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Sammanfattning 
  
 I den här uppsatsen görs en jämförelse mellan tre aktörer i svensk miljöpolitik, den svenska  staten, 
miljöorganisationen Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och intresseorganisationen Svenskt Näringsliv (SN). 
Syftet med jämförelsen är att undersöka hur de skiljer sig åt eller om de i huvudsak har samma syn på hanteringen av 
miljöfrågan och speciellt i synen på om det finns en konflikt mellan tillväxt och miljö. Som teoretisk ram används 
ekologisk modernisering som karaktäriseras av att konflikten mellan tillväxt och miljö är upphävd och som ses som 
en lovande strategi för att hantera miljöproblemen. Metoden, som har använts i uppsatsen är diskursanalys av olika 
texter som producerats av aktörerna i nutid. Hos varje aktör har både dokument som rör klimatfrågan som 
representerar globala hållbarhetsfrågor och dokument som rör allmän, nationell miljövård valts ut. Detta för att även 
skillnaden mellan olika frågor ska kunna studeras. Detta på grund av att kritik mot ekologisk modernisering har 
framförts för att globala frågor förbises och är svårhanterliga inom ramen för teorin. Slutsatserna är att det råder en 
ganska liknande syn i miljöfrågan och dess hantering mellan de tre aktörerna vad gäller allmän, nationell 
miljöpolitik. Den strategin sammanfaller väl med ekologisk modernisering som strategi. Inom klimatfrågan är det 
dock större osäkerhet i diskursen mellan hur frågan ska hanteras. Speciellt staten och SNF har svårt att se konflikten 
mellan tillväxt och miljö som upplöst. SNs strategi sammanfaller även i den frågan väl med ekologisk modernisering. 
Det kan tolkas som att ekologisk modernisering är en strategi som passar näringslivet väl och som förstärker deras 
inflytande i att definiera miljöfrågan. 
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Förord  
Uppslaget till den här uppsatsen fick jag under min praktik på Svenska 
Naturskyddsföreningen. Jag tycker att miljöorganisationernas arbete är viktigt men fick lust 
att syna deras inflytande och den svenska miljöpolitiken i sömmarna. Arbetet med uppsatsen 
har varit intressant och givande, då jag har fått möjlighet att fördjupa mig i många intressanta 
böcker och fundera över spännande frågor. Jag vill tacka min handledare, Mathias Martinsson 
för hans engagemang och hjälpsamhet. Jag vill även ge en kram till min lilla basgrupp och ni 
som läst uppsatsen och givit mig bra synpunkter. Tack även till mina vänner för stöd och 
uppmuntran. Tack! 
 
Jennie Malm  
Norrköping, 22 /8-2002  
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Sammanfattning 
I den här uppsatsen görs en jämförelse mellan tre aktörer i svensk miljöpolitik, den svenska 
staten, miljöorganisationen Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och intresseorganisationen 
Svenskt Näringsliv (SN). Syftet med jämförelsen är att undersöka hur de skiljer sig åt eller om 
de i huvudsak har samma syn på hanteringen av miljöfrågan och speciellt i synen på om det 
finns en konflikt mellan tillväxt och miljö. Som teoretisk ram används ekologisk 
modernisering, en teori som karaktäriseras av att konflikten mellan tillväxt och miljö ses som 
upphävd och den anses vara en lovande strategi för att hantera miljöproblemen. Metoden, som 
har använts i uppsatsen är diskursanalys av olika texter som producerats av aktörerna i nutid. 
Hos varje aktör har både dokument rörande klimatfrågan som representerar globala 
hållbarhetsfrågor och dokument rörande allmän, nationell miljövård valts ut, för att även 
skillnaden mellan olika frågor ska kunna studeras. Den kritik som framförts mot ekologisk 
modernisering rör just att de globala frågorna förbises och att de dessutom är svårhanterliga 
inom ramen för teorin. Slutsatserna är att det råder en ganska liknande syn i miljöfrågan och 
dess hantering mellan de tre aktörerna vad gäller allmän, nationell miljöpolitik. Den strategin 
sammanfaller väl med ekologisk modernisering som strategi, vilket innebär att förändringarna 
kan ske inom vårt nuvarande samhälles ramar och genom en förening av tillväxt och miljö. 
Inom diskursen råder det dock större osäkerhet angående hur klimatfrågan ska hanteras. 
Speciellt staten och SNF har svårt att se konflikten mellan tillväxt och miljö som upplöst. 
SN:s strategi sammanfaller dock i den frågan väl med ekologisk modernisering. Det kan 
tolkas som att ekologisk modernisering är en strategi som passar näringslivet väl och som 
förstärker deras inflytande i att definiera miljöfrågan.
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1. Inledning  
I september 2002 ska FN ha en konferens kring globala miljö- och utvecklingsfrågor i 
Johannesburg. Då ska representanter från hela världens regeringar, företag och folkrörelser 
samlas och tala om vår gemensamma miljö. Miljöfrågan har varit ett aktuellt ämne att 
debattera inom vårt samhälle sedan sextiotalet när den evigt citerade Tyst vår av Rachel 
Carson publicerades. Vad är då skillnaden i den diskussion som förs nu och den som fördes 
då? På 60-talet var det lätt att se en konflikt mellan det utvecklade industrisamhället, som 
orsakade miljöproblemen och en god levnadsmiljö. Det uppstod en debatt kring tillväxtens 
gränser. Sedan FN:s konferens i Rio 1992 sätts miljöfrågorna ofta i samband med en hållbar 
utveckling och Agenda 21, vilket innebär att ekonomisk tillväxt och utveckling är möjlig så 
länge den sker inom naturens gränser. Det innebär att de ekologiska ramarna ska sätta gränser 
och vara ständigt närvarande i all ekonomisk politik som förs. När miljön debatteras så är det 
vissa aktörer som deltar i dessa diskussioner och det är vissa frågor som diskuteras. Det som 
bildar dessa gränser är de diskurser som råder och ett exempel på en diskurs är det samtal som 
förs kring miljöfrågor på nationell nivå idag. Inom diskursen råder vissa regler om vad som 
får sägas och vem som får säga det. 
 
Tre aktörer, som är med i diskussionerna kring miljöfrågan i dagens Sverige är industrin, 
miljörörelsen och staten.1 Samtidigt som synen på miljöfrågan har förändrats över tiden så har 
aktörernas roller också transformerats. Den svenska miljörörelsen som till stor del bidragit till 
att föra upp miljöfrågan på dagordningen har tidigare setts som radikal och pådrivande men 
nu har industrin tagit en större roll och ges en betydande vikt i miljöarbetet. Idag minskar 
miljöintresset hos gemene man och deltagandet och medlemsantalet minskar i de svenska 
miljöorganisationerna.2  
 
Miljöfrågan ställs ofta i relation till ekonomi eller ekonomiska termer. Detta på grund av den 
tidigare konflikt som upplevdes mellan tillväxt och miljö. Idag talas ofta om att den konflikten 
är upphävd i och med ett nytt sätt att se på miljöfrågan. Det nya synsättet uppstod först i och 
med begreppet en hållbar utveckling med innebörd att tillväxten skulle hålla sig inom de 
ekologiska ramarna. Idag talas om ett steg längre där tillväxt ses som grunden för miljöhänsyn 
och miljöhänsyn som en ny förutsättning för tillväxt. Detta nya synsätt kallas ekologisk 
modernisering.  
 
Många kritiker menar dock att ekologisk modernisering som teori har bortsett från de globala 
problemen som till exempel klimatfrågan och den globala rättviseproblematik som ses som en 
av de viktiga delarna att hantera för att nå en hållbar utveckling.3   

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att analysera miljödiskursen utifrån de tre aktörerna, 
miljöorganisationen Svenska Naturskyddsföreningens, intresseorganisationen Svenskt 
näringslivs och den svenska statens perspektiv. Jag ämnar studera: 
1. aktörernas syn på den upplevda konflikten mellan miljöhänsyn och ekonomiska 

tillväxtintressen.  
2. aktörernas övergripande syn på hanteringen av miljöfrågan.  
3. skillnaden mellan första generationens miljöproblem som rör allmän miljövård och 

nationella åtgärder och andra generationens miljöproblem som rör globala 

                                                 
1 Uhrwing, 2001. 
2 Galaz, 2001, Lundqvist 2001 
3 Lundqvist 2000, Galaz, 2001 
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hållbarhetsfrågor och globala miljöproblem, som klimatfrågan, inom ramen för fråga 1 
och 2. 

1.3 Avgränsning 
Det är inte möjligt att inom rimlig tid analysera alla aktörer och dokument som rör mitt syfte. 
Den första avgränsningen är att jag endast behandlar svensk miljöpolitik i nutid. Mitt 
empiriska material är producerat från 1997 fram till 2001. Det innebär att detta inte är en 
historisk studie utan mer en inblick i den nuvarande ordningen. Detta får konsekvenser för 
min analys då jag inte kan studera om aktörernas roller har förändrats utan jag kan bara 
jämföra dem mot varandra i nutid. För att förhålla mig till aktörernas historik får jag läsa 
andras analyser och övrig litteratur. 
 
Det finns många aspekter på miljöpolitiken som kan belysas men jag har valt spänningen 
mellan ekonomi, utveckling och miljö. Det här innebär att jag rör vid frågor som till exempel 
teknik för att det ses som ett sätt att lösa miljöproblem och samtidigt öka tillväxten. Likadant 
är lagstiftning och hur man hanterar miljöadministrationen intressant utifrån mitt syfte 
eftersom det kan finnas en skillnad i strategi där administration står gentemot marknad, där 
valet står mellan marknadslösningar på problem eller mer administrativa lösningar som 
reglering enligt lag. I studien analyseras även aspekter som belyser hur ekologisk 
modernisering kommer till uttryck i texterna. Detta betyder inte att endast ekologisk 
modernisering kommer att behandlas utan att det mer kommer att användas som en 
analysbakgrund, ett sätt att hantera miljöproblemen. 
 
Beck betonar i sina teorier om reflexiv modernisering, den subpolitik som bedrivs hos andra 
aktörer och han kritiserar att politik likställs med stat.4 Därför anser jag att det är viktigt att 
lägga tyngd på andra aktörer än staten. Jag har då valt en representant från miljörörelsen som 
tidigare var företrädare för tillväxtkritiken och en från industrin som företrädare för tillväxten. 
Då jag valt endast en aktör från dessa aktörsgrupper går jag miste om en spännvidd som finns, 
både i miljörörelsen och i industrin. Även inom staten finns det skillnader i miljöpolitiken, 
olika partier och individer ser på miljöfrågan och dess lösning på olika sätt. I min analys ser 
jag på staten som en aktör och jag bortser därmed från de variationer som finns inom staten. 
Det leder till att det främst blir socialdemokraternas syn som analyseras eftersom de har varit i 
regeringsställning under den tidsperiod under vilket mitt empiriska material är producerat. 
  

1.3.1 Aktörer och empiriskt material 
För att representera staten har jag valt utredningar och propositioner. Texterna som analyseras 
är, Svenska miljömål- miljöpolitik för ett hållbart Sverige, proposition 1997/1998:145. Det är 
den första propositionen kring miljömålen, som då innebar ett nytt angreppssätt i arbetet med 
miljöfrågorna. Den andra texten är en fortsättning och konkretisering av arbetet med 
miljömålen, utredningen Framtidens miljö –allas vårt ansvar!, SOU 2000:45. Det sista valet 
av dokument är Förslag till svensk klimatstrategi, SOU 2000:23, en utredning som enbart 
hanterar klimatfrågan. Jag har valt dokument som hanterar miljömålen för att undersöka 
statens strategi för att hantera miljöfrågan allmänt i Sverige och syftet med klimatstrategin är 
att studera motsvarande för en fråga som är global till sin karaktär. Jag har valt utredningar 
och propositioner för att de är delar i en demokratisk process för att forma miljöarbetet och 
för att de ofta ses som målstolpar i den svenska miljöpolitiken. 
 

                                                 
4 Beck, 1995, s137ff 
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Företrädaren som jag valt från miljörörelsen är Svenska Naturskyddsföreningen, SNF. Valet 
av just den här organisationen av alla i den svenska miljörörelsen beror dels på dess ålder och 
storlek men även på grund av att jag efter en intressant praktikperiod insåg vilken nära 
kontakt de har med staten och hur mycket av SNF:s praktik som riktar sig direkt mot 
statsapparaten. Föreningen karaktäriseras som resursstark och etablerad och som dominerande 
bland de svenska miljöorganisationerna.5 Jag har alltså valt den organisation som verkar ha 
mest inflytande i den politik som förs. Från SNF har jag valt en allmän text, Steg för steg mot 
hållbarhet, i vilken SNF skriver om deras syn på hållbarhet och hur samhället ska nå dit. Det 
valdes ut för att det verkade vara det mest aktuella dokument som hanterade deras syn på 
miljöpolitiken i allmänhet. I klimatfrågan analyseras SNF:s remissvar på Förslag till svensk 
klimatstrategi. Jag har valt remissvaret för att organisationen direkt svarar på ett 
parlamentariskt producerat dokument. Att svara på ett remissvar innebär ett försök till konkret 
inflytande och att visa sin ståndpunkt i förhållande till utredningens förslag.   
 
Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv, SN bildades 2001 genom en sammanslagning av 
Industriförbundet och Svenska Arbetsgivarföreningen. Organisationen är en företrädare för 
företagarnas intressen och ses liksom SNF som resursstark, etablerad och dominerande på sitt 
område. 6 Det gjorde att den kändes som den självklara representanten för de industriella 
intressena. För att få en bild av SN:s syn på det allmänna miljöarbetet analyserades två 
dokument, publicerade 2001, Hållbar industriutveckling 2025 och Jorden gick inte under - 
vad har vi lärt oss av 30 års miljöpolitik?. Hållbar industriutveckling är en framtidsvision, där 
det även förklaras vad som krävs från politiskt håll för att uppnå den visionen. Jorden gick 
inte under är en tillbakablick där SN historiskt studerar vad som har hänt med miljöproblemen 
och 70-talets domedagsprofetior. Det beskrivs också vilka strategier som varit verkningsfulla 
och gett resultat i miljöarbetet. I klimatfrågan har jag analyserat remissyttrandet över Förslag 
till svensk klimatstrategi. Denna har dåvarande Industriförbundet skrivit tillsammans med 
andra industriintressen. 
 
Vid urval av det empiriska materialet samlade jag ihop flera dokument från aktörerna och 
sedan valde jag ut ett par som verkade relevanta. Först tittade jag på hur de var relevanta 
utifrån mitt syfte, det vill säga att det var dokument som rörde allmän miljöpolitik och 
dokument som var specificerade på klimatpolitik. Mitt andra krav var att de skulle vara 
producerade i nutid eller inte tidigare än senare delen av nittiotalet. Jag försökte välja så 
allmänna dokument som möjligt som verkligen används i praktiken i miljöpolitiken. Det finns 
vissa begränsningar i materialet vilket är vanligt när urvalet är litet. Remissvaren på 
klimatstrategin är ett svar på och en reflektion kring en redan skriven text vilket begränsar den 
andra aktören i vad som kan sägas. Likadant kanske inte dokumenten behandlar alla aspekter 
på miljöpolitiken. Det intressanta är ändå att studera det som behandlas i den vardagliga 
miljöpolitiken och vilka frågor som är legitima att diskutera vid formandet av svensk 
miljöpolitik. Det som utesluts är därför lika intressant som det som verkligen diskuteras i 
dokumenten.  

1.4 Disposition 
Uppsatsen börjar med en historisk tillbakablick med början i sextiotalet fram till nittiotalet på 
hur den svenska miljöpolitiken har utvecklats. Sedan försöker jag skapa en bild av var den 
svenska miljöpolitiken befann sig på 90-talet innan jag går in på teori- och metoddelarna. 
Teoriavsnittet berör mest ekologisk modernisering och dess kritiker för att skapa en ram för 

                                                 
5 Uhrwing 276ff tabell B2 
6 Uhrwing 276ff tabell B2 
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analysen. I metoddelen går jag in på diskursanalys och hur metoden ska användas i min 
analys. De olika aktörerna analyseras för sig i analysdelen för att sedan jämföras och 
diskuteras under diskussion.   

2 Miljöpolitikens utveckling  

2.1 Miljöfrågans väckelse 
I början på 60-talet i Sverige såg man främst på miljöproblemen som tekniska problem som 
kunde lösas med mer teknik och vetenskap. Naturresurserna var oändliga liksom naturens 
förmåga att ta emot föroreningar.7 Allt fler problem uppdagades dock och från mitten av 60-
talet började Sverige bygga upp lagstiftning och administrativa procedurer för att hantera 
miljöproblemen. 8 Naturvårdsverket startades 1967 och mot slutet av 60-talet var den politiska 
strategin reglerande miljövård. 1969 i och med miljöskyddslagen var den principiella idén att 
främja end of pipe- lösningar och att balansera mellan olika intressen utifrån vad som var 
rimligt ur teknisk och ekonomisk synvinkel. Detta uppstädande och reglerande perspektiv 
ledde till samarbete med industrin om vad som var rimligt att göra och konsensus lösningar 
blev strategin för att implementera miljölagstiftningen. Samarbetet skedde främst mellan 
Naturvårdsverket, forskare och industrin.9 Tilltron till att vetenskapen och de tekniska 
framstegen skulle leda till en rening av de industriella utsläppen och reparera skadorna för en 
sedan fortsatt tillväxt fortsatte att vara stark. Det gavs alltså ökade anslag till miljöforskningen 
som byggdes upp till en stor men sektoriserad forskning kring miljö och teknik. 
 
Den svenska miljörörelsen som hade sin begynnelse på 60-talet kritiserade starkt statens 
strategi att bara reparera och åtgärda skador på miljön efter att de redan uppstått. På 70-talet 
blev miljörörelsen stark och krismedvetandet i samhället ökade, liksom rädsla och framtidsoro 
inför den ökande miljöförstöringen, resursutnyttjandet och orättvisorna i den globala 
resursfördelningen. Tillväxttanken var inte längre oomtvistad i och med den debatt kring 
tillväxtens gränser som uppstod kring boken med samma namn, utgiven 1972. De 
utomparlamentariska kritikerna ville ha en radikal samhällsförändring med en anpassning 
efter naturens villkor.10 Miljörörelsen var decentraliserad och organiserade sig kring många 
olika projekt både lokalt och nationellt. Kopplingar mellan internationell solidaritet och 
miljöfrågor utvecklades i Miljöförbundet och blev en viktig del av rörelsen.11  
 
Trots detta höll socialdemokraterna fast vid end of pipe- strategin till mitten av 80-talet då 
arbetet istället började inrikta sig mot mer preventiva åtgärder. Det blev tydligt i 
miljöpropositionen som kom 1988 där det talades om att politiken skulle förebygga 
problemen och vara sektorsöverskridande.12 Produkterna hamnade mer i fokus och 
miljöproblemen upplevdes som mer vitt spridda och diffusa. Livsstil och konsumtionsvanor 
erkändes som en del av problemet. Trots detta sa hade den nya miljöpolitiken under 80-talet 
skakat av sig 70-talets tillväxtkritik och det gjordes inte avkall på tron på tillväxt, välfärd och 
storskalighet.13 Fram till och med 80-talet hade Sverige hunnit utveckla en stor 
miljöforskningssektor och expertisen i hanteringen av miljöfrågan var vitt spridda inom 
statsbyråkratin och stora företag. Trots att det uttalat behövdes bättre samordning och 

                                                 
7 Anshelm, 1995, s167ff 
8 ibid, s37f 
9 Lundqvist, 1998, s234 
10 Anshelm, 1995, s37f  
11 Jamison, 1997, s34 
12 Lundqvist, 1998, s236 
13 Anshelm, 1995, s171ff 
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integration av miljöfrågan så lyckades den svenska miljöpolitiken inte genomföra det i 
praktiken. Det medförde att miljöpolitiken hade lite inflytande på andra politikområden som 
till exempel ekonomi.14  
 
Ovanstående utveckling från 60-talet och framåt medförde att den svenska miljöpolitiken 
utvecklades till en järntriangel där experter, byråkrater och industriella ledare fick dominera 
miljöpolitiken och att det därmed utvecklades en konsensus kring vad som var relevant 
miljökompetens. Detta exkluderade alternativa synsätt och även kompetens som fanns i 
miljöorganisationer.15 Forskningen har främst varit teknisk och naturvetenskaplig med fokus 
på det instrumentala och praktiska. Detta har lämnat mindre utrymme för mjukare 
komponenter av miljöforskning som ryms under beteendevetenskap och samhällsforskning.16  
 
Den svenska miljörörelsen försökte under några decennier, 60-, 70- och 80-talet att väcka 
miljöfrågan och föra in den i samhällsdebatten. Intresset för miljöfrågor ökade bland 
befolkningen och till exempel trädkramarna och säldöden hade stor uppmärksamhet i 
riksmedier och detta tillsammans med debatten kring kärnkraften bidrog till att 
miljöorganisationerna Greenpeace, Svenska Naturskyddsföreningen och WWF hade kraftig 
medlemsökning under slutet av 80-talet.17 Allt eftersom miljöfrågan hade accepterats politiskt 
i samhället som en viktig fråga ändrades miljörörelsens roll och det socialdemokratiska partiet 
började ta kontakt för samarbete med miljörörelsen under 1980-talet.18 Genom att miljöfrågan 
institutionaliserades så fort i det parlamentariska systemet blev det dock svårt för 
miljörörelsen att behålla en egen identitet. Miljöfrågan blev istället en del av de etablerade 
partierna.19 Idag har de svenska miljöorganisationerna problem med sjunkande medlemstal.20 
 
Industrins miljöarbete bestod först i att begränsa punktutsläpp och vara reaktiv allt eftersom 
staten ställde mer krav medan företagen nu arbetar mer förebyggande. Åtgärder för miljön 
sågs tidigare som enbart kostsamma och de nya kraven på företagen upplevdes som hot mot 
deras verksamhet. I det längsta ville industrin införa minsta möjliga miljöhänsyn och deras 
viktiga roll i samhällsutvecklingen och tillväxten gjorde att staten till en början var försiktiga i  
sina krav gentemot näringslivet.  

2.2 Brytpunkten – hållbar utveckling 
FN:s generalförsamling tillsatte 1983 Världskommissionen för miljö och utveckling (WCED) 
med Gro Harlem Bruntland på ordförandeposten. Deltagarna i kommissionen kom från hela 
världen och skulle arbeta fram en handlingsplan för utveckling. I rapporten som publicerades 
1987 och som heter, Our common future eller Vår gemensamma framtid, myntades det sedan 
ofta citerade hållbara utvecklingsbegreppet som sedan dess har citerats om och om igen och är 
inskrivet i bland annat den svenska miljölagstiftningen.21 
 
”En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.”22 
 
                                                 
14 Jamison, 1997, s34 
15 ibid, s22f 
16 ibid, 1997, s18 
17 Boström, 2001, s12 
18 Anshelm, 1995, s70ff 
19 Lundqvist 1998, s235 
20 Galaz, 2001 
21 Miljöbalk (1998:808), 1 kap, 1§ 
22 WCED, 1998, s57 
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Kommissionens huvudbudskap är att tillväxten omgärdas med de villkor som naturen sätter 
och att det krävs rättvisa över världen och generationerna så att alla kan få sina grundläggande 
behov tillgodosedda. Rapporten har kritiserats för oklarhet när det gäller hur den hållbara 
utvecklingen ska förverkligas. Måste det ske genom en omfördelning av naturresurser och 
produktionsresultat mellan fattiga och rika och därmed till priset av stora inskränkningar i den 
industrialiserade världens livsstilar och levnadsstandard? Eller kan det ske genom ytterligare 
teknikutveckling och effektivisering av relationen människa /miljö?23   
 
En del kritiska röster tyckte att Världskommissionens lösning var för enkel, speciellt i tron på 
att den nuvarande ojämlika världsordningen kan förenas med miljöskydd och fattiga länders 
utveckling. Brundtlandrapporten innebar då att debatten kring miljön som något som 
begränsar tillväxten byttes mot ett mer positivt budskap, den bärkraftiga utvecklingen. Enligt 
kritikerna var mottagandet av hållbar utveckling speciellt positivt för det rika skiktet som 
redan tjänar på den nuvarande ordningen. Världens industriledare berömde den vikt som 
Brundtlandrapporten lade vid ekonomisk tillväxt och privat företagsamhet som medel mot 
miljöförstörelsen.24 Brundtlandrapporten togs emot relativt väl av miljörörelsen trots att den 
uteslöt vissa radikalare sätt att se på hållbar utveckling. Om rapportens förslag skulle 
genomföras fullt ut skulle det ske ganska stora förändringar av samhället. Rapporten är därför 
radikal i sig även om den uteslöt radikalare tolkningar av själva begreppet.25 ”Rapporten bör 
ses som ett nytt synsätt och ett nytt handlande”26 skrev en företrädare från Svenska 
Naturskyddsföreningen och en från Greenpeace i förordet till den svenska upplagan. Detta 
antyder två saker. Det första är att den svenska etablerade miljörörelsen ansåg att rapporten 
innebar en positiv brytpunkt och det andra är att det kan ses som en symbolisk handling från 
det politiska systemet att låta miljörörelsen skriva förordet till den svenska utgåvan.  
 
Andra som till exempel forskaren Oluf Langhelle27 anser att Brundtlandrapporten är långt mer 
konsistent än vad dess kritiker velat inse. Rapporten har en etisk färgad definition av hållbar 
utveckling som rättvisa nationellt, globalt och mellan generationer och den framhåller en 
lösning på miljö- och utvecklingsproblematiken. Den framhåller att det krävs åtgärder för 
fysisk bärkraft, rättvisa mellan generationer och global solidaritet. Kommissionen förespråkar 
att tillväxtens inriktning drivs mot större energi- och resurseffektiviseringar och en starkare 
omfördelning mellan och inom länder. Kommissionens stora bedrift är enligt Langhelle att 
den sammanför fysisk bärkraft, rättvisa mellan generationer och rättvisa globalt sett i nuet. 
Kommissionen har en stark styrningsoptimism där samhällets utveckling med hjälp av teknik, 
social organisering och politisk vilja kan styras.28  
 
FN-konferensen kring miljö och utveckling 1992 i Rio de Janeiro fortsatte sedan att arbeta 
vidare med en hållbar utveckling i en agenda för det 21 århundradet, Agenda 21. 149 länder 
skrev på Riodeklarationen och anslöt sig då till att arbeta för en hållbar utveckling. Agenda 21 
innebar en global handlingsplan för en hållbar utveckling och olika nationella och lokala 
Agenda 21 har utarbetats efter 1992 i världens länder.29  
                                                 
23 Lundqvist, 2000 
24 Nyberg, 1998, s55f 
25 Connely et al, 1999, s203 
26 WCED, 1988, s 6, Förordet i boken är tillagt för den svenska versionen och är skrivet av Mats Segnestam, 
Svenska naturskyddsföreningen och Bertil Hägerhäll, Greenpeace.  
27 Läs mer om Langhelles kritik under rubrik 3.2, En del av hållbarhetsbegreppet saknas i ekologisk 
modernisering.  
28 Lundqvist, 2000 som referar till Oluf Langhelles avhandling, Fra idéer till politikk: Baerekraftig utvikling – 
svada eller rettesnor for samfunnsutviklingen, Universitet i Olso. 
29 Dimbleby, 2001, s30 
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Den största vikten i Agenda 21 läggs på lokal nivå. Eftersom så många av de problem och 
lösningar som behandlas i Agenda 21 har sina rötter i lokal verksamhet, kommer de lokala 
myndigheternas deltagande och samarbete att bli en avgörande faktor för förverkligandet av 
målen. De lokala myndigheterna bygger upp, driver och underhåller den ekonomiska, sociala 
och miljömässiga infrastrukturen, övervakar planeringsprocesser, fastställer miljöpolitik och 
regler på lokal nivå och medverkar vid genomförande av nationell och subnationell 
miljöpolitik. Som den styrelseform som ligger närmast människorna, spelar den en central roll 
för att upplysa och aktivera allmänheten samt svara mot allmänhetens krav när det gäller att 
främja en hållbar utveckling.30 
 
I och med Rio- konferensen skedde en förflyttning i fokus. Mycket av Agenda 21-texten är en 
hyllning till den fria marknaden och baseras på den fria marknadens ideal. Detta kan ses som 
bevarande av den rådande ordningen och ett fortsatt starkt inflytande av i-länderna.31  
Det finns också en skillnad i begreppen utveckling och tillväxt, där utveckling främst handlar 
om att fattiga länder ska moderniseras och där tillväxt främst handlar om de rika ländernas 
ekonomi. I Bruntland låg fokus på utvecklingsfrågor globalt sett medan i Rio handlade det 
mer om hur industrialiserade länder kan uppnå miljöhänsyn i kombination med en ökad 
tillväxt genom framväxt av ny teknik. 
 
Miljörörelsen fick vara en del av konferensen men hade inte stort inflytande på resultatet 
vilket har lett till att processen fått legitimitet utan att miljörörelsen hade något verkligt 
inflytande, vilket kan ses som att de var de stora förlorarna. 32  

2.3 Svårigheter inom svensk miljöpolitik och utmaningarna på 90-talet 
Den end of pipe- kompetens som tidigt integrerades i den svenska industrin har tenderat att 
dominera både teori och praktik efter det. Därför begränsas försöken att gör Sverige hållbart 
på 90-talet av den första vågen med miljöpolitik på 60- och 70-talet. På grund av energi- och 
kärnkraftsdebatten på 70-talet så har en stor kunskapsutveckling skett på energisidan men 
sedan dess har den sektorsspecifika kompetensen inte kunnat omvandlas till mer generell 
expertis eller till ett intresse från industrin att förebygga utsläpp, renare teknologi eller hållbar 
utveckling. Detta har medfört att de nya perspektiven på miljöpolitiken som uppstått efter 
hand har haft lite inverkan på ekonomisk politik. Diskussioner om miljöfrågan har haft svårt 
att överskrida sin sektor till bredare diskussioner om industri och ekonomisk utveckling. Den 
svenska industrin med trä och stål bygger också till stor del på att exploatera naturresurser och 
därför har det varit svårt att omstrukturera industrin och även svårt att få in miljöhänsyn i de 
traditionella formerna av ekonomisk aktivitet.33 Den miljöexpertis som snabbt byggdes upp i 
Sverige på 60-talet har sedan dess varit specialiserad och haft svårt att ta in andra områden av 
vetenskap och teknologi. Svensk miljöpolitik har karaktäriserats av traditionell planering och 
centraliserade och företagsstyrda beslut, där det har varit svårt för andra att ta del i 
processen.34 
 
Retoriken i miljöpolitiken talar om nödvändigheten av en hållbar utveckling men den 
praktiska politiken visar på att handlingen mest följer de invanda banor som enligt ovan tidigt 
stakades ut. Då avreglering som ekonomisk och politisk strategi fortsätter att vinna mark har 

                                                 
30 http://www.mls.miljo.gu.se/agenda21.htm (20020521) 
31 Connely, 1999, s205 
32 ibid, s208 
33 Jamison, 1997, s40 
34 ibid, s41 
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den hållbara utvecklingen översatts till affärsspråket. Politikerna får räkna kostnadseffektivitet 
och ansvaret för genomförandet blir överskjutet på den privata sektorn. Där försöker man att 
inkludera miljöhänsyn i den vanliga verksamheten helst utan att genomföra några större 
förändringar. Vid utvärderingar av hur olika projekt har fungerat så översätts miljön till 
pengar och statistik. Tron på vetenskaplig och teknisk utveckling, på tekniska lösningar och 
på teknisk rationalitet kvarstår. Den konkreta handlingen tenderar till att inte vara lika grön 
som retoriken men det är fel att säga att ingenting har hänt. Det är snarare glappet mellan 
handling och retorik som har ökat.35  
 
Enligt forskaren Lennart Lundqvist har själva innehållet i miljöpolitiken gått från att städa upp 
och lagstifta till en mer integrerad och förebyggande syn på miljöproblemen som ska röra alla 
nivåer och alla sektorer i miljöarbetet. Trots detta är miljöadministration fortfarande till 
största delen uppbyggd och organiserad sektorsvis med ett litet miljödepartement, ett 
specialiserat naturvårdsverk och regionala och lokala enheter, som har administration och en 
del implementerande makt fast med lite resurser. Detta gör att intentionerna med politiken 
inte genomdrivs, eftersom den här organisationen inte klarar av att helt ta tillvara 
miljöintressena speciellt gentemot ekonomiska intressen. Dennispaketet, Öresundsbron och 
Hallandsåsen är exempel på projekt som varit tveksamma ur miljösynpunkt och trots att 
miljökonsekvensbeskrivningar användes i planeringsprocesserna framlades inga konkreta 
bevis på att projekten kunde accepteras ur miljösynpunkt. Det verkar vara de ekonomiska 
intressenas makt snarare än kunskapen som spelar in och bestämmer miljöpolitikens öde. 36 
 
Tillväxt, arbetslöshet och underskott i stadsbudgeten har under hela 90-talet karaktäriserat 
politiken i Sverige och miljöintresset hos både befolkningen och politikerna har en tendens till 
att följa upp och nedgångar i ekonomin. Fram till den ekonomiska nedgången i början av 90-
talet var Sverige ett av de länder som låg långt fram i hanteringen av miljöfrågor men efter det 
har landet halkat efter. Den strategi med samarbete och konsensus mellan industri, experter 
och politiker som etablerades tidigt har fortsatt, senast vid införandet av 
återvinningssystemen. Strategin är speciellt problematisk när det gäller den andra 
generationens miljöproblem som klimatfrågan och ekologisk hållbarhet eftersom det mer 
aktivt berör fler aktörer, som till exempel medborgare och andra länder. Detta kopplat med 
den ekonomiska nedgången har ansträngt den svenska miljöadministrativa organisationen. 
Efter budgetnedskärningar på alla ansvarsnivåer har det centrala styret tagit greppet om 
frågorna. Inom regeringen tillsattes 1996 en utredning för ekologisk hållbar utveckling. Denna 
kom fram till att målstyrning med nationella miljökvalitetsmål skulle karaktärisera det nya 
miljöarbetet.37 
 
Det sker både en decentralisering och en centralisering inom miljöpolitiken. 
Decentraliseringen karaktäriseras av att kommunerna och företagen ska sköta en stor del av 
miljöarbetet. Samtidigt har mycket av den lagstiftande makten flyttats upp till EU-nivå och 
regeringen vill ha ökad kontroll över det miljöarbete som sker på lokal nivå. Ansvaret för 
implementeringen av miljöpolitiken ligger på en decentraliserad nivå medan styrningen till 
stor del kommer uppifrån.38 
 
Under 90-talet började ekologisk modernisering som praktik att vinna mark i Sverige vilket 
karaktäriserar den miljöpolitik som nu förs. Skiljelinjen går tydligt vid 90-talets mitt då det 
                                                 
35 Jamison, 1998, s1 
36 Lundqvist, 1998, s246f 
37 ibid, s248 
38 ibid, s250 
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började talas om en hållbar utveckling istället för miljöhänsyn.39 Miljöpolitik som 
karaktäriserades av ekologisk modernisering började framträda i början på 80-talet i 
västerländska länder och internationella organisationer. 1984 var ekologisk modernisering 
ansett som ett lovande alternativ till lösningen av miljöproblematiken och efter Brundtland 
1987 och Rio 1992 var synsättet dominerande i politiken kring ekologiska frågor.40 Vad är då 
ekologisk modernisering? 

3 Teoretiskt perspektiv 

3.1 Ekologisk modernisering 
Ekologisk modernisering som begrepp kan delas upp i två delar. Dels är det ett teoretiskt 
angreppssätt på miljöpolitiken och dels så är det ett sätt att praktiskt hantera miljöfrågor, en 
miljöpolitisk strategi. Avsnittet innehåller både ekologisk modernisering som teori och även 
lite om hur miljöpolitiken har karaktäriserats av det i praktiken.  
 
Joseph Huber och Martin Jänicke var en av de första som började använda begreppet 
ekologisk modernisering och lade vid mitten av 80-talet fram sin teori att 
superindustrialisering skulle innebära att moderna industrinationer skulle få bukt med 
miljöproblemen.41 
 
Den största poängen med ekologisk modernisering i teorin är att den upplöser synen på de 
motsättningar mellan ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn som präglade den tidigare 
industrimoderniteten. Förändringen innebär en föreställning om att miljöhänsynen har 
institutionaliserats i samhället på ett sådant sätt att det i framtiden inte bara handlar om denna 
anpassning och försiktighet utan att hänsyn kan utgöra själva drivkraften för ekonomisk 
utveckling och modernisering.42 Miljöhänsynen ska alltså driva vidare moderniseringen och 
öka tillväxten genom satsningar på ny grön teknologi och flexibla ekonomiska instrument 
som driver forskning och utveckling inom företag framåt mot effektivare varor och processer. 
Det handlar alltså om att göra tillväxten grön. Ekologisk modernisering kräver då inga 
omvälvande samhällsförändringar utan utvecklas ur de institutionella och sociala praktiker 
som redan finns i samhället. Den förändring som krävs är att varje sektor i samhället tar till 
sig miljöhänsynen. Miljön ska inte som tidigare behandlas separat utan integreras i den 
vardagliga politiken. Ekologisk modernisering som teori innebär även en förändring av 
styrning mot marknaden från staten, där statens roll blir att förenkla för marknaden att lösa 
problemen på ett effektivt sätt. 43 Styrningen ska karaktäriseras av flexibla ekonomiska 
instrument, vilket främst är ekonomiska och informativa styrmedel till skillnad från lagliga 
och administrativa, vilket kan ses som en del av den avreglering som sker över världen där 
statens roll inskränks och marknadstilltron ökar. Genom att miljöhänsynen integreras i all 
politik uppstår enligt företrädarna konsensus mellan olika samhällsintressen och det uppstår 
en win-win lösning. Begreppet win-win innebär att intressen som tidigare setts som 
motstående kan förenas i en gemensam strävan. I det här fallet har win-win uppstått genom en 
anpassning av miljöfrågan till rådande ekonomiska strukturer och att ekologisk balans kan 
förenas med ekonomisk tillväxt. Då det kan ses som en kompromiss mellan tillväxt- och 
miljöintressena framstår ekologisk modernisering som ett attraktivt förslag då det förenar 

                                                 
39 Lundqvist, 2000, s2 
40 Hajer, 1996, s249 
41 ibid, s249 
42 Linderström, 2001, s6 
43 bla Lundqvist1998, Mol 2001, Hajer 1995, m fl 
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motsättningar. Se tabell 1 som visar en jämförelse med tidigare miljöpolitik och ger en 
översikt över de olika aspekterna av ekologisk modernisering.  
 
Tabell 1. Jämförelse mellan traditionell miljöpolitik och ekologisk moderniserad miljöpolitik44 

Karaktärsdrag Traditionell miljöpolitik Ekologiskt moderniserad miljöpolitik 
Socialt problem konflikt, noll-summe spel konsensus, positiv-summe spel 

Ekonomiskt problem justering av tillväxt göra tillväxten grön 

Politiska principer reagera/ åtgärda förutse/ förebygga 

Styrmedel lagliga, administrativa ekonomiska, informativa 

Administration delad integrerad 

Vetenskapens roll upptäcka problem,  problemlösande, 
 orsak- verkan analyser eko-teknologi främjande  
 
Hur skedde då förändringen mot ekologisk modernisering? Enligt Beck och Eder45 så innebar 
miljöfrågans framväxt och det ökade riskmedvetandet i samhället, att det uppstod en ny 
konfliktdimension där många av grunderna i det moderna industrisamhället destabiliserades, 
till exempel rationalitet, framsteg, teknisk utveckling, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och 
materiell välfärd. Miljöfrågan hotar det politiska systemets legitimitet på grund av att 
konflikterna rör vid själva fundamenten i samhället och att miljöfrågan dessutom innebär en 
svårhanterlig risk för politik och vetenskap. Detta skulle enligt Eder komma att leda till en ny 
politisk diskurs där dessa motsättningar upphävs och som leder till nya sätt att tala om och 
förstå miljön som på nytt kan legitimera den förda politiken.46 Denna konflikt kan enligt Beck 
inte intolkas i de vanliga motsättningarna mellan arbete och kapital, vilket innebär att det 
finns möjlighet för nya aktörer att träda in på den politiska arenan genom så kallad subpolitik 
som bedrivs i till exempel olika intresseorganisationer. Beck bryter i begreppet subpolitik med 
likställandet mellan politik och stat. Han för fram subpolitiken som en ny möjlighet att 
bedriva politik utanför de traditionella arenorna och aktörerna.47 Både Eder och Beck hyste 
tilltro till att miljörörelsen kan finna inflytande då traditionella intressen som näringsliv och 
fack blir utmanade i den nya konfliktdimensionen och därmed tvingade att ta till sig 
miljöhänsynen.48  
 
Enligt Hajer som har studerat den ekologiska moderniseringens framväxt i främst 
Storbritannien och Holland har den nya diskursen en industrimodernistisk inriktning med 
teknokratiska lösningar och ett ekonomiskt synsätt på miljön.49 Trots de nya möjligheterna för 
miljörörelsen att inverka på diskursen, så har ändå de traditionella industrimodernistiska 
aktörerna haft störst möjlighet att inverka på den nya diskursen. Hajer menar att ekologisk 
modernisering bygger på ett språk som sätter miljön i samband med pengar som ett sätt att 
hantera problemen. Genom att ekologisk modernisering är baserad på ett erkännande av 
miljöproblemen bringar det ett slut på motsättningar i debatten mellan miljörörelsen och 
staten. Miljörörelsen integreras i politiken.50 Miljörörelsens motdiskurs hade visst inflytande 
speciellt genom att väcka miljöfrågan men omdanandet av politiken blev inte så radikal som 
till exempel Beck och Eder enligt ovan hade förhoppningar om. De frågor som miljörörelsen 
                                                 
44 Lundqvist, 1999, s22, min översättning 
45 Såsom det beskrivs av Linderström, 2001, s18f. 
46 Linderström, 2001, s20 
47 Beck, 1995, s137ff 
48 Linderström, 2001, s20 
49 Hajer, 1995, s25ff 
50 ibid, s25ff 
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tidigare förknippade med miljöfrågan marginaliserades till stor del i och med ekologisk 
modernisering.  
 
Ekologisk modernisering framstår som den politiska och ideologiska reaktionen på de nya 
konflikter som uppstod enligt Beck och Eder. Detta utgör en diskursiv förändring som 
möjliggör ideologisk och politisk legitimitet för industrisamhällets aktörer och för en fortsatt 
modernisering och tillväxt.  
 
Miljörörelsens tidigare kritiska roll att reflektera över det moderna samhället och dess riktning 
och konsekvenser kunde inte upprätthållas när den tog till sig argument enligt ekologisk 
modernisering. Hajers argument för detta är att miljörörelsen strategiskt valde att argumentera 
på ett mer realistiskt och professionellt sätt gentemot staten. Detta hände för att den 
tilltagande ekologiska moderniseringen begränsade vad som var meningsfullt att yttra inom 
diskursen. När alla kom överens om nödvändigheten att hantera miljökrisen blev det svårare 
för miljöorganisationer att vara den som definierar problem och att diskutera miljö och 
utveckling på deras villkor.51 

3.2 En del av hållbarhetsbegreppet saknas i ekologisk modernisering 
Ekologisk modernisering kritiseras från forskarhåll men inte ännu från miljörörelsen enligt 
Galaz och Thorsell som skrivit en artikel om ekologisk modernisering i Svenska 
Naturskyddsföreningens tidning, Sveriges Natur. Kritiker som Anthony Giddens, John 
Dryzek och Oluf Langhelle menar att teorin är alltför fokuserad kring näringslivets behov i 
industrialiserade länder. Enligt dessa kritiker, som dem framställs i artikeln, har ekologisk 
modernisering inneburit att hållbarhetsproblem som förknippas med social rättvisa inom och 
mellan generationer hamnat i skymundan. Denna nyckelkomponent ifrån Brundtlandrapporten 
har alltså fallit bort i det nya sättet att se på hållbar utveckling. Fokus har lagts på nationella 
miljöproblem medan internationella problem, frihandelns konsekvenser och globala risker 
som växthuseffekten inte behandlas med någon större möda. De tekniska frågorna, 
miljöledningssystemen och hur staten kan gynna framväxten av miljövänlig teknik tränger ut 
frågor om etik och social rättvisa. Det är dessutom ett starkt centraliserat sätt att föra 
miljöpolitik vilket innebär att medborgarnas roll i att definiera miljöpolitiken inte får plats.52 
 
Som exempel för att undersöka om kritiken gäller svensk miljöpolitik har Galaz och Thorsell 
undersökt processen kring kretsloppsmiljarden och de lokala investeringsprogrammen, totalt 
14,6 miljarder kronor som Hållbara Sverige fick av riksdagen 1997-1998. Kritik för en 
centraliserad process med dålig insyn har framkommit både från riksrevisionsverket, 
riksdagens revisorer samt i en rapport av Per Kågesson och Ann-Marie Lidmark. Processen 
har enligt dessa varit starkt centraliserad där det på riksnivå har bestämts vad kommunerna 
ska använda pengarna till. Enligt Umeåforskaren Katarina Eckerberg har investeringarna 
uteslutande riktats mot satsningar i infrastruktur där vinnarna av naturliga skäl främst är 
näringslivet.53 De som riktar in sig på andra aspekter på miljöpolitiken än tekniska lösningar 
blir förlorarna, till exempel solidaritetsgrupper. Galaz och Thorsell avslutar artkeln med kritik 
mot miljörörelsen som inte har förstått att kritisera den ekologiska moderniseringen och 
därför tappar engagemang till andra samhällskritiska grupper.54 

                                                 
51 ibid, s102f 
52 Galaz, 2001 
53 ibid, referens till Katarina Eckerbergs arbetspapper. Även Lundqvist, 1998, s250 skriver om att de lokala 
investeringsprogrammen visade på en strävan mot politisk centralisering. Villkoren för bidragen och kraven på 
de som fick stöd bestämdes centralt av regeringen.  
54 ibid 
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Även Lennart J Lundqvist försöker i en artikel sammanfatta de kritikpunkter som framträtt 
gentemot ekologisk modernisering. Han utgår främst från Oluf Langhelles avhandling Fra 
idéer til politikk: Baerekraftig utvikling – svada eller rattesnor for samfunnsutviklingen?, som 
har utgivits vid universitet i Oslo, 2000. Enligt Langhelle finns det en grundläggande skillnad 
mellan Brundtlandskommissionens hållbarhetsbegrepp och ekologisk modernisering. 
Ekologisk modernisering liknar mer den nyliberala synen på styrning där naturen ska styras 
med hjälp av teknik medan samhället och människan lämnas mer fri från styrning. Däremot 
närmar sig Brundtlandrapportens syn ekocentrismen där naturen ses som ostyrbar och 
oberäknelig medan människan och samhället går och därmed bör styras.55 
 
Just den tekniska aspekten på styrning och utveckling i ekologisk modernisering lämnar 
fattiga länder utanför. Genom vidare industrialisering kan kanske ett västerländsk, 
högteknologiskt land nå ekonomisk utveckling och en god miljö genom utveckling av 
resurssnål och grön teknologi. Det som är bra för tillväxten i ett industrialiserat land behöver 
dock inte vara bra för ett land i tredje världen. Det har redan konstaterats många gånger att om 
utvecklingsländer ska upp till västs nivå när det gäller bilar, köttkonsumtion eller toapapper 
skulle världens resurser ta slut omedelbart eller i alla fall inskränka stort på andra 
användningsområden för åkermark och skogsindustri och radikalt förminska resursbasen. 
Utveckling utan fördelning kommer aldrig leda till rättvisa. 

3.3 Diskursanalys som teori  
För att få syn på dessa förändringar i diskussionen kring miljöfrågorna, som övergången till 
ekologisk modernisering är ett uttryck för, så ser jag diskursanalys som ett hjälpmedel som 
kastar ljus över de olika aktörernas ståndpunkter i diskursen. I uppsatsen har jag gjort valet att 
ha ekologisk modernisering som teoretisk ram och diskursanalys som metod. Vanligtvis så 
skiljs inte diskursanalysen ut som en metod skild från sin teoretiska grund. I bland annat 
Winther Jörgensens bok framställs diskursanalys som en paketlösning som inte kan skiljas 
från sin teoretiska och metodologiska grund. Som diskursanalytiker måste man alltså 
acceptera de grundläggande premisser som ligger till grund för metoden. Metodiken bygger 
på en socialkonstruktionistisk syn, det vill säga att kunskap inte kan ses som fristående från 
den historia och kultur som vi är en del av. Det innebär att vår världssyn upprätthålls i sociala 
processer vilket leder till en speciell sorts handling som äger legitimitet och som i sin tur 
upprätthåller den existerande världsbilden.56 Min mening är dock inte att skilja på 
diskursanalysens metod och teori. Jag anser att genom att se på ekologisk modernisering som 
en diskurs och genom att ekologisk modernisering framställs i uppsatsen som att den utgör en 
ram för vad som får sägas och vilka som har makt att delta så finns det ingen konflikt mellan 
min teori och diskursteorin. Därför väljer jag att inte närmare diskutera diskursanalysens 
teoretiska delar utan går direkt in på hur diskursanalys kan användas som metod för att 
resonera kring och förstå förhållandet mellan miljöproblemen och utvecklingen i samhället. 
Jag anser det vara relevant att använda diskursanalys eftersom jag ser på aktörernas utsagor 
som en del av en diskurs och placerar därmed in dem i ett specifikt mönster, en specifik 
samtalsordning som bringar ordning i förhållandet mellan exempelvis ekonomisk utveckling 
och förmågan till att ta miljöhänsyn. De olika aktörerna försöker utarbeta sina egna 
argumentativa strategier inom denna större ram som ekologisk modernisering utgör och finner 
egna tolkningar av hur detta förhållande mellan exempelvis ekonomisk utveckling och 
miljöhänsyn kan förstås och hanteras. 

                                                 
55 Lundqvist, 2001 
56 Winter- Jörgensen, 1999, s11f 
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Diskursanalysens användbarhet vid analys av miljöpolitik och miljöfrågor har påvisats av 
Hedrén och Linderström som tidigare använt diskursanalysen i sina avhandlingar. 
Diskursanalys passar även ihop med ekologisk modernisering där till exempel Hajer skrivit 
kring ekologisk modernisering och diskurs.  
 
Diskurs brukar definieras som ett sätt att prata och handla som ger en viss förståelse för 
omvärlden. I diskursen äger vissa handlingar och åsikter legitimitet medan det också råder 
förbud och uteslutningsmekanismer, vilket rör vid maktstrukturer i samhället. Vilka har rätt 
att uttrycka en åsikt och vilka tas med i beslutsfattande? Att se något som en diskurs har två 
poänger i den här uppsatsen. Dels är diskursen något som ramar in och begränsar vår 
upplevelse av verkligheten och dels är det ett analysverktyg för forskaren. Den diskurs som 
finns i verkligheten och som alltså begränsar det som faktiskt diskuteras träder inte fram 
förrän forskaren gör en egen analysram, en diskurs som verkligheten kan analyseras igenom. 
 
Diskursen konstituerar sociala handlingar men enligt Fairclough så är förhållandet mellan 
samhällets sociala praktiker och diskursen mer komplext genom hans syn på dialektik mellan 
diskurs och praktik, där diskursen är både konstituerande och konstituerad. Det innebär att 
diskursen bara är en del av samhällets praktiker och diskursen påverkar samhället liksom de 
andra praktikerna och diskursen påverkas i sin tur av samhället. 

4 Diskursanalys som metod 

4.2 Kritisk diskursanalys 
Diskursanalys är inte en enda ansats utan det finns flera sätt att definiera och analysera 
diskurser varav Foucault var en av de första och största. I min analys tänker jag använda mig 
av ett diskursanalytiskt angreppssätt främst hämtat från Fairclough i form av kritisk 
diskursanalys. Diskurs kan enligt Fairclough ses som två olika saker: 
• Språkbruk som politisk och ideologisk praktik som till exempel en text eller ett tal. 
• Ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv till exempel 

miljödiskurs eller feministisk diskurs. En sådan diskurs kan skiljas från andra diskurser 57 
 
De två olika diskursbegreppen kan eventuellt leda till en begreppsförvirring och för att 
förhindra det använder jag text för begreppet diskurs i form av text och med begreppet diskurs 
menas alltså den andra definitionen. Här är det miljödiskursen som analyseras men även andra 
diskursbegrepp kan uppstå vid diskursanalysen.  
 
Varje fall av språkanvändning är en kommunikativ händelse och den har tre dimensioner som 
utgör Faircloughs modell. Den är: en text, som innebär att diskursen manifesteras i texter, en 
diskursiv praktik, som innebär att aktörer är involverade i produktion, konsumtion och 
tolkning av texter genom vissa förutsättningar samt en politisk och ideologisk praktik, som 
innebär den vidare samhällskontext som texten formas av och som texten påverkar. I den 
politiska och ideologiska praktiken ses maktförhållanden som en viktig aspekt av diskursen då 
makten påverkar hur de diskursiva förutsättningarna formas.58 Detta ger en analytisk ram som 
visar dialektiken mellan texten och den politiska och ideologiska praktiken. Denna 
övergripande samhällspraktik påverkas alltså av andra praktiker än den diskursiva. Den genre 

                                                 
57 ibid , s72 
58 Fairclough, 1992, s72, Här har jag valt att använda Linderströms översättning av Social practise som är 
politisk och ideologisk praktik.  
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som texten tillhör kan i detta fall vara en statlig utredning, vilket är viktigt för den politiska 
och ideologiska praktiken och har även betydelse för hur den används och läses. De 
remissinstanser som svarar på en utredning läser den med tanke på hur den förhåller sig till 
deras egen syn på mål och medel. När en text på detta sätt bygger på en annan text, kallas det 
för intertextualitet.59 Det gör det möjligt för diskursen att förändras men den begränsas också 
av maktrelationer som ger ojämna förutsättningar för olika aktörer att påverka.   
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4.3 Användning av diskursanalys  
Då är frågan hur jag ska använda mig av diskursanalys i just den här studien. Jag har valt 
diskursanalys för att det är en metod som försöker gå bakom texten för att komma åt 
ideologier och maktrelationer. Enligt Linderström så är Faircloughs analysmodell bra för att 
den kan användas för att förklara och analysera till exempel hur sociala förhållanden 
reproduceras, hur makt och ideologi samspelar och kommer till uttryck, hur subjekt och 
aktörspositioner konstrueras samt hur intressemotsättningar och motsatsförhållanden är 
sammanvävda med symbolsystem.65 Jag förväntar mig att diskursanalysen ska ge mig insikter 
i hur de olika aktörernas praktik i texter speglar hur miljöfrågan idag hanteras i samhället. Det 
finns ett förhållande mellan text och samhälle som kan avläsas i texten och därför måste det i 
analysen medtagas förbindelser mellan texten och den politiska och ideologiska praktiken, det 
vill säga det krävs både textanalys och social analys. I denna analys kommer texterna att 
analyseras och i viss mån kommer den diskursiva praktik som texterna är en del av att 
kartläggas. Det kommer inte att finnas möjlighet att specifikt analysera den politiska och 
ideologiska praktiken utanför texterna men väl reflektera över den och hur det diskursiva 
förhållandet mellan text och praktik i just det här fallet kan se ut. För att få en bild av 
aktörernas politiska och ideologiska praktik som texterna är en del av kommer jag att utgå 
från litteratur kring de olika aktörerna och miljöfrågans hantering. 
 
Fairclough gör en mer lingvistisk studie av texten och hur textens egenskaper upprätthåller 
diskursiva praktiker. Min textanalys kommer mer att utgå från den teoretiska ram som jag 
ställt upp och studera innehållet i de olika texterna och hur argumentationen varierar. 
Analysen innebär att tränga bakom det som står och upptäcka vad som tagits för givet men 
också att se vad texten egentligen betyder. Vilken världsbild ligger bakom ett speciellt 
antagande? Johan Hedrén ställer i sin diskursanalys av den svenska miljöpolitiken olika frågor 
till texten: Vad är det som sägs?, Vad sägs genom det som sägs?, Var är det som inte sägs 
men som förutsätts?66 Frågorna tycker jag speglar intentionen att komma bakom texten och är 
lämpliga att tänka på vid analysen av texterna. 
 
Förutom att få insikt i de olika aktörernas praktik och ideologi är jag intresserad av att se 
möjligheter till förändring i texterna. Finns det vissa delar som det inte råder konsensus om 
utan där konflikten finns kvar? Laclau och Mouffe anser just att sociala fenomen aldrig blir 
färdiga i sin mening utan att det alltid råder en kamp kring definitioner av samhället. Deras 
diskursteori menar att diskursanalytikerns roll är att studera kampen för entydighet. 67 Enligt 
denna teori uppfattas diskursen som en fixering av betydelse inom en speciell domän.68 
Genom att etablera tecknen i vissa förhållanden till varandra så utesluts andra sätt att se på 
dessa tecken, det vill säga diskurs ses som en reducering av möjligheter. En diskurs 
konstituerar sig kring det den utesluter. Om Laclau och Mouffe analyserar hur olika begrepp 
förhåller sig till varandra kommer jag mer att analysera hur hanteringen av miljöfrågorna och 
lösningarna på problemen framställs och i vilka det råder konsensus och vilka det fortfarande 
framstår som konflikt. Texten bär alltid spår av konflikter och motsättningar i samhället. När 
jag studerar texten ska jag se diskursen som både ett resultat av maktförhållanden mellan 
aktörer och som det fält inom vilket strider och konflikter utkämpas vilka förändrar och 
reproducerar dessa förhållanden. Texten är den instans i vilken den diskursiva praktiken 
framställer diskursen.  
 
                                                 
65 Linderström, 2001,  s27 
66 Hedrén, 1994, s42 
67 Winter Jörgensen, 2000, s31 
68 ibid, s33f 
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Analysens tre aspekter: 
• En innehållslig analys utifrån ekologisk modernisering som teori 
• Analys av konsensus/ konflikt inom diskursen 
• Analys av förändring av diskursen 
 
Min analys kommer att börja i att kartlägga de diskurser som texterna bygger på. Det behöver 
inte råda motsättningar mellan de olika diskurserna utan det är för att göra analysen enklare. 
Analysen kommer sedan att utgå från dessa diskurser och se hur dessa uttrycks i texten genom 
den diskursiva praktiken.   
 
Eftersom det ligger en svårighet i att se de strukturer man själv är en del av är det viktigt att 
vid en diskursanalys ta ställning till hur man som forskare förhåller sig till diskursen. Frågan 
är om man som forskare kan frigöra sig från diskursen som man ska analysera. Det råder 
delade meningar i frågan, till exempel anser Foucault att man aldrig kan skilja sig från 
diskursen.69 Min åsikt sammanfaller mer med Johan Hedréns synsätt, det vill säga att man 
som forskare inte helt kan skilja sig från diskursen men man kan ställa sig i dess utkant och 
därifrån försöka att reflektera kritiskt.70 Det är viktigt att i en diskursanalys inte bara leta efter 
det som stödjer sin egen bild, så man får försöka gå utanför sina förväntningar och sätta 
parentes kring sin förförståelse. 
 
Analysens fyra steg: 
• Kartlägga diskurserna för alla aktörer  
• För en aktör i taget reflektera kring texternas diskursiva praktik 
• För en aktör i taget analysera texterna utifrån de diskurser som ställts upp. 
• För en aktör i taget reflektera kring aktörernas politiska och idelogiska praktik som 

texterna är en del av och de konsekvenser som texterna ger ideologiskt. 

5. Analysen  

5.1 Analysen av texten 
Analysen av den diskursiva praktiken kan göras genom en kartläggning av de olika diskurser 
som kan ses i texterna. Enligt syftet med min undersökning och genom studie av texterna har 
jag kommit fram till att det främst är fyra olika diskurser som texterna bygger på. De 
diskurser rör sig kring olika frågor som berörs i texterna men det finns en skillnad mellan 
olika aktörer i vikten av frågan och hur den ska hanteras. Den första diskursen är en 
tillväxtdiskurs. Inom ramarna för den här diskursen diskuteras den ekonomiska tillväxten som 
ett prioriterat mål i samhället och där åtgärder för miljön måste sättas i samband med 
konsekvenser för tillväxten. Det andra är en marknadsdiskurs där det är tydligt att vårt 
ekonomiska system ska karaktäriseras av en marknadsekonomi och miljön blir en del i detta 
system genom att få ett rättmätigt pris. Den tredje rör administrationsdiskursen. Den handlar 
om miljöfrågans hantering inom det administrativa systemet. Här diskuteras vikten av 
sektorsintegration och helhetssyn men även den roll som politiker och lagstiftning ska spela i 
miljöpolitiken. Administrationen kan ses som det som sköter avvägningen mellan ekonomi 
och miljö när inte marknaden gör det. Den fjärde punkten är teknikdiskursen där teknikens roll 
diskuteras.  
 
• Tillväxtdiskurs 
                                                 
69 Foucault, 1993, s56 
70 Hedrén, 1994, s13 
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• Marknadsdiskurs 
• Administrationsdiskurs 
• Teknikdiskurs  
 
Inom den diskursiva praktiken förverkligas de olika diskurserna textuellt utifrån aktörernas 
perspektiv och andra sociala praktiker. Hur den diskursiva praktiken förverkligas i texterna 
analyseras nedan. 

5.2 Staten 
Texterna som analyseras från staten är Svenska miljömål- miljöpolitik för ett hållbart Sverige, 
prop 1997/1998: 145, förkortas propositionen, Framtidens miljö –allas vårt ansvar!, SOU 
2000:45, förkortas Framtidens miljö och Förslag till svensk klimatstrategi, SOU 2000:23, 
vilken förkortas Klimatstrategin. Den diskursiva praktiken för dokumenten berör uppdrag från 
regeringen. Utredningar tar hänsyn till andra dokument som miljöpolitiken måste förhålla sig 
till, remissinstanser och riksdagsbeslut. Dessa dokument är sedan demokratiska riktlinjer för 
miljöpolitiken. 
 
Analysen börjar med en inblick i administrationsdiskursen genom betonandet av vikten av 
sektorsansvaret i propositionen. ”Det ska ske ett arbete med att integrera miljöfrågorna i 
olika samhällssektorer” 71 ”I sektorsansvaret för de nya miljömålen ingår att specificera egna 
mål, beräkna sektorskostnader och se till att åtgärderna genomförs”.72 Retoriken i den 
svenska miljöpolitiken har länge visat på en strävan att införa övergripande sektorsansvar men 
där har de gamla sociala praktikerna visat sig svåra att förändra. 73 Genom den diskursiva 
praktiken kan antagligen en förändring vara på gång. Genom miljömålen så utökas den 
politiska och ideologiska praktiken inom alla sektorer till att arbeta med miljömålen och det 
kan leda till ett ökat sektorsansvar. Genom diskursiv praktik kan alltså detta leda till en 
förändring av den politiska och ideologiska praktiken. Det är dock svårt att förutsäga huruvida 
miljöhänsynen skulle bli det överordnade målet inom varje sektor. Ett perfekt sektorsansvar 
skulle i princip innebära att ingen speciell miljövårdmyndighet skulle behövas för att 
miljöhänsyn skulle vara så pass integrerad i samhället att detta inte behövs. Enligt texterna är 
det dock viktigt med en särskild miljöadministration som tillvaratar miljöns intressen och som 
samordnar miljöarbetet. Tanken med ett miljödepartement är då att det ska var överordnat alla 
andra departement. Problemet är bara att finansdepartementet lätt begränsar rent ekonomiskt 
och blir då istället överordnat. Administrationsdiskursen framställs i den diskursiva praktiken 
både som att det ska finnas en överordnad miljövårdsmyndighet men även ett sektorsansvar. 
 
Näringslivet har en viktig roll i omställning mot hållbarhet i propositionen. Det sägs att ”ett 
vitalt och miljöanpassat näringsliv är en nödvändig förutsättning för att nå målet om ett 
ekologiskt hållbart samhälle”74. Det ger lite ledtrådar till vad regeringen menar med en 
hållbar utveckling. Tydligen är den ekonomiska dimensionen i begreppet viktig och att 
näringslivet ses som det som kommer leda samhället till hållbarhet. ”Politiska styrmedel och 
förändringar i konsumtionsmönstren är nödvändiga men företagen bär huvudansvaret för 
utveckling av ny och miljöanpassad teknik. Det är företagens egenintresse att göra detta 
eftersom marknadens efterfrågan på miljöanpassade produkter och processer i framtiden 
bedöms komma att öka kraftigt.” 75 Näringslivets stora ansvar kommer av deras roll för 
                                                 
71 Prop 1997/98:145, s28 
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utveckling av teknik vilket speglar den diskursiva praktikens teknikoptimism. Tekniken och 
därigenom näringslivet är alltså viktiga agenter i att omställa samhället mot hållbarhet. Detta 
speglar tydligt tron till tekniska lösningar. Genom att näringslivet måste hållas vitalt kan alltså 
inte regeringen bestämma saker över dess huvud. Det är viktigt att med ”en aktiv dialog 
diskutera mål och åtgärder”.76 Hur näringslivet och samarbetet uttrycks i texten speglar en 
politisk och ideologisk praktik där näringslivets intressen alltid varit viktiga att ta hänsyn till i 
miljöarbetet. Skillnaden här som visar en ny politisk och ideologisk praktik är att det inte är 
begränsningar för näringslivet som direkt ska diskuteras, utan mer hur företagen och miljön 
tillsammans kan utvecklas eller som det står i SOU:n ”En förstärkt samverkan mellan företag 
kan innebära win-win lösningar där både ekonomi och en förbättrad miljö går hand i 
hand.”77  
 
Marknadsdiskursen speglas i att marknadens efterfrågan ses som en samhällsaktör i 
miljöarbetet. Det är inte en vilja att politiskt styra samhället utan konsumtionen som kommer 
att leda till förändring. Det beskrivs inte vem marknaden är eller vad det är som gör att 
marknaden ökar sin efterfrågan på miljöanpassade produkter. Det kan tolkas som att 
marknaden ses som en rationell kraft som går att styra till att ta större miljöhänsyn. Den 
diskursiva praktiken bekräftar här marknadsekonomin som grund i vårt samhälle och att den 
även är ett redskap för miljöanpassning. Marknaden är en accepterad agent i vårt 
samhällssystem. Genom att marknaden tillskrivs stor makt och roll jämte näringslivet frågar 
jag mig om det är någon annan makt som inskränks samtidigt som dennes ökar. I den politiska 
och ideologiska praktiken i samhället är marknadsekonomin viktig och detta speglar också 
den ökade vågen avregleringar som sker i Sverige, där makten över samhället i stort ses som 
övergående från diskussionsmötet till plånboken.78 Det vill säga att vi som konsumenter 
genom konsumtion av miljöanpassade produkter driver miljöanpassningen framåt istället för 
att vi som medborgare diskuterar detta tillsammans och fattar ett demokratiskt politiskt beslut 
om miljöanpassning. Politikens roll inskränks i detta system till att främja den fria 
marknadsutvecklingen, vilket speglas i texten. ”Statens roll är att skapa tydliga spelregler 
med marknadsbaserade styrmedel som sedan når målen på effektivt sätt.”79 Dessa 
styrningsinstrument gör det möjligt för en relativt fri utveckling av marknaden med mål att 
både öka tillväxt och uppnå miljömålen. Vägen till att uppnå miljömålen lämnas öppen för 
marknaden att lösa. När marknaden ska lösa blir det underförstått att det ekonomiska målet är 
det viktiga eftersom marknaden främst strävar emot maximerad vinst och effektivitet. Att 
miljömålen uppfylls blir en bra sidoeffekt eftersom marknaden aldrig i sig kan sträva mot en 
vacker frisk skog eller rent vatten. 
 
Näringslivets intressen är viktiga i den tillväxtdiskurs som texterna bygger på. I Framtidens 
miljö förverkligas detta i texten, ”För flera miljöproblem har sambandet mellan ökad tillväxt 
och ökad miljöbelastning kunnat brytas”. ”Ökad välfärd kan uppnås med minskad 
miljöbelastning.” ”Miljöarbetet har tidigare betraktats enbart som en begränsande 
restriktion för samhällsarbetet i övrigt men en hållbar utveckling innehåller också många 
möjligheter till utveckling av ekonomi och välfärd”.80 I Klimatstrategin finns ett betydligt 
större kritiskt förhållningssätt till tillväxten där, ”koldioxidutsläpp ökar med ekonomisk 
tillväxt”81 och ”ökad välfärd leder i stor utsträckning till ökad konsumtion som idag innebär 
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en ökad användning av fossila bränslen, energi eller transporter”82. Ett progressivt 
klimatarbete kan också leda till att ”övriga samhällsmål kan behöva prioriteras ner vilket kan 
få negativa konsekvenser för dessa mål” och det krävs en ”bättre avvägning mellan olika 
sektorer”.83 Texten framställer här en konflikt mellan tillväxt och miljö, en konflikt som i 
högre grad ses upphävd i Framtidens miljö. Det talas också om att det är viktigt att 
”avvägningar och samordning sker på den politiska nivån”, vilket jag tolkar jag som statliga 
beslut. Avvägningar som ska göras ”är mellan miljö och ekonomi” och ”avvägning mellan 
ekonomiska intressen i ett perspektiv på 10 och 100 år och vem som ska betala”.84 I texten ges 
uttryck för en konflikt mellan miljöintressen och ekonomiska intressen. Tilltron till 
marknaden är inte lika stor som i det övriga miljömålsarbetet då viktiga avvägningar mellan 
olika mål och intressen ska göras på politisk nivå och alltså inte överlåtas till 
marknadsstyrning. Utredningen visar ingen tendens till att kritisera den ekonomiska 
tillväxtens vikt i samhället eller att den på något sätt måste offras för att förverkliga en hållbar 
klimatstrategi utan den konstaterar bara att det finns en konflikt mellan miljö och ekonomi i 
just klimatfrågan. Den diskursiva praktiken ger alltså ett större utrymme för den 
administrativa diskursen vilket även uttrycks i förslaget att införa ett Klimatråd. Annars är det 
som i miljömålstexterna ”nuvarande klimatåtgärder ska utvidgas till att omfatta alla 
sektorer”85, som ger uttryck för sektorsintegreringen i den diskursiva praktiken.  
 
Tillväxtdiskursen framställs i klimattexten som att det finns en konflikt mellan de åtgärder 
som kan tas för klimatet och den ekonomiska tillväxten. Det kan ses som att tillväxten 
begränsar åtgärderna då texten speglar den diskursiva praktiken att tillväxten går främst 
genom rädsla för de konsekvenser ett progressivt miljöarbete kan få på ekonomin. Därför 
förordar utredningen inga konkreta åtgärder som till exempel höjda utsläppsmål eller höjda 
skatter på grund av de stora konsekvenserna detta ger ekonomiskt utan istället förordar 
utredningen dialog, mer kunskap och fler utredningar för att istället i framtiden vidta 
åtgärder.86  
 
När det gäller styrmedel så är det främst ekonomiska och informativa som kommer till 
användning i klimatstrategin. Det skrivs om ”en massiv informationsinsats för att legitimera 
kommande styrmedel”.87 ”De främsta styrmedlen kommer i framtiden i det så kallade 
tilläggspaketet att vara handel med utsläppsrätter, energi- och koldioxid skatt samt flexibla 
mekanismer enligt Kyoto”.88 Detta är alltså ekonomiska styrmedel och dessa används för att 
de ger en ”kostnadseffektiv minskning genom att marknaden löser minskning på det sätt som 
är bäst”.89 I detta ger den diskursiva praktiken uttryck för en marknadsdiskurs. Detta kan ses 
som motstående till den tidigare tolkningen att ett större utrymme ges till 
administrationsdiskursen i just klimatfrågan. Detta är antagligen också kopplat till den 
konflikt som finns mellan tillväxt och miljö. Då uppstår en konflikt mellan diskurserna där 
marknadsdiskursen är den som vinner mark i förhållande till administrationsdiskursen i det 
allmänna miljöarbetet, samtidigt som klimatfrågans karaktär och dess genomgripande 
konsekvenser gör att den administrativa aspekten i hanteringen är större även om tilltro till 
marknadskrafterna uttrycks.  
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Teknikens roll framställs i texten. ”En minskning av koldioxid förutsätter en omfattande 
förändringsinsats särskilt när det gäller ny teknik för transporter, uppvärmning och 
energianvändning. Denna nya teknikutveckling kommer att vara miljödriven vilket skapar helt 
nya förutsättningar för minskad påverkan på miljön.” 90 Här visas återigen att den diskursiva 
praktiken bygger på en diskurs om teknikoptimism. I texterna diskuteras inte heller om det 
finns gränser för den mänskliga expansionen på jorden. Det framställs som att allt kan ske 
med hjälp av tekniska lösningar. Frågan är om man i verkligheten tror att tillväxt kan ske i all 
oändlighet inom hållbarhetens gränser eller om den frågan utesluts ur diskussionen helt eller 
om diskussionen inte bara anses lämplig att diskutera i just dessa kommunikativa händelser.  
 
Både den tidigare miljömålspropositionen men även SOU: n som till och med går ännu längre 
i sina uttryck visar genom sin diskursiva praktik en stor tilltro till den ekonomiska normen och 
den hållbara utvecklingen då läst som att motsättningarna mellan miljö och tillväxt är 
upphävda. Detta ger ideologiska konsekvenser på två sätt. Dels så får ekonomin en 
framskjuten roll i situationen i miljön. Det blir svårare att genomgripande förändra samhället 
med den här retoriken eftersom inga förändringar i princip är nödvändiga. Det som krävs är 
snarare en utveckling. Det ger också företagen en stor makt att tolka miljöfrågan eftersom 
industrin i språket framställs som den aktör som direkt ska omvandla samhället. Den 
diskursiva praktiken speglar det ökade inflytandet av teorin ekologisk modernisering i 
samhället. 

5.3 Svenska Naturskyddsföreningen  
Den allmänna text som jag analyserar här är Steg för steg mot hållbarhet, vilken i texten 
kallas för Steg för steg. Den diskursiva praktiken för texten är att den bildar ramar för vad 
Svenska Naturskyddsföreningen, SNF står för och deras handlingsförslag. Den läses av 
allmänheten och andra som är intresserade av SNF:s synpunkter. Det är inte en strategi i en 
viss fråga utan mer vad SNF tycker är viktigt i det allmänna miljöarbetet. SNF bygger 
intertextuellt i sin text på olika utredningar och propositioner och annat material producerat på 
statlig nivå men även på material från forskare och andra organisationer. SNF förhåller sig 
aktivt till dessa texter och bygger alltså på dessa intertextuellt. I klimatfrågan analyseras 
SNF:s remissvar på Förslag till svensk klimatstrategi. Denna text förkortar jag remissvaret 
och i den texten förhåller sig SNF:s syn på miljöarbetet aktivt till klimatstrategin.  
 
I steg för steg beskrivs vikten av miljömål. ”Inget kan egentligen ersätta det politiska 
beslutade miljömålet som operativt instrument att på grundval av vetenskapligt underlag 
demokratiskt förankra en kompromiss mellan vad som är önskvärt och vad som är möjligt 
inom en viss tidsperiod. … Detta är entydigt ett politikens ansvar, som inte kan överlämnas 
till marknaden eller frivilliga krafter.” 91 Här framhåller SNF vikten av att politiken, som jag 
tolkar som de folkvalda har ansvaret. De framhåller också att miljömålet är en slags 
kompromiss vilket jag tolkar som att SNF inte är ute efter radikala förändringar utan att det 
ska vara möjligt inom vårt samhällssystem. De skriver också att det är viktigt att ”knyta 
åtgärdsprogram och styrmedel till målen.”92 Målen ska var operativa och verkligen 
genomföras. SNF inriktar sin praktik mot att påverka beslutsfattare att ta sitt ansvar. SNF ger 
alltså i sin diskursiva praktik uttryck för en ganska stark administrationsdiskurs i den 
meningen att de lägger ett stort ansvar på de folkvalda. SNF betonar även vikten av en 
miljöbalk och att ”lagarna måste innehålla tydliga kravregler som riktas till väl definierade 
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adressater”93. Fortfarande anses lagstiftningen vara den starkaste drivkraften för 
näringslivets miljöarbete.94 Även i klimatfrågan är det viktigt med regeländringar till exempel 
vad gäller externa köpcentra ”måste följas upp med regeländringar i en snar framtid”.95 
 
SNF förmedlar i sin diskursiva praktik en syn där förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och 
miljö inte är helt konfliktfri i alla fall inte kortsiktigt. SNF uttrycker att politiken i stort 
kommit överens om målen för utvecklingen och därför kan ”diskussionen om vad som är 
hållbart tillåtas sjunka tillbaka till förmån vad som är bästa vägen dit.”96. Min tolkning är att 
SNF ansluter sig till målen med miljöpolitiken i stort men att den konkreta handlingen för att 
nå dit är ganska otillfredsställande. Diskussionen om vägen till målet bör då innebära en 
diskussion om avvägning mellan ekonomi och miljö vilket visas i följande citat. ”Vem ska 
vara ansvarig för vad och vilka blir konsekvenserna på ekonomi och sysselsättning? … en 
diskussion krävs kring vad vi är beredda att offra i ekonomiska termer för att uppnå 
hållbarhet… Vad är kostnadseffektivt? Hur minimerar vi den kortsiktiga belastningen på 
ekonomin av omställningen?” 97 Här använder SNF begreppet omställning istället för 
utveckling. Omställning är mer genomgripande i sin form än ett ord som till exempel 
utveckling. Omställning innebär att man ska lära sig leva under andra omständigheter och 
behöver inte vara odelat positivt medan ett ord som utveckling har en mer positiv klang. 
Omställningen mot hållbarhet kan stå i konflikt med andra samhällsmål men det är ändå 
hållbarheten som är det övergripande målet i SNF:s praktik. SNF skriver även att 
”Naturskyddsföreningen kan inte förorda någon viss utvecklingssyn”98 De anser detta vara 
utanför deras mandat från medlemmarna. Det vill säga att det inte ingår i de uppgifter som 
deras medlemmar betalar för. SNF förordar alltså ingen egen utvecklingssyn men de 
kommenterar Bruntlandskommissionens. ”Brundtlandkommissionen lämnar inte någon 
vägledning till hur man skall kunna lösa den inneboende konflikten mellan hållbarhetens krav 
och utvecklingens krav, då förstådd som linjär och fysiskt expansiv tillväxt av traditionellt 
slag”.99 Detta visar på att SNF fortfarande ser en konflikt i den rådande utvecklingen men 
deras enda krav på utvecklingen skulle då vara att den är hållbar vilket innebär en omställning 
av vårt nuvarande samhälle. SNF ger alltså ingen alternativ syn på utvecklingen eller 
tillväxten. De vill förändra inom vårt samhällssystem även om det kan innebära konsekvenser 
på andra mål. Detta visar på en diskursiv praktik som bygger på en tillväxtdiskurs även om 
den yttrar sig textuellt på ett annat sätt än i statens texter. Det kan bero på att SNF ser på sin 
roll att granska utvecklingen på miljöområdet och se till att det som genomförs går fort och 
rätt till. Detta kan kopplas till SNF:s sociala praktik där de främst riktar sitt arbete gentemot 
makthavare. Det har även medfört att organisationen drar på sig kritik för att vara för 
professionella. Genom att inte förorda en egen utveckling och acceptera målen och politiken i 
stort kan dialogen med beslutsfattare bli mer konstruktiv. Tillväxten i sig är inte ett problem i 
SNF:s praktik utan snarare mer hur miljön tas hänsyn till i tillväxten och utvecklingen.   
 
I steg för steg använder SNF i hög grad ekonomiska termer vid beskrivning av miljön. I texten 
talas om vikten av att inte bara ha ppp (pollutor pays principle) utan även upp (user pays 
principle) och pcp (producer compensation principle).100 Dessa betonar det som SNF tycker är 
viktigt, att den som använder eller skadar ska betala för det och den som producerar eller gör 
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något som gynnar miljön ska få betalt. Det ska finnas ett pris på miljön. I texten speglas att 
SNF bygger sin diskursiva praktik på en marknadsdiskurs. Genom att förorda ett pris på 
miljön och att tala marknadens språk ”marknadens språk är ett språk som näringslivet 
förstår.”101 Jag tolkar detta som att SNF vill översätta miljön till priser som gör att 
näringslivet tar miljöhänsyn. Marknadsekonomin är det system vi har, SNF betonar inte 
någon viss utvecklingssyn men tar ställning för att miljön ska få ett rättmätigt pris i det system 
vi har.  
 
Marknadsdiskursen innebär även att vara positivt inställd till ekonomiska styrmedel. ”Jämfört 
med traditionell reglering har ekonomiska styrmedel den stora fördelen att de är 
kostnadseffektiva. De verkar också stimulerande på teknikutvecklingen.” 102 SNF anser att 
”miljöskatterna är satta på en alltför låg nivå” och att ”skatteväxling ger en dubbel 
samhällsekonomisk effektivitetsvinst” 103 Här är återigen SNF positiva till det övergripande 
sättet att hantera frågorna men kräver högre skattesatser. SNF försöker genom argumentet om 
en skatteväxling legitimera högre skatter med att det både ökar miljöhänsyn, arbetstillfällen 
och teknikutveckling. SNF beskriver en stor del av sin praktik i pengar och gärna i 
vinstsituationer för samhället. SNF använder inte ”bra för tillväxten” som argument utan 
resonerar kring den samhällsekonomiska lönsamheten på lång sikt. Det kan finnas en konflikt 
mellan det som ses som tillväxthöjande på kort sikt och vad som är samhällsekonomiskt 
lönsamt på lång sikt där SNF framför investeringar i fler vägar som exempel.104 Detta till stor 
del för att man missar att värdera negativa miljöeffekter. Lönsamt på kort sikt är inte samma 
som lönsamt på lång sikt. Detta kan ses som ett sätt för deras argument att bli tagna på allvar 
eller tala rätt språk. Även i klimatfrågan anser SNF att miljöskatter spelar en stor roll och att 
dessa idag inte ligger på rätt nivå. De menar i remissvaret att ”incitamenten för effektivisering 
och förnybar el [är] mycket sämre än tidigare” och konkurrensen mellan olika energislag är 
”ojust” när dessa inte bär hela sin miljökostnad.105 Som diskuterades i teoriavsnittet så har 
Hajer funnit att ekologisk modernisering karaktäriseras av att miljö sätts i samband med 
pengar. Alltså använder SNF en terminologi som antyder att de har införlivat diskursen i deras 
praktik. 
 
SNF ger inte i sin diskursiva praktik så stort uttryck för en teknikdiskurs i och med att de inte 
hyser så stor tilltro till tekniken i sig själv. Det är bra med teknikutveckling och det är viktigt 
att främja den men det rättfärdigar inte att vänta med åtgärder. SNF är kritisk mot att bara 
räkna med en lösning genom teknikutveckling speciellt vad det gäller bilanvändning, då det 
även ”krävs styrning mot transportsnålt samhälle och infrastrukturförändringar och rättvisa 
mellan trafikslag genom skatter, avgifter och subventioner som visar deras miljöstatus”. Just 
styrningen av samhället i rätt riktning är viktig och tekniken är bara en del av lösningen. 
 
I klimatfrågan är handel med utsläppsrätter en möjlighet. Det finns olika sätt som denna 
handel skulle kunna fungera på. ”Svenska naturskyddsföreningen är i grunden positiv till 
handel med utsläppsrätter.”106 men betonar att ”utsläppsminskningarna ska göras inom 
Sverige”107 istället för i andra länder som inte har lika väl utvecklad teknik. Deras argument är 
att ”det finns en konflikt mellan global kostnadseffektivitet och utveckling av ny teknik”. Om 
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man löser de nationella åtagandena billigt i andra länder raseras marknaden för andra bränslen 
och ny teknik eftersom det är förhållandevis dyrare på kort sikt att utveckla denna teknik men 
på lång sikt är det sannolikt tvärtom.108 SNF menar att ”marknaden punkteras” att ”inget 
samhälle kommer undan” och att man måste ”förändra de egna samhällena” och även en 
”förändrad livsstil” 109 kan krävas. De menar att en felaktig utsläppshandel kan vara oetiskt 
eftersom det innebär att vi i väst inte behöver ta ansvar för vår livsstil utan kan utnyttja vår 
teknik för att köpa till oss fattigare länders utsläppsrättigheter.  
 
Genomgående för remissvaret är att SNF är kritisk till de målsättningar som 
klimatutredningen satt upp och de åtgärder som föreslås i SOU:n. ”Förslagen är helt 
otillräckliga … klimatkommittén skjuter problemen framför sig … Utredningen föder fler 
utredningar… Det är nu dags att ta fram bestämmelser och regler snarare än nya 
utredningar” 110 SNF kräver en högre målsättning, höjda miljöskatter och skatteväxling men 
de huvudsakliga åtgärder och strategier som utredningen föreslår är SNF positiva till och det 
är främst tidsperspektivet och hastigheten som bekymrar SNF.111  
 
SNF har en praktik som riktar sig mer professionellt mot beslutsfattare. Den samhälleliga 
praktiken idag innebär att SNF har ganska stor möjlighet att vara med i diskussionerna kring 
olika frågor och är en legitimerad aktör. Frågan är hur mycket makt SNF verkligen har. 
Anpassar sig SNF för att kunna delta i diskussionerna eller har de påverkat miljöpolitiken till 
att utöva större miljöhänsyn? SNF kritiserar inte tillväxten i sig utan snarare att 
kostnadsberäkningarna generellt inte ser till den samhällsekonomiska lönsamheten på lång 
sikt. Deras argument är att åtgärder bör vara ekonomiskt och vetenskapligt underbyggda samt 
samhällsekonomiskt lönsamma. Sällan hänvisar de till rättvisa, etik eller maktperspektiv, 
förutom i frågan om utsläppsrätter där de även hänvisar till kostnadseffektivitet och argument 
som rör framväxten av bättre teknik. 
 
I princip för SNF samma argumentation både vid allmän miljöpolitik som vid klimatpolitik. 
SNF står i tydligare konflikt med staten vad gäller klimatfrågan då de kräver mer långtgående 
åtgärder och menar att riskerna för ekonomin kortsiktigt inte är relevant om man ser till de 
övriga riskerna och ekonomin på lång sikt. 

5.4 Svenskt Näringsliv  
När det gäller intresseorganisationen Svenskt Näringsliv, SN så har jag för att få en bild av 
deras allmänna syn på miljöarbetet läst två dokument, publicerade, 2001. Hållbar 
industriutveckling 2025 kallar jag i texten för Hållbar industriutveckling och den andra texten, 
Jorden gick inte under- vad har vi lärt oss av 30 års miljöpolitik? förkortas Jorden gick inte 
under.  Hållbar industriutveckling är en framtidsvision, där man förklarar vad som krävs från 
politiskt håll för att uppnå den visionen. Jorden gick inte under är en tillbakablick som 
granskar miljöproblemen i ett historiskt perspektiv och vad som blev verklighet av 70-talets 
domedagsprofetior. Det diskuteras även vilka strategier som varit verkningsfulla och gett 
resultat i miljöarbetet. I klimatfrågan har jag analyserat remissyttrandet över Förslag till 
svensk klimatstrategi, som jag refererar till som remissyttrandet. Den är skriven av dåvarande 
Industriförbundet tillsammans med andra industriintressenter. 
 

                                                 
108 ibid, under rubrik, balansen mellan kostnadeseffektivitet och teknisk utveckling 
109 ibid, under rubrik, balansen mellan kostnadeseffektivitet och teknisk utveckling 
110 ibid, under rubrik sammanfattning 
111 ibid, under rubrik förslag som saknas och bra förslag 
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I hållbar industriutveckling målar SN upp framtiden och de ”vill ge en motbild till de många 
dystra framtidsbilder som förekommer i miljödebatten” … ”en vision om hur ett framtida 
industrisamhälle kan kombineras med en hållbar utveckling.” 112  Med sitt begrepp hållbar 
utveckling tar SN avstamp i Rio med betydelsen ”en integrerad syn på ekonomisk social och 
miljömässig utveckling”113. Enligt hållbar industriutveckling tror SN på ”en hållbar utveckling 
baserad på demokrati, internationalisering, marknadsekonomi och miljöhänsyn i harmoni”.114 
Internationell handel och marknadsekonomi är traditionella värden för svenskt näringsliv. 
Miljöhänsynen har alltså i den diskursiva praktiken integrerats i deras syn på utveckling. 
”Resonemanget kring en hållbar utveckling bygger på tre utgångspunkter, -
Marknadsekonomin är drivkraften för samhällsutvecklingen - ekonomisk tillväxt är en 
förutsättning för hållbar utveckling -utvecklingen måste ses i ett internationellt perspektiv.”115 
Här får SN med de olika aspekter som enligt dem är viktiga för ett starkt näringsliv, 
marknadsekonomin, ekonomisk tillväxt och internationalisering av handel och ekonomi men 
det är också tydligt att förutom de traditionella värdena hos industrin så har också 
miljöhänsynen internaliserats i deras diskursiva praktik. SN behandlar inte miljön för sig utan 
sammanknytet med andra värden.  
 
Svenskt näringsliv ger i den diskursiva praktiken uttryck för en stark tillväxtdiskurs. Det finns 
inga motsättningar i princip mellan miljön och tillväxt för enligt SN så har näringslivet visat 
att ”värdeskapande tillväxt är frikopplad från stora mängder material”116. ”Den nya tekniken 
har möjliggjort en industriell tillväxt med ’gröna förtecken´.” 117 Det finns inga motsättningar 
mellan tillväxt och miljö men SN går ännu längre och menar att tillväxten är själva 
förutsättningen för miljöhänsyn. ”Tillväxttakten avgör vilket handlingsutrymme som skapas 
för att lösa olika problem i en ekonomi”118 Speciellt om staten främst satsar samhällets ökade 
resurser på att stärka näringsliv och tillväxt. Statens roll är att gynna företagsklimatet och det 
är även bra för miljön.119 ”Tillväxten har ingen övre gräns” samt ”Tillväxt generar resurser 
som kan användas för att minska påfrestningarna på miljön”120 är citat som visar vilken tilltro 
svenskt näringsliv har till tillväxten. I klimatstrategin uttrycks det också som att ”Det bästa 
som kan göras för miljön är att skapa förutsättningar för en uthållig tillväxt i Sverige”121 SN 
kritiserar i remissvaret klimatkommittén för att den ”knappt har berört vare sig de 
samhällsekonomiska konsekvenserna av sitt förslag eller hur förslagen påverkar 
möjligheterna att nå målen för den ekonomiska politiken” och enligt SN så kommer 
åtgärderna att medföra ”ett ackumulerat BNP-bortfall på över 100 miljarder kronor”.122 
I remissvaret framförs kritik gentemot klimatkommittén för att den inte utrett de 
samhällsekonomiska konsekvenserna eller hur målen för den ekonomiska politiken berörs 
tillräckligt. Detta avslöjar textuellt vilka värden som är viktigast för SN. I remissvaret så anses 
utredningen vara för radikal och istället för att höja så borde Sverige ”sänka utsläppsmålet till 
2010”.123 Argumentet är att vi i Sverige måste anpassa oss till omvärlden och arbeta för mål 
internationellt sätt. Det viktigaste är inte att miljöhänsynen kommer först utan en ekonomisk 

                                                 
112 Svenskt Näringsliv, 2001a, s1 
113 ibid, s3 
114 ibid, s3 
115 ibid, s5 
116 Svenskt Näringsliv, 2001a, s14 
117 ibid, s14 
118 ibid, s17 
119 ibid, s17 och s23 
120 ibid, s17f 
121 Svenskt Näringsliv, 2000, s5 
122 ibid, s5 
123 Remissvaret, s10 
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tillväxt. Sätts den ekonomiska tillväxten i första hand kommer detta automatiskt att leda till en 
bättre miljö eftersom människan efterfrågar det allt mer som välståndet ökar. Miljöarbetet i 
framtiden bör karaktäriseras av frivillighet och politikerna kan reglera med olika miljöskatter 
dock med hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna. Det kan också finnas regler som sätter 
ramar för miljöarbetet men de får dock inte vara för specificerade för effektivitetens skull. 
Marknaden sköter sig bäst om den får arbeta fritt.  
 
Genom att argumentera för en förlorad konkurrenskraft kan SN motivera lägre skatter för att 
en lägre ekonomisk tillväxt innebär enligt deras text att det blir mindre miljöhänsyn totalt. 
Skatternas ses här som hämmande för ekonomin. 
 
Som nämndes tidigare så har SN en stor tilltro till den fria marknaden och ger i sin 
marknadsdiskurs uttryck för detta, ”marknaden skall i så stor utsträckning som möjligt driva 
utvecklingen, för när den fungerar väl uppnås betydligt bättre resultat än med nuvarande 
domstolsprövning eller annan typ av reglering.”124 ”En fri prisbildning och väl fungerande 
marknader är nödvändiga förutsättningar för en effektiv resurshushållning.”125 Marknaden 
ses som motstående till traditionell reglering och som betydligt mer effektiv. SN verkar anse 
att konflikter som finns idag beror på politiken och att den inte lyckas hantera frågan på ett 
effektivt sätt som ger marknaden fullt utrymme. Miljöfrågan är ett effektivitetsproblem och 
kan lösas genom rätt ”administration” det vill säga så lite som möjligt. Till exempel hade 
klimatkommittén som förslag på ett Klimatråd i Sverige som speciellt skulle handha frågor 
rörande klimatet. Detta satte sig SN starkt emot och förordade att klimatfrågan bevakas i 
myndigheternas ordinarie verksamhet och att inget Klimatråd ska bildas.  
 
När SN i sina texter talar om framtiden så visar de tilltro till teknik. ”Effektiva och rena 
transporter gör att det inte finns några miljömässiga begränsningar för individens 
rörlighet”126 Vad vi inte ska göra: ”Vi i västvärlden ska inte sänka vår standard.”127 De ser i 
teorin inga begränsningar vad tekniken kan åstadkomma bara den får utvecklas tillräckligt 
fritt. De hänvisar tillbaka till de domedagsprofetior som yttrats tidigare men som sedan lösts 
sig genom utveckling och teknik. 
 
En viktig faktor i näringslivets sociala praktik är handel och för dem blir det viktigt att ha så 
stora fördelar gentemot företag i andra länder som möjligt. Höga miljöskatter kan då ses som 
hotande ifall andra länder har lägre skatter. Därför är det viktigt att beslut som tas kring 
miljön tas på så hög nivå som möjligt i världssamhället, ”det enskilda landet bör inte avvika 
med skatter p.g.a. globaliserad ekonomi” och ”vi bör ha internationellt samordnade 
styrmedel som regleras internationellt.” Vad det gäller handel med utsläppsrätter så anser SN 
att, vi ska ”i första hand vidta åtgärder i andra länder eftersom Sverige kommit långt och att 
dagens höga skatter ger konkurrens nackdelar globalt”.128 Det är också viktigt att det inte 
råder någon konflikt mellan handel och miljö för ”ökad handel ger högre tillväxt som innebär 
snabbare omställning till hållbarhet”.129 SN menar alltså att det finns många argument för att 
stödja frihandel. 
 

                                                 
124 Svenskt Näringsliv, 2001a, s24 
125 ibid, s6 
126 ibid, s10 
127 Svenskt Näringsliv, 2001b, s16 
128 Svenskt Näringsliv, 2000, s7  
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SN har till stor del en relativ syn på miljön där det hela tiden jämförs med andra länder, deras 
utveckling, deras skatter och deras mål. Det beror på att de ser på miljön som ett 
konkurrensredskap men då är förutsättningen att kraven inte är för hårda. Deras sociala 
praktik som företrädare för industriella intressen märks i deras diskursiva praktik. 
Miljöhänsyn utövas bäst när den ger möjlighet för tillväxt och används som ett 
konkurrensredskap på marknaden.  

5.5 Sammanfattning av analysen 
I tabell 2 ges en sammanfattning av analysen och de olika aktörernas ståndpunkter. 
Tabell 2.. Sveriges aktörer och ekologisk modernisering, I tabellen görs en jämförelse mellan ekologisk 
modernisering och de olika aktörerna. En åtskillnad har gjorts mellan det allmänna, nationella miljöarbetet 
(allmänt) och klimatfrågan (klimatfrågan) för att åskådliggöra skillnader i den diskursiva praktiken i de olika 
frågorna. Ursprung för tabellen kan ses i avsnitt 3.1 figur 1. 
Karaktärsdrag Socialt Ekonomiskt Politiskt 
Staten  
allmänt 

Konsensus, miljöfrågan innebär 
en win-win situation. 

Tillväxten går att göra grön och 
frikopplas från 
miljöförstörelsen. 

Förutse/förebygga 

Staten  
klimatfrågan  

Konflikt mellan olika intressen Tillväxt och utsläpp går inte att 
frikoppla. Åtgärder för miljön 
ger negativa konsekvenser på 
ekonomin. 

Reagera/åtgärda. Tydlig 
styrning från politiskt håll.

SNF  
allmänt 

Konsensus kring målen men 
den konkreta handlingen är 
otillräcklig. 

Grön tillväxt Förutse/förebygga.  

SNF  
klimatfrågan 

Konflikt mellan olika intresse Långsiktig och reflexiv tillväxt 
vilket innebär att åtgärder måste 
tas nu oavsett konsekvenser på 
ekonomin kortsiktigt 

Reagera/åtgärda. Politisk 
styrning av samhället i rätt 
riktning krävs. 

SN  
allmänt 

Konsensus mellan olika 
intressen och en win-win 
situation 

Grön tillväxt Liten roll, överlämna till 
och stödja 
marknadslösningar 

SN  
klimatfrågan 

Konflikt mellan olika intressen Grön tillväxt som ger utrymme 
för miljöhänsyn 

Liten roll, överlämna till 
och stödja 
marknadslösningar 

Ekologisk  
modernisering 

Konsensus Grön tillväxt Förutse/ förebygga 

Karaktärsdrag Styrmedel Administration Tekniken 
Staten  
allmänt 

Främst ekonomiska och 
informativa men lagar är 
viktiga som bas 

Integrerad till stor del fast viss 
administration med större 
ansvar. 

Eko-teknologi 

Staten  
klimatfrågan  

Ekonomiska/ Informativa 
styrmedel men även 
administrativa ges stort 
utrymme. 

Integrerad till stor del fast viss 
administration med större 
ansvar. Förslag på att införa ett 
Klimatråd. 

Eko-teknologi 

SNF  
allmänt 

Administrativa och lagliga 
styrmedel är fortfarande 
viktigast men ekonomiska och 
informativa ökar i betydelse. 

Integrerad fast vissa med större 
ansvar 

Eko-teknologi 

SNF  
klimatfrågan 

Ekonomiska och informativa 
styrmedel ses som effektiva 
men administrativa är viktigt 
för att styra samhället rätt. 

Integrerad fast vissa med större 
ansvar 

Kritisk till allt för stor 
tilltro till teknik men 
teknikutvecklingen ska 
främjas.  

SN  
allmänt 

Ekonomiska/informativa 
styrmedel är kostnadseffektiva. 

Integrerad med så liten särskild 
miljöadministration som möjligt

Stor tilltro till 
teknikutveckling 

SN  
klimatfrågan 

Ekonomiska/informativa 
styrmedel är kostnadseffektiva. 

Samma, inget Klimatråd Stor tilltro till 
teknikutveckling 

Ekologisk 
modernisering 

Ekonomiska/ Informativa 
styrmedel 

Integrerad Eko-teknologi 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Aktörerna och ekologisk modernisering 
Vid en första anblick på texterna och de olika aktörerna kan det verka som att åsikterna skiljer 
sig åt i stort. Detta beror på att deras sätt att argumentera i texterna härstammar från den 
praktik de ägnar sig åt och därmed har olika utgångspunkter. Vid en närmare granskning 
upptäcks att det är liknande strategier som ligger bakom de olika yttranden i texterna vilket är 
tecken på att de är en del av samma diskurs. Argument som används av aktörerna är 
kostnadseffektivitet, samhällsekonomiska kostnader, incitament för ny teknik, konkurrens och 
ekonomiska styrmedel. Aktörerna använder samma begrepp fast ger argumentationen olika 
innebörd och begreppen ges olika tyngd hos de olika aktörerna.  
 
Aktörerna är mest lika i din syn på och strategi för att hantera första generationens 
miljöproblem. De är så gott som överens om strategin för att komma till rätta med problemen 
som existerar och detta sammanfaller i stort med det som ekologisk modernisering som teori 
föreslår. En slutsats kan alltså dras om ekologisk modernisering utövas i praktiken i svensk 
miljöpolitik. Skillnader som ändå finns gäller att SNF lägger större tyngd vid lagstiftning och 
även staten håller fast vid att ett grundläggande reglemente är av nödvändighet. Detta till 
skillnad från näringslivet som främst argumenterar för en så liten miljöadministration som 
möjligt till frihet för marknaden. Det är inte så underligt eftersom ekologisk modernisering är 
en strategi som passar näringslivet bra och då kan det också ses som att deras åsikter är mest i 
fas med teorierna kring ekologisk modernisering. Miljörörelsen som tidigare kanske sett andra 
lösningar på problemen har nu anammat den nya diskursen till stor del men det finns spår 
kvar efter det mer traditionella synsättet då SNF inte lika tydligt som de andra aktörerna ser 
en win-win situation. Staten befinner sig mitt emellan SN och SNF som två motpoler men 
skillnaderna är ändå inte så stora aktörerna emellan. Det verkar råda hegemoni inom svensk 
miljöpolitik, om det tolkas som de tre aktörerna, kring hur de nationella problemen ska 
hanteras.  
 
Det verkar som att klimatfrågan skiljer aktörerna åt mer. Skillnaden mellan nationella och 
internationella frågor verkar vara störst för staten och dessutom mer problematiskt att hantera. 
I det allmänna miljöarbetet talas mycket mer om vinster och utveckling. Klimatfrågan utlöser 
viss ekonomisk oro och åtgärder skjuts på framtiden på grund av rädsla för kostnad och 
konsekvenser för näringslivet. Sambanden mellan utsläpp och tillväxt har inte heller lyckats 
brytas. Handlingskraften är mindre och mycket skjuts på framtiden speciellt genom förslag på 
fler utredningar. Det framstår tydligare att konsumtion, livsstil och beteenden eventuellt måste 
ändras.  

6.2 Diskursens konflikter och förändring 
Många konfliktpunkter inom klimatstrategin rör tillväxten. Vad ska gå först- tillväxt eller 
miljöhänsyn? Är det viktigast med ett kort eller långt perspektiv? Hur beräknas 
samhällsekonomiska kostnader? Är åtgärder viktigast på internationell eller nationell nivå? 
Den politiska och ideologiska praktiken är att industrins konkurrenskraft ses som viktigt i vårt 
samhälle. Det visar sig även att klimatutredningen är känslig för det som kan innebära 
konkurrensnedsättning på kort sikt även om de tycker att det är viktigt att åtgärder sätts in nu. 
SNF tycker dock att åtgärderna inte kan vänta och antar ett mer långsiktigt perspektiv. 
Industrins och politikens kortsiktiga perspektiv brukar få kritik i samband med miljöfrågan 
och är en del av deras sociala praktik. SNF:s argumentation går ut på att göra miljöhänsynen 
legitim i vårt nuvarande samhällssystem och det gör de genom att påpeka det långsiktiga 
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perspektivet. Även om miljöhänsyn innebär kostnader på kort sikt så är det ekonomiskt i det 
långa perspektivet.  
 
Det verkar alltså råda mer konflikt mellan de olika parterna inom klimatfrågan. Näringslivet 
är fokuserat på den öppna marknaden och frihandel världen över, vilket enligt dem innebär att 
det inte får finnas skillnader i beskattning eller utsläppsmål mellan länder eftersom det leder 
till sned konkurrens. SNF har här en motstående syn där det främst handlar om att vi ska ta 
vårt ansvar i västvärlden och se till att minska utsläppen av koldioxid i Sverige. Båda 
använder dock argument som samhällsekonomiska kostnader, konkurrens och 
teknikutveckling. Enligt kritikerna av ekologisk modernisering så är diskussionen kring de 
problemen något som undviks inom teorin och som är svåra att hantera inom ramen för teorin. 
Det kanske inte går att säga att klimatfrågan karaktäriseras av ekologisk modernisering i 
praktiken men att samma begreppsram används för att diskutera dessa problem. Näringslivet 
propagerar förstås för en strategi som liknar ekologisk modernisering medan staten och SNF 
ser mer konflikter mellan till exempel tillväxt och miljö i den här frågan. Det går också att se 
det som att ekologisk modernisering i nuläget främst gäller för de nationella problemen men 
att en förändring är på väg även vad gäller klimatproblematiken. Det kan komma till uttryck 
genom att samma begrepp används för att diskutera problemet. Ett tecken på att en förändring 
är på väg även i klimatfrågan är att näringslivet har införlivat ekologisk modernisering till stor 
del i sin diskursiva praktik även vad gäller klimatfrågan. 
 
Konflikt inom diskursen kan leda till förändring av densamma. Frågan är om det blir en 
förändring som leder bort från ekologisk modernisering i sin helhet eller om ekologisk 
modernisering även håller på att införlivas i klimatfrågan.  
 
”Diskursen som politisk och ideologisk praktik utgör teoretiskt en förklaringsansats till hur 
t.ex. miljöpolitiken har etablerats och förändrats genom rådande makt och dominans 
förhållanden. Teorin säger att det inom diskursen utkämpas strider och konflikter om vilka 
eller vem som skall ha inflytande och makt över miljöfrågorna och att makt handlar om 
diskursen.”130 
 
Citatet leder in på frågan vilka det är som har makt att påverka diskursen och vad för 
egenskaper som gör att man har tillträde som intresseorganisation att påverka statens beslut. 
Enligt Uhrwing är resurserna viktiga, då främst många anställda. Det gör att organisationen 
har mycket sakkunskap och kan hålla koll på den politiska dagordningen. Det är också viktigt 
för de anställda att etablera personligt förtroende för att få tillträde.131 Som 
producentorganisation kan man få tillträde till diskussioner när man som producent direkt 
berör implementering av ett beslut och det blir viktigt att förankra de nya åtgärderna.132 Enligt 
Uhrwings undersökning så råder det inga direkta ideologiska stängsel för att få tillträde fast 
hon menar att detta kan yttra sig i andra faktorer som resurser och den teknokratiska 
nyckeln.133 Detta innebär att det råder en teknokratisk norm hos politiker och tjänstemän. 
Detta visar sig i att de löser problem genom mycket sakkunskap och detaljkännedom, där 
frågor diskuteras i tekniska och detaljerade termer och opolitiska, moraliska argument ses som 
åsikter och ej användbar sakinformation. Politiker och tjänstemän söker efter denna 
sakinformation och vill man vara med och diskutera får man vara med under dessa villkor134 

                                                 
130 Linderström, 2001, s33 
131 Uhrwing, 2001, s240ff 
132 ibid, s247f 
133 Uhrwing, 2001, s248f 
134 ibid, s259f 
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Starka resurser och förmåga att erbjuda sakkunskaper är alltså viktigast för att få tillträde. 
Detta kan jämföras med en diskurs där endast ett visst sätt att yttra sig äger legitimitet.   
 
Uhrwing har i sin studie haft med både SNF och Industriförbundet, dåvarande Svenskt 
näringsliv, där båda karaktäriseras som resursstarka, etablerade och dominerande.135 För att 
vara etablerad så har Uhrwing gjort den bedömningen utefter hur stora förändringar som 
organisationen kräver av samhället eller om de är mycket kritiska eller ifrågasättande. 
Svenska naturskyddsföreningen anser att de åtgärder som bör vidtas kan förenas med övriga 
målsättningar i samhället.136 Liksom tidigare konstaterats så är det tveksamt hur mycket 
inflytande miljörörelsens radikalitet haft. Förutom att väcka miljöfrågan så har miljörörelsen 
aldrig haft ett konkret inflytande. Ekologisk modernisering är näringslivets strategi men 
miljörörelsen får tillträde genom att hålla sig till normen och sakkunskaperna. Om någon 
förändring sker inom klimatfrågan kan det antas att det är ett närmande till näringslivet.    
 
Det är viktigt att komma ihåg att det är en skillnad mellan de olikheter och likheter som finns 
i texterna och i den politiska och ideologiska praktiken. Detta beror på att texterna endast är 
en del av en politisk och ideologisk praktik och att den politisk och ideologisk praktiken 
påverkas av mer än diskursen. Det som framställs i texterna speglar en förändringsansats som 
är på väg att ske i miljöpolitiken. I många frågor så har man inom den konkreta statliga 
miljöpolitiken inte infört ekologisk modernisering utan det är ännu i flera fall en texternas 
bekännelse.  Förändringen sker dialektiskt med andra praktiker och det traditionella synsättet 
(se tabell 1) lever kvar i många frågor.  

6.3 Enligt kritikerna 
Om vi går tillbaka och tittar på vad ekologisk modernisering har fått kritik för, så handlade det 
om att teorin är fokuserad på näringslivets behov och hur staten kan gynna framväxten av 
miljövänlig teknik. Detta har varit föremål för diskussion i alla texterna. Kritiken har också 
gällt att frågor som social rättvisa, frihandelns negativa konsekvenser, globala risker inte 
behandlas närmare. Detta stämmer också. Inte ens SNF, som tillhör den mer radikala 
aktörsgruppen, diskuterar det nämnvärt förutom i remissvaret till klimatstrategin där det etiska 
med utsläppshandel, där västländer kan tillgodogöra sig minskningar i fattigare länder, 
diskuteras. Globala risker och frihandelns negativa konsekvenser som till exempel 
koldioxidutsläpp är nära förknippade med klimatfrågan men diskuteras ändå inte i texterna. 
Global rättvisa är inget som är i åtanke när problem diskuteras nationellt utan diskussionerna 
rör mest konsekvenser för den egna ekonomin. 
 
Det som varit grunden i utvecklingen av ekologisk modernisering som politisk strategi, 
Brundtlandrapporten och Rio med Agenda 21, är också de perspektiv som gett upphov till 
kritik av ekologisk modernisering. Både Bruntland och Rio förutsätter ett större inflytande 
från parter som idag är åsidosatta det vill säga fattiga länder och medborgare. Ekologisk 
modernisering införlivade de synsätt som var förenligt med den nyliberala, globala vågen som 
sveper över världen. Diskurser strävar mot hegemoni och genom en integrering av några 
perspektiv , vilket ger förespeglingar om hållbar utveckling men egentligen är det flera delar i 
begreppet som är åsidosatt. 

                                                 
135 ibid, s276ff, tabell B2 
136 ibid, s283ff 
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6.4 Det handlar om att konsumera 
Genom att bortse från problematik som är central i dagens värld är frågan om ekologisk 
modernisering är en strategi som fungerar för att lösa globala miljöfrågor som klimathotet. 
Konflikterna inom miljöpolitiken framstår tydligare vid studier av internationella frågor men 
egentligen är konflikten densamma när det gäller nationella frågor. Detta för att strategin till 
stor del handlar om konsumtion. Genomgående så är det som konsument som man ska 
påverka genom att handla på marknaden. I vårt samhälle där det viktigaste kan ses kretsa 
kring ökad tillväxt måste människor konsumera, för det är själva drivkraften i tillväxten. 
Svenskt Näringsliv menar att marknadsekonomin är den bästa direktdemokratin137 som finns 
men då glöms vissa aspekter bort. Till exempel de som inte har råd att konsumera rätt eller de 
som inte har råd att konsumera alls. Detta kan lösas genom att det sätts rätt pris på miljön eller 
som Svenskt Näringsliv menar att ökad tillväxt ger mer pengar för miljöhänsyn. För att kunna 
konsumera rätt krävs mycket av affären såsom märkning och kunskap. Det handlar också 
mycket om styrning och ekonomiska styrmedel. Istället för att medborgarna i ett samhälle för 
en diskussion om vad som bör få finnas, vad som är rimligt, vettigt och etiskt ska de göra val 
på marknaden. Det är också en fördelningsfråga som berör den globala rättvisan. Hur kan ett 
konsumtionssamhälle som bygger på att konsumera bidra till det? Många av de kläder och 
skor som vi konsumerar idag kommer från fattigare länder för att det är billigast att producera 
där och hur ska en teori som ekologisk modernisering hantera det? Det är klart att 
västerländska länder kan bli rena och gröna när u-länderna får smutsig produktion medan 
västländerna mest expanderar sin tjänstesektor. Om Sverige löser sina nationella problem 
genom en förflyttning av produktion och en ökning av tjänstesektorn får vi ingen hållbar 
utveckling, bara smutsen i annan del av världen.  

6.5 Slutsatser för framtiden 

Historiskt sett så har industrin givits stor makt i att definiera miljöfrågan. Ekologisk 
modernisering kan ses som en fortsättning i den riktningen där det som är viktigt för 
näringslivet har förvandlats till själva grunden i hanteringen av miljöfrågan. Om ekologisk 
modernisering håller på att införlivas i den politiska praktiken och det är en strategi som inte 
fungerar så ser det ju ganska hopplöst ut. Men faktum är att klimatfrågan verkar orsaka vissa 
brytningar, speciellt vad gäller frågan om tillväxten. Det kan leda till en förändring av 
diskursen men det kräver att människor tar ett aktivt deltagande i demokratin och inte bara på 
marknaden. Frågan är om det inte är bäst för miljörörelsen att vara en radikal kraft och snarare 
rikta sig mot att engagera folket i samhället istället för att anpassa sig till den teknokratiska 
norm som råder. Vakna, engagerade och medvetna medborgare är nog den bästa miljöstrategi 
som finns. 

                                                 
137 Svenskt Näringsliv, 2000, s10 
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