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Sammanfattning 
I denna studie har fyra olika miljöorganisationer undersökts och jämförts i syfte att belysa vad 

Svenska miljöorganisationer har för syn på miljöproblematikens karaktär och möjliga 

lösningar. Personer som arbetar på miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, 

Klimataktion, Fores och Hela Sverige ska leva har intervjuats. Intervjuerna har kompletterats 

med insamling av information från de olika miljöorganisationernas hemsidor och kataloger. 

För att få en fördjupad diskussion och för att relatera analysmaterialet till ett större teoretiskt 

sammanhang så har de olika miljöorganisationernas argument relaterats till och analyserats 

utifrån olika miljödiskurser. Två relevanta teoretiska ramverk till den här studien är Maarten 

Hajers diskursiva teori, som relaterar till miljöproblem och miljökonflikter, och Erik 

Swyngedouws syn på hur dagens symbolisering av ”Naturen” påverkar och begränsar 

miljöpolitiken. Resultatet visar att de olika miljöorganisationerna har olika syn på 

miljöproblemen och möjliga lösningar. Fores perspektiv på miljöproblemen kan relateras till 

den ekomodernistiska diskursen där de ser att man kan hantera miljöproblemen inom de 

nuvarande socioekonomiska ramarna med en fortsatt ekonomisk tillväxt. 

Naturskyddsföreningen kritiserar inte den ekonomiska tillväxten men de anser att de 

ekonomiska systemen bör styras i en mer miljömedveten riktning. Deras perspektiv kan 

därmed relateras till den ekologiska omprövningens diskurs. Både Klimataktion och Hela 

Sverige ska levas syn på miljöproblemen kan relateras till systemkritikens diskurs där de 

anser att det inte räcker med marknadsbaserade lösningar och teknisk utveckling för att lösa 

miljöproblemen utan vi behöver i stor utsträckning förändra vårt sätt att leva med minskad 

konsumtion och energianvändning.             

Abstract 
In this study, four different Swedish environmental organizations are examined and compared 

in order to highlight how they view the environmental problems and possible solutions. 

People from the environmental organizations Naturskyddsföreningen, Klimataktion, Fores 

and Hela Sverige ska leva were interviewed. Additional information was gathered from the 

various environmental organizations' websites and catalogs. To get an in-depth discussion and 

to relate the analyzed material to a larger theoretical context, the arguments of the 

environmental organizations have been analyzed in relation to different environmental 

discourses. Two relevant theoretical frameworks for this study is Hajers discursive theory, 

which relate to environmental problems and environmental conflicts, and Swyngedouws view 

of how today's symbolization of "Nature" affect and limit environmental policy. The result 

shows that the various environmental organizations have a different approach to 

environmental problems and possible solutions. Fores perspective can be related to the 

ecological modernization discourse, where the environmental problem is seen as something 

that could be dealt with within the current socio-economic frames with a continued economic 

growth. Naturskyddsföreningen do not criticize economic growth, but they believe that the 

economic systems should be driven in a more environmentally conscious direction. Their 

perspective can be related to the ecological reconsideration discourse (den ekologiska 

omprövningens diskurs). Both Klimataktions and Hela Sverige ska levas approach to 

environmental problems can be related to the system criticism discourse (Systemkritikens 

diskurs), where market-based solutions and technological developments are not considered to 

be enough to solve environmental problems. Instead we need to extensively change our way 

of life with reduced consumption and energy use. 
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Inledning 
Under det senaste århundradet har antalet miljöorganisationer ökat i stor utsträckning (Patel & 

Prasad, 2014). Sedan 1960-talet har de varit aktiva med att försöka sätta miljöfrågorna på den 

politiska agendan och öka allmänhetens miljömedvetenhet (Boström, 2003). 

Miljöorganisationernas ökning i antal kan ses som ett resultat av politikers bristande 

framgångar i hanterandet av miljöproblemen. Miljöorganisationers uppkomst beror oftast på 

altruistiska motiv (Patel & Prasad, 2014) och de existerar därmed på grund av att de har ett 

specifikt uppdrag inom områden som relaterar till miljöproblem, mänskliga rättigheter och 

allmän samhällsförbättring (Ibrahim & Aziz, 2010) där en strävan efter hållbar utveckling är 

någonting som är i stark linje med deras grundläggande värderingar (Fitzpatrick & Molloy, 

2014).  

 

Miljöorganisationer kan arbeta både på internationell, nationell och lokal nivå. En del 

miljöorganisationer arbetar även överskridande mellan alla dessa nivåer. Vissa är stora och 

vissa är små och arbetar endast på gräsrotsnivå (Unerman & O’Dwyer, 2010). Detta innebär 

även att det finns skillnader i hur välfinansierade, tekniska och sakkunniga de olika 

organisationerna är (Jasanoff, 1997). Det finns även en stor bredd när det gäller de olika 

uppdrag som miljöorganisationer arbetar med. Detta kan vara med allt från forskning (bland 

annat insamling av data för vetenskapliga studier), rättstvister, lobbying, samhällsutbildning, 

miljöövervakning, naturresursskydd (Jasanoff, 1997), välfärd, nätverkande och 

opinionsbildning (Unerman & O’Dwyer, 2010).  

 

Enligt Jasanoff (1997) har de olika miljöorganisationerna ett utifrånperspektiv där de kan 

observera de begränsningar som finns inom dominerande expertutlåtanden, de kan ifrågasätta 

oförklarade antaganden, diskurser och paradigm och de kan erbjuda alternativa tolkningar och 

perspektiv på miljöproblemet. Miljöorganisationer har även ett visst övertag gentemot stater 

när det gäller hanteringen av kunskap. De är exempelvis en viktig aktör när det gäller att 

kunna koppla ihop kunskap om världen (som ofta, men inte alltid, uttrycks som vetenskaplig 

kunskap) med praktisk handling för att framgångsrikt kunna hantera miljöproblemen. 

Miljöorganisationer är där till skillnad från stater inte i lika stor utsträckning hindrad av 

tröghet. De är även mer engagerade och mer fokuserade på pragmatiska miljömål och de är 

oftast mer kunniga inom de områden som de verkar. Miljöorganisationer, av alla slag, kan 

dessutom erbjuda ett viktigt alternativ till den dominerande top-down-modellen av 

kunskapsspridning genom ett bottom-up perspektiv (Jasanoff, 1997).  

 

Miljöorganisationernas konstruktiva, oberoende, effektiva och ansvarsfulla roll står även inför 

stora utmaningar med tanke på att miljö- och klimatproblemet är sociopolitiskt, föränderligt, 

sammanlänkat, icke linjärt (Stahl, 2014) och det involverar interaktioner mellan flera olika 

former av mänskligt beteende. Miljöproblemet är därmed mycket svårt att förstå, hantera och 

att förutse (Thompson & Whyte, 2011). För att då kunna ta sig an sådana komplexa problem 

så är bland annat holistiskt tänkande, nätverkande, kunskapsöverföring och tvärvetenskapligt 

arbete av stor vikt (Brown, Harris & Russell, 2010).  

Det finns även enligt Boström (2003) olika konkurrerande (delvis ideologiska) åsikter och 

perspektiv på miljöproblemet med olika förslag på vad en lösning på problemet skulle 

innebära och hur en sådan lösning bör nås. Inom dagens dominerande diskurs, ekologisk 

modernisering, finns det exempelvis en tro på att miljöproblemen kan hanteras, lösas och 

förutses genom grön teknik och tillväxt inom dagens konsumtionssamhälle (Boström, 2003). 

Denna diskurs går ofta i god ton med politiker och företag som gynnas av rådande 

samhällssystemsystem (Pataki, 2009). Utöver ekologisk modernisering finns det även andra 
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mer eller mindre radikala perspektiv på miljöproblemen, vissa som ser en fundamental 

omstrukturering av nuvarande samhällssystem (en transformation) som nödvändig för att vi 

ska kunna nå en hållbar utveckling (Anshelm, 2012). De mer radikala perspektiven på 

miljöproblemen dominerade enligt Boström (2003) inom miljörörelsen under 1970-talet men 

under mitten av 1980-talet tog ett diskursivt skifte form mot en ekologisk moderniserings 

diskurs och därmed en hegemonisering av miljöproblemen. Detta diskursiva skifte har 

inneburit en ny strategisk roll för ett stort antal miljöorganisationer (Boström, 2003). De har 

fått en närmare relation till politiker och marknadsaktörer, de följer i större utsträckning 

lagstiftning och standarder, de använder sig av miljöledningssystem som ISO och de följer 

(administrativa) rutiner för att kartlägga, övervaka och mäta miljöpåverkan. Men deras nya 

roll har även inneburit ett minskat ifrågasättande av nuvarande samhällssystem och 

ekonomisk tillväxt i relation till miljöfrågan (Boström, 2003). Ett sådant ifrågasättande är 

dessutom svårt med tanke på att det strider mot den nuvarande diskursen och sättet som man 

bör prata om miljöfrågan (Berger et al. 2001). Den som har ett mer radikalt perspektiv blir 

därmed ofta exkluderad från den politiska debatten. Här har politiker och företagare, som 

gynnas av nuvarande samhällsystem, ett diskursivt övertag (Pataki, 2009). En mer 

antagonistisk debatt har dock enligt Anshelm (2012) ha tagit form i Sverige mellan åren 2006-

2009 där ett flertal mer eller mindre radikala diskurser tävlade om att ta plats i den offentliga 

debatten. 

På grund av den nuvarande ekomodernistiska diskursens dominans och påverkan i dagens 

samhälle och med tanke på att miljöorganisationer anses ha en sådan viktig, ansvarsfull och 

central roll att spela (när det gäller hanterandet av komplexa miljöproblemen) så är det 

relevant att undersöka hur man inom miljöorganisationer ser på miljöproblemen och möjliga 

lösningar. Fyra semi-strukturerade djupgående intervjuer har utförts med olika aktörer och 

talespersoner inom fyra olika Svenska miljöorganisationer (Naturskyddsföreningen, Fores, 

Klimataktion, Hela Sverige ska leva). Detta för att få en fördjupad förståelse om hur de 

uppfattar miljöproblematikens karaktär och möjliga lösningar. Med tanke på att det kan vara 

problematisk för de olika informanterna att helt och hållet representera hela 

miljöorganisationens åsikter inom olika frågor så kommer datainsamlingen från de olika 

intervjuerna även att kompletteras med information som finns tillgänglig på 

miljöorganisationernas hemsidor. Frågor som är relevanta att undersöka och som relaterar till 

miljöorganisationernas syn på miljöproblemen är vad miljöorganisationerna anser att en 

lösning på problemet skulle innebära och på vilket sätt bör man arbeta mot en sådan lösning 

på problemet? Dessa frågor är relevanta att analysera i relation till den ekomodernistiska 

diskursen och andra mer eller mindre radikala miljödiskurser. 
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Syfte 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka, jämföra och analysera hur fyra olika Svenska 

miljöorganisationer (Naturskyddsföreningen, Fores, Klimataktion och Hela Sverige ska leva) 

uppfattar miljöproblematikens karaktär och möjliga lösningar. 

 

Frågeställning 

- Hur förhåller sig miljöorganisationernas idéer till det ekomodernistiska och de 

radikala perspektiven på miljöproblemen? 

- Hur ser miljöorganisationerna på Sveriges miljöarbete? 

- Hur ser de olika miljöorganisationerna på ekonomisk tillväxt och teknikutveckling i 

relation till miljöproblemen? 

- Vad anser miljöorganisationerna vara utmärkande för miljöproblemen? 

- Vilka lösningar anser miljöorganisationerna vara mest lämpliga?  

 

Val av miljöorganisationer 
Nedan följer en beskrivning av de fyra olika miljöorganisationerna (Klimataktion, 

Naturskyddsföreningen, Fores och Hela Sverige ska leva) som i denna uppsats har undersökts 

och där en informant från varje organisation har intervjuats. Kriterierna för val av 

organisation var att alla organisationer på något sätt skulle arbeta med miljöproblem och en 

hållbar utveckling. Att de olika miljöorganisationerna till viss del skiljer sig när det kommer 

till storlek och arbetsområde relaterat till miljöfrågan utgör inget problem för själva studien. I 

själva verket är en sådan bredd på inriktning och arbetsområden mellan de olika 

organisationerna en fördel. Detta med tanke på att en skild syn på miljöfrågan ger en större 

möjlighet till jämförelse av argument vilket kan ge både en bredd och ett djup till analysen.  

Klimataktion 

Klimataktion är en förening som lanserades den 18 maj 2008. De beskriver på sin hemsida att 

de vill ”vara medborgarnas och det civila samhällets röst, en aktiv kraft för den nödvändiga 

omställningen” (Klimataktion, 2012a). Inom Klimataktion finns flera olika lokala nätverk 

(bland annat feministiskt nätverk, forskarnätverk, informatörnätverk och 

klimatkärringar)(Klimataktion, 2012b) och arbetsgrupper (bland annat globala gruppen, 

energigruppen, kulturgruppen, utåtriktade gruppen och samhällsplanering/trafik 

gruppen)(Klimataktion, 2012c). Själva föreningen är riksstyrd och har två talespersoner men 

det finns också fyra lokala föreningar som har egna styrelser i Stockholm, Sundsvall, 

Halmstad och Uppsala. Föreningens olika arbetsuppgifter är att bland annat att mobilisera 

människor till aktioner, att samverka med andra miljöorganisationer, att bedriva studier kring 

klimatförändringarna och att (genom folkbildning, opinionsbildning och påverkansarbete) 

informera om klimatförändringarna (Klimataktion, 2012a).      

Fores 

Fores (forum för reformer och entreprenörskap) är en grön och liberal tankesmedja och en 

öppen oberoende mötesplats för samhällsengagerade, akademiker, debattörer och 

beslutsfattare i hela Sverige som bland annat jobbar med frågor som miljö och marknad, 

migration, företagande, jämställdhet, global demokratisering och moderniserad välfärd. Deras 

arbete syftar till att hitta lösningar på de utmaningar som klimat hotet och globaliseringen 

erbjuder. Som en tankesmedja jobbar Fores med att försöka få idédebatt och forskning att leda 
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fram till konkreta politiska beslut och politisk förändring. Fores finansieras av bland annat 

forskningsstiftelser, myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner, där Centerpartiet 

beskrivs vara den enskilt största finansiären (Fores, a).  

Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen kan beskrivas som en ideell förening som startade sin verksamhet för 

över hundra år sedan. Föreningen har med tiden vuxit till 221 000 antal medlemmar och kan 

därmed idag beskrivas som Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation. 

Naturskyddsföreningen arbetar både regionalt inom 24 länsförbund i Sverige och lokalt inom 

270 olika kommunkretsar och deras framgångar beskrivs till stor del bero på deras 

medlemmars stöd och ideella arbete. Föreningen har även det senaste decenniet börjat arbeta 

mer globalt där de samarbetar med och stödjer över 60 miljöorganisationer över hela världen. 

Områdena klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är deras mest centrala arbetsområden. 

Deras arbetssätt och metoder är att bland annat att försöka påverka politiker, miljöbovar och 

miljölagstiftningen. De använder sig även av rapporter, kampanjer, debatter och konferenser 

för att försöka sätta miljöfrågan i centrum. Naturskyddsföreningen står dessutom bakom 

miljömärkningen Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen, a).  

Hela Sverige ska leva  

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som fokuserar på det lokala miljöarbetet då de 

företräder ca 5000 olika lokala utvecklingsgrupper och ca 50 olika organisationer runt om i 

landet. Deras arbete syftar då till att ge stöd och råd till dessa lokala grupper och att 

tillhandhålla de redskap som är nödvändiga för ett framgångsrikt lokalt miljöarbete. Hela 

Sverige ska leva arbeta då med och stödjer det som är viktigt för de lokala 

utvecklingsgrupperna och människorna i just den bygden. Det kan exempelvis vara frågor 

som rör skolan, att bygga vindkraftverk, arbeta med lokal turism eller att underlätta lokala 

företag. Hela Sverige ska leva arbetar även med att försöka påverka lokala grupper att arbeta 

med och ta hänsyn till miljöfrågor i större utsträckning. Hela Sverige ska leva består av en 

styrelse med två ordföranden (en man och en kvinna) och sju ordinarie ledamöter som 

representerar de olika utvecklingsgrupperna och medlemsorganisationerna. De har årsmöten, 

vilket kan beskrivas som deras högsta beslutande organ och de har ett kansli i Stockholm som 

ansvarar för information, administration och samordning (Hela Sverige ska leva).  
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Metod  

Semistrukturerad intervju  

En semistrukturerad intervju bidrar till att liknande frågor kan ställas till samtliga informanter 

men inom ett flexibelt ramverk (Dearnley, 2005). Den semistrukturerade intervjun är även en 

hybrid metod som bidrar till både struktur och flexibilitet (Galletta, 2013) vilket är av vikt för 

att försöka besvara den här studiens syfte. Den struktur som en semistrukturerad metod bidrar 

till är i den här studien nödvändig för att få en viss jämförbarhet mellan de olika intervjuerna. 

En viss flexibilitet som de öppna intervjufrågorna bidrar till är även nödvändig för att få en 

förståelse för informanternas sätt att tänka. Enligt Lantz (2007) bidrar de öppna frågorna till 

att man kan ”förstå hur och på vilket sätt den sociala verkligheten är konstruerad och ordnad 

ur respondentens perspektiv” (Lantz, 2007, s.30).    

Urval av miljöorganisation och informanter 

De fyra miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, Klimataktion, Fores och Hela Sverige 

ska leva undersöktes och jämfördes. En informant per miljöorganisation intervjuades vilket 

därmed resulterade i fyra olika intervjuer. Kriterier för val av informanter var att de alla skulle 

ha arbetat inom organisationen en längre tid för att kunna representera och tala för 

organisationens visioner, mål och drivkrafter. När det gäller frågan om hur många intervjuer 

som bör utföras så beror svaret, enligt Larsson (1986), dels på det djup analysen ska ha och 

hur många olika uppfattningar och perspektiv som ska inkluderas i studien. Om materialet är 

allt för omfattande så finns det risk för att analysen, på grund av tidsbrist, blir ytligt. Det kan 

enligt Larsson (1986) bidra till att själva poängen med en kvalitativ undersökning försvinner. 

Om granskningen ska vara relativt djupgående så måste alltså intervjumaterialet begränsas i 

viss utsträckning (Larsson, 1986). I denna studie gjordes därmed en begränsning till endast 

fyra informanter i fyra olika miljöorganisationer. Anledningen till att jag inte valde ett mindre 

antal informanter och miljöorganisationer var att detta skulle kunna bidra till för lite 

information och analysmaterial och inte tillräckligt många olika perspektiv att analysera och 

jämföra.        

Kontakt med informanter 

Miljöorganisationerna (Naturskyddsföreningen, Fores, Hela Sverige ska leva, Klimataktion) 

kontaktades först via mail där jag kort framförde information om mig, studiens syfte och vad 

jag var intresserad av att få ut av intervjuerna. I mailen fick de olika informanterna även 

tillgång till exempel på frågor som jag var intresserad av att ställa och områden som de olika 

frågorna behandlade. Detta för att de skulle kunna få en större förståelse för mitt syfte och vad 

jag ville ha ut av intervjun men även för att de skulle känna sig mer bekväma och förberedda 

inför intervjun. Informanterna fick dock inte tillgång till samtliga frågor som skulle ställas. 

Jag framförde även i mailet att jag sökte efter någon central person som var väl bekant med 

organisationen och som därmed skulle kunna beskriva miljöorganisationens arbetssätt, mål 

och drivkrafter. Jag ringde även till personer inom miljöorganisationerna där jag i vissa fall 

blev hänvisad till andra medarbetare på organisationen som ansågs vara mest passande för 

intervju. Fortsättningsvis skedde kontakt via telefon och mail med informanterna då vi 

bestämde tid och datum för intervjuerna och mötesplats (i de fall då intervjuerna inte utfördes 

via telefon). Kontakt med informanterna skedde ca en vecka innan intervjuerna utfördes.  
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Intervjuguide och utförande av intervjuer 

Innan intervjuerna utfördes så skrevs en intervjuguide (se bilaga 1). En sådan intervjuguide 

kan beskrivas som ett hjälpmedel för moderatorn att styra samtalet (Andersen, 1990). 

Intervjuguiden syftade även till att fungera som en mall och ett stöd till intervjuerna och den 

utformades även för att varje intervju i princip skulle följa samma mönster. Innan 

intervjuguiden utformades ansåg jag att det var relevant att läsa på om de fyra olika 

organisationerna. Detta gjordes för att intervjufrågorna skulle vara relevanta och att dom 

skulle ”passa” alla de fyra informanterna med tanke på att de arbetade väldigt olika med 

miljöfrågan. 

För att informanten skulle känna sig bekväm så var de första frågorna som ställdes, i 

intervjuguiden, enklare frågor som relaterade till vem informanten var och hur hen arbetade 

med miljöfrågan inom miljöorganisationen. Vidare under intervjun ställdes lite mer 

djupgående frågor (vissa med relaterande följdfrågor) som var utformade för att besvara 

frågeställningarna och därmed ge relevant information till det jag ville undersöka i min studie. 

Den ekomodernistiska diskursen bidrar exempelvis till ett hegemoniskt perspektiv på att vi 

kan lösa miljöproblemen inom nuvarande samhällssystem och med en fortsatt ekonomisk 

tillväxt (Hajer, 1997). Därför anser jag att frågor som ”Hur ser du på ekonomisk tillväxt i 

relation till miljöproblemen?” och ”anser du att det krävs en radikal omstrukturering av 

nuvarande samhällsystem för att vi ska kunna lösa miljöproblemen?” var relevanta frågor att 

ställa. Avslutningsvis i intervjuerna ställdes en övrig fråga som syftade att ge informanterna 

möjligheten att tillägga eller förtydliga någonting till intervjun.   

De olika informanterna fick själva bestämma tid och plats för intervju. Tre av fyra intervjuer 

utfördes ansikte mot ansikte på deras arbetsplats och på café och en av intervjuerna utfördes 

via telefon. Alla intervjuer spelades därmed in vilket också var någonting som godkändes av 

samtliga informanter. Den tid som de olika intervjuerna tog varierade från ca 30 min till 1 

timme och 25 minuter. Någonting som var svårt under intervjuerna och som även Lantz 

(2007) tar upp var hanteringen av två motsägelsefulla strävanden som verkar kunna relateras 

till den öppna semistrukturerade intervjun. Alltså, att lämna stor frihet till informanterna men 

att samtidigt kunna styra dessa personer i en i förväg bestämd riktning (Lantz, 2007). 

Efterbehandling av material 

Inspelningarna av de olika intervjuerna transkriberades senare under samma dag som 

intervjuerna var utförda. Transkriberingen var ordagrann förutom upprepningar och yttryck av 

typen ”hmm” och ”liksom” som inte skrevs ut.  

En av fyra informanter ville ha tillgång till det transkriberade intervjumaterialet för att 

säkerställa att det som hade sagts skulle kunna representera miljöorganisationen. Det 

transkriberade materialet skickades därmed till informanten som valde att inte justera eller 

lägga till ytterligare kommentarer. Jag läste igenom allt transkriberingsmaterial där vissa 

relevanta och informativa delar i texten markerades för översiktlighetens skull. I analysdelen 

har de olika informanterna benämnts med nummer 1,2,3 och 4 för att garantera anonymitet. 

De olika intervjuerna kompletterades dessutom med information från miljöorganisationernas 

hemsidor och kataloger. 

Analys av intervjumaterialet 

Intervjumaterialet bearbetades med hjälp av en kvalitativ analys där syftet var att undersöka 

och jämföra informanternas argument och uppfattningar. Intervjumaterialet lästes igenom för 
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att först få en förståelse för helheten och därefter utforma olika teman (med underrubriker) 

(Lantz, 2007) som var relevanta för studiens syfte och relaterbara till teorin och tidigare 

forskning. Genom att bilda kategorier (underrubriker) i analysen så blir analysen mer 

överskådlig. Dock så är det enligt Lantz (2007) viktigt att, med förenklingen, det överskådliga 

mönstret och kategoriseringen, inte helt och hållet reducera och förlora komplexiteten och 

nyanserna i analysmaterialet.  

I analysen har relevanta citat från intervjuerna även använts för att tydligt kunna belysa 

informanternas åsikter och syn i en viss fråga. (Trost, 2010).   

Metoddiskussion 

Trovärdigheten har tagits i åtanke i denna kvalitativa studie. En studies reliabilitet eller 

tillförlitlighet innebär att datainsamling och mätning är stabil och inte utsatt för 

slumpinflytelser. Det innebär alltså att två olika mätningar vid olika tidpunkter ska ge samma 

resultat. Vid kvalitativa intervjuer är detta dock problematiskt med tanke på att människan 

inte är statisk eller stabil i sina åsikter och beteenden. För att då kunna visa på att studiens 

data och analyser har hög reliabilitet så är det enligt Trost (2010) viktigt att läsaren lätt kan 

avgöra huruvida materialet är trovärdigt eller inte (Trost, 2010). Med tanke på detta har 

tillvägagångssätt för datainsamling, bearbetning av material och analysering redovisats i 

metoddelen.  

Vad som även bör beaktas är de problem som kan uppkomma vid tolkningar av 

intervjumaterialet och informanternas uttalanden. För en professionell databearbetning bör det 

enligt Lantz (2007) finnas en motvilja till att dra för snabba slutsatser utan man bör ständigt 

vara öppen för andra perspektiv och ställa sig frågan om det kan finnas alternativa tolkningar 

och slutsatser. Det är också viktigt att tolkningen inte representerar ens egen privata 

uppfattning. För att undvika detta har intervjumaterialet lästs igenom och reflekterats över i 

omgångar där passande kategorier har utformats där informanternas åsikter fortfarande kan 

relateras till dess kontext. Larsson (1986) beskriver detta som viktigt eftersom analysen och 

”(…) beskrivningen skall vara trogen utgångsmaterialet – intervjuerna” (Larsson, 1986, 

s.32).  

Med validitet eller giltighet menas att man mäter det som är relevant och det som en studie 

syftar till att mäta (Trost, 2010). För att då visa att intervjumaterialet är insamlat på ett 

relevant och seriöst sätt så har de ställda frågorna och eventuella följdfrågor från intervjuerna 

redovisats som bilaga i denna studie.  
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Teori och tidigare forskning 
Det teoretiska perspektiv som denna uppsats kommer att utgå ifrån är bland annat Hajers 

(1997) beskrivning av och syn på diskurser som relaterar till miljöproblem och 

miljökonflikter. Han syftar i sin bok, The politics of environmental discourse, till att visa att 

socialkonstruktivism och diskursanalys adderar nödvändig och väsentlig insikt till vår 

förståelse för nutida miljöpolitik. Även Swyngedouws (2014) syn på hur dagens 

symbolisering av ”Naturen” påverkar och begränsar miljöpolitiken, är av stor relevans för den 

här studien.   

Hajer (1997) beskriver en diskurs som en samling av idéer, begrepp, kategoriseringar, 

föreställningar och koncept som förs fram, upprepas, produceras, återskapas och omvandlas 

genom en uppsättning metoder. Dessa får snabbt karaktär av ”story-lines” (rubriker vars 

innebörd inte frågastätts utan mer eller mindre tas för givna). Dessa ”story-lines” ger då 

mening till de fysiska och sociala verkligheterna som finns ”där ute” (Hajer, 1997).  

 

Hajer (1997) anser att diskurs inte bör ses som någonting som är synonymt med diskussion 

eftersom diskursanalys inte endast är begränsad till en analys av vad som sägs. En 

diskursanalys är i själva verket mycket mer än så. Diskursanalys kan beskrivas som ett 

annorlunda sätt att se på institutioner. Hajer (1997) syftar då (med inspiration från Foucalt) till 

att försöka få fram den institutionella dimensionen av diskursanalys där diskursanalys kastar 

ljus över funktionerna och effekterna av institutionerna, hur makt är uppbyggd inom 

institutionella arrangemang och hur politisk förändring sker/kommer till stånd inom sådana 

arrangemang. Relevanta frågeställningar som han ställer sig är även hur specifika perspektiv 

kan struktureras och integreras i samhället samtidigt som dessa perspektiv (diskurser) även 

själva kan strukturera samhället. Han vill även visa hur diskurser kan begränsa praktiska 

åtgärder men även öppna upp vägar för att återskapa samhället.  

 

Hajer beskriver att: “The main theoretical thesis of this book is that one can observe how the 

institutional practices in the environmental domain work according to identifiable policy‐
discourses that through their story‐lines provide the signpost for action within these 

institutional practices.” (Hajer, 1997, s.264)  

 

Dessa story-lines kan relateras till miljöproblemen och sättet som miljöproblemen förstås och 

uppfattas på med tanke på att story-lines i stor utsträckning präglar diskussionerna om ett 

ekologiskt hållbart samhälle. Hajer (1997) beskriver exempelvis att synen på miljöproblemen 

som en global kris som hotar vår överlevnad är en story-line som har fått tillräckligt mycket 

sociopolitisk resonans för att kunna generera politisk effekt. Enligt en sådan story-line så är 

miljöproblemet ett mänskligt problem som endast kan lösas genom en stor enad insats och ett 

centraliserat globalt tillvägagångssätt. Denna story-line har alltså idag blivit till politisk 

verklighet (Hajer, 1997).  

 

Diskursen ekologisk modernisering har sedan mitten av 1980-talet dominerat 

konceptualiseringen av miljöproblemen och synen på lösningar och tillvägagångssätten för att 

hantera dessa. Olika faktorer har enligt Hajer (1997) bidragit till att ekomodernistiska story-

lines har reproducerats och fått fäste. Inom ekomoderniserings diskursen finns ett 

teknokratiskt perspektiv och expert ledda förändringsprocesser ses som relevanta vid 

hanteringen av miljöproblemen. Inom ekomodernismen eftersträvas även en universell 

lösning på miljöproblemet vilket därmed motverkar den antagonistiska debatten. Det 

problematiska med detta är då att dominerande och accepterade synsätt och story-lines kan stå 

i vägen för alternativa perspektiv på miljöproblemen och en väg mot en mer reflexiv 
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institutionell förändring. Det är även enligt Hajer (1997) problematiskt att aktörer kan delta i 

en debatt där villkoren för och definitionen av miljöproblemen redan i förväg är fastställd och 

där det inte finns utrymme för konkurrerande problemdefinitioner. Enligt Hajer (1997) så kan 

detta resultera i att man (inom debatter och diskussioner) i mindre utsträckning tar hänsyn till 

den komplexitet som miljöproblemen i sin natur innefattar. Symboler och metaforers 

dominerande roll inom diskursen indikerar istället att det oftast är enskilda frågor som avgör 

allmänhetens uppfattning av miljöproblemen (som i verkligheten är mycket mer komplex än 

så) där exempelvis vissa miljökatastrofer får uppmärksamhet medan andra obemärkt passerar 

förbi. Detta innebär alltså att miljöproblemet har blivit hegemoniserat på grund av den 

ekomodernistiska diskursens dominans. Hajer (1997) hävdar då att det är av stor vikt att 

miljökonflikten inte ses som ett enda bestämt problem där aktörer agerar för eller emot. 

Miljökonflikten har istället ändrat karaktär och bör betraktas som en konflikt (en ständig 

kamp) över definitionen, tolkningen och betydelsen av miljöproblemet.  

 

Hajer (1997) förespråkar då en reflexiv ekologisk modernisering vilket innebär en mer 

demokratisk process där dominerande story-lines problematiseras och där man frångår en 

strävan efter en universell syn på miljöproblemen och istället tillåter och gör rum för 

kritisering och en öppen granskning av centrala miljöbegrepp, deras tolkningar och 

tillämpningar inom den ekomodernistiska diskursen.  

 

”The challenge for reflexive ecological modernization lies much more in finding new 

institutional arrangements in which different discourses (and concerns) can be meaningfully 

and productively related to one another, in finding ways to correct the prevailing bias 

towards economization and scientification, and in active intersubjective development of trust, 

acceptability, and credibility”(Hajer, 1997, s.281).   

 

Eftersom att vetenskaplig rationalitet och expertmyndigheter kan beskrivas som auktoritära 

krafter som hindrar arbetet med en verkningsfull miljöhantering förespråkar Hajer (1997) 

även en reflexiv form av forskning. Detta skulle kunna innebära ett mer tvärvetenskapligt 

tillvägagångssätt och en demystifiering av vetenskapen, vilket skulle kunna få konsekvenser 

för det monopol på kunskap som vetenskapen för närvarande besitter. Hajer (1997) hänvisar 

till Foucault som beskriver att en reflexiv tillämpning av vetenskapen skulle utgå ifrån 

insikten om att naturvetenskapen inte producerar sanning utan den gör endast anspråk på 

sanning.    

 

Hajers diskursiva teori kan bidra till ett relevant teoretiskt ramverk till den här studien. 

Resultatet av Hajers diskursanalys kan användas och relateras till miljöorganisationernas 

argument för att få en fördjupad förståelse för i hur stor utsträckning hegemoni råder bland de 

olika Svenska miljöorganisationerna Fores, Naturskyddsföreningen, Klimataktion och Hela 

Sverige ska leva.   

 

Erik Swyngedouw (2010) påpekar även (liksom Hajer) att det finns en global konsensus om 

miljöproblemen (som delas av många politiker, aktivister och forskare) om att 

klimatförändringarna är ett globalt problem som hotar vår framtida existens. Swyngedouw 

(2010) beskriver och undersöker förhållandet mellan två till synes osammanhängande teman. 

Det kan beskrivas som en paradox eller en uppenbar motsägelse att miljöfrågan och klimatet 

idag är politiserat som aldrig förr med tanke på att miljöfrågan har införlivats i praktiskt taget 

vartenda politikområde. Miljöpolitik har därmed i hög grad utformats för att kunna hantera 

den växande oron som miljöproblemen medför. Men samtidigt så har det enligt Swyngedouw 

(2014), de senaste årtiondena, skett en avpolitisering (post-politisering) av miljöproblemen 
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(parallellt med en process av neoliberalisering) med tanke på att de politiska frågorna (i 

relation till miljöproblemen) har reducerats till att endast handla om förhandlingar om saker 

som rör främst tekniska frågor och aktiviteter. Dessa är designade till att endast hantera de 

etablerade miljöfrågorna och miljöproblemen som det i dagens samhälle finns en konsensus 

om. Vad Swyngedouw (2014) menar med avpolitisering är att dagens miljöpolitik endast sker 

inom en social, politisk och ekonomisk ram som i sig själv inte ifrågasätts. Denna ram kan 

beskrivas som ”institutional liberal democracy as the sphere for public decision-making and 

market-led capitalism as the naturalized configuration for organizing the transformation and 

allocation of nature/resources” (Swyngedouw, 2014, s.24).            

 

Dagens miljöpolitik, som existerar inom dessa ramar, sker då som ett resultat av den syn eller 

förståelse vi har av vad naturen är. Eller som Swyngedouw (2014) beskriver det ”the 

inauguration of a politics of the environment (…) is sutured by a particular fantasmic 

scripting of what Nature is” (Swyngedouw, 2014, s.24). Swyngedouw hävdar att begreppet 

natur blir avpolitiserat och fungerar ideologiskt när vi på olika sätt försöker fixera och 

symbolisera dess ostabila innebörd och ignorera dess multiplicitet. Med en sådan 

symbolisering av naturen tar vi inte hänsyn till naturens verkliga innebörd vilket är 

oförutsägbarhet, komplexitet och kaotiskt agerande. Försöken att hantera naturen kan 

dessutom sammanfattas i symboliseringen av begreppet hållbarhet. Swyngedouw beskriver att 

”Even more so than the slippery and floating meanings of Nature, ”sustainability” is the 

empty signifier par excellence. It refers to nothing and everything at the same time” 

(Swyngedouw, 2014, s.30).  

 

Den miljöpolitik som en sådan symbolisering av naturen och hållbarhet resulterar i, avleder då 

uppmärksamheten från den socio-ekologiska situationen som vi faktiskt är inne i och den 

hindrar en politisering av miljöfrågan som kan beskrivas vara i form av en jämlik demokratisk 

kamp över produktionen av en grön utopi och de sociopolitiska förhållandena som vi vill leva 

i. Swyngedouw (2014) hävdar då att vi bör ifrågasätta den nuvarande miljöpolitiken och dess 

tillvägagångssätt som baseras på en hegemonisk symbolisering av vad naturen och hållbar 

utveckling innebär. Med tanke på att det är en omöjlighet att beskriva naturens verkliga 

innebörd så bör vi även förvänta oss det oförväntade och acceptera det faktum att vi inte kan 

veta allting. Swyngedouw (2014) beskriver dock att vi har en lång väg att gå innan vi 

eventuellt kan nå en demokratisk politisk transformation mot en ny politisk konfiguration, en 

ny miljöpolitik och nya politiska organiseringar och förhållningssätt till naturen. Swyngedouw 

(2014) ställer sig frågan om vad som kan bidra till en sådan transformation? Vilka 

organisationsformer är lämpliga? Och vad eller vilka aktörer är nödvändiga?   

 

Ekologisk modernisering i Sverige 

Enligt Anshelm och Hedrén (1998) så beskrivs Sverige vara en stor representant för vad Hajer 

kallar ekologisk modernisering. Detta med tanke på att det i Sverige (och inom Svensk 

miljöpolitik) finns en konsensus om att miljöproblemen kan lösas och hanteras på teknologisk 

och vetenskaplig väg inom nuvarande samhällssystem (Anshelm och Hedrén, 1998). Sverige 

kan till och med beskrivas som ett av de mest ekologiskt moderniserade länderna i världen 

och betraktas även (av omvärlden) i stor utsträckning som ett ambitiöst föregångsland och en 

ledande aktör inom miljöpolitik och hanterandet av miljöproblemen. Sverige var exempelvis 

en av de första nationalstaterna som utvecklade en omfattande miljöpolicy, en av de första 

nationalstaterna som utvecklade en myndighet för miljöskydd (Naturvårdsverket) och Sverige 

var ett av de första länderna att utveckla en omfattande miljölagstiftning (Lidskog och 

Elander, 2012).  
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Harring, Jagers och Martinsson (2011) beskriver att ekologisk moderniseringsdiskursen mer 

eller mindre har existerat i Sverige sedan 1990-talet. Sedan dess har det alltså funnits en 

dominerande tro på att ekonomisk tillväxt, social välfärd och ekologisk hållbarhet stödjer 

varandra och att ytterligare ekonomisk tillväxt kan lösa miljöproblemen. En sådan syn på 

miljöproblemen dominerar inte endast inom politiken och vetenskapen i Sverige, men även 

media framställer i stor utsträckning miljöproblemen i enlighet med den ekomodernistiska 

diskursen. Den ekomodernistiska synen anammas då i stor utsträckning även av allmänheten 

(Harring, Jagers och Martinsson, 2011).  

Enligt Anshelm och Hansson (2011) har även den konflikt och antagonism, som funnits 

mellan miljöorganisationer och multinationella företag sedan 1960-talet, minskat. Tidigare har 

miljöorganisationer i större utsträckning kritiserat multinationella företag (speciellt inom 

energisektorn) för miljöförstöring och överexploatering av resurser, men på senare tid har de 

två aktörerna istället fått en närmare relation till varandra. Miljöorganisationer ignorerar idag i 

stor utsträckning frågor som ger upphov till konflikt. Exempelvis frågor som handlar om 

ekologiskt fotavtryck, radikal samhällsförändring och en problematisering av synen på 

naturen. Många miljöorganisationer har istället i samstämmighet med de multinationella 

företagen accepterat de marknadsbaserade lösningarna på miljöproblemen. Anshelm och 

Hansson (2011) tar upp Green Peace, Friends of the Earth och WWF som exempel. Dessa 

miljöorganisationer, som historiskt har varit kritiska till multinationella företag, fokuserar nu i 

stort sätt endast på de teknokratiska lösningarna på miljöproblemen (ett skifte till grön teknik 

och förnybar energi) vilket inte ger upphov till någon konflikt. Anshelm och Hansson (2011) 

ställer sig då frågan: ”(…) what will happen to public trust of ENGOs if they no longer 

scrutinize and criticize the activities of multinational businesses, but instead express opinions 

similar to those of the actors they had earlier made it their task to monitor and scrutinize (…) 

Who is going to carry out the scrutiny” (Anshelm och Hansson, 2011, s.90-91). Enligt 

Anshelm och Hansson (2011) kan detta då leda till en intellektuell utarmning inom miljö och 

energidebatten då diversiteten av perspektiv försvinner. Det kan även resultera i en fattig 

demokratisk dialog där det är svårare att generera nya idéer och radikalt annorlunda 

perspektiv på miljöproblemet (Anshelm och Hansson, 2011).                  

Denna konsensus kring miljöfrågan beskrivs till stor del vara influerad av 

Brundtlandsrapportens och Riodokumentens beskrivning av miljöproblemen och hållbar 

utveckling (Anshelm och Hedrén, 1998). Dessa representerar den hållbarhetsretorik som vann 

legitimitet i samband med Rio konferensen 1992 (Hornborg, 1998) och 

Brundtlandsrapportens utformning 1987 (Lidskog och Elander, 2012). Dokumenten har även 

bidragit till att begreppet Hållbar utveckling har tagit fäste och ökat i användning. På ytan ses 

begreppet som bidragande till ett holistiskt tillvägagångssätt för att lösa och hantera 

miljöproblemen där alla aktörer är delaktiga men i verkligheten så kan man ifrågasätta 

huruvida begreppet verkligen betyder någonting (Lidskog och Erlander, 2012). Hållbar 

utveckling är exempelvis oerhört brett och svårdefinierat och det finns en osäkerhet när det 

kommer till de rumsliga och tidsmässiga gränserna som bestämmer hållbarhet. Exempelvis så 

framgår det inte i begreppet hur många framtida generationers behov som ska uppfyllas eller 

vilka som ska omfattas av en jämlik fördelning av naturresurser (Hultman och Wärneryd, 

1998). Lidskog och Erlander (2012) hänvisar till Wildavsky´s kritik av begreppet: ”If 

sustainability is everything, maybe it’s nothing. (…) sustainability is so ambiguous that it 

allows actors from various backgrounds to proceed without agreeing on a single action” 

(Lidskog och Erlander, s. 413, 2012). Begreppet hållbar utveckling (inom den 
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ekomodernistiska diskursen) beskrivs även innehålla och bidra till ett flertal självmotsägelser. 

Vi kan exempelvis (enligt dess retorik) öka den ekonomiska tillväxten enligt 

marknadsvillkoren och samtidigt förverkliga de angivna utsläppsmålen enligt Rio +20. 

Anledningen till att detta till synes paradoxala argument framförs är att politiker och 

marknadsaktörer oftast använder sig av ett specifikt index när de räknar på CO2 utsläppen, 

där de exkluderar den inhemska konsumtionen av varor som produceras utanför Sveriges 

gränser (Lidskog och Erlander, 2012). De varor som exempelvis produceras i Kina och Indien 

men som konsumeras i Sverige syns inte på den Svenska statistiken (Anshelm, 2012). 

Hornborg (1998) beskriver detta som att äta kakan och samtidigt ha den kvar.  

Med tanke på dessa brister som finns inom den ekomodernistiska diskursen så finns det en 

tydlig klyfta mellan den Svenska politiska miljöretoriken och miljöpolitik i praktiken 

(Lidskog och Erlander, 2012).  

En index som dock ger en annan alternativ bild av miljöproblemen är ekologiskt fotavtryck 

(Hornborg, 1998). Detta index visar att om alla människor hade tillgång till samma mängd 

resurser som Sverige har med sin levnadsstandard så skulle det behövas ytterligare tre 

jordklot. I Sverige ligger det ekologiska fotavtrycket på 5,7 globala hektar (gha) per capita. 

Detta är högre än Europas genomsnittliga ekologiska fotavtryck som ligger på 4,7 gha och det 

är mycket högre än det globala genomsnittliga ekologiska fotavtrycket som ligger på 2,7 gha 

(Lidskog och Erlander, 2012). Enligt ett sådant perspektiv på miljöfrågan, som ekologiskt 

fotavtryck bidrar till, så kan man se att Sverige inte alls är ett ambitiöst föregångsland och en 

ledande aktör inom miljöpolitiken. Men ett sådant perspektiv, (och en mångfald av andra 

vetenskapliga forskningsperspektiv) som skulle kunna ses som relevant för att hantera 

miljöproblemen, ryms inte inom den nuvarande dominerande diskursen (Hornborg, 1998). 

Istället finns det ett konsensusperspektiv på miljöfrågan där miljöargumenten inte är särskilt 

reflexiva och där det är svårt att se ett tydligt samband mellan våra egna handlingar och de 

verkliga miljöeffekterna som dessa ger upphov till (Hydén, 1998). Hållbarhetsretorikens 

grundläggande logik blir därmed inte helt tydlig. De nuvarande maktstrukturerna och 

vetenskapen kan dessutom beskrivas som mystifierade där både moraliska och materiella 

dimensioner ignoreras och där detta bidrar till kunskapsteoretiska hinder för reflexivitet 

(Hornborg, 1998).  

Anshelm och Hedrén (1998) beskriver att den hegemoniska konsensusmodellen har bidragit 

till att en död vinkel har uppstått inom Svensk miljöforskning och inom Svensk miljöpolitik. 

De beskriver det som att ögat inte ser sig själv. Den förståelse som vetenskapen och 

miljöpolitiken idag har av miljöproblemen är begränsad eftersom man inom den 

konsensusmodell som existerar inte kan se miljöproblemen för vad de är, vilket är en djupt 

konfliktfylld och motsägelsefull fråga som inkluderar en extrem mångfald av intressen och 

tolkningar. Istället prioriterar vetenskapen (Vetenskapsrådet, Naturvårdsverket och Mistra) en 

viss typ av forskning som baseras på förvissningen om att det är möjligt att lösa 

miljöproblemet inom nuvarande samhällssystem där man förutsätter en ekonomisk 

utveckling. Sådana forskningsområden som syftar till att bidra med miljöproblemens lösning 

är exempelvis miljöadministration (planering, MKB, miljöledning), miljöekonomi 

(miljövärderingar, cost-benefitanalyser), livsstilar, beteenden och miljöpolicy. Forskarna ska 

då finna svaret på de frågor som redan i förväg är ställda. Detta medför dock att vetenskapen 

nedprioriterar andra viktiga forskningsområden som utifrån konsensusmodellens och 

lösningstänkandets perspektiv inte verkar vara lika relevanta och legitima. Dessa 
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nedprioriterade forskningsområden, som visar de olika intressekonflikterna och hur 

miljöfrågorna är inflätade i sociokulturella förhållanden, är bland annat miljöetik, 

genusfrågor, demokrati, miljö, kulturell identitet och fördelnings- maktfrågor. Enligt Anshelm 

och Hedrén (1998) krävs det då en omprioritering av forskningsområden där det krävs att vi 

börjar kritisera de nuvarande lösningsförslagen med tanke på att det inte finns någon definitiv 

lösning på miljöproblemen. De beskriver, i likhet med Swyngedouw, att vi bör lära oss att 

leva i ett tillstånd av fundamental osäkerhet. Vi behöver en kompletterande miljöforskning 

som inte följer den redan givna strukturen och som inte försöker svara på de redan givna 

frågorna, utan vi behöver en miljöforskning som kan hjälpa människor att inrätta sig i den 

osäkra värld som vi lever i (Anshelm och Hedrén, 1998).  

Hornborg (1998) beskriver att en central fråga, som är viktig att ställa, inom 

humanvetenskaplig hållbarhetsforskning, och som för närvarande inte ställs är; ”Vilka är de 

krafter i samhälle, ekonomi och kultur som åstadkommer de accelererande förändringar i 

biosfären som blivit uppenbara för oss på tröskeln till det tredje årtusendet?” (Hornborg, 

1998, s.101). Det är även nödvändigt att det, vid besvarandet av den frågan, sker ett 

sammanlänkande av information mellan flera olika discipliner (Hornborg, 1998).   

Naturen och de naturliga systemen 

Hydén (1998) beskriver att en av de stora bristerna med hur miljöproblemen hanteras är att 

miljöproblemen och hållbarhet inte förstås i relation till system (exempelvis de fysiska, 

biotiska, sociokulturella, ekonomiska och politiskt/administrativa systemen). Människans 

handlingar, inom de samhällsvetenskapliga systemen, beskrivs ha effekter på naturens system 

men det motsatta gäller inte. Alltså, naturlagarna och de störningar som uppkommer i naturen, 

till följd av våra handlingar, har ingen direkt återverkan på oss människor. Effekterna bidrar 

inte till att vi människor automatiskt förändrar beteende. Vi måste då lära oss eller tvinga oss 

att ta hänsyn till och respektera/underordna oss naturlagarna. Detta med tanke på att de inte är 

förhandlingsbara. Vi kan exempelvis inte förhandla om grundvattnet eller tyngdlagar. Därför 

är det viktigt att naturlagarna är det som utgör utgångspunkten för vårt strategiska och 

proaktiva miljöarbete. Anledningen till att vi dock inte tar hänsyn till alla naturlagar och 

anledningen till att vi låter nuvarande samhällssystem bidra till destruktiva effekter för de 

naturliga systemen, är att alla naturlagar inte är lika kända. Med tanke på att miljöproblemen 

alltid ses från ett samhällsvetenskapligt perspektiv, att de är socialt konstruerade, så innebär 

det att naturlagarna blir normer (och kommer till existens) först när vi har formulerat dem. 

Dessa normer är dock inte alltid tydliga när de kommer till de effekter de har på människan. 

Detta resulterar då ofta i att vi inte tar lika stor hänsyn till dem.  

Att organisera vårt samhälle efter naturlagarna ser många som någonting obekvämt och 

onödigt. Vissa argumenterar även för att vi måste se till så att de ekonomiska och 

sociokulturella systemen upprätthålls i första hand. Hydéns (1998) motargument till sådana 

påståenden är då att dessa system (som är skapta av människan) är förhandlingsbara medan 

natursystemen inte är det. Vad som dock gör det hela mer problematiskt är att de nuvarande 

samhällssystemen har blivit orubbliga på grund av de existerande maktförhållandena. Det 

nuvarande samhällssystemet har även fått ett eget liv där systemet förstärker sig själv och 

motstår förändringar från status quo. Dessa system producerar då även normer efter en 

inneboende logik som individerna måste rätta sig efter. Det är även inom dessa system som 

den teknologiska optimismen föds där man utan tillräckligt med kunskap ser tekniken som 

någonting som kan hantera och råda bot på naturlagarna (Hydén, 1998).   
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Teknologisk optimism 

Anledningen till att en sådan teknisk optimism, som Hydén nämner, inte är legitim beskrivs 

enligt Hornborg (2014) vara på grund av att det kan finnas vissa, både materiella och sociala, 

hinder för att vi ska kunna nå en teknologisk framtidsutopi. De materialistiska hindren 

beskrivs vara att både vindkraft och solenergi kräver stora mängder material och resurser för 

produktion, vilket är både giftigt och energiintensivt. Hornborg hänvisar även till Ayres som i 

enighet med de termodynamiska lagarna argumenterar att ”the practical conditions for 

complete recycling would be ”very hard to satisfy” (Hornborg, 2014, s.83). Med tanke på den 

nuvarande maktstrukturen så ställer Hornborg även frågan om vem som kommer att ha 

tillgång till denna energi och på bekostnad av vems resurser och arbetskraft kommer den att 

produceras? Som det ser ut idag så är 80 % av den globala solcellsenergin genererad i de fem 

rikaste länderna i världen. Hornborg beskriver denna teknologiska optimism som resultatet av 

bristen på tvärvetenskaplighet. Samhällsvetare, fysiker, ingenjörer och ekonomer tenderar att 

ta upp och se frågan från olika perspektiv. Istället behövs det en mindre fragmenterad och en 

mer holistisk, omfattande och tvärvetenskaplig förståelse för alla dessa perspektiv för att både 

förstå den begreppsmässiga, sociala och materiella dimensionen av solenergi och grön teknik 

(Hornborg, 2014).      

Svenska miljödiskurser 

Enligt Anshelm (2012) tog klimatfrågan år 2006-2009 en central plats i den offentliga 

politiska debatten i Sverige. Under dessa år skedde någonting som inte hade skett sedan slutet 

av 1970-talet. En antagonistisk öppen miljödebatt blossade återigen upp där djupgående och 

grundläggande värderingskonflikter tog form. Marknadsliberalismen, som hade blivit 

hegemonisk, ifrågasattes, fundamentala samhällsfrågor togs återigen upp, exempelvis, vad är 

ett gott samhälle? Är ekonomisk tillväxt en lösning på miljöproblemen? I den teknokratiska 

miljöpolitiken kom även nya visioner om ett alternativt samhälle in i bilden.  

Anshelm (2012) har identifierat fyra mer eller mindre dominerande diskurser som under 

denna period (2006-2009) tävlar om att ta plats i den offentliga Svenska debatten. Den mest 

dominerande är den industriella fatalismens diskurs som alla andra diskurser måste förhålla 

sig till. Inom den diskursen tror man sig kunna hantera miljöproblemen med hjälp av enkel 

linjär logik (liksom inom den ekomodernistiska diskursen). Man ser inte en fundamental 

omstrukturering som varken önskvärd, möjlig eller nödvändig eftersom man tror sig kunna 

lösa miljöproblemen med hjälp av marknaden, teknikutveckling och internationella avtal. 

Inom denna diskurs gjordes även uppmaningar till folk att förändra det individuella 

konsumtionsmönstret. Med individuellt ansvar och förändrat beteende så behövdes inte 

strukturella förändringar.  

Den framträdande, men inte dominerande, ekologiska omprövningens diskurs kan beskrivas 

som en motdiskurs till den tidigare. Man ansåg inom denna diskurs att Sverige hade en 

förvrängd självbild och att miljöproblemen, som relaterade till global och lokal 

överkonsumtion, inte kunde lösas enbart av tekniken utan det krävdes strukturella 

förändringar av produktionssystem och förändrade beteenden och värderingar inom ramarna 

för det nuvarande socioekonomiska systemet. För att motverka överkonsumtionen anser man 

även att de ekonomiska systemen måste förändras till att vara av icke materiella slag, där man 

kan styra marknadsekonomin i en miljömedveten riktning, men man kritiserar inte den 

ekonomiska tillväxten i sig. Man hävdar då att en klimatomställning kan ge Sverige 

ekonomiska fördelar då alla länder så småningom måste tvingas till en omställning. Så även 
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om man inom denna diskurs ser klimat- och miljöproblemen som ett symptom av rikare 

länders levnadsvanor och energi- och produktionssystem så tror man sig ändå kunna hantera 

denna kris inom ramarna för det nuvarande systemet. Anshelm (2012) spekulerar i huruvida 

den ekologiska omprövningens diskurs kan vara ett resultat av tillväxttänkandets hegemoni 

eller ”avsaknaden av utopiska energier” (Anshelm, 2012, s.96).  

Systemkritikens diskurs är marginaliserad och ignoreras av de tidigare diskurserna. Där 

finns en stark kritik mot marknadsliberalismen och en grundläggande förändring av rådande 

ekonomiska system (som baseras på fossila bränslen) förespråkas som den enda lösningen. 

Man anser att det är bråttom och att man inte har tid att endast vänta på systemförändringar så 

därmed förespråkas även direkta påtryckningar på politiker och konkreta handlingar mot 

utsläppen av växthusgaser. Diskursen ifrågasätter politiken som utgår ifrån de linjära 

prognoserna som IPCC framför och det faktum att rapporteringen om klimatförändringarna i 

media främst handlade om individuella konsumtionsmönster och inte de ekologiska systemen 

som bidrar till miljöproblemen. Vad som förespråkas är därmed ett politiskt paradigmskifte 

och ett alternativt samhälle (en revolution), alltså visioner om att en annan värld är möjlig. En 

sådan framtidsbild karaktäriseras ofta av en decentralisering, självförsörjning, småskalighet, 

kooperativa ägandeformer och en lokalisering av ekonomin. Den fjärde Klimatskepticismens 

diskurs är en annan marginaliserad diskurs som skiljer sig från de andra tre med tanke på att 

den ifrågasätter och är skeptisk till det faktum att en antropogen klimatförändring existerar 

(Anshelm, 2012).                      

Diskussion 

Hydéns (1998) perspektiv på hållbarhet och natursystemen kan liknas vid Swyngedouws 

(2014) beskrivning av naturen och hur vi i dagens samhälle försöker fixera och symbolisera 

begreppet och där vi genom denna begränsade förståelse för naturen inte tar hänsyn till dess 

verkliga, oförutsägbara innebörd. Swyngedouw beskriver även, liksom Hydén (1998), att 

dagens förståelse av naturen och hållbarhet då avleder intresset från den verkliga socio-

ekologiska situationen som vi är inne i (Swyngedouw, 2014). Hydén (1998) beskriver alltså 

detta som att vi inte ser naturlagarna och natursystemen från våra samhällsvetenskapliga 

perspektiv. Vi ser bara på miljöproblemen och naturen från vår egen sociala konstruktion av 

den och utifrån detta oreflekterade perspektiv så framkommer många dominerande argument, 

för hur vi bör hantera miljöproblemen, som legitima. Hydéns perspektiv (som kan kopplas till 

den ekomodernistiska diskursen) på hur hållbarhet idag förstås i relation till de olika systemen 

(både samhällssystem och natursystem) anser jag då bidrar till en relevant och viktig 

förståelse av varför vi idag låter de sociala och ekonomiska systemen bidra till destruktiva 

effekter på natursystemen. Detta kan även relateras till den döda vinkeln, som Anshelm och 

Hedrén (1998) skriver om. Att vi inte kan se på miljöproblemen för vad de är (en djupt 

konfliktfylld fråga med en mångfald av intressen och tolkningar) eftersom dagens miljöpolitik 

och miljöforskning bidrar till hinder för en sådan reflexivitet. Det verkar som om det är denna 

bristande förståelse av hur de olika systemen verkligen hänger ihop, och den döda vinkeln, 

som bidrar till att Sverige idag i ganska stor utsträckning, i den offentliga debatten, lyckas 

framstå som ett framgångsrikt land när det gäller dess hantering av miljöfrågan. Det blir 

därför relevant att i relation till denna tidigare forskning som beskrivs ovan, inte minst de 

olika diskurser som Anshelm (2012) har identifierat, undersöka miljöorganisationernas 

perspektiv på miljöproblematikens karaktär och möjliga lösningar. Kan deras perspektiv 
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relateras till ekomodernismen eller någon av de andra ovanstående diskurserna? Vad innebär 

detta iså fall? 
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Analys 
I denna analysdel kommer intervjuresultatet att presenteras kompletterat med relevant 

information från de olika miljöorganisationernas hemsidor. Syftet är försöka framställa den 

syn på miljöproblemet och möjliga lösningar som de olika miljöorganisationerna har. Som 

beskrivits ovan så har en person per miljöorganisation intervjuats och de olika informanternas 

namn kommer inte att skrivas ut. Istället så kommer de olika informanterna att hänvisas till 

nummer 1 (Fores), nummer 2 (Naturskyddsföreningen), nummer 3 (Hela Sverige ska leva), 

och nummer 4 (Klimataktion). 

Miljöorganisationernas miljöarbete 

En av de inledande frågorna i intervjun fokuserade på hur de olika miljöorganisationerna 

arbetade med miljöfrågan.  

Intervju informanten #1 på Fores beskriver att de fokuserar på klimatfrågan i störst 

utsträckning. Störst fokus ligger oftast enligt informant #1 på dom marknadsbaserade 

lösningarna. Exempelvis jobbar de mycket med utsläppshandel och ekonomiska styrmedel. På 

Naturskyddsföreningen beskriver informant # 2 att ”vår förening finns till för naturskydd 

och miljövård (…)” Med tanke på att de är en sådan stor organisation så arbetar de både 

lokalt, nationellt och globalt inom många olika områden. På Hela Sverige ska leva beskriver 

informant # 3 att de arbetar med lokal utveckling och landskaps utveckling. Hela Sverige ska 

leva kan även beskrivas som den Svenska parten av Transition network som har sin bas i 

England, som arbetar för en miljöomställning. Informant #4 beskriver att föreningen 

Klimataktion är Sveriges kanske ”(…) enda medlemsorganisation som fokuserar enbart på 

klimatfrågan”. Ett fossilfritt samhälle förespråkas även av Klimataktion, där det är av vikt att 

ett omställningsarbete inleds omedelbart (Klimataktion, 2012d).   

Hållbar utveckling 

Frågan som handlade om hur informanterna såg på Brundtlandsrapportens definition på 

begreppet hållbar utveckling, fick likartade svar från informant nummer 1, 2 och 3. Informant 

#1 anser att det är en ganska grundläggande tolkning som stämmer så som hen ser på 

miljöfrågan och klimatfrågan. Informant #1 beskriver att det handlar om mänskligt 

välbefinnande, en bättre levnadsstandard och en ekonomisk utveckling men det handlar även 

om att ta hänsyn till naturens gränser. Informant #1 påpekar dock att hen inte reflekterar över 

Brundtlandsdefinitionen dagligen ”(…) men den sammanfattar väl ändå ganska bra vad det 

handlar om”. Även informant #3 håller med om Brundtlandsrapportens definition av 

begreppet hållbar utveckling och att de använder sig av den då de definierar hållbarhet. Enligt 

informant #2 beskrivs Brundtland rapportens definition, av begreppet hållbar utveckling, inte 

vara någonting som de använder sig av i sin kommunikation men begreppet är välkänt och de 

motsäger sig det inte.  

Informant #4 beskriver att hen är medveten om att begreppet har fått rätt mycket kritik med 

tanke på att den oftast kan kopplas till ekonomisk tillväxt och BNP utveckling i de rikare 

länderna vilket då ”omöjliggör den ekonomiska situationen i de fattiga länderna”. Informant 

#4 beskriver även att begreppet hållbar utveckling kan vara bra eller inte beroende på hur man 

väljer att tolka det. Det är fördelaktigt om man kan tolka det på ett sätt så att det inte bidrar till 

en ekologisk och social kris. 
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Sveriges miljöarbete 

Att Sverige är ett framgångsrikt land när det gäller hanterandet av miljöproblemen råder det 

oenighet om bland de olika informanterna. Informant #1, från Fores, beskriver att Sverige på 

det stora hela är bättre än många andra länder. Sverige beskrivs vara en viktig aktör när det 

handlar om att påverka i EU för att få mer utsläppshandel och tuffare klimatmål. Informant #1 

beskriver även att Sverige har en övergripande förståelse för vad det handlar om, och är 

därmed på den nivån att det snarare handlar om detaljförändringar än storskaliga förändringar. 

Vad som Sverige dock kan utvecklas inom ytterligare är på transportsektorn enligt informant 

#1.  

Informant #2 från Naturskyddsföreningen har uppfattningen om att Sveriges självbild kanske 

är mer god än hur det ser ut i verkligheten. Hen beskriver att vi inom Sverige är duktiga inom 

vissa områden men inte inom alla och att det därför är viktigt att vi inte blir lata i vårt 

miljöarbete. Informant #2 beskriver dock att vi i Sverige verkligen har förutsättningarna att 

vara ”bäst i klassen” med tanke på att vi har medvetenheten, kunskapen och forskningen. 

Denna syn på Sveriges miljöarbete stärks även av Naturskyddsföreningens 

verksamhetsriktlinjer där det beskrivs att ”tyvärr är uppfattningen att Sverige redan gör 

tillräckligt för klimatomställningen väl etablerad i vissa politiska kretsar” 

(Naturskyddsföreningen, b, s.12-13).  

Informant #3 från Hela Sverige ska leva beskriver att Sverige var mer i täten för kanske 20 år 

sedan men att vi idag inte är något särskilt föredöme. Hen beskriver dock att vi ligger långt 

fram när det handlar om att sortera sopor. Fjärrvärmeanläggningar med biobränsle är också 

någonting som är effektivt i Sverige ”bara man inte bygger in sig i för mycket storskaliga 

anläggningar”. Informant #3 beskriver dock att man inte angriper problemen på rätt sätt i 

Sverige. Man arbetar mest med symptomen och inte så mycket med att ta itu med själva roten 

av problemet. Både forskningen (som inte är tillräckligt tvärvetenskaplig) och debatten i 

Sverige underbygger inte alls organisationens (Hela Sverige ska leva) sätt att se på 

samhällsutvecklingen. Enligt informant #3 så vill Hela Sverige ska leva sträva mot en 

decentraliserad samhällsstruktur där kretsloppen sluts i små cirklar medan forskningen, 

politiken och debatten inom Sverige idag går åt andra hållet och fokuserar på det storskaliga 

och centraliserade. Då bygger man enligt informant #3 in sig i en struktur som ur ett 

långsiktigt perspektiv är fel och ohållbart. Informant #3 nämner även att Sverige konsumerar 

mycket mer idag än vad jorden tål och att det därmed måste ske en förändring.    

Även informant #4 från klimataktion hävdar, liksom informant #3, att Sverige ett tag var 

världsledande inom klimatomställningen men att vi idag går åt fel håll ”Sverige håller på att 

planera motorvägsbyggen i Stockholm, vattenfall har fortfarande inte gjort sig av med sin 

kolkraft i Tyskland utan det är Europas mest klimatskadliga energibolag”. Informant #4 

beskriver därmed att Sverige inte alls är något miljöföredöme idag eftersom att vi trots 

miljöretoriken inte ser så mycket förbättringar i praktiken. Den föreställningen om att Sverige 

har minskat utsläppen med hjälp av ökad tillväxt beskrivs enligt informant #4 som en falsk 

bild eftersom vi har outsourcat vår produktion och vi flyger mer än någonsin. Sverige har i 

själva verket det tionde största ekologiska fotavtrycket i världen. Hen beskriver därmed att det 

är av vikt att vi inser detta och att vi inte lutar oss tillbaka på gamla segrar. Dock så beskriver 

informant #4 att ” Föreställningen om att vi kan fortsätta precis som vanligt, vilket jag inte 

tror att vi kan, har så stort grepp om hela politiska debatten idag”. Enligt informant #4 är det 

även problematiskt att man idag skyller ifrån sig och lägger ansvaret på konsumenterna. 
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Individerna har dock, enligt informant #4, ett ansvar men det är inte främst som konsumenter 

utan som medborgare att föra en diskussion och påverka politiker.  

Ekonomisk tillväxt och teknikutveckling 

Huruvida vi kan lösa miljöproblemen med en fortsatt ekonomisk tillväxt och teknikutveckling 

finns det även skilda meningar om bland de olika miljöorganisationerna och informanterna. 

Informant #1 på Fores beskriver exempelvis att miljöproblemet främst är en teknisk fråga och 

att den ekonomiska tillväxten är någonting som driver den teknologiska utvecklingen. Hen 

menar alltså att tillväxten ”(…) kommer att ta fram teknik som gör att vi kan fortsätta ha ett 

mänskligt välbefinnande och minska våra utsläpp”. Informant #1 argumenterar även emot 

förespråkare för nolltillväxten och kritiker mot BNP och ekonomisk tillväxt. Hen menar att 

om vi ska ha en nolltillväxt fram till 2030 så innebär ju det att utsläppen kommer att vara de 

samma fram till 2030 vilket inte är acceptabelt. ” (…) och drar man den logiken ett steg 

längre så skulle det innebära att för att minska utsläppen med 80-95% så behöver vi minska 

produktionen med 80% till 2050 och det tror jag det inte är någon som vill”. Informant #1 

tycker därmed att det är bättre att sikta på att försöka nå miljömålen och sen se vad som 

händer med tillväxten än att ge sig på den ekonomiska tillväxten och se vad som händer med 

miljömålen. Informant #1 beskriver dock att om det står mellan befintliga ekonomiska system 

som marknadsekonomi och planekonomi så har det ju visat sig att marknadsekonomier är mer 

fördelaktiga ur miljösynpunkt.  

Informant #2 från Naturskyddsföreningen beskriver att välfärd är någonting ” (…) mer än 

tillväxt och att vi gärna ser att man mäter på annat sätt än med BNP”. Enligt 

Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer beskrivs det även att BNP inte mäter viktiga 

kvalitativa samhällsmål eftersom BNP inte skiljer mellan bra och dålig produktion. Där 

beskrivs det även att det dock inte går att säga om den ekonomiska tillväxten kommer att 

minska eller öka i ett samhälle som genomför en miljöomställning, och enligt studier från 

olika länders utveckling så leder en negativ ekonomisk tillväxt inte med automatik till en 

bättre miljö. Naturskyddsföreningen syftar därmed till att ” tona ner tillväxtdebatten och styra 

in samtalet på en kvalitativ diskussion om vad det goda livet kan vara och hur färden mot 

ökad välfärd kan utformas” (Naturskyddsföreningen, b, s.5).  

Informant #3 från hela Sverige ska leva beskriver att ekonomisk tillväxt inte är någon lösning 

på miljöproblemen. Så länge den ekonomiska tillväxten enbart ”(…) innebär en ökad 

exploatering av ändliga resurser och en koncentration och storskalighet så är ju ändå risken 

stor att man bara fortsätter trampa på i samma spår”. Enligt Hela Sverige ska leva så styrs 

våra liv idag i hög utsträcknings av det ekonomiska systemet. Med anledning av detta så 

behöver man, enligt Hela Sverige ska leva, reformera det ekonomiska systemet så att det inte 

längre hindrar utan istället stödjer en anpassning till ekosystemen och en lokal utveckling och 

att den kan ge alla en jämlik chans att utvecklas (Hela Sverige ska leva, 2012).  

Även informant # 4 från Klimataktion är kritisk till att ekonomisk tillväxt ska vara rättesnöret 

för samhällsutvecklingen. Enligt deras hemsida står det att världsekonomin måste bidra till en 

mer jämlik resursfördelning. Där beskriver de även att ” Vi motsätter oss inte ekonomisk 

tillväxt i sig, men hittills finns inga exempel på ekonomisk tillväxt utan ökat resursuttag. 

Sverige är inget undantag” (Klimataktion, 2012d). Informant #4 hävdar därmed att det är 

viktigt att inte stanna vid att endast kritisera tillväxten utan vi måste snarare ge en massa 

förslag på hur man kan skapa en hållbar ekonomi på olika sätt och även om det inte är någon 
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som har det slutgiltiga svaret på den frågan än så är den debatten och diskussionen otroligt 

viktig att ha. Informant # 4:s svar på frågan ”Ser du något problem i hur vetenskapen idag 

hanterar och framställer miljöproblemen?” kan även relateras till detta. Hen beskriver att den 

neoklassiska ekonomin fortfarande har ganska stor status inom dagens forskning. ”Man 

pratar om externa effekter och så men man pratar kanske inte så ofta om nya ekonomisk 

teorier för att hantera det enormt allvarliga hotet vi står inför”.  

När det gäller synen på teknologisk utveckling så finns det enligt informant #4 mycket bra 

grön teknik som måste stödjas men det finns även en viss överdriven tilltro idag till att 

tekniken kan lösa alla miljöproblem. Hen tar exempelvis upp att det krävs koppar för 

utbyggningen av elnät över hela välden och att byggnationer av vindkraftverk både kräver 

underhåll och betongfundament. Informant #3 från Hela Sverige ska leva hävdar att många 

problem kan lösas med teknik bara den inte bidrar till en ökad resursanvändning och att man 

bygger in sig i för storskaliga system. På hela Sverige ska leva (2012) så beskriver de även att 

en vanlig syn på miljöproblemen idag är att ”energieffektivisering och ny teknik kommer att 

klara av kriserna inom ramen för dagens system” (Hela Sverige ska leva, 2012, s.17). De 

håller dock inte med om denna syn, det räcker inte med att byta till förnyelsebara energikällor 

och grön teknik utan vi behöver, enligt hela Sverige ska leva (2012), också minska vår egen 

energiförbrukning och vi behöver ett nytt mer hållbart system. Hela Sverige ske leva (2012) 

beskriver även till skillnad från Fores att en omställning inte främst är en teknisk fråga, utan 

det handlar mer om samarbete och relationer.  

Enligt informant #2 så är Naturskyddsföreningen optimistiska till ny teknik och de anser att 

tekniken har en stor roll när det handlar om att påverka omställningen. De hävdar att vind, 

bioenergi, sol och andra förnyelsebara energislag bör växa kraftigt utan att den biologiska 

mångfalden skadas. De har dock en försiktighetsprincip gentemot viss teknik som relaterar till 

exempelvis geo-engineering (bl.a. GMO) (Naturskyddsföreningen, 2013). På 

Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer beskriver de även att ”Forskningen visar att 

det i stort sätt är resursmässigt, tekniskt och ekonomiskt möjligt att utveckla ett miljöanpassat 

samhälle” (Naturskyddsföreningen, b, s.3).             

Syn på miljöproblemen och möjliga lösningar 

De olika informanterna och miljöorganisationerna (Fores, Naturskyddsföreningen, Hela 

Sverige ska leva och klimataktion) har en mer eller mindre skild syn på miljöproblemet och 

möjliga lösningar. Både hela Sverige ska leva (2012) och Klimataktion (2012d) menar 

exempelvis att vi inte kan lösa miljöproblemen inom dagens samhällsstrukturer som är 

baserade på användningen av fossila bränslen. För att lösa miljöproblemen räcker det inte, 

enligt dessa miljöorganisationer, med marknadsbaserade lösningar eller endast teknisk 

utveckling, utan vi behöver även förändra vårt sätt att leva med mindre konsumtion och 

mindre energianvändning. Hela Sverige ska leva (2012) beskriver även att hinder för en 

omställning inte endast är faktiska och fysiska utan de finns även inbäddade i vår kultur. 

”Kultur återspeglas i media och reklam men också i våra vardagliga samtal, vårt sätt att 

tänka om livet och i våra värderingar” (Hela Sverige ska leva, 2012, s.20). Därmed 

förespråkar Hela Sverige ska leva att vi behöver nya visioner om ett hållbart 

framtidssamhälle. Att vi behöver öva på att se världen på ett annat sätt. Hela Sverige ska leva 

beskriver det som en felprogrammering att vi, utan reflektion, skiljer människan från naturen. 

Vi bör istället se på världen som en sammanhängande helhet med komplexa samband. De 

beskriver att ”föreställningen om att det är möjligt att kontrollera den är omodern – 
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samarbete och anpassning är mer produktiva förhållningssätt” (Hela Sverige ska leva, 2012, 

s.20).  

Även Informant #4 från Klimataktion beskriver att en stor och viktig utmaning för 

miljörörelsen är att vara med och skapa visioner och nya berättelser för framtiden där invanda 

mönster måste ifrågasättas ”att skapa en kulturrevolution (…) där vi på något sätt når igenom 

det här bruset som människor utsätts för och nå fram till vad dom faktiskt vill med sina liv”. 

Informant #4 beskriver även det nuvarande systemet som ohållbart eftersom det krävs mer 

och mer resurser och energi för att systemet ska gå runt och att vi, som det ser ut idag, blir 

alienerade från naturen. Vad som behövs istället enligt Klimataktion är ett samhälle som inte 

kompromissar med naturens villkor och en ekonomi som inte överträder de ekologiska 

gränserna (Klimataktion, 2012d).  

Enligt informant #4 och klimataktion (2012d) så måste vi både jobba för en förändring av 

samhällsstrukturerna men vi måste också börja där vi är inom ramarna för hur dagens 

världsekonomi fungerar. Hen beskriver även att vi måste inse att vi kommer måsta förändra 

jätte mycket. På frågan om vad som är ett nödvändigt tillvägagångssätt för att lösa 

miljöproblemen så svarar informant #4 att många idag pratar om att en ekonomisk kollaps 

skulle vara lösningen. Informant #4 tycker att det låter lite riskabelt och att det skulle kunna 

skapa stora problem men hen har samtidigt svårt att se hur man kan lösa miljöproblemen idag 

utan en ekonomisk kollaps. Enligt informant #3 kommer det krävas förhållandevis radikala 

tag för att lösa miljöproblemen. Organisationen hela Sverige ska leva hävdar att en lösning 

skulle innebär ett lokalt omställningsarbete som berör alla nivåer av samhället med bland 

annat nya odlingsprojekt, nya system för sparande och ekonomiska transaktioner och lokal 

produktion av förnybar energi.  

På Naturskyddsföreningen beskriver de att alla miljöproblem ”går att lösa relativt väl med 

hjälp av systemförändringar, nya beteendemönster och ny teknik om viljan finns” 

(Naturskyddsföreningen, b, s. 3). Enligt informant #2 så ser de på Naturskyddsföreningen 

gärna att välfärd och miljöomställning går ihop. På Naturskyddsföreningens 

verksamhetsriktlinjer så hänvisar de även till tidigare studier som säger att ”när det gäller 

luftvård så visar sig samhällsvinsterna av en stark miljöpolitik vara avsevärt större än 

samhällskostnaderna”(Naturskyddsföreningen, b, s.5). Naturskyddsföreningen beskriver 

alltså i stor utsträckning miljöproblemen och lösningar som någonting som ska och kan vara 

positivt, lätt och billigt med hjälp av teknik, beteendeförändringar, tuffa miljölagar och ett 

grönt skattesystem och en kraftfull politisk påverkan. ”Det ska vara lätt att göra rätt” 

(Naturskyddsföreningen, b, s.3). Informant #2 beskriver att det inte är en revolution utan en 

omställning som ska ske i samverkan med samhället politiken och företagen.    

Informant #1 på Fores är kritisk till att ett radikalt annorlunda samhälle är nödvändigt för att 

lösa miljöproblemen. Informant #1 beskriver att hen först skulle vilja veta vad ett sådant 

radikalt annorlunda samhälle skulle innebära. Eftersom det inte har presenteras så är det svårt 

att förhålla sig till det. Informant #1 hävdar därmed att om det finns ytterligare ett ekonomiskt 

system så får dom först presentera det. Det nuvarande ekonomiska systemet har ju också, 

enligt informant #1, växt fram organiskt och kan bidra med nödvändiga verktyg för att hantera 

miljöproblemen. På Fores hemsida beskriver de att deras största fokus ligger på de 

marknadsbaserade lösningarna och internationella klimatförhandlingar där ”näringslivet och 

entreprenörer i synnerhet kommer att spela en nyckel roll i en omställning av ekonomi och 
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energisystem i enlighet med de politisk uppsatta målen” (Fores, b). Det beskrivs vara av vikt 

att fungerande marknader kopplas samman och bidrar till att ett globalt pris på koldioxid sätts. 

Informant #1 beskriver sig även optimistisk till att vi i framtiden kan lösa miljö- och 

klimatproblemen.   
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Diskussion 
Man kan se en tydlig skillnad mellan de olika miljöorganisationerna när det gäller synen på 

miljöproblemen och möjliga lösningar. Informant #1 och Fores är exempelvis positiva till att 

vi kan lösa miljöproblemen inom de nuvarande socioekonomiska systemens ramar. Anshelm 

(2012) beskriver att en fundamental omstrukturering varken är önskvärd eller nödvändig inom 

den industriella fatalismens diskurs eftersom man tror sig kunna lösa miljöproblemen med 

hjälp av teknik, marknadsutveckling och internationella avtal. Detta kan relateras till det 

perspektiv som informant #1 har på miljöproblemen med tanke på att hen argumenterar att en 

radikal omstrukturering av de nuvarande ekonomiska systemen inte är nödvändig eftersom att 

de nuvarande ekonomiska systemen kan bidra med verktyg för att lösa miljöproblemet där 

marknadslösningar och internationella avtal ligger i fokus. En ekonomisk tillväxt kan enligt 

informant #1 leda till en teknologisk utveckling som i sin tur kan bidra med lösningar på 

miljöproblemen. Den ekomodernistiska diskursen och den industriella fatalismens diskurs 

(som Anshelm (2012) skriver om) går därmed i linje med Fores syn på miljöproblemen.  

Naturskyddsföreningen, Klimataktion och Hela Sverige ska leva skiljer sig alla mer eller 

mindre från Fores när det gäller synen på de nuvarande ekonomiska systemen. 

Naturskyddsföreningen kritiserar, som beskrivs ovan, inte tillväxten i sig men anser att man 

bör mäta på något annat sätt än med BNP. Detta perspektiv på miljöproblemen kan därmed 

relateras till den ekologiska omprövningens diskurs som Anshelm (2012) nämner. Alltså, att 

en fundamental omstrukturering av de ekonomiska systemen inte anses vara nödvändig men 

att det krävs vissa strukturella förändringar inom ramarna för det socioekonomiska systemet i 

en miljömedveten riktning. Bland annat förespråkas inom denna diskurs minskad konsumtion 

och beteendeförändringar (Anshelm, 2012) vilket även informant #2 nämner som nödvändigt. 

Fores och naturskyddsföreningen skiljer sig även från varandra när det gäller deras syn på 

Sveriges miljöarbete. Där Fores, i enlighet med den ekomodernistiska diskursen, ser Sverige 

som ett land som ligger i framkant och där Naturskyddsföreningen uppfattar att Sveriges 

självbild är mer god än hur det ser ut i verkligheten, vilket stämmer överens med den 

ekologiska omprövningens diskurs. Både Fores och Naturskyddsföreningen skiljer sig dock i 

ganska stor utsträckning från Klimataktion och Hela Sverige ska leva. Synen på lösningar 

inom de nuvarande socioekonomiska ramarna, med fortsatt ekonomisk tillväxt, som främst 

Fores men som även Naturskyddsföreningen, till viss del, förespråkar skulle kunna beskrivas 

som de ”story-lines” som Hajer (1997) nämner. Alltså, kategoriseringar och föreställningar 

som förs fram, upprepas och återskapas genom en uppsättning metoder som i slutändan mer 

eller mindre tas för givna och därmed påverkar den generella synen på miljöproblemen och 

hur man bör lösa dessa. Naturskyddsföreningen ser även lösningarna på miljöproblemen som 

någonting som kan vara enkelt och positivt där välfärd och miljöomställning går ihop.  

Hajer (1997) beskriver att det är problematiskt att aktörer kan delta i en debatt där villkoren 

för och definitionen av miljöproblemen redan i förväg är fastställda. Detta kan relateras till 

informant #3, från Hela Sverige ska levas, perspektiv där hen hävdar att varken forskningen 

eller den allmänna debatten underbygger deras sätt att se på samhällsutvecklingen idag. På 

Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer å ena sidan utgår de ifrån och hänvisar till 

dagens forskning när de skriver att: ”Forskningen visar att det i stort sätt är resursmässigt, 

tekniskt och ekonomiskt möjligt att utveckla ett miljöanpassat samhälle” 

(Naturskyddsföreningen, b, s.3). Det verkar alltså som om naturskyddsföreningens syn på 
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miljöproblemen inte skiljer sig nämnvärt från hur miljöproblemen tas upp i både den 

offentliga debatten och inom dagens forskning.  

Någonting som då hos både Klimataktion och Hela Sverige ska leva kan tolkas som en 

reflexiv ekologisk modernisering (som Hajer kallar det), är det faktum att det inom dessa 

miljöorganisationer finns en kritik mot det nuvarande socioekonomiska systemet, de 

marknadsbaserade lösningarna och den nuvarande forskningen. Båda miljöorganisationerna 

förespråkar då nya visioner och diskussioner om vad ett alternativt samhälle skulle kunna 

innebära. Hela Sverige ska levas syn på naturen, som en osammanhängande och 

okontrollerbar helhet med komplexa samband, kan dessutom kopplas till det Swyngedouw 

(2014) förespråkar, alltså ett hänsynstagande till naturens verkliga innebörd vilket är 

oförutsägbarhet, komplexitet och kaotiskt agerande. Informant #4 från Klimataktion beskriver 

dessutom hur vi, som det ser ut idag, blir alienerade från naturen och enligt klimataktion 

behöver vi istället ett samhälle som inte kompromissar med naturens villkor och som inte 

överträder de ekologiska gränserna. Man skulle därmed kunna tolka att dessa argument visar 

att klimataktions syn på naturen inte endast utgår ifrån den dominerande, oreflekterade sociala 

konstruktionen av naturen som Hydén (1998) talar om. Klimataktion verkar istället liksom 

Hydén (1998) förespråka att vi bör respektera och underordna oss naturlagarna. Detta 

förstärks även när Informant #4 påpekar de materiella hinder som en ökad teknologisk 

utveckling skulle kunna bidra till.         

Systemkritikens diskurs anser jag är relaterbar till både Hela Sverige ska leva och 

Klimataktions syn på miljöproblemen och möjliga lösningar. Detta med tanke på att de är 

kritiska till hur de nuvarande ekonomiska systemen ser ut och den nuvarande politiska och 

offentliga debatten. Informant #4 kritiserar exempelvis det faktum att politiker skyller ifrån 

sig på individuella konsumenter istället för att fokusera på de mer grundläggande problemen. 

Visioner för ett alternativt samhälle är även någonting som finns inom systemkritikens diskurs 

(Anshelm, 2012). Hela Sverige ska levas framtidsvision är där ganska tydlig. De vill sträva 

mot en decentralisering och småskalighet där kretsloppen sluts i små cirklar.       

Den informationen som intervjuerna och de olika miljöorganisationernas hemsidor och 

material har bidragit till tydliggör att det finns en större reflexivitet (som Hajer förespråkar) 

bland organisationerna Hela Sverige ska leva och Klimataktion än vad det gör inom Fores och 

Naturskyddsföreningen. Det verkar då vara så att Fores syn på miljöproblemet främst är inom 

de existerande sociala och ekonomiska ramarna. Är det dagens miljöpolitik, forskningen och 

den nuvarande sociala konstruktionen av naturen (den döda vinkeln) som avleder intresset 

från den verkliga socio-ekologiska situationen som vi är inne i? Det är även intressant att 

fundera över huruvida Naturskyddsföreningen (men även Fores, den allmänna debatten och 

miljöpolitiken) är influerad av tillväxttänkandets hegemonier och om det är som Anshelm 

(2012) spekulerar, att dess syn på miljöproblemen är ett resultat av ”avsaknaden av utopiska 

energier”? Det kanske är så att för att bredda perspektivet, så att vi ser miljöproblemen för 

vad de är, och bryta den desillusionerande effekt som dagens ”story lines”, och som den 

sociala konstruktion av naturen har så kanske det krävs fler alternativa perspektiv på andra 

verkligheter, fler visioner av en annan mer hållbar värld som öppnar upp för ett ifrågasättande 

av de nuvarande perspektiven som många har tagit för givet. Men då är frågan hur dessa 

utopier och visioner kan nå den offentliga debatten. En öppen, varande antagonistisk debatt 

verkar alltså vara svår att nå idag med tanke på det diskursiva övertag som politiker och andra 

aktörer, som gynnas av nuvarande samhällssystem, har. Det är även problematiskt att forskare 
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och expertmyndigheter, enligt Hajer (1997), är auktoritära krafter som motverkar ett 

verkningsfullt miljöarbete. Kanske kan det också vara svårt för oss människor att acceptera 

komplexiteten, och att vi inte kan veta allting, och därmed överge den relativt optimistiska 

synen på miljöproblemens lösningar som existerar främst inom den ekomodernistiska 

diskursen, men även till viss del inom den ekologiska omprövningens diskurs. 

Swyngedouw (2014) beskriver att vi har en lång väg att gå innan vi kan frångå den 

hegemoniska symboliseringen av naturen och nå en antagonistisk, demokratisk transformation 

mot en ny miljöpolitik och ett nytt förhållningssätt till naturen. Även Hajer (1997) beskriver 

det som en utmaning att nå den reflexiva ekologiska moderniseringen som han förespråkar. 

För att detta ska ske så krävs nya institutionella arrangemang där olika diskurser på ett 

meningsfullt sätt kan relateras till varandra.    

Slutsatser 

Sammanfattningsvis så framgår det i denna studie att de olika miljöorganisationerna ser olika 

på miljöproblemen och möjliga lösningar. Fores har ett teknokratiskt perspektiv som kan 

relateras till den ekomodernistiska och den industriella fatalismens diskurs. Inom Fores ser de 

att man bör hantera miljöproblemen med hjälp av teknik, marknaden och internationella avtal 

inom de nuvarande samhällssystemen med en fortsatt ekonomisk tillväxt. 

Naturskyddsföreningen kritiserar inte den ekonomiska tillväxten i sig men de ser att de 

ekonomiska systemen bör styras i en miljömedveten riktning. De fokuserar även på en 

minskad konsumtion och beteendeförändringar som stämmer överens med den ekologiska 

omprövningens diskurs. De ser även lösningar och en miljöomställning som någonting som 

kan vara relativt enkelt och bidragande till ekonomiska fördelar för Sverige. Både Hela 

Sverige ska leva och Klimataktions syn på miljöproblemen kan relateras till systemkritikens 

diskurs. Hela Sverige ska leva förespråkar ett annat decentraliserat samhällssystem där störst 

fokus ligger på ett lokalt omställningsarbete där kretsloppen sluts i små cirklar. Klimataktion 

anser liksom Hela Sverige ska leva att det inte räcker med marknadsbaserade lösningar och 

teknisk utveckling för att lösa miljöproblemen utan vi behöver i stor utsträckning förändra 

vårt sätt att leva med mindre konsumtion och energianvändning.            
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

- Vem är du och vad är din roll på miljöorganisationen? Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

- Hur arbetar ni på ____ med miljöfrågan? 

 

- Hur ser du på Brundtlandsrapportens definition på begreppet hållbar utveckling? (En 

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Tre dimensioner 

som samspelar och stödjer varandra: Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet)  

Följdfrågor: Är den rimlig/möjlig? Är den vägledande? Är det viktigt att hålla fast vid/ ändra 

begreppet enligt denna definition? 

- Detta är en väldigt stor och komplex fråga men om du spontant skulle lyfta fram några 

aspekter som är extra viktiga för att hantera miljöfrågan, vilka skulle det vara? 

 

- Vem anser du bär störst ansvar för miljöproblemet? staten, forskningen, allmänheten 

eller företagen (varför?) (vem har störst inflytande?) 

 

- Ser du något problem i hur staten idag hantera miljöproblemen? (På vilket sätt? Vad 

kan förbättras?)  

 

- Ser du något problem i hur vetenskapen idag hanterar och framställer miljöproblemen?  

 

- Hur anser du att miljöproblemen tas upp i den offentliga debatten idag? (bör debatten 

på något sätt förbättras/ändras?)  

 

- Hur ser du på relationen mellan ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling? 

Följdfråga: Är det nödvändigt att på något sätt reglera den ekonomiska tillväxten? 

- Hur ser du på teknikens roll vid hanteringen av miljöproblemen? (kan vi lösa 

miljöproblemen med grön teknik?) 

 

- Hur ser du på konsumtionssamhället och dess relation till miljöproblemen? 

(bör/behöver vi förändra våra konsumtionsvanor? eller kan dom fortgå?)  

 

- Anser du att det krävs en radikal omstrukturering av nuvarande samhällsystemför att 

vi ska kunna lösa miljöproblemen? 

Om ja: Hur kan man nå en sådan radikal omställning? Kan man överhuvudtaget nå en sådan 

omstrukturering? 

Hur anser du att ett sådant radikalt perspektiv på miljöfrågan bemöts av andra aktörer 

(allmänheten, politiker, företag och media)? 
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- Känner du till diskursen/teorin ekologisk modernisering? (dagens dominerande syn 

och tro på att vi kan lösa miljöproblemen med grön teknik och tillväxt inom nuvarande 

kapitalistiska samhällsystem) 

 

- Vissa hävdar att miljöfrågan är en av våra mest komplexa och svårhanterliga frågor 

som vi idag står inför. Vad anser du om detta påstående? 

 

- Vad tycker du är nödvändigt inom miljöorganisationer för att hantera en sådan 

komplexitet? Eller att förhålla sig till en sådan komplexitet? 

Eventuell följdfråga: Är det viktigt att försöka förhålla sig till en sådan komplexitet?  

Om ja: Vad är nödvändigt för att hantera en sådan komplexitet? Hur förhåller man sig till 

den? Holistiskt tänkande, kunskapsöverföring, tvärvetenskapligt arbete? 

Hur anser du att politiker (och vetenskapen) förhåller sig till en sådan komplexitet?   

- Hur ser du på kunskapens roll för att lösa miljöproblemen? 

 

- Hur ser du på tvärvetenskapens roll för att lösa/hantera miljöproblemen? (Är 

tvärvetenskapligt arbete viktigt?) 

 

- Anser du att det finns någon definitiv lösning på miljöproblemen? 

 

- Vad ser du som en möjlig lösning på miljöproblemen?  

 

- Hur anser du att man bör arbeta för att nå en sådan lösning? Hinder?  

  

- Hur anser du att Sverige arbetar med och hantera miljöproblemen idag? (Bra, dåligt?) 

Följdfråga: Ligger vi i framkant?  

- Hur anser du att ___ bidrar till hanterandet av miljöproblemen? (hinder?) 

 

- Hur stort inflytande anser du att ni har vid hanterandet av miljöproblemet? 

Följdfråga: Vad kan förbättras?  

- Vad har ni för mål? 

 

- Hur ser din ideala framtidsvision ut? En utopi? 

 

- Vad ser du som en realistisk framtidsvision? (Pessimist, optimist?) 

Följdfråga: Varför? 

- Övrig fråga (Någonting som du vill tillägga eller förtydliga)? 

 

 


