat-
förändring förutsätter ett subjekt som ska vara konstant responsivt 
till aktiv förändring. Den nya terrängen för styrning, atmosfären, 
förändrar på så vis klassificeringen av vad det är att vara livskraftig 
varelse. En atmosfärisk molekylarisering av liv vilken klassificerar 
liv som förändringsbenäget och förändringsbart, förändrar likaså 
hur liv värderas. Styrning genom atmosfärsterrängen möjliggör det 
förändringsbara livet för värderingsprocedurer.

9.2   Tema: Atmosfärsterräng 
för Överlevnad

I kapitel 5 analyserade jag uttalanden om mortalitet/vitalitet i 
anslutning till ekonomi och tekniska artefakter. Kapitlet visade 
att samtidigt som en ny verklighet av död växer fram med klimat-
förändring så konstitueras kroppar och befolkningar som mer 
dödliga. Den potentiella döden uppmärksammar både den indivi-
duella kroppen, den ska inte vara inaktiv, samt gör den kollektiva 
dödligheten beräkningsbar, administrerbar och kodifierbar. Det är 
däremot oklart hur styrningens mål att skydda liv från död, som en 
fortsättning på fredsprojektets administrering av livsprocesser samt 
biopolitikens fostran av befolkningen som vital, fungerar genom 
klimatförändring som en teknologi för styrning. Visst talar klimat-
förändring till vår önskan om vitalitet, men hur sågs klimatföränd-
ring förstärka strategierna för optimeringen av det vitala livet? 

Först skulle det luftkonditionerade livet fostras, vilket innebar 
en legitimering av teknik som i andra texter likväl har porträtteras 
som energislukande och livshotande. Samtidigt förnekas livsformer 
som inte använder luftkonditionering, eftersom dess levnadsstil inte 
håller för att optimera befolkningens vitalitet. Här blir det tydligt 
hur en vitaliseringsprocess kan betraktas som grundläggande för 
teknik och teknisk utveckling. Det är det teknikberikade livet som 
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optimeras genom klimatförändring och genom prat om teknik 
skapas styrbarhet. Detta detaljerades i DN då människan föreslogs 
inpassa sig i fotosyntes och skörd av biomassa som “sant livsup-
pehållande processer”, exempelvis genom att leva med värmekraft-
verk (DN 2004/10/23). Teknik blir den språkliga yta på vilken en 
länk mellan styrning och styrda kan upprättas.

Gränserna för döden tänjdes dock ytterligare. Döden såg inga 
landsgränser, utan slogs ut på hela mänskligheten för att adderas 
och subtraheras, skapandes en slags rättvisemärkning av död. Det 
förändringsbara subjektet kallades på i relation till en solidarisk 
utsatthet. Positiva konsekvenser av klimatförändring skulle i rätt-
visans namn neutraliseras av dess negativa konsekvenser. Samtidigt 
uppdagar detta vilket liv som är minst vitalt och fastställer hur det 
mer vitala livet kan skapas i förhållande till det mindre vitala. Re-
sultatet var bland annat att det liv som ansågs mest vitalt var det 
som ingick i ett väl fungerande ekonomiskt system. Livets befrielse 
från död återupprättades med hjälp av tekniska artefakter och idé-
er om ekonomisk utveckling. Kapitlet exemplifierar på så vis hur en 
ekologisk modernisering sprider sig och blir alltmer legitim genom 
döden som reitererad diskursiv konstant, vilket kompletterar bland 
annat Hajers analys av aktörer med intentioner skapandes policys 
om överlevnad (se ex. 1995:100). 

9.3   Tema: Atmosfärsterräng 
för Moralbefolkningens 
Överlevnad 

I kapitel 6 illustrerade jag hur den nya terrängen för styrning, at-
mosfären, sammankopplas med en monetär evaluering av moral, 
då specifika molekyler korreleras till nationell eller medborgerlig 
skuld. Skuld och ansvar kopplades till en minskning av koldiox-
idmolekyler genom att upprätta en marknad för det antagna sam-
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vetets justering. Empirin visade vidare hur ett nytt utrymme för 
en marknadsekonomi möjliggjordes genom förhandlingar om kli-
matförändring som ett monetärt regelerbart fenomen. Enligt Oels 
(2005) fick detta kraft med exempelvis Kyotoprotokollet och dess 
styrningsteknologier för agens och performativitet. Det vill säga, 
stater blir uppmuntrade att agera utifrån sitt frivilliga engagemang, 
där de själva kan välja flexibla lösningar, en frihet som däremot 
begränsas av jämförelser länder emellan. Atmosfärens sammansätt-
ning blir med monetära värderingsmöjligheter därmed en effektiv 
måttstock på beteendet. Atmosfären som en terräng för moralmät-
ning föder ett nytt ekonomiskt utrymme som effektiviserar länken 
mellan styrning och styrd. 

Artikulationen av kostnader i kölvattnet av klimatförändring, 
samt porträtterandet av fattiga som mindre benägna att hantera 
klimatförändring, effektiviserar ytterligare möjliga intervenerings-
tekniker och nya maktrelationer mellan utvecklade länder och 
utvecklingsänder. Genom atmosfären fortsätter nu den dödliga, 
skyldiga, förändringsbara och jämförande medborgaren, som lever 
i ständigt hot om ekologisk kollaps, att formas. Det är en medbor-
gare som ska kunna reflektera över sin skuld och tränas att ta sitt 
ansvar. Individen betraktas numer som ett potentiellt moraliskt 
subjekt genom vilken befolkningens moral kan fostras på aggrege-
rad nivå. Även om styrning implicit vilar på kontingent moralisk 
grund (jfr. Dean 1999), så administreras moralen per se på ett nytt 
sätt genom klimatförändring. Tillsammans med den bredare diskur-
sen om “hållbar utveckling”, introducerar klimatförändring med 
sina sammanställningar om livs- och moralprocesser, samt sin kal-
kylering och administrering av dem, en idé om moralbefolkningen 
in i historien (Skoglund 2010).

Hur skulle då en moralisk potential hos befolkningen och en 
moralisk kapacitet hos individen tas tillvara? Det dödliga, skyldiga, 
förändringsbara och potentiellt moraliskt styrbara subjektet ska-
pades i möte med en idé om sociala innovationer. Detta tyder på 
att det är den entreprenöriella medborgaren som återkallas, där en 
styrning genom sociala innovationer exemplifierar den flexibla och 
ospecificerade form av styrningsteknik som ska bereda vägen från 
idé till förändrad praktik. Moralpopulationen ses som optimerbar 
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med hjälp av sin egen förmåga till nytänkande, förmåga att skapa 
sig själv som moraliskt innovativt subjekt. Det är på så vis det mo-
raliska subjektet tilltalas, genom sin egen initiativförmåga och sin 
egen förmåga till etisk och politisk maktutövning. 

9.4   Tema: Atmosfärsterräng 
för Moralbefolkningens 
överlevnad genom Homo 
Clima 

Hur blir moralbefolkningen styrbar genom frivilliga självtekniker 
och vilken slags moralisk relation till sig själv ska upprättas? De 
tekniker för styrning och självreglering som den atmosfäriska ter-
rängen möjliggjorde visade jag i kapitel 7 om Homo Clima och 
kapitel 8 om teknik för bioestetik. Sammanfattande för analyserna 
i dessa kapitel var att reflektion och flexibilitet växte fram genom 
självberättelser, självregistrering och interaktivitet med tekniska 
artefakter, för att nämna några. Den etiska substansen som subjek-
tet skulle arbeta med gällde sig själv som skyldig, ansvarsfull, och 
medveten, för att bli engagerad och stiga till en högre intellektuell 
nivå, såsom klimatsmart. Subjektet kallades på i relation till excess 
och slöseri, för att tukta sig själv genom självkontroll och själv-
begränsning i anslutning till en jämförande praktik mellan olika 
konsumentprodukters molekylära utsläpp och därmed etiska kon-
sekvenser.

Moralbefolkningen upprättas därmed med en idealmedborgare i 
sikte, Homo Clima, som tränas att stämma av sin själ gentemot sin 
kropp för att se om tankarna utvecklas till korrelerade handlingar. 
Samtidigt ska arbetet med självet underlättas genom tekniker som 
mäter upp kroppens aktivitet, individens rörelser, i relation till jord-
kroppens hälsa. Maten ska exempelvis inte ställas in varm i kyl-
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skåpet, med en tanke på det biosfäriskt allomfattande livet. Homo 
Clima produceras som medveten om sin egen förändringsbarhet 
och dess potentiella negativa eller positiva påverkan samt betydelse 
för den kollektiva jordkroppen. Förändringsbarheten gör henne till 
sin egen fiende och vän. Hon har bara sig själv att lita till för ett 
säkerställande av vitalitet i klimatförändring. Detta är en teknologi 
för agens som skapar ett responderande subjekt som ständigt ska 
förändra sig själv och förbättra sig själv i relation till atmosfären, 
där en ökad kunskap om sig själv som en etisk-politisk tillgång 
medskapas. Subjektet får därmed hjälp att konstituera sig själv som 
förändringsbart etiskt-politiskt subjekt. Denna kapacitet genom-
lyses med självregistrering på Internet eller i olika databaser och 
kan sammanställas på aggregerad nivå för jämförelser mellan mer 
eller mindre moraliska medborgare. Med en kontroll över klimatet 
som motivering, fostras en förmåga till självkontroll. Detta spår 
av kontroll över sin kropp och själ och en god korrespondens dem 
emellan är besläktat med antikens idéer, där odlandet av sig främja-
des av en oro avseende “själsliga och kroppsliga störningar”:

Oron gäller framförallt själsliga och kroppsliga störningar, 
eftersom man ju måste förbättra själen om man inte vill att 
kroppen ska få övertag över en, och rätta till kroppen om man 
vill att själen ska behålla det fulla herraväldet över sig själv.

(Foucault 1984/1987:55)

Herraväldet över sig själv gäller i detta fall ett skapande av sig 
som etisk-politiskt aktiv med korresponderande kroppliga rörelser, 
approcherat via tal om vardagliga vanor. Detta stimuleras både 
i hemmets miljö, i skolan och på Internet. Homo Clima anropas 
även som aktivt kommunicerande varelse, en ”elit” enligt Natur-
vårdsverket. Som ambassadör ska var och en helst engagera sig och 
fostra de medborgare som ännu inte har blivit klimatmedvetna och 
övergått till ett stadium av rätt beteende och korresponderande 
intellekt, klimatsmarthet.

Styrningen vänder vidare blicken mot en idealmedborgare som 
betraktas ha ett begär efter att optimera sig moraliskt i relation till 
en sanning om klimatförändring. En specifik estetik för existensen 
tar denna kapacitet i besittning, vilken vidare administreras, sam-
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manställs och förs upp på en aggregerad nivå till biopolitikens 
kusin, bioestetiken. Den biologiska befolkningen som infördes i 
historien under 1700-talet för att optimera vitalitet en masse, både 
av och för den liberala ekonomin, transformeras till en moralisk 
befolkning som infördes i historien med klimatförändring i början 
av 2000-talet för att optimera moral en masse, både av och för det 
neoliberala ekonomiska systemet. Den internpolitiska rasism som 
biopolitiken satt i verket i det Västerländska samhället (Foucault 
1997/2008) verkar fortgå i de analyserade materialen i linje med 
något som kanske bäst kan liknas vid en slags moraleugenik. Ett 
bejakande av en viss estetik för existensen då ett tillbakavisande av 
alternativa sätt att leva på lanseras. Det förändringsbara subjektet, 
som sin egen fiende och vän, erbjuder därmed ingen direkt (poli-
tisk) konfrontation av sig själv som väljande, konsumerande och 
entreprenöriellt subjekt.

Detta öppnar upp för en diskussion avseende engagemang 
inom klimatfrågan, går det att likna vid att en “klimatetik” (jfr. 
Darier 1999b:227) har bildats? För att en klimatetik verkligen ska 
uppstå måste ett “etiskt subjekt” (Ibid) skapas i förhållande till kli-
matförändring. Med detta menade Foucault att etik måste uppstå 
som en praktik av frihet, “care for the self as the deliberate part 
of freedom” (Oksala 2002:256). Denna frihet som subjektet kan 
praktisera tar form med hjälp av en ständig självkritik och vak-
samhet mot sin egen begränsning av sig själv, som just fri, och som 
potentiellt begränsande av andras frihet. För att förtydliga hur ett 
etiskt subjekt kan bildas, så är det inte särskilt belönande att be-
trakta det som något naturligt förekommande, lika lite som att etik 
enligt Foucault kan betraktas som en essentialistisk enhet. Det “fria 
subjektet” betraktas i stället som självets konstnär som lever i “va-
randets estetik” (jfr. “tillvarons estetik” Foucault 1984/2002:84). 
Analysen i den här avhandlingen visar dock att något som liknar 
det Foucaultianska fria subjektet, eller åtminstone ett visst politiskt 
subjekt, har kidnappats av den nya terrängen för styrning, atmosfä-
ren. Denna analys kan däremot ifrågasättas genom att hänvisa till 
svårigheten för styrning att få ett faktiskt grepp om individen och 
dess ständiga frihetsutflykter genom förmågan därtill. Detta bör 
påminna oss om askesen och självkritiken som Foucault lanserade 
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som potentiell motvikt till fundamentalistiska strävanden. Genom 
den kan vi bli vaksamma avseende när en optimering av vitalitet, 
vilket diskursen kring klimatförändring sporrar, övergår till att låta 
alternativa livsformer dö.

Som avslutning på denna avhandling om produktiv makt och 
möjligheter att ständigt omtematisera och rekonfigurera det som 
konstituerar verkligheter, har jag samlat de klimatsammansatta ord 
som kommit i min väg under arbetets gång.

Klimatrapport
Klimatscenarier
Klimatmodeller
Klimatsystem
Klimatologiskt
Klimatgasutsläpp
Klimatkatastrof
Klimatpåverkan
Klimateffekt
Klimatproblem
Klimatkris
Klimatvetenskap
Klimatpolitik
Klimatarbete
Klimatrådslag
Klimattoppmöte
Klimatförhandlingar

Klimatöverenskom-
melse
Klimatpanel
Klimatberedningen
Klimatutskott
Klimatprogram
Klimatkompensation
Klimatinvesterinsstöd
Klimatinvesterings-
program
Klimatforskare

Klimatkommun 
Klimattävling
Klimatmål
Klimaträttvisa
Klimatkompensera
Klimatsäkra
Klimatkrav
Klimatmärkning
Klimatkarta
Klimatmanifest
Klimatenigheten
Klimatlöfte
Klimatdebatt
Klimatnytta
Klimatfrågan
Klimatrelaterad
Klimatområdet
Klimatsynpunkt
Klimatpussel
Klimatåtgärd
Klimatakut
Klimatväckelse
Klimathysteri
Klimatbluff
Klimatlarm
Klimatalarmism
Klimatpanik
Klimatprofet

Klimatskeptiker
Klimatvärsting
Klimatpilot
Klimatflykting
Klimatambassadör
Klimatexpertis
Klimattokige
Klimatbelastande
Klimatvänlig
Klimatsmart
Klimatmedveten
Klimatinspiration
Klimatengagemang
Klimatansvar
Klimatanpassad
Klimatsvek
Klimatångest
Klimatneutral
Klimatporr
Klimatfotspår
Klimatparty
Klimatmeny
Klimatgodis
Klimatwebbplats
Klimatkalkylator
Klimatblogg
Klimatledarskap
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9.5  Framtida forskning
Teorier om grön eller ekologisk regementalitet, som tar ett allom-
fattande biologiskt liv under sina vingar, vilket jag presenterade 
i kapitel 1, har vidareutvecklats med denna omtematisering som 
visar hur klimatförändring problematiserar levande liv som för-
ändringsbart och möjligt att administrera för en bioestetik. Detta 
lyfter fram den intrikata frågan som handlar om vad som händer 
när policydokument konstituerar tips för bästa sättet att styra på 
som ibland liknar Foucaults strävanden efter ett etiskt förhållande 
till sig själv och andra. Mitt bidrag till det teoretiska glappet mel-
lan “Samhället måste försvaras” och “Sexualitetens historia del II 
och III” överbryggades delvis med min illustration av hur en idé om 
moralpopulationen förts in i historien och hur dennas moral opti-
meras genom bioestetisk internpolitik. Denna teoretisering behöver 
dock vidareutvecklas, konkretiseras och specificeras, framförallt 
saknas empiri och diskussion kring Homo Anti-Clima. Jag har 
avsiktligt uteslutit det betydande motstånd som finns mot klimat-
förändring, för att i stället fokusera det motstånd som förutsatts av 
klimatförändringens förespråkare. 

Avseende efterfrågan på post-Foucaultiansk litteraturutveckling 
så finns det olika arenor som efterfrågar en följsam rörelse mellan 
Foucaults diversifierade teoretiska projekt och vad som utspelar sig 
diskursivt. Dessa post-strukturalistiska läsningar är dock inte van-
liga att göra gällande tekniska artefakter, särskilt inte på en teknisk 
högskola, varvid det kan antas föreligga ett relativt stort outforskat 
område för liknande framtida studier. En post-Foucaultiansk tradi-
tion erbjuder även en position att tala ifrån som är förändringsbar 
och öppen. Möjliga framtida studier i kölvattnet av ovan omtema-
tisering av klimatförändring ligger inom hållbar utveckling, där 
jag önskar undersöka hur människan globalt görs till en resurs för 
självkontrollerad och självreglerande förändring. Hur kan vi bejaka 
alternativa livsformer samtidigt som vi anammar liv i relation till 
naturvetenskapliga betraktelser? Vidare finner jag ett intresse i rela-
tionen mellan policydiskurs och teknisk utveckling. Vad är det som 
utlovas på policynivå och vilken typ av utrymme får ingenjörer 
som relä för styrningen på avstånd? 
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Bilaga 1

Tabell 1 

Sammanställning av olika diskursanalytiska ansatser, samt historik 
till diskursanalys eller teoretiker i diskursanalysens närhet. Tabellen 
är endast baserad på referenser som återfinns främst i (Wetherell, 
Taylor, & Yates 2001, egen översättning), varmed inga egna reflek-
tioner presenteras. Födelse/dödstal har sökts genom Nationalency-
klopedins hemsida. De rutor som är tomma är det på grund av att 
beskrivning ej har påträffats.

Teoretiker/Teori Kategori Analytiska frågor Exempel Kritik mot teorin

Ferdinand de Saus-
sure
(f. 1857 – d. 1913)

Semiotik Vad är ljudföljd, le 
signifiant ’det som 
betyder’, senare ofta 
kallad formen, och 
vad är en föreställ-
ning (le signifié ’det 
betydda’, innehållet?

Subjektet undan-
stoppat då indivi-
duella talakter inte 
kan studeras veten-
skapligt.
Semiologins mål 
är att klargöra det 
underliggande sys-
temet av differenser 
som ger mening till 
en domän.

Är differenserna 
uppkomna genom 
analytiskt teoretiska 
distinktioner eller 
är de uppkomna 
ur psykologiska 
perceptioner – oklart 
hur Saussure gör 
– han tenderar att 
placera systemet 
inuti människors 
sinnen. För kognitivt 
angreppssätt som 
tappar språkets 
praktiska natur.

Roland Barthes
(f. 1915 - d. 1980)

Semiotik – post-
strukturalism

Vilken är ordbokens 
beskrivna mening 
om ett ord och 
vilken är ordets 
kulturella mening?
Hur är intertextuali-
tet uppbyggt genom 
citering?

Jeans är inte bara 
byxor av ett visst 
tyg utan kan tänkas 
förmedla en viss 
ålder.

Intertextualitet är 
mer – det är rela-
tioner till genrer av 
representationsfor-
mer där exempelvis 
centrala metaforer 
inom ett område 
överförs till ett an-
nat.

Ludwig Wittgen-
stein
(f. 1889 – d 1951)

Kritiskt till sin tids 
psykologi samt kog-
nitiva förklaringar 
till ords innebörd.
Språket är inte 
namn på objekt, 
språket får sin 
innebörd genom 
kontext.

Hur används ordet?
Vilka fördomar står 
mellan empirin och 
betraktaren?

Språk som verktyg, 
språkspel, beskriv-
ningar är i sig själva 
en praktik som 
används för att ut-
föra/åstadkomma en 
mängd aktiviteter. 
En inre process är 
beroende av yttre 
kriterier.
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John Austin
(f. 1911 - d. 1960)
Searle
(f. 1932)

Språket är inte ett 
abstrakt referens-
system

Vad är deskriptivt 
och vad är yttran-
den som innebär 
agerande?

Illocutionary force, 
perlocutionary act.
Språket som situa-
tionsberoende, blan-
dat med psykologi 
och en del av sociala 
institutioner.
Talakter
Se nutida:
Levinson (1983)

Derrida kritiserar 
dess övertro på 
intentionalitet och 
dess frånvaro av 
ironi och lekfullhet.
Konversationsana-
lys kritiserar det 
konstgjorda i teorin 
då den ej använder 
reella samtal som 
empiri.

Friedrich Nietzsche
(f. 1844 – d. 1900)

Genealogi – icke 
strömlinjeformad 
historieskrivning

Hur växer begrepp 
in i det sociala?

Pudendo origo – det 
orena upphovet
Gud har dött i his-
toriken.

Vad är då graden 
mellan ”faktum” och 
”representation” – 
vad är socialt kon-
struerat och ej?

Michel Foucault
(f. 1926 - d 1984)

Okategoriserbar 
Ingenting har någon 
meningsfullhet 
utanför det diskur-
siva.
Diskurs som koncept 
av språk och praktik,
makt/kunskap,
Diskurs influerar hur 
idéer blir praktik och 
hur de används för 
självreglering.
Gouvernementalité 
(Regementalitet)

Vilka regler och 
normer avgör vad 
som får sägas och 
göras vid vilken 
tidpunkt? 
Vilka objekt och 
subjekt skapas i 
kunskapsproduktion 
och för kunskapan-
det i sig?

Diskurser produ-
cerar kunskap och 
subjekt. 
Subjektet blir med-
skapare till kunskap 
och maktutövning.
Diskurs producerar 
det normala i rela-
tion till det avvikan-
de. Makten är inte 
endast studerbar 
som utmynnandes 
från en suverän 
stat, utan är ut-
spridd i samhället 
och kan studeras 
som ett utövande 
på utövande.

Mekanistisk syn på 
diskurser om män-
niskors motstånd 
inte analyseras.
Hur diskurser och 
text/tal relateras 
till varandra är inte 
alltid specificerat.
Det kan ibland verka 
abstrakt att alltid 
hänvisa till stora 
diskurser över tid 
som integreras och 
krockar – det är för 
kausalt och för lite 
fokus på diskursen 
i det lilla samman-
hanget.

Ernesto Laclau
(f. 1935)
Chantal Mouffe
(f. 1943)

Bakgrund från 
Marxism
Influerade av Lacan, 
Zizek.

Vad är nodalpunk-
ter, flytande signi-
fikanter, mästersig-
nifikanter, moment, 
element, myt och 
hegemoni?

Att alla objekt är 
konstituerade som 
diskursobjekt har 
inget att göra med 
om det existerar en 
värld utanför tanken 
eller ej.

Alltför mekanistisk 
metod.

Michael Shapiro
(f. 1940)

Kritiskt politiskt 
perspektiv
Ifrågasätter den pri-
vilegierade formen 
för representation 
av subjekt, objekt, 
handling och teman 
som konstruerar den 
politiska världen.

Inom vilka gränser 
skapas mening och 
värde inom politi-
ken?
Hur skapar en 
diskurs ett objekt 
genom igenkän-
ning?

Politiska processer 
är tävlingar om al-
ternativa förståelser 
av hur verkligheten 
beskrivs.
En befolknings 
igenkänning inom 
en viss diskurs kan 
handla om att de till 
stor del praktiserat 
inom diskursen.  
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Mikhail Bakhtin
(Volosinov)
(f. 1895 – d. 1975)

Språket är inget 
system, det ska 
studeras i aktion.

Hur används språket 
i praktiken?
Hur kan språk och 
semiotiska system 
producera mening 
och mening som 
formar agerande?
Vem är det som 
talar? Vem äger 
mening?

Socialpsykologi 
finns inte inuti sjä-
lar, utan kan stu-
deras direkt i den 
materiella världen.
Yttranden är dialo-
giska.
Ventriloquation

Erving Goffman
(f. 1922- d. 1982)

Social interaktion 
är socialt organise-
rande.

Hur interagerar 
människor med av-
seende på både sin 
person och macro-
strukturer i specifika 
sammanhang?
Hur är identitet 
kopplat till agerande 
och hur triggas 
människan till 
interaktion?

Social interaktion 
förkroppsligar en 
viss moral och insti-
tutionell ordning = 
”interaction order” 
(1983)
”Syntax” – socio-
logik av interaktion 
som ger bestämd 
sekvens av hand-
ling.

Goffman struntade 
i frågor som handlar 
om hur deltagare 
förstår varandra i 
interaktion och hur 
de kan veta att de 
förstår varandra.

Harold Garfinkel
(f. 1917)

Etnometodologi

Männniskan kan 
dela förståelse och 
agera utifrån detta.

Vilka underförståd-
da metoder finns i 
interaktion och hur 
gör de agerande 
igenkännbart?
Dessa går att finna 
på ytan av socialt 
liv eftersom an-
vändning av dem 
resulterar i socialt 
agerande och inter-
aktion.

Socialt agerande 
måste beskrivas 
med hjälp av hur 
människor når 
”common-sense” 
och delar metoder 
för resonerande 
för att göra saker 
tillsammans.

Kan uppfattas som 
alltför hermeneu-
tiskt tolkande.

Bruno Latour
(f. 1947)

Antropologisk 
ansats för att un-
dersöka kunskaps-
produktion.

Hur skapar specifika 
subjekt ny mening 
och nya subjektpo-
sitioner, nya hand-
lingstyper och nya 
fakta?

Kunskapsproduktion 
om naturen
Tingens och kom-
sumtionens mate-
rialitet är i fokus

Kunskapsproduktion 
inom samhälle och 
politik kräver en 
annan dimension av 
undersökning av det 
diskursiva.
Institutionerna, 
generationernas 
betydelse och 
diskursens tröghet 
hamnar i skymun-
dan.

Lingvistisk diskurs-
analys

Språk som system, 
strukturalism

Hur ser systemet 
ut?
Hur ser språket ut?
Vilka element be-
står strukturen av 
och vilka relationer 
finns elementen 
emellan?

Saussure – tecknets 
interna och externa 
relationer,
Langue-Parole
Louis Hjelmslev 
(1961), paradigma-
tiskt och syntagma-
tiskt plan

Mening bildas 
slumpmässigt utan 
individuell påverkan, 
språket förstås som 
struktur och inte 
funktion, språket 
saknar social kopp-
ling, vad talare gör 
(parole) har ingen 
koppling till sys-
temet.
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Sociolingvistik Förklara språkliga 
fenomen med hän-
visning till samhäl-
leliga förhållanden. 
(Nationalencyklope-
din 080925)

Hur ser språket ut i 
sin sociala kontext?
Hur påverkar 
sociolingvistiska 
konventioner  makt-
relationer?

Språkligt beteende 
korrelerar med viss 
social organisering 
Gumpertz (1982), 
Hymes & Gumpertz 
(1972) Labov 
(1972), Talaren 
väljer aktivt mel-
lan olika möjliga 
sätt att använda 
språket, Halliday 
(1978,1985)

Språket ses som 
alltför autonomt 
och diskret system 
i relation till det 
sociala.
Alltför positivistisk 
ansats i att finna 
fakta med metoder 
analoga med natur-
vetenskapen. 
Fokuserar på frågor 
genom vad – inte 
hur.

Språksociologi Studerar samhäl-
leliga strukturer i 
ljuset av språkliga 
förhållanden.
(Nationalencyklope-
din 080925)

Kritisk lingvistik Allt språkligt age-
rande är text. Tex-
ten är den minsta 
beståndsdelen för 
analys. Språket 
formar det sociala.

Vilken mening ligger 
bakom valt språk-
bruk – vilka social 
förhållanden ligger 
bakom? 

Uppdagar vad som 
ligger bakom olika 
språkbruk. Aers et 
al., 1982; Fowler et 
al., 1979; Hodge & 
Kress, 1988) Foku-
serar på makt.

En kritik av makt 
kan återupprätta 
densamma om den 
studeras i formen av 
förbud.

Diskursanalys
med kritik som 
inslag

Aristoteles, Upplys-
ningens filosofer, 
Marx, Frankfurt-
skolan.
Influerat av Haber-
mas, Gramsci, Alt-
husser, Foucault.

”Sociopolitisk dis-
kursanalys”

Hur förklarar makt-
relationer och kamp 
om makt hur vi 
talar?
Vilken roll spelar 
elitistisk dominans 
för förtryck och 
orättvisa?
Hur påverkar dis-
kursen människors 
sinnen?
Hur utnyttjas makt?

Social kognition 
är länken mellan  
makroplanet av 
institutioners do-
minans och mikro-
planet, den enskilda 
individen (Van Dijk, 
1993)
Visar maktför-
hållanden mellan 
sociala grupper (ej 
individer)

Antagandet att 
makten finns där 
och beskrivningar 
av dess reproduk-
tion förstärker 
endast den rådande 
föreställningen om 
maktförhållandet.
Ideologisk och 
politiskt inriktad 
forskning.
Kontexten ges av 
forskaren, inte av 
hur diskursen ser ut.

Diskurspsykologi Kritik mot kogni-
tivism
Språk och tanke är 
inte åtskilda akti-
viteter

Hur ser språklig 
interaktion ut?
Hur påverkar själv-
projektioner och 
förändrat beteende 
på grund av koder 
den språkliga fram-
ställningen?
Hur kan man ut-
veckla den traditio-
nella attityd- teorin 
(den som förutsät-
ter att attityd är 
inneboende) inom 
psykologin?

Sinnet och självet 
är konstruerat av 
kulturella, sociala 
och gemensamma 
inslag. 
Diskurs är aldrig 
solitärt.
Kritiserar vår 
allmänna syn på 
”talare kontra mot-
tagare”.
Attityd är en tal-
handling tillhörande 
en viss kontext för 
ett visst ändamål.

I de fall denna ana-
lysmetod inte utgår 
från existerande 
maktrelationer så 
utgår den trots allt 
ofta från någon typ 
av existerande kate-
goriseringsverktyg i 
sitt metodpaket.
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Bilaga 2

Foucaults tankeredskap

Analys av diskurs ”(…) uppfånga utsagan som den tunna enskilda händelse 
som den utgör; att avgöra villkoren för dess existens, 
fastslå dess gränser så exakt som möjligt, upprätta de 
korrelationer den kan ha med andra utsagor som kan 
knytas samman med den och visa vilka andra former av 
utsägelser den utesluter. (…) visa varför utsagan inte 
kunde vara annorlunda än den är, på vad sätt den uteslu-
ter alla andra, hur den bland de andra och i förhållande till 
dem intar en plats som ingen annan kunde inta.”

(Foucault 2002:42)

Analys av utsaga Är ”inte en logisk analys av propositionerna, en gramma-
tisk analys av satserna, en psykologisk eller kontextuell 
analys av formuleringarna: den utgör ett annat sätt 
att angripa de verbala prestationerna, lösa upp deras 
sammansatthet, särskilja de termer som flätas samman 
inom dem och kartlägga de olika regelbundenheter de är 
underkastade.” (…) ”Analysen av utsagorna motsvarar en 
specificerad beskrivningsnivå”. (…) Att ”definiera de villkor 
under vilka den funktion, som givit existens och en speci-
fik existens åt en serie tecken (…), har utövats.” 

(Foucault 2002:134-135)

Analys av episteme ”Analys av de diskursiva formationerna, positiviteterna 
och vetandet i deras förhållande till de epistemologiska 
mönstren och vetenskaperna (…)”

(Foucault 2002: 227)

Asketik ”Det finns ingen moralisk handling som inte står i förhål-
lande till hela det moraliska uppförandet; inget moraliskt 
uppförande som inte kräver konstituering av sig själv 
som moralisk subjekt; och ingen konstituering av det 
moraliska subjektet utan ”subjektiviseringssätt” och utan 
en ”asketik” eller ”självövningar” som stöder dem.”

(Foucault 1984/2002:28)

Befolkning ”Det betyder inte bara en stor grupp människor, det be-
tyder levande varelser som genomfars, styrs och regeras 
av processer, av biologiska lagar. En befolkning har ett 
födelsetal, ett dödstal, en befolkning har en ålderskurva, 
en ålderspyramid, har en dödlighet, har ett hälsotillstånd, 
en befolkning kan gå under eller tvärt om utvecklas.”  

(Foucault 
1994/2008:216)
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Biopolitik ”Upptäckten av befolkningen – samtidigt med upptäckten 
av individen och den dresserbara kroppen – utgör den 
andra teknologiska kärna kring vilken Västerlandets poli-
tiska procedurer omvandlats. I motsats till den anatomo-
politik som jag nämnde nyss uppfann man här något som 
jag vill kalla biopolitiken. Det är nu vi ser att det dyker 
upp problem som exempelvis gäller bostäderna, levnads-
villkoren i städerna, den allmänna hygienen, en föränd-
ring mellan förhållandet av födelsetal och dödlighet. Nu 
uppkommer problemet med hur vi ska få människor att 
avla fler barn, eller åtminstone hur vi ska kunna reglera 
befolkningens fluktuationer, hur vi ska kunna reglera ök-
ningstalet hos en befolkning, migrationsströmmarna. Och 
därmed en rad observationstekniker, däribland statistiken 
naturligtvis, men alla de stora administrativa, ekonomiska 
och politiska organismerna får också till uppgift att 
reglera befolkningen på det här sättet. ”

En maktteknologi ”som riktar sig mot mångfalden män-
niskor, men inte för att de ska återgå till kroppar, utan för 
att de tvärtom ska skapa en sammanfogad massa som 
styrs av den samling processer som tillhör själva livet, det 
vill säga processer som födsel, död, produktion, sjukdom 
osv.”

(Foucault 
1994/2008:216)

(Foucault 1997/2008:220)

Biomakt (anatomo-
politik)

”Ett förstatligande av det biologiska.”

Makten att ”skapa liv och låta dö.”

”Rätten att ingripa i sättet att leva eller i levandets ”hur”.”

”Disciplinära åtgärder gäller kroppen”

”ett intresse att manipulera kroppen”

(Foucault 1997/2008:217)

(Foucault 1997/2008:223)

(Foucault 1997/2008:226)

(Fejes 2006:18)

Disciplinering ”Disciplineringen är i grund och botten den maktmeka-
nism varmed vi kan kontrollera också de allra finaste ele-
menten i samhällskroppen, den maktmekanism varmed 
vi kan nå själva samhällsatomerna, alltså individerna. 
Tekniker för maktens individualisering. Hur man över-
vakar någon, kontrollerar hans beteende, hans sätt att 
uppträda, hans förmåga, intensifierar hans prestationer, 
mångfaldigar hans färdigheter, placerar honom där han 
blir nyttigast: detta är enligt min åsikt disciplineringen.”
Disciplinering startade till mångt och mycket inom militä-
ren i slutet av 1500-talet, början av 1600-talet och fram 
till 1700-talet. Armén som tidigare bestått av små utbyt-
bara enheter under en ledare omvandlades till en pyra-
midform med befäl på mellannivå samt underofficerare. 
Denna typ av maktteknik behövdes för att klara av den 
nya tekniska artefakt som uppfunnits, nämligen geväret. 
Soldaten behövde i och med det tränas för att bli en god 
skytt. Ju mer han tränades och ju skickligare han blev, de-
sto värdefullare blev han och desto mer måste han tränas 
för att hållas vid liv. Denna maktteknik har alltså inte alls 
formen av förbud utan formen av att åstadkomma ett 
bättre resultat, göra mer produktiva kroppar.

(Foucault 
1994/2008:213f) 

(Foucault 
1994/2008:205-217) 



234

Diskurs ”Ett formaliserat tal, en vetenskaplig samtalsordning 
som är reglerad och inspirerad av olika slags maktförhål-
landen.” 
”en mängd utsagor beroende av samma formerings-
system; (…) ex ”den kliniska diskursen, den ekonomiska 
diskursen, naturhistoriens diskurs, den psykiatriska 
diskursen.”

Diskurs definierar det som kan inkluderas och det som är 
förbjudet. Den täcker in objekt som är införda i begrepps-
värslden och som det går att tala om, ritualer med vilka 
objekten kan omges och rättighet att tala om de speci-
fika objekten, vem som kan tala om dem samt från vilken 
institutionell bas. Dessa förbud och möjligheter relaterar 
till varandra, stärker och komplimenterar varandra, formar 
ett komplext nät som ständigt är under modifiering. 
’Diskurs’ är en enhet för mänsklig aktion, interaktion, 
kommunikation och kognition, alltså inte endast en 
enhet av språk. Det är inte endast ett sätt att uttrycka en 
färdigt existerande verklighet, inte heller är det att ut-
trycka saker som finns innan de uttrycks, utan diskurs är 
konstituerande av kunskap. Det är inte neutrala uttryck 
eller representationer av något som finns bakom språket. 
Diskurs gör vissa saker fashionabla och skapar agerande, 
diskurs kreerar kunskap om världen och agerande inom 
denna syn på världen möjligt.

(Foucault 2002:133f)

(Fejes 2006:22) 

Diskurser ”De olika språkspel som maktens olika användare  
utnyttjar.”

(Rehn & Börjesson 
2009:37)

Diskursiv formation Bestämmer en regelbundenhet som är utmärkande för 
processer i tiden; den uppställer principen för artikulering 
mellan en serie diskursiva händelser och andra serier av 
händelser, förvandlingar, mutationer och processer. 
”Lagen som styr” en serie av utsagor. Hur dessa ”sprids 
och fördelas”.

(Foucault 2002:94)

(Foucault 2002:134)

Diskursens funk-
tion som instans 
för icke-diskursiv 
praktik

” rätten att tala, kompetens för att förstå, tillåten och 
omedelbar tillgång till de redan formulerade utsagornas 
korpus, förmåga att omsätta denna diskurs i beslut, 
institutioner eller praktiker – en egendom de facto (och 
ibland även reglementsmässig), förbehållen en bestämd 
grupp individer,”

(Foucault 2002:87)

Diskursiv praktik En samling regler som definierar de objekt som är möjliga 
att bilda, att dessa objekt är möjliga att artikulera på 
specifikt vis.

(Jfr. Fejes 2006:22)

Dispositif ”hänvisar till en heterogen samling diskurser, utsagor 
(bland annat filosofiska, etiska och filantropiska), institu-
tioner, lagar och vetenskapliga satser, och det utgör det 
nätverk som binder ihop dem, som styr spelet mellan de 
heterogena trådarna. Det är en bildning som, vid en given 
historisk tidpunkt, motsvarar en dominerande strategisk 
funktion, som exempelvis ett merkantilt samhälles inför-
livande av ett rörligt befolkningstillskott.”

(Förord av Per Magnus 
Johansson Foucault 
1976/2002:31) 
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Docile body Den fogliga kroppen - objektet för kunskap och målet för 
makten  

(jfr. Fejes 2006:16)

Etisk substans ”hur individen bör göra den eller den delen av sig själv till 
huvudämne för sitt moraliska uppförande.” Exempelvis 
kan det vara ens hadlingar som ska stå under kontroll 
eller så kan det vara själen som ska bemästras.
Det som subjektet ska arbeta med (Foucault ansåg att 
känslor var en etisk substans som förespråkades under 
den senare delen av 1900-talet)

(Foucault 1984/2002:26f)

(jfr. Fejes 2006:18)

Genealogisk analys ”[ä]gnar sig (…) åt de serier som det faktiska utformandet 
av diskursen bildar. Den försöker få grepp om diskursens 
bekräftande makt (…), makten att konstituera olika ob-
jektsdomäner.”
En analys av dagens idéer genom ett speciellt sätt att se 
på historia.

(Foucault 1971/1993:49)

(jfr. Fejes 2006:31)

Governmentality-
teorin
el. regementalitet

En fortsättning på analysen av serien ”säkerhet – befolk-
ning- styrning”.
Utveckling av ”konsten att styra” under 1500-talet, med 
frågor som rör en återuppväckt stoicism avseende ”hur 
styra sig själv”? Samt ”styrningen av själar och beteenden 
(protestantiska och katolska pastorala teman), av barn 
(pedagogik), samt ”furstarnas styrning av stater”. ”Hur 
bli styrd, av vem, för vilket ändamål, hur strikt, med vilka 
metoder?”
Ordet ”ekonomi”, som under 1500-talet betecknade ett 
slags styrning, kommer under 1700-talet att beteckna 
en verklighetsnivå, ett område för intervention genom en 
serie komplexa processer som jag ser som absolut grund-
läggande för vår historia. Alltså vad det är att styra och 
vara styrd.
Styrning handlar inte om att upprätta suverän kotroll över 
ett territorium, utan ”i stället ett slags komplex bestående 
av människor och föremål. Det vill säga: de föremål som 
styrningen måste uppehålla sig vid är just människor, men 
människor i sina relationer, band och kopplingar till före-
mål som rikedomar, resurser, försörjningsmedel, territoriet 
med sina specifika egenskaper; klimat, bevattning, jord-
mån och så vidare; människor i sina förhållanden till andra 
föremål som vanor, seder, sätt att handla och tänka och så 
vidare; och slutligen människor i sina relationer till föremål 
som olyckor och motgångar såsom svält, epidemier, död 
och så vidare.

(Foucault 1994/2008:183)

 
(Foucault 1994/2008:190)

(Foucault 1994/2008:190f)

Makt/kunskap Foucaults maktbegrepp inom vilket makt och kunskap är 
ständigt sammanlänkade. Makt/kunskap har dolda effek-
ter i form av normalisering.
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Maktteknik Sätt som makt manifesteras på i vår omgivning (jfr. Rehn & Börjesson 
2009:10)

Moraliskt subjekt ”Individen avgränsar den del av sig själv som utgör objek-
tet för denna moraliska utövning, definierar sin position 
i förhållande till den föreskrift han följer, bestämmer sig 
för ett visst sätt att vara som skall gälla som moraliskt 
självförverkligande; och för att göra detta arbetar han 
med sig själv, studerar sig själv, kontrollerar sig, prövar 
sig, förkovrar sig, omvandlar sig.” 

(Foucault 1984/2002:28)

Sanningsspel En diskursiv kamp om vad som ska betraktas som sant.

Sanningsregim När något har kommit att betraktas som sant. En viss 
domän för sanning har etablerats.

Styrningsmentalitet Den mentalitet, eller mot vad styrningen vänder sin blick.

Självteknik Det sätt som självregleringen av subjektet sker på. (Ex 
bekännelser inom religionen)

Självteknologi Kunskap om hur subjektet kan reglera sitt själv.

Strategier (biopoli-
tisk maktform)

Kombinerar, integrerar och koordinerar kroppar för att 
utgöra populationer.

(Reid 2006:33)

Subjektets teleologi ”en handling är inte moralisk bara i sig och sin särskildhet; 
den är det också genom sitt infogande i och den plats 
den tar av beteendet som helhet; den är en beståndsdel 
i och en sida av detta beteende och den utgör en etapp 
i tiden det varar; ett eventuellt framsteg i dess kontinui-
tet. En moralisk handling syftar till sin fullbordan; men 
dessutom siktar den genom denna till konstituering av 
ett moraliskt uppförande som inte bara leder individen 
till handlingar som överensstämmer med värderingar och 
regler, utan även till ett visst sätt att vara som är karak-
täristiskt för det moraliska subjektet.” 

(Foucault 1984/2002:28) 

Varandets estetik 
(el. tillvarons es-
tetik)

Det ”sätt att leva vars moraliska värde varken beror på 
anpassning till en samling uppföranderegler eller på 
ansträngning att rena sin själ, utan på vissa former eller 
snarare vissa allmänna formella principer (…) 

(Foucault 1984/2002:84)

”Viljan till sanning” ”För 500-talets grekiska poeter var den sanna (i ordets 
starka och positiva bemärkelse) diskursen – alltså den dis-
kurs man respekterade, fruktade och gjorde klokast i att 
underkasta sig eftersom den var rådande – den diskurs 
som uttalades av rätt person och enligt erforderlig ritual. 
Den sade vad som var rättvist och tilldelade var och en 
sin del. I profetior om framtiden förkunnade den inte bara 
vad som skulle ske, utan bidrog till att det skedde, den 
vann människornas gillande och sammanfogades på så 
sätt med ödet.” 

(Foucault 1971/1993:11) 




