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Sammanfattning 

Om vi människor inte minskar våra utsläpp av växthusgaser beräknas det kunna få 

katastrofala följder i framtiden. Sverige beskrivs som ett föregångsland inom det 

klimatpolitiska området men trots det finns nationella svårigheter med att uppnå de 

klimatpolitiska målsättningarna. Följande väcker frågor kring hur Sverige planerar att hantera 

och åtgärda klimatsituationen framöver, varför denna studie undersöker och dekonstruerar det 

nyframtagna klimatpolitiska ramverket En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 

2016:47) med hjälp av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Därför undersöker 

jag vilken/vilka diskurs(er) som förekommer i utredningen, samt vad som legitimeras 

respektive avlegitimeras i denna/dessa diskursiva konstruktioner. Därutöver studerar jag 

huruvida det råder diskursiva strider om klimatfrågans meningsinnehåll och klimatpolitikens 

utformning.  

I resultaten visas att utredningen primärt underbyggs av en dominerande diskurs, inom vilken 

klimatfrågan artikuleras som en positiv sidovinst, ett offentligt/statligt/politiskt ansvar samt 

ett problem som kan lösas via forskning och teknisk innovation. Ekonomisk tillväxt, 

kommunalt engagemang och en nollutsläppsvision är element som ges en central och 

strukturerande funktion inom diskursen. De lösningar som fortsättningsvis legitimeras är olika 

former av forskning och tekniska innovationer, hållbar konsumtion/produktion, tillväxt, 

statligt/offentligt/politiskt ansvarstagande/engagemang och olika former av ekonomiska 

incitament. Samtidigt avlegitimeras icke-tekniska lösningar, beteendeförändringar hos 

privatpersoner/hushåll, minskad produktion/konsumtion, ohållbar konsumtion/produktion och 

utvebliven/minskad tillväxt. Fortsättningsvis antas de idéer som uttrycks i strategin vara 

förenliga snarare än motstridiga, vilket tyder på att det kan ha skett en hegemonisk 

intervention.   

Nyckelord 

Klimat, klimatpolitik, diskursanalys, diskursteori 
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1. Inledning 

Continued emission of greenhouse gases will cause further warming and long-lasting changes in 

all components of the climate system, increasing the likelihood of severe, pervasive and 

irreversible impacts for people and ecosystems. Limiting climate change would require substantial 

and sustained reductions in greenhouse gas emissions which, together with adaptation, can limit 

climate change risks (Intergovernmental Panel on Climate Change 2015, 8).  

Ovanstående citat från Intergovernmental Panel on Climate Changes (IPCC) femte 

klimatrapport talar sitt tydliga språk. Om vi människor inte agerar för att minska våra utsläpp 

av växthusgaser och hejdar den globala uppvärmningen så kommer det att få katastrofala 

följder. Effekterna bedöms vara så omfattande och allvarliga att jorden riskerar att bli en 

obeboelig plats i framtiden (Intergovernmental Panel on Climate Change 2015, 5). Hur denna 

situation ska hanteras är en högst politisk fråga och det har presenterats ett flertal olika förslag 

på hur det kan vara möjligt att minska utsläppen av växthusgaser (Parr 2015, 70; Gibbs 2000, 

18). Inom internationell klimatpolitik är Sverige ett land som flera aktörer beskriver som en 

nation som både är och vill vara en klimatpolitisk pionjär (se t.ex. Zannakis 2015, 217; 

Sarasini 2009, 635; Jänicke 2008, 559; Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 29). På nationell 

nivå speglas detta bland annat av att Sverige har en stor uppsättning miljömål. Ett av målen 

handlar om att på ett omfattande vis begränsa dagens (mänskliga) klimatpåverkan. 

Utredningar visar dock att befintliga politiska styrmedel och åtgärder inte är tillräckliga för att 

detta mål ska vara genomförbart (Naturvårdsverket 2016a). Detta konstaterande väcker frågor 

om hur Sverige som land planerar att hantera och åtgärda denna situation framöver, dels för 

att dra sitt strå till stacken men också för att det ska vara möjligt att undkomma en framtida 

klimatkatastrof.  

Givet dessa premisser är det intressant att det under 2014 tillsattes en bred parlamentarisk 

utredning, där företrädare från olika delar av politiken, näringslivet och civilsamhället fick 

arbeta fram ett förslag till ett nytt klimatpolitiskt ramverk. Detta ramverk ska presentera de 

idéer, visioner och strategier som ska vägleda den framtida svenska klimatpolitiken för att 

minska dagens växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket 2016b). Att studera vilka klimatpolitiska 

åtgärder som denna utredning presenterar som möjliga och legitima, samt vilken 

klimatpolitisk diskurs som ges uttryck för, ser jag därmed både som relevant och intressant. 
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Dels eftersom det ökar kunskapen om den svenska klimatpolitiken – vad som betraktas som 

klimatpolitiska problem respektive lösningar – och dels med tanke på Sveriges roll som ett 

föregångsland, varför den svenska klimatpolitiken påverkar vilka positioner som blir möjliga 

för andra länder att inta på den globala arenan. 

Tidigare klimatpolitisk forskning har bland annat adresserat klimatfrågans koppling till 

internationell governance (Naghmeh, Hjerpe, och Linnér 2016; Aylett 2015), 

expertisdiskurser inom klimatpolitiken (Bäckstrand 2003) och studerat Sveriges position som 

föregångsland (se t.ex. Sarasini 2009; Zannakis 2015). Exempelvis har studier berört frågans 

historiska utveckling eller studerat frågan utifrån ett jämförande perspektiv (Jamison och 

Baark 1999; Hoppe och Wesselink 2014; Zannakis 2015). I dagsläget saknas dock 

klimatpolitisk forskning om hur Sverige tänker hantera klimatfrågan framöver, vilket jag vill 

uppmärksamma. Särskilt i ljuset av den klimatsituation som mänskligheten står inför och att 

Sverige inte når sina egna nationella klimatmål (Naturvårdsverket 2016a).  

Jag tar mig an denna kunskapslucka genom att studera den nyframtagna klimatutredningen En 

klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (Miljömålsberedningen SOU 2016:47). Utredningen 

är en passande handling eftersom det är ett visionärt idédokument om hur de klimatpolitiska 

målsättningarna ska nås innan år 2020 (Naturvårdsverket 2016b). Studien utgår från ett 

diskursteoretiskt perspektiv och har fokus på att dekonstruera den/de diskurs(er)1 som 

förekommer i materialet, dels för att förstå hur denna/dessa sociala konstruktion(er) möjliggör 

ett visst sätt att ”tala” om världen och dels för att diskurser har materiella effekter2 

(Bäckstrand och Lövbrand 2006, 50; Bacchi 2009, 18). Därför är mitt syfte att studera vilka 

klimatpolitiska antaganden och problemframställningar som framhålls som centrala när den 

framtida klimatpolitiken ska utformas. På så vis blir det möjligt att förstå vilka klimatpolitiska 

lösningar som görs möjliga och legitima, och vice versa. Studien adresserar även hur 

(eventuella) diskursiva strider uttrycks, vilket också gör uppsatsen till en studie av makt.  

Sammantaget bidrar studien till den tradition som finns av att studera klimatpolitik inom den 

statsvetenskapliga miljöforskningen. Jag utvecklar dock traditionen genom att jag adresserar 

den svenska klimatpolitiken utifrån ett diskursteoretiskt och dekonstruerande perspektiv, 

                                                      
1 Med diskurs avser jag ett bestämt och sammanhängande sätt att uppfatta, förstå och tala om världen (Börjesson och 

Palmblad 2007, 10; Howarth 2007, 17).  Mer specifikt ser jag en diskurs som en sammanhållen (men kontingent) 

samling av underförstådda antaganden om relationen mellan samhället, staten, individen och miljön/klimatet. 

2 Med materiella effekter menas att politiska diskurser reglerar vad som blir möjligt att genomföra i praktiken, i form 

av exempelvis klimatåtgärder/insatser (Bacchi 2009, 18).  
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vilket sällsamt gjorts och vilket medför att studien vilar på en antiessentialistisk grund där den 

svenska klimatpolitikens maktrelationer granskas (Hajer och Versteeg 2005, 176).  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Idag saknar Sverige befintliga politiska styrmedel och åtgärder för att nå sina klimatpolitiska 

ambitioner (Naturvårdsverket 2016a). Detta konstaterande väcker följdfrågor om hur Sverige 

som land planerar att hantera och åtgärda denna situation, dels för att kunna dra sitt strå till 

stacken och dels för att det ska vara möjligt att undkomma en framtida klimatkatastrof 

(Intergovernmental Panel on Climate Change 2015). Det saknas dock klimatpolitisk forskning 

som adresserar hur dagens Sverige politiskt ämnar ta sig an klimatfrågan framöver. Detta 

betraktar jag som allvarligt med tanke på klimatproblematikens alarmerande karaktär, varav 

jag också har valt att undersöka detta med hjälp av en diskursteoretisk ansats.  

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att dekonstruera den senaste lanserade 

klimatutredningen En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (Miljömålsberedningen SOU 

2016:47), som är ett högaktuellt och visionärt idédokument. Jag genomför dekonstruktionen 

med avsikt att identifiera vilka klimatpolitiska diskurser som förekommer i utredningen 

genom att se till underliggande antaganden och problemframställningar. Således kan jag 

förstå vilka klimatpolitiska lösningar som görs möjliga och legitima, respektive omöjliggörs 

och avlegitimeras.3 Studien adresserar även hur (eventuella) diskursiva strider uttrycks, vilket 

också gör uppsatsen till en studie av makt. En central utgångspunkt för studien är att diskurser 

är sociala och språkliga konstruktioner, varför det inte finns ett givet eller rätt sätt att förstå 

frågan på (Bäckstrand och Lövbrand 2006, 50). Dessa tre frågeställningar vägleder studien:  

 Vilken/vilka klimatpolitiska diskurs(er) kan identifieras i utredningen En klimat- och 

luftvårdsstrategi för Sverige?  

 Vilken form av klimatpolitik legitimeras respektive avlegitimeras i denna/dessa 

klimatpolitiska konstruktion(er)?  

 Finns en diskursiv strid om vilken betydelse som klimatfrågan bör ges och vad 

klimatpolitikens uppdrag innebär?  

                                                      
3 I uppsatsen hänvisar begreppet ”lösningar” till exempelvis åtgärder, (klimat)insatser och incitament, samt övriga 

synonymer som har en motsvarande innebörd.  
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Frågeställningarna besvaras med hjälp av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

dekonstruerande diskursteori och analysfokus är således på de meningsskapande 

artikuleringar som formar och tillfälligt fixerar klimatpolitiska diskurser i en svensk kontext, 

samt de (eventuella) diskursiva strider som uttrycks i anknytning till dessa (Laclau och 

Mouffe 1985). För att göra detta ställer jag mig inledningsvis frågande till klimatproblemets 

framställning, presenterade lösningar, samt vilka faktorer som antas hindra en lösning från att 

komma till stånd (Se t.ex. Gill 2000, 10; Bacchi 2009). När materialet analyseras använder jag 

nedanstående analysfrågor för att besvara studiens övergripande frågeställningar:  

 Vilka antaganden tas förgivna i relationen mellan samhälle–klimat inom den/de 

klimatpolitiska diskurs(er) som uttrycks i materialet? 

 Finns några element som har en särskilt central och strukturerande funktion i 

förekommande diskurs(er)?   

 Vilka klimatpolitiska lösningar placeras i diskursens insida respektive förpassas till det 

konstitutiva yttre?  

 Uttrycks diskursiva stridigheter i empirin, och hur kan detta/dessa i sådant fall förstås?  

Avslutningsvis vill jag föregripa studiens resultat för att underlätta läsarens förståelse.  I 

analysen påvisar jag att det primärt finns en klimatpolitisk diskurs. Denna bygger på 

artikulationer där följande element är framträdande positiva sidovinster, 

offentligt/statligt/politiskt ansvarstagande, innovation/forskning, tillväxt, kommunalt 

engagemang, nollutsläpp.4  De tre sistnämnda elementen har en särskilt central och 

strukturerande funktion inom diskursen. Därmed legitimeras klimatpolitiska lösningar i form 

av tekniska innovationer, ekonomiska incitament, statligt/offentligt/politiskt ansvarstagande 

och lösningar som bygger på en tanke om tillväxt. Det sker också ett parallellt 

avlegitimerande av klimatpolitiska lösningar som är icke-tekniska lösningar, 

beteendeförändringar hos privatpersoner/hushåll, minskad/ohållbar produktion och 

konsumtion och utebliven/minskad tillväxt. Det är därmed tydligt att de idéer och antaganden 

som uttrycks i materialet är förenliga med varandra, snarare än motstridiga. Således är det 

troligt att en hegemonisk intervention ägt rum, där ett visst sätt att se på klimatet och 

klimatfrågan framstår som given och sann. Avslutningsvis är min bedömning att denna 

                                                      
4 Diskurser skapas genom en kamp om vilka diskursiva betydelsebildningar som ska ges till olika objekt och subjekt, 

en process som kallas artikulation. I denna artikulerande praktik sammanlänkas olika element (diskursiva tecken) så 

att de ges en specifik mening och tillsammans bildar en diskurs. Element är med andra ord mångtydiga begrepp som 

får en specifik mening då de sätts i relation till varandra. I denna uppsats refererar ”element” till ett eller ett fåtal 

ord/begrepp (Bergström och Boréus 2005, 318).  
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klimatpolitiska diskurs i hög grad liknar teorin om ekologisk modernisering (bortsett från 

några modifieringar).  

1.2 Materialurval och avgränsningar 

Det bör nämnas hur jag avgränsat studien och framförallt hur jag valt ut mitt empiriska 

material. Som framgått utgörs studiens empiri av den nyligen framtagna klimatpolitiska 

utredningen En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (Miljömålsberedningen SOU 

2016:47). Det finns framförallt två anledningar till att jag intresserade mig för detta 

dokument. Dels representerar detta dokument idéer, visioner och strategier kring hur den 

svenska klimatpolitiken ska utformas framöver för att kunna nå de svenska klimatmålen innan 

år 2020 (Naturvårdsverket 2016b). Detta är alltså ett visionärt idédokument, vilket jag menar 

symboliserar tankar och idéer för hur Sverige ämnar säkerställa en hållbar klimatsituation i 

framtiden. Dels tycker jag också att detta dokument är intressant i ljuset av de aktörer som 

producerat det. Detta dokument har nämligen sedan 2014 tagits fram på uppdrag av 

Miljömålsberedningen (SOU 2016:47). Detta är en expertgrupp som är parlamentariskt 

sammansatt och har en blocköverskridande representation, med företrädare från politiken, 

näringslivet, civilsamhället och den offentliga sektorn. Denna grupp representerar alltså en 

bred samling aktörer med olika roller, positioner och intressen. Denna aspekt är relevant 

eftersom det innebär att det inte per se finns en enighet eller ett samförstånd kring 

klimatfrågan och klimatpolitikens innebörd och funktion. Således blir det också motiverat att 

studera huruvida det förekommer eventuella strider i detta material. Av dessa anledningar har 

jag därför valt att avgränsa studien till att enbart låta En klimat- och luftvårdsstrategi för 

Sverige (Miljömålsberedningen SOU 2016:47) utgöra studiens empiriska material.  

1.3 Disposition  

I inledningskapitlet har jag introducerat mitt ämne, syfte och frågeställningar samt diskuterat 

materialurval och avgränsningar. I kapitel två ger jag en kortfattad bakgrundsbeskrivning som 

placerar studien i ett kontextuellt sammanhang, varpå nästkommande kapitel beskriver 

tidigare forskning om klimatpolitiska diskurser. Det fjärde kapitlet redogör för den teori och 

metod som används. I kapitlet därpå presenterar jag studiens analys och resultat inom vilken 

jag besvarar studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis för jag en diskussion om 

studiens resultat och mitt forskningsmässiga bidrag, samt gör ett medskick till framtida 

forskning.  
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2. Bakgrund 

För att det på ett givande och trovärdigt vis ska vara möjligt att använda den diskursteoretiska 

metoden och förstå studiens resultat, så krävs en redogörelse för studieobjektets sociala, 

politiska och kulturella kontext (Glynos och Howarth 2007, 56; Gill 2000, 11). Detta gör jag i 

nästkommande kapitel genom att presentera en historisk tillbakablick över betydande 

händelser som på olika vis bidragit till att forma den svenska klimatpolitiken.  

2.1 Den moderna klimatpolitikens framväxt i Sverige 

Klimatfrågan är sprungen ur det miljöpolitiska fält som etablerades i Sverige under 1960-talet. 

I ett inledande skede handlade miljöpolitiken om att ”städa upp” efter industrins 

nedsmutsning i naturen, varpå den sedan blev mer proaktiv och förebyggande. Det var dock 

först i en regeringsproposition från 1988 som en klimataspekt framkom, då det uttrycktes att 

förbränningen av fossila bränslen kunde bidra till globala klimatförändringar (se regeringens 

prop. 1987/88:85). Propositionen ledde till att riksdagen beslutade att koldioxidutsläppen 

skulle stabiliseras på dåvarande års nivå, vilket gjorde att Sverige blev först i världen med att 

införa en koldioxidskatt i samband med skattereformen 1990–1991. Riksdagen fattade även 

beslut om att avveckla kärnkraften, parallellt med att de började främja energieffektiviseringar 

och omställning till förnyelsebara energisystem (Närings- och handelsdepartementet Ds 

2000:14). I dyningarna av Brundtland-rapporten5 deklarerades även att regeringen skulle 

kombinera ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn (Regeringens prop. 1987/88:8), vilket stod i 

kontrast till tidigare synsätt där dessa två hade dömts ut som oförenliga. Viktiga händelser 

som följde av detta var att naturvården kom att betraktas som en del i processen med att 

modernisera samhället, samt att svenska kommuner identifierades som viktiga miljöpolitiska 

aktörer (Gustavsson 2008, 63).  

I nutida politik diskuteras miljöfrågan främst inom ramen för begreppet hållbar utveckling6 

och Agenda 21.7 Ledstjärnan i det miljöpolitiska arbetet är att tillfredsställa dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 

                                                      
5 En rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN, år 1987 (World 

Commission on Environment and Development 1987). 

6 Begreppet hållbar utveckling vilar på tre ben: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

7 Agenda 21 är ett handlingsprogram som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 

och handlar om hur det ska vara möjligt att nå hållbar utveckling. 
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(Nationalkommittén SOU 2003:31, 18). De nationella miljökvalitetsmål som gäller idag 

antogs i riksdagen 1999.8 Under senare tid har dock fokus varit på miljömålet ”Begränsad 

klimatpåverkan” som utformats utifrån FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Målet 

handlar om att halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå där den mänskliga 

klimatpåverkan inte är farlig (Miljömålsberedningen SOU 2016:47), en målsättning som 

numera betraktas som ett eget politikområde snarare än en enskild målsättning. Istället för att 

klimatåtgärder anses vara samhällsekonomiskt betungande börjar de alltmer ses som en 

möjlighet för att utveckla och marknadsföra ny teknik (Gustavsson 2008, 57). 

Verktygen som använts för att implementera den svenska klimatpolitiken beskrivs ha varit en 

kombination av ”morötter, piskor och predikningar” (Gustavsson 2008, 64).  Klimatpolitiken 

kom att modifieras något efter att riksdagsvalet 2006, då den borgerliga alliansregeringen 

tillträdde. Det tidigare så omfattande klimatinvesteringsprogrammet slutade tillföras nya 

medel, samtidigt som ett tidigare kommunalt fokus har ersatts med satsningar på 

teknikutveckling, energieffektivisering och forskning (Gustavsson 2008, 67).  

2.2 Svensk klimatpolitik i en internationell kontext 

Sverige har en lång tradition av att engagera sig i internationella frågor, inte minst sådana som 

på olika vis rör miljö och klimat (Zannakis 2015, 217). Exempelvis hölls världens första 

globala miljökonferens, En enda värld, i Stockholm 1972. Konferensen brukar beskrivas som 

en föregångare till kommande globala överenskommelser som Rio-deklarationen och FN:s 

klimatkonvention, samt högst bidragande till synen på Sverige som en miljö- och 

klimatpionjär (Gustavsson 2008, 60). Den svenska klimatpolitiken har till stor del färgats av 

de tre internationella avtal som Sverige undertecknade vid Förenta Nationernas (FN) 

konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro 1992, nämligen: (i) Riodeklarationen om 

miljö och utveckling, (ii) handlingsprogrammet Agenda 21 och (iii) ramkonventionen om 

klimatförändringar (Gustavsson 2008, 6; Nationalkommittén SOU 2003:31, 17f). I dessa 

framhölls vikten av att det finns ett överskridande samarbete mellan olika politiska frågor och 

nivåer, samt att lokala aktörer (kommuner, hushåll, enskilda individer) ges en viktig roll i 

miljöarbetet. Nationella regeringar ges i uppdrag att på olika vis uppmuntra och motivera sina 

medborgare att delta och engagera sig i frågor kring miljö (Matti 2006, 4). Det senaste globala 

och rättsligt bindande klimatavtalet som Sverige anslutit sig till antogs under Parismötet 2015 

                                                      
8 Med undantag för målet för ett rikare växt- och djurliv som antogs senare. 
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(COP 21). Detta avtal börjar gälla 2020 och innebär att Sverige tillsammans med alla världens 

länder har kommit överens om en gemensam plan för att minska klimatutsläppen.9 Genom 

detta avtal åtar sig Sverige att avge progressiva nationella bidrag vart femte år, vilka 

successivt ska skärpas för att öka ambitionen över tid. I avtalet slås det också fast att 

utvecklingsländer ska få fortsatt stöd med att begränsa sina utsläpp och för att anpassa sig till 

ett förändrat klimat, parallellt som att utvecklade länder fortsättningsvis ska utöka sitt 

ekonomiska och tekniska stöd (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 79).  

Vidare är Sverige medlem i Europeiska Unionen (EU) och därför också skyldig att förhålla 

sig till de klimatmålsättningar och åtgärder som förhandlas fram däri. EU ses ofta som en 

internationell ledare då det kommer till att hantera klimatförändringarna (Zannakis 2009, 

221). Inför Kyotoförhandlingarna (år 1996) antog EU bland annat en målsättning om att den 

globala medeltemperaturen maximalt ska höjas med två grader jämfört med den nivå som 

fanns under förindustriell tid, en målsättning som i efterhand har preciserats ytterligare. 

Därutöver tillhör Sverige de länder som ratificerat både Klimatkonventionen och 

Kyotoprotokollet, vilka båda handlar om att minska mängden utsläpp av växthusgaser 

(Naturvårdsverket 2016c).10 Många av de europeiska medlemsländerna kommer att kunna 

möta sina uppsatta målsättningar om minskade utsläpp. Sverige tillhör dock de länder som är 

speciellt i framkant eftersom landet har kunnat genomföra så omfattande utsläppsreduceringar 

(Zannakis 2009, 221). 

Sammanfattning  

Denna redogörelse placerar min studie i ett kontextuellt (klimatpolitiskt) sammanhang, vilket 

är av stor vikt i en diskursteoretisk studie. Som beskrivits har mycket stora förändringar skett 

inom det klimatpolitiska området vilket omskapat klimatfrågans karaktär över tid. I dagsläget 

har svensk klimatpolitik att förhålla sig till lagstiftning och avtal på såväl nationell som 

internationell nivå, då Sverige har flera aktiva klimatåtaganden. I nästa kapitel utökas också 

den kontextuella beskrivningen genom att relevant tidigare forskning presenteras.    

                                                      
9
 Mer konkret föreskrivs parterna att begränsa den globala medeltemperaturökningen till väl under två grader jämfört med 

förindustriell tid. Samtidigt finns en strävan att begränsa temperaturökningen till 1,5 grad eftersom en sådan minskning 

väldigt drastiskt skulle minska de risker och effekter som klimatförändringarna ger upphov till. 

10 Konventionen om klimatförändringar är en global icke-bindande konvention med åtgärder för att förutse, förhindra 

eller minimera orsakerna till klimatförändringarna som trädde i kraft i september 1994. Denna konvention ligger till 

grund för Kyotoprotokollet som till skillnad från konventionen är ett bindande dokument som innehåller vissa 

åtaganden för att minska utsläppen av växthusgaser. 
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3. Tidigare forskning  

Även detta kapitel bidrar till att placera studien i en vidare kontext, men här avses mer 

specifikt den forskningskontext som studien relaterar till. Forskningen som presenteras här är 

forskning om klimatpolitiska diskurser. Det illusteras att dessa diskurser kan representera 

skilda politiska paradigm och vara grundade på olika typer av idéer och antaganden, vilket är 

kunskap som kommer väl till användning när jag senare diskuterar mina egna analysresultat. 

Därför har jag gjort detta urval.  

Kapitlet inleds med en generell diskussion om svensk miljö- och klimatdiskursiv forskning, 

varpå jag sedan ger en mer konkret redogörelse för de olika typer av klimatpolitiska diskurser 

som utkristalliserats i tidigare studier. Avslutningsvis diskuterar jag den starka koppling som 

finns mellan ekologisk modernisering och svensk klimatpolitik.  

3.1 Miljö- och klimatdiskursiv forskning 

Det finns som sagt ett flertal studier som på olika vis studerat miljö- och klimatfrågan utifrån 

ett diskursanalytiskt perspektiv, såväl i en svensk som i en internationell kontext. Exempelvis 

finns studier om expertisdiskurser inom klimatpolitiken (Bäckstrand 2003), om legitimitet och 

dess koppling till offentlig miljöpolicy (Matti 2009, 28), samt om vilken policyretorik som 

används i relation till ett växthusgasprojekt (Bäckstrand och Lövbrand 2006). Det finns även 

forskning som berör beteendemönster hos enskilda individer/hushåll (Berglund och Matti 

2006; Matti 2006; Matti 2009).  Bland annat diskuterar Christer Berglund och Simon Matti 

effekterna av att individer ges en dubbel roll inom svensk miljöpolicy, där subjekt 

positioneras både som medborgare och konsumenter. Berglund och Matti avfärdar att det mest 

effektiva sättet att uppnå ett miljövänligt beteende är genom externa incitament, samt via 

konsumentfokus. I sina resultat konstaterar de nämligen att individer motiveras av alturistiska 

motiv och värderingar då de utför sina handlingar, snarare än enbart ekonomiska (Berglund 

och Matti 2006, 566f).  

I sin avhandling The imagined Environmental Citizen, exploring the state – individual 

relationship in Swedish environmental policy fortsätter Simon Matti på ett liknande spår då 

han diskuterar vilken grad av legitimitet som finns i svensk miljöpolicy. Konkret analyserar 

han vilka diskursiva värderingar och principer som underbygger svensk miljöpolicy, med 

särskilt fokus på policy riktat mot enskilda hushåll. Avhandlingen bygger på ett antagande om 
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att hushåll måste engagera sig för att det ska vara möjligt att nå miljömässig hållbarhet, detta 

eftersom en stor andel miljöbelastande verksamhet sker just däri. Matti frågar sig därför vilka 

typer av policyinstrument och motiv som bedöms vara legitima och effektiva att använda i 

denna sfär. Därutöver studerar han också den svenska bilden av den miljömässiga 

medborgaren, huruvida den liknar ekologiskt medborgarskap eller en mer traditionell form av 

medborgarskap (Matti 2006, 13). I avhandlingen kan Matti konstatera två saker. För det första 

att det normativa fundamentet i svensk miljöpolicy är starkt präglad av kollektivistiska 

värderingar, där medborgarengagemang framhålls som nödvändigt för att nå ekologisk 

hållbarhet. Därför ses det som viktigt att politiken arbetar för att upplysa medborgare om hur 

de ska leva ett gott liv. På så vis kan de genomföra upplysta val i sina vardagsliv, varför även 

utbildning ges en framträdande roll. Följande trend är tydlig oavsett politisk nivå. För det 

andra konstaterar Matti att den offentliga miljödiskursen fortfarande befinner sig inom ett 

traditionellt ramverk, trots att Sverige har tagit steg mot att expandera medborgarskapet till att 

även inkludera den sfär som i traditionell bemärkelse betraktats som privat (Matti 2006, v).  

Annan forskning har haft fokus på hur Sverige hanterar sin roll som en internationell 

klimatpolitisk föregångare (se t.ex. Sarasini 2009; Zannakis 2015). Exempelvis visar Steven 

Sarasini att Sverige försöker föregå med gott exempel genom att skapa synergieffekter/- 

lösningar mellan klimatmässiga och ekonomiska värden, samt genom att inta en teknologisk 

och forskningsmässig ledarskapsroll (Sarasini 2009, 647f).  

3.2 Tillväxt- och förändringsorienterade klimatdiskurser 

Andra forskare har mer specifikt studerat hur olika klimatpolitiska diskurser är konstruerade. 

En av dessa forskare är Joanne Swaffield som i sin artikel After a decade of critique: 

neoliberal environmentalism, discourse analysis and the promotion of climate-protecting 

behaviour in the workplace frågar sig hur klimatfrågan ramas in och behandlas inom en 

nyliberal samhällsdiskurs. Hon tar sig an ämnet genom att utforma en teoretisk typologi med 

sex olika diskurser som har skild syn på vad klimatpolitik är och vilka åtgärder som bör 

användas för att lösa dagens klimatproblem.11 Tre av diskurserna har ett mer tillväxtorienterat 

                                                      
11 I olika grad kan sägas att diskurserna skiljer sig åt i sex olika hänseenden, nämligen i synen på (i) relationen mellan 

miljö/ekonomi, (ii) relationen mellan staten/marknaden, (iii) nyckelagenters roll, (iv) antaganden om människans 

natur/mänskliga motiv, (v) nyckelvärderingar, och (vi) syn på social förändring (Swaffield 2016, 122). 
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fokus, medan de andra tre är mer förändringsorienterade (Swaffield 2016).12 I sina empiriska 

resultat finner Swaffield att diskurser från båda dessa kategorier kommer till uttryck.  

En av de diskurser som Swaffield skriver om är ekologisk modernisering (EM) som fått 

omfattande uppmärksamhet och spridning, både i samhället och inom diskursiv klimatpolitisk 

forskning (se t.ex. Hajer 1995; Mol och Sonnenfeld 2000; Mol 2000; Pepper 1999; Jänicke 

2008).13 EM lanserades som ett modernt sätt att förena miljömässiga- och ekonomiska 

intressen och kännetecknas av ”modernity, rationalisation and internationalism, and is posited 

on continuing global marketisation under capitalism” (Pepper 1999, 2). Inom EM antas det 

vara både möjligt och önskvärt att skapa ”win–win” lösningar mellan ekonomi och miljö, 

vilket summeras under parollen ”grön ekonomi”. Med en grön ekonomi möjliggörs fortsatt 

kapitalackumulation och ekonomisk tillväxt, dock med miljömässig hänsyn. Förespråkare för 

EM menar att hållbarhet kan uppnås med hjälp teknologiska innovationer, tillväxt och genom 

styrmedel som lagstiftning, regler och ekonomiska incitament (Jänicke 2008, 558; Swaffield 

2016, 122). Pepper liknar EM vid ett ”positive-sum game” där aktörer så som experter, 

företag och industrier blir delaktiga i att uppnå den uppsatta politiska agendan. Således 

förespråkas konsensussökande samt att klimatåtgärder bör introduceras successivt (Pepper 

1999, 3; Swaffield 2016, 124).  Därför får också staten en begränsad roll och vissa menar att 

denna aktör närmast kan begränsa övergången mot mer hållbara teknologier (Gibbs 2000, 13). 

Geografen David Gibbs delar upp EM i två kategorier, svag respektive stark ekologisk 

modernisering. Den förstnämnda innebär teknologiska lösningar på miljöproblemen, vilka 

drivs framåt av vetenskapliga, ekonomiska och politiska eliter i utvecklade länder med en 

tanke om att göra egen vinning (Gibbs 2000, 13). Stark ekologisk modernisering har istället 

ett bredare synsätt på den institutionella och ekonomiska strukturen, samt en strävan efter att 

framhålla vikten av demokratiskt beslutsfattande. Inom denna finns en tydligare koppling till 

ett globalt perspektiv och att belysa ojämlika förhållanden mellan rika och fattiga länder 

(Gibbs 2000, 13). Kritiker menar nämligen att (särskilt den svaga definitionen av) EM har en 

naiv övertygelse om att miljöproblem kan lösas via tekniska innovationer och en utökad 

industrialisering, trots att det egentligen innebär en fortsatt konventionell tillväxt och 

degradering, utan faktiska förändringar eller förbättringar (Szarka 2012, 90). 

                                                      
12 Swaffield benämner dessa som ekologisk modernisering, individualiseringsdiskurs, privatiseringsdiskurs, 

tillräcklighetsdiskurs, rättighetsdiskurs och ekologism (Swaffield 2016).  

13 Det bör noteras då EM omnämns att fenomenet förstås på olika vis. Vissa betraktar det som en teori, andra som ett 

koncept eller en ideologi (Boström 2003, 66). I likhet med Swaffield (2016, 122) betraktar jag dock EM som en 

diskurs i denna studie.  
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För att återgå till Swaffields undersökning visade hennes resultat att det även gavs uttryck för 

mer förändringsorienterade diskurser i empirin, där dessa förkastade tanken om tillväxt och 

vinstmaximering till förmån för en syn där naturens begränsade bärkraft framhölls (Hines 

2003, 1f; Swaffield 2016, 127).  Det uttrycktes även att klimatförändringar kan ses som en 

rättvisefråga, samt att naturen har ett egenvärde i sig självt (Gardiner 2004, 556; Caney 2008, 

536; Dryzek 1997, 156). Enligt Swaffield (2016, 124) fodrar antagandet om att naturen och 

klimatet har ett egenvärde att det fortsatt finns en stark och omfattande stat som kan inta en 

skyddande funktion.   

3.3 Svensk klimatpolitik i ljuset av ekologisk modernisering 

Som diskuterats ovan har EM-diskursen fått ett omfattande genomslag och spridning, något 

som även återspeglas inom svensk klimatpolitik och forskning (se t.ex. Boström 2003; 

Zannakis 2015; Zannakis 2009; Lidskog och Elander 2012). Forskaren Lennart Lundqvist 

konstaterar att det skett ett tydligt skifte inom svensk miljöpolicy sedan mitten av 1990-talet, i 

en riktning mot ekologisk modernisering (Lundqvist 2000, 30). Rolf Lidskog och Ingemar 

Elander konstaterar bekräftande att Sverige ”has even been claimed by some researchers to be 

one of the most ambitious and ecologically modernized countries in the world” (Lidskog och 

Elander 2012, 414). Introduktionen och implementeringen av EM anses också kunna förklara 

varför den svenska miljöpolitiken kunnat vara så framgångsrik (Gustavsson 2008, 74). I ljuset 

av svag respektive stark EM, har forskaren Eva Gustavsson konstaterat att Sverige har anslutit 

sig till den svagare versionen av de två. Hon menar också att inom en svensk kontext så 

betraktas ekonomisk tillväxt vara en nödvändig del i att styra utvecklingen mot hållbarhet 

(Gustavsson 2008, 75 och 77).  

I det svenska sammanhanget samexisterar ekologisk modernisering med begreppet hållbar 

utveckling (Gustavsson 2008, 38). Det är dock viktigt att inte förutsätta att ekologisk 

modernisering per se skapar en hållbar utveckling, menar Oluf Langhelle. Enligt honom är 

ekologisk modernisering och hållbar utveckling två handlingssätt som löser olika problem och 

är nödvändiga – men som inte ska sammablandas med varandra. Han konstaterar att 

”ecological modernization should, therefore, be seen as a necessary, but not necessarily 

sufficient, strategy for sustainable development, and the two concepts should not be 

conflated” (Langhelle 2000, 303). Hållbar utveckling är ett begrepp som beskrivs som mer 

omfattande eftersom det även inkluderar frågeställningar om rättvis fördelning, demokrati och 

uthållig resursförbrukning (Gustavsson 2008, 75; Langhelle 2000, 305). 
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Det finns även en forskningsdiskussion om hur EM mer konkret påverkar klimatfrågan som 

en specifik miljöfråga. Vissa har placerat in klimatfrågan inom ramen för ekologisk 

modernisering medan andra argumenterar för att den globala uppvärmningen innebär för 

omfattande risker för att kunna placeras inom detta ramverk. Med andra ord att frågan medför 

risker som ligger utom politisk och ekonomisk kontroll (Gustavsson 2008, 77).  På senare tid 

har forskare som Hajer, som tidigare varit en inbiten företrädare för ekologisk modernisering, 

konstaterat att EM är en approach som faktiskt misslyckats med att lösa de utmaningar som 

klimatförändringarna medför (Lidskog och Elander 2012, 412). 

Sammanfattning 

I avsnittet har jag presenterat relevant tidigare miljö- och klimatdiskursiv forskning, samt gett 

en mer djupgående redogörelse för olika typer av klimatpolitiska diskurser. Jag har också 

diskuterat den starka koppling som finns mellan ekologisk modernisering och svensk 

klimatpolitik. Samtliga delar bidrar på olika vis till att placera in min studie i klimatpolitisk 

forskningskontext, något som kommer väl till användning då mina egna analysresultat 

diskuteras. Speciellt eftersom det finns en väldigt stark koppling mellan den klimatpolitiska 

diskurs som jag identifierar och teorin om ekologisk modernisering.   
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4. Teori, metod och angreppssätt 

Då en diskursanalytisk ansats används, som i denna uppsats, erbjuds inte bara en metod utan 

en paketlösning där flera ontologiska, epistemologiska och metodologiska antaganden hänger 

samman och inte kan väljas bort. Därför utgör följande kapitel både en teori- och 

metodbeskrivning. Jag inleder avsnittet med att presentera de grundläggande premisser jag 

utgår från, varpå jag därefter redogör för det analysverktyg som används när det empiriska 

materialet analyseras. I anslutning presenterar jag också de diskursteoretiska begrepp som 

använts. Avslutningsvis beskriver jag det tillvägagångsätt som användes i ett inledande skede 

för att kunna systematisera och koda materialet.  

4.1 Grundläggande antaganden och förhållningssätt 

I denna studie har jag haft en induktiv arbetsprocess (Bryman 2011, 26) och analyserat det 

empiriska materialet med hjälp av Laclau och Mouffes diskursteori (Laclau och Mouffe 

1985). Således ställer jag mig bakom både de socialkonstruktivistiska14 och 

poststrukturalistiska15 premisser som diskursteorin vilar på (Burr 1995, 2 ff). Vidare har jag en 

problemdriven ansats, snarare än rent teori- eller metodologiskt driven ansats16 (Glynos och 

Howarth 2007, 167). Min ambition är att kunna betona den starka kopplingen mellan 

diskurser, makt och politik (Howarth 2007, 17). I likhet med Foucault betraktar jag makt som 

en produktiv kraft som formas i interaktionen mellan människor och skapar och ger mening 

till den sociala världen (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 20; Bergström och Boréus 

2005, 311).  

                                                      
14 Det innebär att jag i studien: (i) intar en kritisk inställning till objektiv och självklar kunskap, (ii) betraktar att vår syn 

och kunskap om världen är kulturellt och historiskt präglat, (iii) anser att vårt sätt att uppfatta världen skapas och 

upprätthålls i sociala processer, (iv) samt argumenterar för att vår världsbild möjliggör vissa handlingar och 

omöjliggör andra (Burr 1995, 2 ff). 

15 Det innebär att jag (i) argumenterar för att språket inte är något neutralt, utan en social praktik som är relationellt och 

kontextuellt konstruerat, (ii) menar att språket är strukturerat i mönster eller diskurser, (iii) antar att dessa mönster 

bevaras och förändras i diskursiva praktiker, samt (iv) anser att bevarandet och förändringen av mönstren ska sökas i 

de konkreta texter där språket kommer till uttryck (Burr 1995, 2 ff).  

16 Metoddrivna studier är i hög grad centrerade kring valet av datainsamlingsmetod, medan teoridrivna studier är 

utformade för att bekräfta eller dementera redan existerande teorier. Denna studie drivs inte heller av problemlösning, 

eftersom det förutsätter att vissa stukturer och regler existerar. Snarare antas det som studeras i denna studie vara 

konstruerat (Glynos och Howarth 2007, 167).  
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I all socialkonstruktivistisk forskning har självreflexivitet en central roll. Detta eftersom mitt 

materialurval och sättet jag valt att utforma studiens syfte och frågeställningar påverkar 

studiens resultat (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 111; Glynos och Howarth 2007, 54f).   

4.2 Diskursteori: metod och teori 

Som påvisats i samband med presentationen av tidigare forskning så kretsar mycket av 

förståelsen av klimatfrågan kring begreppets språkliga användning och tillskrivelse av 

meningsinnehåll, där gemensam mening skapas via de underliggande antaganden som det 

ofta finns en delad medvetenhet kring inom en diskurs. Det är dessa underliggande förståelser 

som jag är intresserad av att studera närmre i den klimatpolitiska utredningen för att se 

vilken/vilka klimatpolitiska diskurs(er) som finns i materialet. Diskursteorin erbjuder därmed 

ett användbart verktyg för att analysera språkets roll eftersom ansatsen ger mig redskap att 

undersöka vilken klimatpolitisk diskurs som finns och hur dennas verklighetsanspråk 

konstrueras som sanna, riktiga och legitima (Bergström och Boréus 2005, 316; Laclau och 

Mouffe 1985).  Jag tar också utgångspunkt i antagandet om att politik konstrueras genom 

språkliga diskurser och att dessa diskurser resulterar i materiella effekter, det vill säga att 

diskurser reglerar vad som blir möjligt att genomföra (Börjesson och Palmblad 2007, 10; 

Howarth 2007, 17; Bacchi 2009, 18).  Därför är diskursteorin ett användbart verktyg för att 

diskutera de materiella effekter som uppkommer av att en särskild klimatpolitisk diskurs 

framhålls. Detta är fördelaktigt i denna studie eftersom jag diskuterar klimatpolitiska 

lösningar. Målet med denna analys är dock inte bara att ge en beskrivning av klimatpolitiska 

diskurser och dess materiella effekter, utan också att kunna ge någon form av förståelse och 

förklaring i ljuset av dess kontextuella sammanhang. Även detta erbjuder diskursanalytiska 

ansatsen ett bra verktyg för att göra (Hajer och Versteeg 2005, 176f). Samtidigt är det dock 

viktigt att poängtera att även andra metoder kan användas för att studera klimatfrågan.17  

Fortsättningsvis ska jag redogöra för hur jag valt att använda mig av diskursteorin i den 

konkreta analysen. Därefter avslutar jag med att berätta om hur materialet systematiserades. 

                                                      
17 Andra snarlika metoder som hade kunnat användas är exempelvis innehållsanalys, idéanalys och ideologianalys 

(Bergström och Boréus 2005, 155; Watt Boolsen 2006, 100). Då jag är intresserad av att kartlägga klimatdiskursiva 

konstruktioner och de gemensamma förståelseramar som kopplas till dessa, samt även hur dessa kämpar om att 

erhålla dominans, har dock diskursteori bedömts som mer förenlig med denna studies syfte än de andra metoderna 

(Watt Boolsen 2006, 173). 
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4.2.1 Analysverktyg  

I linje med diskursteorin betraktar jag språket som relationellt18 och kontextuellt konstruerat. 

Därmed ses alla diskursiva konstruktioner som kontingenta och under ständig omförhandling 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000, 44). Jag uppfattar därmed diskursbegreppet som ett 

bestämt och sammanhängande sätt att uppfatta, förstå och tala om världen (Börjesson och 

Palmblad 2007, 10; Howarth 2007, 17).  När jag använder begreppet klimatpolitisk diskurs 

avser jag därför en sammanhållen (men kontingent) samling av underförstådda antaganden 

om relationen mellan samhället, staten, individen och miljön/klimatet. Detta har utgjort mitt 

kriterium för att avgöra vad som utgör en diskurs, samt var gränserna mellan olika diskurser 

går (Swaffield 2016; Gibbs 2000).  

För att kunna besvara studiens övergripande syfte och frågeställningar har jag konstruerat fyra 

analysfrågor som använts för att bearbeta materialet. Att tydligt beskriva denna process och 

förklara hur jag kodat empirin är en central aspekt i alla former av kvalitativa studier, likt 

denna, för att kunna ge studien trovärdighet. Som en del i att uppfylla detta har jag 

genomgående haft en ambition av att vara konsekvent, transparent och rättvis i mina 

bedömningar (Watt Boolsen 2006, 189). Ett första steg i denna process är att presentera de 

analysfrågor som väglett mig vid analysen, vilka jag för tydlighetens skull delat upp utefter 

mina övergripande frågeställningar. Istället för att inkludera en mer generell förklaring av 

centrala diskursteoretiska termer så har jag valt att enbart presentera de begrepp som faktiskt 

används i analysen.  

Klimatdiskursens/diskursernas uppbyggnad  

Jag inleder med att presentera de två analysfrågorna som använts för att besvara den 

övergripande frågeställningen om klimatpolitiska diskurs(er). Den första analysfrågan lyder:  

 Vilka antaganden tas för givna i relationen mellan samhälle–klimat inom den/de 

klimatpolitiska diskurs(er) som uttrycks i materialet? 

Diskurser skapas genom en kamp om vilka diskursiva betydelsebildningar som ska ges till 

olika objekt och subjekt, en process som kallas artikulation. Här har jag studerat denna 

artikulerande praktik där olika diskursiva element sammanlänkas och bildar en specifik 

diskurs. Mer specifikt har jag undersökt hur klimatfrågan ges mening och betydelse och hur 

                                                      
18 Det innebär att sociala ting alltid konstrueras i relation till något annat och att språket därmed inte är en återspegling 

av en redan existerande verklighet. 
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detta skapar den/de klimatpolitiska diskurs(er) som underbygger den svenska klimatpolitiska 

utredningen (Bergström och Boréus 2005, 318). När jag undersökt detta har jag studerat vilka 

begrepp (element) som systematiskt och återkommande har sammankopplats med 

klimatfrågan. På så vis har det varit möjligt att utkristallisera vilka idéer och antaganden som 

underbygger rådande klimatpolitiska diskurs(er), samt varit möjligt att utröna var de 

diskursiva gränserna går (Swaffield 2016; Gibbs 2000). I analysen har det visat sig att 

klimatet exempelvis artikuleras som ett problem som kan lösas med hjälp av forskning och 

[teknisk]innovation.  

Som en del i att förstå diskursens/diskursernas uppbyggnad frågade jag mig även huruvida det 

finns några begrepp som är speciellt centrala och har en strukturerande funktion inom 

diskursen/diskurserna. Andra analysfrågan lyder därför enligt följande:  

 Finns några element som har en särskilt central och strukturerande funktion i 

förekommande diskurs(er)?  

Diskurser kan aldrig nå fullständig tillslutning men kan däremot tillslutas tillfälligt, vilket sker 

då tomma signifikanter (diskursiva tecken) omvandlas till nodalpunkter som temporärt fixerar 

mening. Nodalpunkter kallar jag alltså de element som har en organiserande och 

strukturerande funktion inom diskurser. Dessa är priviligierade och centrala begrepp som kan 

sägas utgöra diskursers kärna, från vilket de andra diskursiva elementen får sin betydelse, 

innehåll och ordning (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 57f).  

Konkret har jag alltså sökt efter begrepp som är återkommande, centrala och verkar ha en 

speciellt priviligierad status. Bindeord som till exempel ”och” samt ”är” räknas alltså inte som 

nodalpunker, trots att de är vanligt förekommande. I denna klimatpolitiska diskurs antas 

exempelvis begreppet tillväxt vara en nodalpunkt eftersom begreppet genomsyrar hela 

materialet, samt även strukturerar relationen mellan klimat och ekonomi genom att påvisa att 

klimatåtgärder ska generera ökad produktion/konsumtion och ekonomisk ackumulation. 

Relationen klimat–ekonomi bedöms vidare ha en central och betydelsefull position inom 

denna diskurs och de två elementen sammankopplas och uppkommer ofta i anslutning till 

varandra. Tillväxt-begreppet påvisar således att klimat och ekonomi inte bara är intressen som 

ska balanseras mot varandra, utan snarare verkar den ena (klimatinsatser) beskrivas som ett 

verktyg för att uppnå det andra (kapitalackumulation). 
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Legitimerad och avlegitimerad klimatpolitik  

Nästa analysfråga formulerades för att besvara frågan om vilken form av klimatpolitik som 

legitimeras respektive avlegitimeras. För att studera detta har jag försökt identifiera vilka 

former av lösningar som placeras i diskursens insida19 respektive utsida (Winther Jørgensen 

och Phillips 2000, 34).20 Analysfrågan som användes för att göra detta formulerades enligt 

följande: 

 Vilka klimatpolitiska lösningar placeras i diskursens insida respektive förpassas till 

det konstitutiva yttre?  

Diskurser betraktas som relationella och meningsskapande processer vilka får sin betydelse 

via sin positionering till andra element.21 Diskurser skapas inte bara genom vad de specifikt 

artikulerar, utan också genom vad de utesluter. En diskurs upprättas alltså genom att olika 

motpoler konstrueras (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 44; Laclau och Mouffe 1985). 

Här hämtade jag inspiration från de ekvivalenskedjor som Lacalu och Mouffe (1985) 

presenterar i sin teori men valde att själv studera detta genom att fråga mig vilka element som 

typiskt sett knyts till klimatfrågan. Då diskurser skapas genom att både inkludera och 

exkludera så har binära oppositioner utgjort ett viktigt verktyg i detta sammanhang. Dessa 

utgör bärande principer för hur visionen kring klimatpolitiken konstrueras och är alltid 

uteslutande och hierarkiskt positionerande, vilket innebär att den ena alltid värderas högre än 

den andra (Carlbaum 2012, 39).  

För att utläsa positioneringar har jag antagit att de förslag till lösningar som presenterats i 

materialet, vilka är positivt associerade till klimatet, symboliserar diskursens insida. De 

lösningar som istället positioneras i opposition, det vill säga framställs som svåra att 

genomföra, problematiska och/eller icke-önskvärda alternativt inte problematiserats alls, antar 

jag istället har förpassats till det konstitutiva yttre. Med Laclau och Mouffes terminologi kan 

sägas att ”klimatinsatser” positionerats i positiv relation till element som ”forskning”, ”hållbar 

konsumtion/produktion”, ”tillväxt” och ”teknisk innovation”, ”ekonomi” och 

”statligt/offentligt/politiskt engagemang/ansvarstagande” samt i opposition till exempelvis 

                                                      
19 Detta symboliserar det önskvärda sättet att utforma svensk klimatpolitik på.  

20 Detta symboliserar det icke-önskvärda sättet att utforma svensk klimatpolitik på. 

21 Laclau och Mouffe menar att element antingen kan formateras kring en logik av likhet – ekvivalenslogik – där 

begrepp får sin betydelse genom att positioneras mot en gemensam fiende/hot. Alternativ via en logik av skillnad – en 

skillnadslogik – vilket refererar till de situationer då det finns antagonistiska frontlinjer mellan skilda meningssystem. 

Vanligen existerar dessa processer parallellt inom en diskurs (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 57 ff).  
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”icke-tekniska lösningar”, ”beteendeförändringar hos privatpersoner/hushåll, ”minskad 

produktion/konsumtion”, ”utebliven/minskad tillväxt” och ”ohållbar konsumtion/produktion”.  

Diskursiva strider om klimatfrågans betydelse och klimatpolitikens uppdrag  

Den avslutande analysfrågan utformades med syfte att kasta ljus på de strider som är 

inkorporerade i att skapa diskursiva konstruktioner. Analysfrågan formulerades enligt 

följande: 

 Uttrycks diskursiva stridigheter i empirin, och hur kan detta/dessa i sådant fall 

förstås?  

Det centrala med denna fråga har varit att uppmärksamma att objekt, relationer och 

handlingar alltid kan förstås och tolkas på alternativa sätt. Således har jag försökt att mer 

direkt belysa den maktaspekt som är inkorporerad i skapandet av diskurser (Carlbaum 2012, 

6). Detta gjordes med hjälp av begreppen antagonism och hegemonisering (Laclau och 

Mouffe 1985). Antagonism hänvisar till den ständiga kampen om meningsskapande som finns 

mellan olika diskurser. Detta görs med utgångspunkt i att diskurser, på grund av sin 

kontingens, alltid är sårbara för det som förpassats till det konstitutiva yttre (Howarth 2007, 

18; Bergström och Boréus 2005, 320; Winther Jørgensen och Phillips 2000, 29f). 

Hegemoni/hegemonisk intervention refererar istället till den process som upplöser ett tillstånd 

av antagonism – det vill säga då det upprättas en enighet och då ett visst sätt att se på frågan 

börjar betraktas som givet/sant. Denna fixering är dock alltid temporär (Winther Jørgensen 

och Phillips 2000, 55). 

Konkret frågade jag mig huruvida det existerade rivaliserande klimatpolitiska diskurser i 

utredningen. Vid de tillfällen då det förekom motsägelser i textmaterialet har jag betraktat det 

som ett tecken på att det råder konkurrens om vilket betydelseinnehåll och mening ett begrepp 

ska ges. I dessa fall har jag sett det som ett uttryck för antagonism mellan diskurser. Samtidigt 

är det viktigt att poängtera att olika idéer kan komma till uttryck utan att det per se råder 

antagonism. Det centrala är att värderingarna står i motsättning till varandra och inte kan 

förenas. Har det inte skett några/ett fåtal motsägelser i texten och att det med andra ord har 

upplevts råda en omfattande entydighet, så har jag å andra sidan betraktat detta som ett tecken 

på en hegemonisk intervention (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 44).  

Kopplat till studiens analys kan sägas att det är tydligt att ett fåtal motsägelser kommer till 

uttryck i detta material, vilket jag betraktat som ett tecken på att det kan ha skett en 
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hegemonisk intervention. Det innebär att det skett en temporär fixering av ett visst 

meningssystem som sant/verkligt/gällande. Samtidigt framkom några oförenliga och 

motstridiga synsätt, trots att de var få. Bland annat uttrycktes motstridigheter i relation till 

synen på konsumtion/ökad konsumtion. Överlag har det skett ett förespråkande av ökad 

konsumtion/produktion genomgående i texten och detta har i många fall beskrivits som ett 

medel för att nå minskade utsläpp och klimatmässig hållbarhet. Samtidigt konstaterades på ett 

fåtal ställen att ökad tillväxt och konsumtion gör det omöjligt att uppnå uppsatta 

klimatpolitiska målsättningar. Detta har jag betraktat som motstridiga och oförenliga 

uttalanden, med andra ord som tecken på antagonism.  

4.3 Systematiseringsprocess  

Eftersom jag genomför en diskursteoretisk analys är det viktig att tydligt beskriva hur jag 

angripit materialet i en tanke om att skapa validitet och intersubjektivitet. Därför ska jag 

fortsättningsvis ge en mer detaljerad beskrivning av hur jag i ett inledande skede gick tillväga 

för att systematisera det empiriska materialet. Eftersom analyser alltid består av en viss grad 

av subjektiv tolkning så finns alltid ett utrymme för alternativa tolkningar. Som ett sätt att 

hantera detta och försöka säkerställa studiens validitet har jag varit noggrann i mina 

dokumentationer och strävat efter att vara tydlig och transparent under processens gång. Det 

innebär att jag hela tiden försökt förklara vad som skett i forskningsprocessens olika faser. På 

så vis blir möjligt att kritiskt granska studiens utformning och slutsatser (Bergström och 

Boréus 2005, 36 och 142; Watt Boolsen 2006, 142 och 188f). 

För att kunna genomföra analysen var jag tvungen att använda mig av vissa kategorier 

och benämningar. Detta innebär att jag själv också varit delaktig i processen att 

karaktärisera och beskriva de dominerande diskurserna inom det svenska 

klimatpolitiska fältet. Eftersom jag tolkar materialet är det också jag som implicit skapar 

sammanlänkningarna mellan de olika diskursiva tecknen samt väljer att lyfta fram en 

representation framför en annan. Detta kan givetvis tyckas problematiskt men är 

samtidigt en oundviklig del vid kvalitativa former av analyser, likt denna. För att 

hantera detta har jag haft en ambition av att genomgående försöka vara medveten om 

min egen involvering och ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot mina egna tolkningar 

(Carlbaum 2012, 57). Jag ska fortsätta med att presentera hur jag gått tillväga då jag 

kodat och systematiserat materialet. I linje med Merete Watt Boolsens 
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rekommendationer har jag valt att dela upp kodningen av materialet (Watt Boolsen 

2006, 177), vilket gjordes i följande två steg: 

Steg 1 

Jag gjorde två typer av läsningar, en mer övergripande läsning och en mer ingående läsning 

på utvalda delar. I ett första steg läste jag det empiriska materialet i sin helhet, dels för att få 

en känsla för materialet men också för att påbörja processen med att ta ut – för studien – 

relevant delar av materialet.  Här påbörjas alltså en systematisering och uppdelning av 

empirin där jag rent konkret försökte identifiera och ta ut större problemområden (Watt 

Boolsen 2006, 177f). För att kunna göra denna uppdelning tog jag utgångspunkt i andra 

forskares rekommendationer och frågade mig saker om klimatproblemets framställning, samt 

politiska lösningar och hinder (Gill 2000, 10; Bacchi 2009). Min utgångspunkt har varit att 

föreslagna lösningar alltid relaterar till tänkta problem, och därför bedömdes det som viktigt 

att ta ut de delar av texten som explicit berörde detta. Exempelvis de textpassager som 

uttryckligen diskuterade klimatpolitiska ambitioner, visioner, strategier och hinder (Carlbaum 

2012, 38f). Illustrerat innebär detta att om klimatproblemet antas kunna lösas med hjälp av 

ekonomiska incitament/teknikutveckling snarare än genom beteendeförändringar hos 

privatpersoner/hushåll, så medför det ett visst sätt att se på klimatfrågan och klimatpolitikens 

utformning. Det påverkar i sin tur vilka former av åtgärder som blir möjliga att presentera och 

genomföra, och vice versa.  

I denna process exkluderade jag alltså stora delar av materialet från att tas med till det senare 

analysskedet. Dessa delar bedömdes inte ha någon större relevans för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Exempelvis exkluderades de delar av texten som var mer 

deskriptiva och inte direkt berörde strategier och visioner.  

Steg 2 

I ett andra steg gjordes en mer ingående läsning av de utvalda delarna, en process som 

upprepades ett flertal gånger. I samband med detta applicerades mina analysfrågor, dels för att 

få en mer ingående förståelse och dels för att kunna gruppera in dem i nya begreppsliga 

sammanhang (Watt Boolsen 2006, 180). Med hjälp av de diskursteoretiska analysverktygen 

började jag söka efter mönster och variationer i materialet. Konkret försökte jag att identifiera 

de antaganden/begrepp/teman som på ett systematiskt och återkommande vis kopplades 

samman med/knöts till klimat-begreppet. Därifrån kunde jag sedan studera vilka begrepp som 

ställdes i positiv positionering till klimatfrågan, och vice versa. I denna process studerade jag 
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också huruvida det gick att utläsa diskursiva kamper i form av motstridiga och oförenliga 

antaganden.  

Nu när jag klargjort studiens teori och metod samt presenterat mitt analytiska 

tillvägagångssätt, kommer nästa kapitel att prestentera analysen i sin helhet.  

  



23 

 

5. Analys och resultat   

I detta kapitel presenterar jag min analys av studiens empiriska material, den klimatpolitiska 

utredningen En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (Miljömålsberedningen SOU 

2016:47). I likhet med föregående avsnitt delar jag för enkelhetens skull upp analysen utefter 

mina övergripande frågeställningar, inom vilka de relaterade analysfrågorna behandlas 

separat. Alltså diskuterar jag först vilka klimatpolitiska diskurs(er) som kan identifieras 

genom att jag letar efter artikulationer och nodalpunkter. Därefter presenteras vad jag anser 

legitimeras respektive avlegitimeras genom att se till vad som placeras i diskursens insida 

respektive utsida. Avslutningsvis diskuterar jag även huruvida det uttrycks några diskursiva 

strider kring klimatfrågans betydelse och klimatpolitikens innehåll, alternativt om det kan ha 

skett en hegemonisk intervention.  

5.1 Klimatdiskursens/diskursernas uppbyggnad 

För att studera den/de klimatpolitiska diskurs(er) som finns i materialet undersöker jag, som 

bekant, vad som artikuleras i relation till klimatfrågan. Jag har med andra ord studerat de 

element som systematiskt återkommer och bildar en klimatpolitisk diskurs. Därutöver har jag 

en ambition av att identifiera de nodalpunkter som har en central och strukturerande funktion 

inom diskursen. Nodalpunkterna summeras och presenteras i slutet av avsnittet.  

I avsnittet visar jag att det primärt finns en klimatpolitisk diskurs. Denna bygger på tre särskilt 

framträdande artikulationer där klimatfrågan förstås som (i) en positiv sidovinst, (ii) ett 

offentligt/statligt/politiskt ansvar, och (iii) som ett problem som kan lösas via forskning och 

innovation. Inom diskursen identifieras tre nodalpunkter, nämligen tillväxt, kommunalt 

engagemang och en vision om nollutsläpp.  

5.1.1 Klimatinsatser artikuleras som en positiv sidovinst  

Ett framträdande mönster i materialet är att klimatet artikuleras samman med elementet 

positiva sidovinster, där klimatåtgärder antas kunna gynna såväl ekonomiska som 

samhällsmässiga och miljömässiga målsättningar och intressen. Föreställningen uttrycks ofta 

och framförallt i anslutning till de passager där konkreta klimatinsatser presenteras och 

legitimeras.  
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Relationen mellan klimat och ekonomi 

Materialet ger återkommande uttryck för sammankopplingen mellan klimat och ekonomi, två 

element vars relation verkar vara central inom denna diskurs. Klimatinsatser förväntas på 

olika vis kunna främja ekonomiska intressen, exempelvis genom att skapa förbättrad 

konkurrenskraft och bidra till ökad tillväxt. Hela texten genomsyras av en tanke om att det 

råder harmoni mellan miljömässiga och ekonomiska värden, i linje med EM-diskursen 

(Pepper 1999, 2). Att ekonomi och miljö sammanlänkas uttrycks bland annat i följande citat:  

Miljömålsberedningen menar i stället att utgångpunkten borde vara att den svenska 

livsmedelsproduktionen både kan öka i omfattning och samtidigt vara såväl ekonomiskt 

konkurrenskraftig och ekologiskt hållbar (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 337). 

I citatet är kopplingen tydlig mellan god konkurrenskraft, ökad produktion och ekologisk 

hållbarhet. Uttalandet bygger på en föreställning om att den svenska livsmedelsproduktionen 

kan växa och vara konkurrenskraftig, utan att riskera att bli ekologisk ohållbar. Liknande 

resonemang finns även i andra delar av texten (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 315). 

Detta tyder på att de två elementen klimat och ekonomi inte ses som ömsesidigt uteslutande, 

utan snarare antas kunna förstärka varandra på ett positivt sätt. Att klimatåtgärder i hög grad 

framställs som win–win lösningar och legitimeras med ekonomiska argument är antaganden 

som är mycket signifikanta för EM-diskursen (Jänicke 2008, 558). I vissa passager uttrycks 

explicit att klimat och ekonomi kan främja och förstärka varandra genom så kallade 

synergieffekter, och det framhålls att sådana åtgärder bör ges en särskilt hög prioritet. Att det 

råder en sådan föreställning utläser jag bland annat i följande citat, då vikten av att identifiera 

och ta hänsyn till synergieffekter uttrycks. Den här gången i relation till diskussionen om den 

svenska skogsproduktionen: 

I de fall det går att identifiera synergieffekter mellan åtgärder som höjer produktionen i skogen och 

samtidigt är gynnsamma för biologisk mångfald bör dessa särskilt främjas (Miljömålsberedningen 

SOU 2016:47, 353). 

Citatet illustrerar att de insatser som främjar både ekonomiska och miljömässiga intressen bör 

priorteras. Att ekonomi är ett betydelsefullt element som är tätt sammankopplad med 

klimatfrågan framträder även på andra sätt i texten. Bland annat är det väldigt tydligt att 

ekonomiska instrument betraktas som ett effektivt styrmedel för att minska klimatpåverkan.  

Ett möjligt sätt att minska flygets klimatpåverkan är genom ekonomiska styrmedel. Enligt OECD 

skulle Sverige kunna överväga en prissättning av flygtrafikens externa kostnader, exempelvis 
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genom en avgift på flygpassagerares resor med varierande skattesatser beroende på resans längd 

(Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 397).  

Här framkommer att flygskatt är ett ekonomiskt styrmedel som är användbart för att reducera 

mängden utsläpp av växthusgaser. Just skatter22 kommer ofta på tal och beskrivs som ett av de 

huvudsakliga ekonomiska instrumenten för att avhjälpa klimatproblem 

(Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 93). Tillsammans med ökade krav/regler och mer 

positiva incitament för klimatvänliga produkter utgör de en grundbult i klimatåtgärdspaketet. 

För att återkoppla till tidigare forskning, är en användning av styrmedel som lagstiftning, 

regler och ekonomiska instrument utmärkande för EM-diskursen (Swaffield 2016, 122).  

Klimatinsatser främjar andra samhällsintressen och målsättningar  

En parallell artikulation är att klimatinsatser också kan medföra andra positiva sidoeffekter, 

exempelvis genom att andra miljö- och samhällsmål uppnås. Detta uttrycks bland annat i 

följande citat:  

En hållbar samhällsplanering som bidrar till ett transporteffektivt samhälle skapar många 

mervärden, varav minskade utsläpp av växthusgaser är ett. Åtgärder för ett effektivare 

transportarbete bör därför ses i ett större sammanhang så att synergier mellan flera miljö- och 

samhällsmål utnyttjas (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 221).  

I citatet konstateras att åtgärder bör ses ”i ett större sammanhang”, samtidigt som ett 

transporteffektivt samhälle, minskade utsläpp av växthusgaser och synergier mellan flera 

miljö- och samhällsmål är olika element som artikuleras samman. Även inom andra sektorer 

visar sig detta. Exempelvis konstateras det i utredningen att en övergång till mer hållbara 

bränslen har ett flertal miljömässiga fördelar. Förutom att minska utsläppen av växthusgaser 

antas det också kunna reducera mängden luftföroreningar och sotpartiklar 

(Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 403). Detta betraktas som positivt utifrån en 

hälsoaspekt, vilket framhålls som en ytterligare sidonytta. En förbättrad hälsa beskrivs inte 

bara minska omfattningen av mänskligt lidande, utan det ses även som samhällsekonomiskt 

gynnsamt (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 420). I materialet artikuleras alltså 

klimatfrågan samman med element som minskade trafikutsläpp, samt ett förbättrat mänskligt 

hälsotillstånd och ekonomi. Detta illusterar hur klimatinsatser antas kunna medföra en rad 

sidoeffekter som är positiva ur ett bredare samhällsperspektiv (Miljömålsberedningen SOU 

2016:47, 444).  

                                                      
22 Exempel på skatter kan vara energiskatter, koldioxidskatter, bilförmånsskatter, fordonsskatter, handelsgödselskatt 

etc. (Se t.ex. Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 27, 93, 97, 107).  
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Att det är viktigt att insatser och strategier för att minska klimatpåverkan har just en positiv 

inverkan på andra målsättningar och intressen är tydligt. Detta förstärks även när det parallellt 

uttrycks att klimatinsatser inte på något sätt bör belasta eller begränsa den ”ordinarie 

verksamheten”. Exempelvis konstateras att det är nödvändigt med en förståelse för vilka 

implikationer som kan komma med bland annat ekonomiska styrmedel.  

Det är viktigt att skapa klarhet kring hur ekonomiska styrmedel påverkar utsläpp såväl som 

konkurrenskraft i jordbrukssektorn och hur de bäst bör utformas för bästa miljöstyrning utan att 

urholka konkurrenskraften. Detta gäller även nedsättningar av skatter, t.ex. på drivmedel där det är 

viktigt att finna vägar att kompensera näringen utan att minska miljöstyrningen 

(Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 332). 

Citatet visar att miljöstyrning inte bör utformas så att den urholkar andra värden, i det här 

fallet en verksamhets konkurrenskraft. I sådana fall är det viktigt att finna alternativ för att 

kompensera för eventuella förluster. Detta speglas även i en diskussion om sjöfartstrafiken. 

Där uttrycks en oro för att en klimatinsats i form av skärpta svavelkrav kan innebära ökade 

ekonomiska kostnader och minskad konkurrenskraft (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 

407f). Oron bekräftas även i relation till byggsektorn, där det beskrivs som avgörande att 

lösningar kan förena höga klimatambitioner och en effektiv byggprocess. Det konstateras att 

byggandet varken får försvåras, fördyras eller innebära en mer tidskrävande plan- och 

byggnadsprocess (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 319). Att det uttrycks en explicit oro 

över att skärpta klimatkrav kan hota den ordinarie verksamhetens funktion eller bärkraft 

tycker jag bekräftar den ekonomiska aspektens höga prioritet inom diskursen. Ekonomiska 

aspekter ska nämligen på olika vis beaktas i anslutning till att klimatinsatser ska införas. På 

samma vis uttrycks vikten av att klimatinsatser inte riskerar att äventyra andra målsättningar, 

vilket bland annat visar sig i följande citat: 

Den rika resurs som skogen utgör har därutöver många andra positiva värden för människa och 

miljö. Klimatomställningen får därför inte föranleda åtgärder i skogsbruket som riskerar att 

äventyra andra miljökvalitetsmål nås (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 353).   

Även detta citat framhåller att klimatomställningen måste vägas mot andra intressen och 

målsättningar. Trots att det i ovanstående skildring påvisas att klimatfrågan i hög grad anses 

vara förenlig med andra samhällsintressen, så är det viktigt att de anpassas så att effekterna 

blir just positiva. Klimatinsatser bör med andra ord inte påverka verksamheter på ett negativt 

eller begränsande sätt, exempelvis genom att strida mot andra målsättningar eller hota 

konkurrenskraften. I de fall där det uppstår eventuella målkonflikter ska dessa tas med i 
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beräkningen. Klimatfrågan ska alltså anpassas till och förenas med andra samhällsintressen. 

Således blir det också tydligt att klimatet inte ensamt utgör en överordnad faktor, inte ens i ett 

klimatpolitiskt ramverk med en huvudsaklig ambition om att minska mängden utsläpp av 

växthusgaser. Snarare ges den ekonomiska aspekten en priviligierad position. Kanske kan 

detta betraktas som en effekt av att EM, som har en stark koppling till den svenska kontexten, 

är utformad för att förena både miljömässiga och ekonomiska intressen (Pepper 1999, 2; 

Gibbs 2000, 12f; Lundqvist 2000, 30).   

Enligt exempelvis Swaffield innebär en artikulation där klimat och ekonomi betraktas som 

förenliga även att ett antagande om att klimatfrågan har ett egenvärde i sig självt (oberoende 

av mänskliga användningsområden eller intressen) utesluts parallellt (Swaffield 2016, 122). 

Eventuellt skulle detta kunna vara fallet även här. Detta eftersom att klimatinsatser sällan förs 

fram helt för sig själva utan många gånger legitimeras med ekonomiska eller samhällsmässiga 

argument och att klimatet positioneras som en sidovinst, samt eftersom att det framhålls att 

klimatinsatser ska ha positiva effekter på andra värden/intressen. Detta skulle i så fall kunna 

betraktas som ett konkret exempel på den inneboende inkludering- och 

exkluderingsmekanism som finns inom diskurser.  

5.1.2 Klimatinsatser artikuleras som ett offentligt/statligt/politiskt ansvar 

Ett annat tydligt element som knyts till klimatfrågan är vikten av offentligt/statligt/politiskt 

ansvarstagande. Det uttrycks återkommande i texten att detta ansvarstagande är centralt i 

arbetet med att minska mängden växthusgasutsläpp. Trots att dessa begrepp i viss mån skiljer 

sig åt så likställs de i detta sammanhang eftersom de unisont påvisar att det primära 

klimatansvaret inte ligger på exempelvis privatpersoner/hushåll eller företag/näringsliv. 

Artikulationen om att det offentliga/statliga/politiska har ett ansvar visar sig bland annat 

genom att lösningar som offentlig upphandling, infrastrukturutveckling, fysisk planering och 

stadsutveckling framhålls inom diskursen. I relation till detta framkommer även att det är 

önskvärt att ansvar delegeras nedåt till kommunal nivå. Med andra ord ges uttryck för 

decentralisering. Detta antagande framkommer på många vis och därför är 

delegering/decentralisering ett element som betraktas ha en central funktion inom diskursen. 

Detta illusteras bland annat i följande citat:    

… staten bör delegera viss beslutsrätt till kommunerna vad gäller införande av lokala styrmedel på 

trafikområdet som t.ex. miljözoner för lätta fordon, parkeringsavgifter, trängselskatt och bilpooler 

på gatumark (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 245). 
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I citatet artikuleras element som stat, kommun och lokala styrmedel på trafikområdet 

samman. Min tolkning är att detta påvisar en ambition om att stimulera kommunalt 

[klimat]engagemang. Detta element påvisar också ett önskvärt sätt att utforma 

offentligt/statligt/politiskt ansvar på, vilket gjort att den även bedömts ha en strukturerande 

funktion inom diskursen. Detta är med andra ord en nodalpunkt, vilket diskuteras mer 

ingående i avsnitt 5.1.4.  

Fortsättningsvis framhåller materialet att det offentliga har ansvar för att ny klimatvänlig 

teknologi integreras i samhället på ett effektivt sätt (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 

190). Det offentliga ska tillvarata potentialen att effektivisera samhällets resursanvändning så 

att dagens miljöpåverkan minskas, samtidigt som ekonomiska intressen främjas:  

… det är viktigt att det offentliga påverkar hur vi kan ta tillvara på potentialen att effektivisera 

resursanvändningen, och på så sätt åstadkomma både mindre miljöpåverkan och bättre tillväxt och 

fler arbetstillfällen (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 191).  

I citatet sammanlänkas offentligt ansvarstagande med insatser för att effektivisera samhällets 

resursanvändning, vilket är en åtgärd som anses kunna minska miljöpåverkan, öka tillväxten 

och skapa fler arbetstillfällen. På ett liknande vis uttrycks vikten av att det finns ett politiskt 

klimatansvar genom tydliga politiska signaler och ett långsiktigt politiskt perspektiv. 

Långsiktiga spelregler i klimatpolitiken, genom ett tydligt långsiktigt mål och etappmål längst 

vägen, skapar förutsägbarhet för olika aktörer i samhället att investera i ny teknik och att ta tillvara 

nya möjligheter (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 455). 

Politisk förutsägbarhet och långsiktighet framhålls som en nödvändig garant för olika 

samhällsaktörer ska våga investera i ny [klimatvänlig] teknik. Empirin framhåller detta som 

särskilt viktigt för att Sverige ska ha ett konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt näringsliv 

(Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 305). Politiken tillskrivs också ett ansvar att stimulera 

och stödja andra aktörer, bland annat industriell verksamhet. 

En industristrategi för nollutsläpp kan inte bara fokusera på reduktionsmål utan måste ha en tydlig 

industri- och teknikpolitisk inriktning. Detta innebär att politiken proaktivt måste dela och minska 

de betydande ekonomiska och politiska riskerna som det innebär för industrin att investera i 

utveckling, demonstration och introduktion av nollutsläppsteknik (Miljömålsberedningen SOU 

2016:47, 303f).  
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I citatet artikuleras element som proaktiv politik och ökade incitament för att industrier 

ska få/ha ett klimatengagemang samman. Alltså bör politiken, med den omnämnda 

långsiktigheten, minska de risker som kan uppkomma i samband med industriella 

investeringar, så att industrier uppmuntras till att investera i ny klimatvänlig teknik. Det 

framhålls parallellt att politiken, samt staten, ska ta del i den ekonomiska börda som kan 

komma med dessa klimatsatsningar. 

Demonstration av ny teknik i större skala är en viktig del av utvecklingsprocessen och det är 

rimligt att staten tar en del av den ekonomiska risken. Att via politiken stödja teknik innebär alltid 

risker, men risker måste accepteras inom ramen för en bredare industriell utvecklingspolitik. I 

detta ingår också satsningar på nödvändig infrastruktur som ledningar för koldioxid, vätgas och 

metan, och lagringsplats för koldioxid samt förstärkta elnät. Efterfrågan på cement och stål med 

nollutsläpp behöver utvecklas genom att nischmarknader skapas som kan motivera industrin till 

investeringar. Styrmedlen omfattar allt från kvotplikt och materialskatt till mer konsumentdrivna 

marknader via t.ex. samarbeten längs med värdekedjan (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 

303f).   

Det krävs därmed en tydlig statlig riktning för att driva det klimatfrämjande arbetet och 

motivera industrin till klimatvänliga investeringar. Att staten har en viktig roll framhålls även 

genom att det artikuleras att en brist på statliga riktlinjer ses som ett hinder för att nå 

minskade utsläpp (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 385). I empirin antas det alltså vara 

staten som ska förse företag med klimatincitament, främst genom statliga regleringar och 

offentlig upphandling. Men också genom att säkerställa att näringslivet inte påverkas negativt 

av klimatåtgärder.   

FFF-utredningen bedömer att godstransporter på väg kan minska till 2030 jämfört med prognosen 

genom höjd koldioxidskatt, energiskatt samt införandet av ett kilometerskattesystem för den tunga 

trafiken. Negativa effekter för näringslivet bedöms dock uppstå om inte kompensatoriska åtgärder 

vidtas. Därför menar utredningen att sådana styrmedel bör kombineras med satsningar på ökad 

järnvägskapacitet, ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga spårkapaciteten samt åtgärder för 

att öka sjöfartens konkurrenskraft (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 246).  

Staten och politikens roll är således att erbjuda incitament så att företag och näringsliv kan 

genomföra klimatinsatser, utan att det för den skull resulterar i negativa effekter eller 

förluster. Det är tydligt att aktörer så som företag och industrier involveras i klimatarbetet, 

samt att det finnas en ambition av att skapa konsensus. Båda aspekterna är typiska för en EM-

diskurs (Pepper 1999, 3).  
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Att företag/näringslivet antas behöva statlig stimulering genom olika typer av incitament 

betraktar jag dock som ett tecken på att dessa aktörer inte tillskrivs ett primärt klimatansvar. 

Samtidigt framhålls att enskilda individer inte heller kan förväntas axla detta huvudsakliga 

ansvar, något som bland annat uttrycks i följande citat:  

Materialets klimatpåverkan är i dag osynlig för slutkonsumenten och betalningsviljan för att få 

utsläppsfria material i sina fordon eller sina hus är i dag okänd. Ett första steg i en utveckling för 

att underlätta en mer konsumentdriven omställning borde vara information via märkning och 

certifiering baserad på krav på enklare livscykeldata. Industrin och myndigheter behöver börja 

med några enkla steg för att undersöka och lära sig om kunders betalningsvilja och hur man kan 

underlätta för marknadsnischer som under de närmaste åren är beredda att främja en 

marknadsutveckling mot utsläppsfria material (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 301). 

Citatet illusterar att den form av [klimat]ansvar som individer kan utöva, genom vad de väljer 

att köpa och konsumera, får ett begränsat utrymme i materialet. Snarare visar citatet att 

konsumenter i dagsläget inte betraktas ha tillräckligt med kunskap för att kunna förväntas 

utöva sin konsumentmakt. Parallellt illustreras att myndigheter tillsammans med industrin ska 

undersöka konsumenters betalningsvilja. Det bekräftar ovanstående antagande om att 

industrin bör vara delaktig i att uppnå de uppsatta klimatpolitiska målsättningarna (Pepper 

1999, 3). I citatet uttrycks även vissa ambitioner kring att underlätta en mer konsumentdriven 

omställning. Detta skulle i viss mån kunna härledas till studien av Matti där han konstaterar 

att den svenska relationen mellan stat och individ är utformat som ett kontrakt som bygger på 

ömsesidighet. Jag tolkar citatet som ett tecken på att det finns en önskan om att utöka det 

medborgarmässiga engagemanget, bland annat genom att staten främjar att individer kan göra 

[klimat]informerade val (Matti 2006, v). Att staten tillskrivs en omfattande och central roll 

strider dock mot EM, som framhåller en begränsad statlig involvering (Gibbs 2000, 13). I 

ljuset av Swaffields studie skulle statens framträdande roll kunna ses som ett uttryck för att 

det existerar en parallell diskurs av mer förändringsorienterad karaktär i denna utredning 

(Swaffield 2016, 124).  Dock bedöms just detta inte vara fallet i det här sammanhanget, 

eftersom inget annat i materialet tyder på att det skulle finnas en parallell diskurs som har ett 

förändringsorienterat fokus.  

5.1.3 Klimatet artikuleras som ett problem som kan lösas via tekniska 

innovationer och forsking  

Klimatet artikuleras på olika vis samman med idéer om innovation och utveckling och dessa 

faktorer beskrivs som nödvändiga för att minska mängden utsläpp av växthusgaser. Detta 



31 

 

resonemang är konsekvent återkommande och bedöms ha en central roll i den framtida 

svenska klimatpolitiken. Bland annat finns ett stort fokus på forskning:  

En betydelsefull del av klimatpolitiken utgörs av insatser för forskning och utveckling inom 

strategiskt viktiga områden. Stat och kommun har också tidigare spelat en avgörande roll i närings- 

och innovationspolitiken och särskilt vid omfattande teknikskiften. En aktiv närings- och 

innovationspolitik kan bidra till att nya innovationer bryter igenom vilket i sin tur kan underlätta 

omställningen till nettonoll. Aktivt stöd till olika branscher innebär dock alltid en risk att göra 

felsatsningar, samtidigt som avsaknaden av en aktiv närings- och innovationspolitik också är 

förknippat med en risk att värdefulla innovationer går om intet (Miljömålsberedningen SOU 

2016:47, 451). 

I citatet sammanlänkas elementen forskning/innovation och minskade utsläpp av 

växthusgaser, samtidigt som det också görs kopplingar till vikten av statligt/politiskt 

ansvarstagande. Genom forskning antas det bland annat vara möjligt att generera en 

teknikutveckling som kan effektivisera motorer och maskiner, vilka i sin tur släpper ut en 

mindre mängd koldioxid (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 283). Detta illustreras bland 

annat i följande citat: 

Energieffektiviteten hos fordonen avgör hur stora utsläppen per körd km blir och den tekniska 

utvecklingen av fordon har därför en avgörande betydelse för hur mycket utsläppen från inrikes 

vägtransporter kan minska. Mycket av den teknik som krävs för att sänka utsläppen finns redan 

tillgänglig, men ofta utgör högre kostnader för fordon med lägre utsläpp ett hinder. Det behövs 

styrmedel och i vissa fall fortsatt forskning och utveckling för att tekniken ska komma till 

användning fullt ut (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 220).  

Genom styrmedel, utökad forskning och utveckling antas alltså tekniken kunna uppnå sin 

fulla potential. I citatet sker en liknande artikulation av element som tidigare, nämligen mellan 

forskning, teknikutveckling och minskade utsläpp av växthusgaser. Mycket handlar om att 

utveckla maskiner och tekniker för att göra dem mer effektiva och klimatvänliga. Just 

effektivisering är ett begrepp som ofta återkommer i anslutning till diskussionerna om 

teknikutveckling.  

Styrmedel som riktar sig mot energianvändningen i bostäder och lokaler påverkar i dag främst 

utsläppen i el eller fjärrvärmeproduktion. Med en fortsatt trend mot låga utsläpp i el- och 

fjärrvärmesektorn så bidrar energieffektiviseringsåtgärder i bostadssektorn i allt mindre grad till 

minskade utsläpp av växthusgaser (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 324).  
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Effektivisering är ett element som har en stark anknytning till forskning vilket i sin tur är 

tydligt länkad till minskade utsläpp av växthusgaser, något blir påtagligt i ovanstående citat. 

Detta illustreras även i andra delar av texten (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 291), 

bland annat i anslutning till diskussioner om klimatvänliga drivmedel. En ökad användning av 

biodrivmedel och el antas kunna minska transporters utsläpp av växthusgaser och på så vis 

minska omfattningen av negativ klimatpåverkan (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 221). 

Samma resonemang förs i relation till exempelvis arbetsmaskiner (Miljömålsberedningen 

SOU 2016:47, 277f) och även i anslutning till diskussioner rörande digital teknik. Digital 

teknik beskrivs som fördelaktig, bland annat som ett sätt att främja resfri kommunikation.  

Digitaliseringen kan även bidra till att minska behovet av att resa, genom att öka möjligheten till 

resfri kommunikation och tillgänglighet. Den digitala tekniken för t.ex. videokonferenser och 

effektiv uppkoppling vid hemarbete finns redan och behöver användas i större utsträckning 

(Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 227). 

Genom att utnyttja digitaliseringens potential är det möjligt att effektivisera och minska 

antalet transporter. Bland annat blir det möjligt att optimera och planera transporter, 

vilket kan minska antalet fordon och i förlängningen också utsläppen av växthusgaser 

(Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 250). I ovanstående artikulation blir det tydligt 

att klimatfrågan på olika vis sammanlänkas med element som forskning, innovation, 

effektivitet, (teknik-)utveckling. Detta är idéer som är starkt rotade inom EM-diskursen 

och innebär ett förhållningssätt som möjliggör en fortsatt kapitalackumulation och 

ekonomisk tillväxt (Jänicke 2008, 558; Swaffield 2016, 122). Denna övertygelse om att 

klimatproblemen kan lösas via tekniska innovationer är ett antagande som EM 

kritiserats för. Vissa menar att detta är problematiskt eftersom det kan innebära en 

fortsatt konventionell tillväxt och fortsatt degradering, utan att det sker några egentliga 

klimatmässiga förändringar i praktiken (Szarka 2012, 90). 

5.1.4 Särskilt centrala och strukturerande element  

Det finns tre element som är återkommande och har en central och strukturerande funktion 

inom den klimatpolitiska diskurs som har identifierats i det empiriska materialet. Dessa är (i) 

tanken om tillväxt, (ii) vikten av lokalt engagemang, och (iii) visionen om nollutsläpp.  

Tanken om tillväxt 

Som framkommer ovan är det tydligt att klimatinsatser förväntas främja ekonomiska intressen 

och att relationen mellan klimat–ekonomi har ett centralt värde inom de tre artikulationer som 
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utredningens klimatpolitiska diskurs bygger på. Ett begrepp som organiserar relationen mellan 

klimat–ekonomi är tillväxt-begreppet som implicerar att klimatinsatser både kan och bör ge 

ökad produktion/konsumtion och ekonomisk ackumulation. Begreppet påvisar också att 

relationen mellan ekonomi och klimat är mer omfattande än att dessa värden bara ska 

balanseras mot varandra. Snarare betraktas klimatinsatser som ett medel för att skapa 

kapitalackumulation. Enligt Gustavsson är tanken om tillväxt en idé som har en stark 

förankring till den svenska EM-diskursen, vilket är ett konstaterande som ges förnyad kraft av 

denna studie (Gustavsson 2008, 77). En tillväxttanke är nämligen central i empirin, 

exempelvis i anslutning till diskussioner om resurseffektivitet (Miljömålsberedningen SOU 

2016:47, 190). Ett effektivare resursutnyttjande antas kunna minska dagens klimatpåverkan, 

samtidigt som det främjar en ökad tillväxt och sysselsättning (Miljömålsberedningen SOU 

2016:47, 197). Detta illustreras bland annat i diskussionen kring materialkonsumtion. 

Ovansett om materialet eller energin är förnybart eller inte, är resursbasen begränsad och det är 

viktigt att sträva mot ett effektivt utnyttjande eftersom det betyder att vi kan få ut väsentligt mer 

ekonomiskt värde ur samma mängd resurser, och på så sätt åstadkomma både mindre 

klimatpåverkan och bättre tillväxt (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 191).  

Kopplingen mellan resurseffektivitet, tillväxt och minskad klimatpåverkan framkommer här 

på ett tydligt sätt. Att det råder en tanke om att klimatinsatser ska generera tillväxt både 

utesluter och begränsar alternativa diskurser, exempelvis de förändringsorienterade diskurser 

som Swaffield (2016) nämner. Här illusteras således den maktaspekt som finns inkorporerad i 

diskurser, då diskurser har materiella effekter och påverkar vilka lösningar som ses som sanna 

och legitima (Bergström och Boréus 2005, 316). Detta diskuteras mer utförligt i avsnitt 5.2. 

Vikten av kommunalt engagemang 

En annan nodalpunkt är vikten av lokalt och kommunalt engagemang. Det finns 

nämligen en vision om att det offentliga/politiska/statliga ansvarstagandet ska delegeras 

nedåt, så att den lokala nivån deltar mer aktivt i klimatarbetet. Exempelvis konstateras 

att möjligheten att delegera en viss beslutanderätt till kommuner bör utredas 

(Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 225), samt även vikten av att undanröja 

eventuella hinder i nationell lagstiftning (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 199f). 

Detta framkommer bland annat i relation till införande av lokala styrmedel på 

trafikområdet (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 245). Att kommunerna har en 

viktig roll i det klimatpolitiska arbetet illustreras bland annat i följande citat:   
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Kommunerna har stor rådighet över samhällsplaneringen på den lokala nivån och kan därigenom 

bidra till ett mer transporteffektivt samhälle både i befintligt bebyggelse- och infrastruktur och vid 

exploatering av nya områden. En väl genomförd samhällsplanering är således väsentlig för 

möjligheten att nå klimatmålen (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 206).  

Det är alltså tydligt att proaktiva kommunala klimatinsatser antas kunna göra skillnad och 

bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. På olika sätt blir diskursens fokus på 

kommunalt engagemang framträdande, bland annat då faktorer som samhällsplanering och 

stadsutveckling framhålls som centrala för att nå klimatmässig hållbarhet 

(Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 228). 

Visionen om nollutsläpp 

Den tredje och sista nodalpunkten i materialet är visionen om nollutsläpp, vilket jag menar 

strukturerar visionen om utsläppsminskningar. I Parisavtalet23 som Sverige skrivit under finns 

ett krav om att det ska ske en omställning till nollutsläpp inom alla samhällssektorer. Detta 

yttrar sig lite olika. Inom transportsektorn föreslås att ökade fordonskrav kan vara ett verktyg 

för att nå nollutsläpp (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 252) medan industrier istället har 

utvecklat scenarier och visioner för hur det ska vara möjligt att uppnå ett 

nettonollutsläppssamhälle (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 294). Det sistnämna 

illustreras bland annat i följande citat:  

Särskilt stålindustrin är utsatt för en global konkurrens. För att ha kvar möjligheten att kunna 

förädla svenska naturtillgångar och ta tillvara den kompetens som byggts upp i landet under lång 

tid behövs en samlad strategi för nollutsläpp i basmaterialindustrin. Det bör också finnas både 

klimat och konkurrensfördelar med utsläppsfritt stål i en värld som agerar i klimatomställningen. 

Sådana fördelar bör kunna fortplanta sig nedåt i värdekedjan till verkstadsindustri och 

fordonsindustri. Näringspolitiken bör därför aktivt tillvarata möjligheten att utveckla en 

nollutsläppsvision för basmaterialindustrin. För att förverkliga visionen bedömer beredningen att 

det behövs en samverka mellan industrin och staten i de inledande skedena (Miljömålsberedningen 

SOU 2016:47, 286).  

I citatet uttrycks en tydlig nollutsläppsvision. Här artikuleras även elementen politiskt 

engagemang och nollutsläpp. Samtidigt framhålls även elementet konkurrenskraftighet/bäring 

(Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 303). 

                                                      
23 Parisavtalet kallas det senaste globala och rättsligt bindande klimatavtalet som Sverige anslöt sig under Parismötet 

2015 (COP 21) (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 79). 
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5.1.5 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan sägas att utredningen En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige 

(Miljömålsberedningen SOU 2016:47) primärt underbyggs av en klimatpolitisk diskurs, vars 

struktur jag har argumenterat för genom att beskriva artikulationer och nodalpunkter. 

Analysen visar att diskursen bygger på tre särskilt framträdande artikulationer, där 

klimatfrågan förstås som (i) en positiv sidovinst, (ii) ett offentligt/statligt/politiskt ansvar, och 

(iii) som ett problem som kan lösas via forskning och innovation. Inom diskursen identifieras 

även tre nodalpunkter, nämligen tillväxt, kommunalt engagemang och en vision om 

nollutsläpp.  

Analysen visar att klimatinsatser i hög grad legitimeras med ekonomiska och samhälleliga 

argument, vilket jag ser som ett uttryck för att klimatet inte ensamt har ett överordnat värde 

inom diskursen. Det blir än mer tydligt då det framhålls att klimatinsatser ska generera 

ekonomisk tillväxt och kapitalackumulation, samt då det finns en oro för att klimatinsatser 

kan äventyra verksamheters ekonomiska och konkurrensmässiga bärkraft. Angående 

ansvarsfördelning är det tydligt att det primära ansvaret för klimatfrågan ligger på 

statlig/offentlig/politisk nivå, snarare än hos företag/näringslivet och/eller privatpersoner. 

Avslutningsvis sammanlänkas den klimatpolitiska diskursen med idéer om innovation och 

utveckling, och dessa faktorer beskrivs som nödvändiga för att minska mängden utsläpp av 

växthusgaser. Resultatet är starkt överensstämmande med antaganden som är signifikanta för 

EM, bortsett från det statliga/offentliga/politiska har en central roll i diskursen och att det 

finns ett specifikt fokus på det kommunala klimatarbetet. Detta illustrerar tydligt den 

inkluderings- och exkluderingsaspekt som finns inneboende i diskurser. I och med att 

diskursen har flera likheter med EM, så omintetgörs de klimatpolitiska lösningar som berör 

minskad tillväxt, konsumtion och produktion (Hines 2003, 1f)   

Tre nodalpunkter med strukturerande karaktär har identifierats i materialet. Dels tanken om 

tillväxt, vilket organiserar relationen mellan klimat – ekonomi genom att implicera att 

klimatinsatser både kan och bör generera ökad produktion/konsumtion och ekonomisk 

ackumulation. Även vikten av lokalt och kommunalt engagemang ses som en nodalpunkt 

eftersom det speglar en vision om hur det offentliga/politiska/statliga ansvarstagandet bör 

struktureras, nämligen genom decentralisering. Avslutningsvis är även visionen om 

nollutsläpp en nodalpunkt eftersom det strukturerar visionen om utsläppsminskningar.  
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5.2 Legitimerad och avlegitimerad klimatpolitik 

Fortsättningsvis ska jag, med syfte att besvara den andra frågeställningen, diskutera vilken 

form av klimatpolitik som legitimeras respektive avlegitimeras inom denna klimatpolitiska 

diskurs. För att göra detta studerar jag vilka element och artikulationer som tillhör den 

diskursiva insidan respektive utsidan. Jag menar att de lösningar som presenteras i materialet, 

och som är positivt associerade till klimatet, symboliserar diskursens insida.  

I materialet utkristalliseras flera lösningar där klimatproblemen antas kunna avhjälpas med 

forskning, teknisk innovation, ekonomiska incitament, tillväxt, hållbar 

konsumtion/produktion, samt genom statligt/offentligt/politiskt ansvarstagande (t.ex. via 

ekonomiska incitament). På så vis antas det vara möjligt att uppnå ett konkurrenskraftigt, 

tillväxtgenererande och klimatvänligt samhälle inom vilket aktörer konsumerar hållbara 

produkter. Detta står i motsats till det som positioneras i opposition och förpassas till det 

konstitutiva yttre, nämligen icke-tekniska lösningar som exempelvis beteendeförändringar hos 

privatpersoner/hushåll, minskad/ingen tillväxt, minskad produktion/konsumtion, ohållbar 

produktion/konsumtion. Dessa lösningar framställs som svåra, problematiska och/eller icke-

önskvärda att använda, och/eller problematiseras inte i speciellt hög grad i materialet. Med 

andra ord exkluderas de på olika vis från att få utgöra en legitim klimatpolitisk åtgärd.    

Bitvis i materialet omnämns att somliga icke-tekniska lösningar kan bidra till att reducera 

mängden utsläpp av växthusgaser, men detta är i de flesta fall bara lösa konstateranden. Med 

det menas att lösningarna inte följs upp av en vidare diskussion om vilka konkreta 

målsättningar, visioner eller praktiska åtgärder som kan härledas från lösningen 

(Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 278). Trots att det exempelvis konstateras att 

hushållens utsläpp av växthusgaser är ohållbara och behöver förändras så uttrycks svårigheter 

med att genomföra åtgärder för att minska dem. Detta illustreras bland annat i följande citat, 

där ansvaret för att minska mängden utsläpp från hushåll förpassas till framtida politiker: 

Ny teknik i kombination med en mer transporteffektiv samhällsplanering utgör viktiga, men 

sannolikt inte tillräckliga, förutsättningar för att hushållens utsläpp ska minska i den takt som krävs 

för att utsläppsmålet 2030 ska nås. Vid sidan av tekniska lösningar krävs även 

beteendeförändringar, exempelvis vid val av färdsätt (kollektivtrafik eller cykel före bil), och vid 

val av fordon och drivmedel (el eller biodrivmedel före fossilt). Om sådana beteendeförändringar 

inte sker av sig själva kommer det att krävas styrmedel som ger hushållen de incitament som 

krävs. Vilken effekt sådana styrmedel får beror på hur politiken utformas (Miljömålsberedningen 

SOU 2016:47, 459f).  
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Samtidigt som det är tydligt att hushållen utgör en klimatbelastande sfär så verkar dessa 

former av utsläpp i dagsläget inte tas på särskilt stort allvar. Min tolkning är därför att dessa 

typer av insatser inte är legitima inom ramen för utredningens klimatpolitiska diskurs, utan att 

omnämningarna snarare är symboliska. Att det inte presenteras konkreta verktyg för att 

minska mängden växthusgaser indikerar nämligen att det inte finns en egentlig ambition att 

adressera privata hushåll. 

Konsumtion är ett exempel på en fråga som diskuteras mycket i materialet och det konstateras 

att dagens konsumtionsmönster är ohållbara. Trots detta verkar just konsumtion vara ett 

problematiskt område att sänka utsläppen inom. Det framkommer bland annat att 

livmedelskonsumtionen, i synnerhet köttkonsumtion, står för en betydande andel av 

hushållens utsläpp av växthusgaser och att detta är problematiskt och ohållbart 

(Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 332f). Som en lösning på detta diskuteras att andra 

produktionsmetoder samt en ökad konsumtion och produktion av svenskproducerat kött kan 

minska mängden utsläpp, framförallt på ett globalt plan. Att lösningarna har ett stort fokus på 

hållbar konsumtion och produktion tycker jag går helt i linje med tanken om att klimatinsatser 

ska generera tillväxt, något som bedöms vara starkt rotat inom diskursen. Det handlar alltså 

om att behålla rådande konsumtionsmönster men att börja konsumera hållbara och 

klimatvänliga produkter. Att det vidare finns ett stort fokus på att effektivisera, återvinna och 

återanvända tycker jag förstärker detta ytterligare. Detta indikerar nämligen att fokus ligger på 

att förvalta resurser på ett bättre sätt – snarare än att i grunden ifrågasätta huruvida vårt 

nuvarande förhållningssätt till konsumtion är rimlig (Jänicke 2008, 558; Hines 2003, 1f). I 

denna process privilegieras föreställningen om att fortsatt kapitalackumulation är en 

nödvändig del i att minska mängden utsläpp av växthusgaser, vilket parallellt exkluderar 

lösningar som bygger på motsatta antaganden. Detta illustrerar återigen den inkluderings- och 

exkluderingsmekanism som finns i diskusen och bör därför även ses som ett direkt uttryck för 

utövande av makt.    

Fortsättningsvis framkommer det i materialet att förändrade kostvanor till förmån för mer 

vegetabilier, mindre kött och mer säsongsanpassad kost är ett sätt att minska 

klimatbelastningen. Samma resonemang förs kring att minska mängden matsvinn. Trots att 

båda kan ses som förslag på lösningar är de frågor som mer eller mindre lämnas därhän. De 

följs alltså inte upp med konkreta åtgärder. Trots att det konstateras att rådande 

konsumtionsmönster är ohållbara och inte kan kvarstå så uttrycks parallellt att det är komplext 

att exempelvis införa en differentierad klimatskatt på kött. Även om just skatter är ett av de 
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huvudsakliga instrumenten som används för att hantera utsläppen av växthusgaser i andra 

sfärerer så är det alltså problematiskt att applicera det på köttkonsumtion, trots att det är en 

klimatbelastande handling. Det framhålls i utredningen att en köttskatt behöver vägas mot 

faktorer som konkurrenskraft och eventuella miljömålskonflikter (Miljömålsberedningen 

SOU 2016:47, 346), vilket vittnar om att det finns svårigheter med att införa ekonomiska 

styrmedel och politiska interventioner. Således förpassas regleringen av köttkonsumtionen till 

den klimatpolitiska diskursens konstitutiva yttre. Liknande gäller även för 

livsmedelskonsumtion överlag. Trots att det i texten konstateras att exempelvis val av 

livsmedel påverkar utsläppsscenariot är det inte givet hur dessa utsläpp ska minskas 

(Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 339f). Samtidigt fastställs att det behövs åtgärder som 

kan underlätta för privatkonsumenter och offentlig sektor att konsumera livsmedel med lägre 

klimatpåverkan (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 331). Det är dock oklart vad det 

innebär för klimatpolitiken i form av faktiska åtgärder.  

För att summera finns en diskursiv gräns i relation till privatpersoner, hushåll och 

konsumtion, då politiska interventioner och ekonomiska styrmedel inte appliceras på denna 

sfär. Detta vittnar om att dessa sfärer är exkluderade ur den klimatpolitiska diskusen, varför 

det inte går att reglera dessa områden. Att dessa frågor på det stora hela försummas är 

problematiskt eftersom det begränsar vilka lösningar som kan föreslås och användas för att 

komma tillrätta med klimatproblemen och uppnå de klimatpolitiska målsättningarna. Detta är 

paradoxalt och oroväckande eftersom det konstateras att många klimatbelastande handlingar 

uppstår i den (så kallade) privata sfären. Samtidigt har det tidigare påvisats att det faktiskt är 

möjligt att påverka individer till att agera mer klimatvänligt, dock inte via ekonomiska 

incitament, vilket är det som diskuteras i denna utredning. Snarare antas individer göra sina 

val baserat på alturistiska motiv och värderingar, vilket dock inte uppmärksammas inom 

diskursen (Berglund och Matti 2006, 556f). Att dessa frågor ändå uppmärksammas för att 

sedan exkluderas, visar dock att de är element som diskursen har en antagonistisk relation till, 

genom att de utgör ett hot mot den diskursiva insidan (Howarth 2007, 18).   

5.2.1 Sammanfattning 

I avsnittet har jag visat vilken form av klimatpolitik som legitimeras och avlegitimeras genom 

att studera klimatpolitiska lösningar som presenteras inom diskursen. Det framhålls att 

diskursen artikulerar samman följande element när legitima politiska lösningar diskuteras, 

nämligen ”forskning”, ”hållbar produktion/konsumtion”, ”tillväxt”, ”ekonomi” och ”teknisk 
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innovation”. Genom denna uppsättning klimatpolitiska lösningar antas det vara möjligt att 

skapa ett samhälle som är tillväxtgenererande, konkurrenskraftigt och klimatvänligt. 

Konsumtions- och produktionsmönster ska inte förändras utan snarare förbättras, 

effektiviseras och blir mer hållbara. Om det ovan symboliserar det som placeras i diskursens 

insida, står det i opposition till lösningar som exempelvis ”icke-tekniska lösningar”, 

”beteendeförändringar hos privatpersoner/hushåll, ”minskad produktion/konsumtion”, 

”ohållbar konsumtion/produktion” och ”utebliven/minskad tillväxt”. Dessa avlegitimeras och 

placeras utom den klimatpolitiska diskursen.  

5.3 Diskursiva strider om klimatfrågans betydelse och 

klimatpolitikens uppdrag 

Som framgår av mitt syfte har jag en tredje och sista övergripande fråga som handlar om 

huruvida det råder en diskursiv strid om vilken betydelse som klimatfrågan bör ges och vad 

klimatpolitikens uppdrag innebär. Jag har redan framhållit att det endast går att utröna en 

primär klimatpolitisk diskurs i materialet, varpå det saknas en diskursiv strid och snarast antas 

ha skett en hegemonisk intervention (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 55). I 

nedanstående avsnitt kommer jag att summera och belägga hur jag kommit fram till denna 

slutsats.  

Som beskrivits har den klimatpolitiska diskurs som uttrycks i materialet en stark 

överensstämmelse med EM, vilket jag belagt på ett flertal vis och därför inte ämnar diskutera 

mer ingående. Något som dock inte är signifikant för EM är att det statliga/offentliga/politiska 

ges en central roll inom diskursen, samt att det finns ett specifikt fokus på det lokala 

klimatarbetet. Som beskrivits behöver detta inte per se betyda att det råder antagonism i 

materialet, eftersom antagonism kräver att det sker strider mellan oförenliga idéer. De 

antaganden som uttrycks i materialet betraktar jag överlag som kompatibla, snarare än att de 

skulle ge uttryck för en pågående strid. För att det ska råda antagonism måste det finnas 

motsättningar mellan betydelseskrivningar, vilket jag dock menar är sällsamt förekommande i 

detta material. Denna enhetlighet gör att jag dragit slutsatsen att det huvudsakligen 

förekommer ett bestämt och sammanhängande sätt att uppfatta, förstå och tala om 

klimatfrågan och klimatpolitiken – gällande dess betydelse, utformning och de grundläggande 

antaganden (Börjesson och Palmblad 2007, 10; Howarth 2007, 17).  
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Även om det finns en omfattande enhetlighet så framkommer ett fåtal motstridigheter i 

materialet, framförallt vid en textpassage. Eftersom dessa är så få till antalet har de dock inte 

betraktats som ett uttryck för en egen diskurs. I nedanstående textpassage presenteras det 

stycke där denna motstridighet är som mest explicit. Här uttrycks att tillväxt och fortsatta 

konsumtionsmönster är oförenliga med en målsättning om att minska mängden av 

växthusgasutsläpp. 

Enligt Naturvårdsverket är den höga och ökade konsumtionen ett av de största hindren för att vi till 

nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 

orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (Miljömålsberedningen SOU 

2016:47, 375).  

Citatet illustrerar en skepsis gentemot att behålla rådande konsumtions- och 

produktionsmönster eftersom det antas vara ett hinder för att nå de klimatpolitiska 

målsättningarna. Detta ser jag alltså som en rivaliserande diskursiv artikulation till det annars 

så omfattande förespråkandet av tillväxt, ekonomisk ackumulation och ökad 

konsumtion/produktion. Som sagt betraktar jag inte detta som en egen diskurs, eftersom det 

bara uttrycks vid ett enstaka tillfälle. Ett kriterium är nämligen att en diskurs består av en 

samling underförstådda antaganden om relationen mellan samhället, staten, individen och 

klimatet. Detta kriterium uppfylls alltså inte i detta fall då det bara handlar om ett uttalande, 

trots att det är en motstridig formulering (Swaffield 2016; Gibbs 2000). 

Att det bitvis i materialet framkommer att det är viktigt att ha ett globalt fokus skulle 

fortsättningsvis kunna tolkas som ett uttryck för antagonism, eftersom det antas gå en 

skiljelinje mellan olika diskurser gällande detta (Caney 2008, 536; Swaffield 2016, 122). I 

materialet beskrivs att exempelvis export av svenska produkter vara ett sätt att bidra till den 

globala klimatnyttan, då fler individer ges möjlighet att konsumera hållbart producerade 

produkter (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 386). En god klimatnytta antas med andra 

ord kunna uppstå genom en miljödriven näringslivsutveckling (Miljömålsberedningen SOU 

2016:47, 374). Det konstateras att en målsättning med Sveriges agerande inom klimatområdet 

är att skapa den mesta möjliga globala klimatnyttan och samtidigt stärka den nationella 

konkurrenskraften (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 386). Detta antagande illustreras i 

följande citat: 

Genom en mer hållbar konsumtion och import kan Sverige bidra till minskade utsläpp globalt. 

Men även genom export av svenska produkter kan Sverige bidra till global klimatnytta i andra 
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länder. Naturvårdsverket gör bedömningen i färdplansunderlaget att Sverige har mycket goda 

förutsättningar att bidra till den globala omställningen genom miljödriven näringslivsutveckling. 

Miljödriven näringslivsutveckling kan bidra till minskade globala utsläpp genom klimatsmarta 

produkter och genom svensk miljöteknikexport (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 386).  

Citatet illusterar vikten av att Sverige bidrar på ett globalt plan, samtidigt som det också 

framhålls att det finns starkt nationella ekonomiska incitament för att göra detta. Enligt Gibbs 

finns en skiljelinje mellan svag respektive stark ekologisk modernisering. Den starka 

versionen av EM har en tydligare koppling till globalt fokus och en ambition av att belysa 

ojämlika förhållanden mellan rika och fattiga länder, jämfört med den svagare versionen. I 

materialet återkommer vikten av att ha ett globalt fokus, dock ofta i anslutning till att detta 

även är fördelaktigt för den nationella konkurrenskraften och ekonomin. Det som uttrycks i 

materialet skulle därför kunna ses som ett uttryck för svag EM, i linje med Gustavssons tes 

(Gustavsson 2008, 75).  Detta skulle motiveras av diskursens relativt ensidiga fokus på att 

skapa nationell ekonomisk vinning och konkurrenskraftig bärighet, snarare än att försöka 

utjämna ojämlika förhållanden mellan rika och fattiga länder (Gibbs 2000, 13). Min tolkning 

är därför att begreppet används för att främja nationella intressen, snarare än att för att det 

skulle vara viktigt ur en rättviseaspekt. På så vis antas det globala perspektivet inte heller vara 

ett uttryck för en rivaliserande diskursiv artikulation, vilket det exempelvis hade kunna vara 

om fokus hade på legat på global rättvisa snarare än nationell [ekonomisk]vinning (Gardiner 

2004, 556).  

Trots att både diskussionen om ökad konsumtion och globalt fokus påvisar att det finns vissa 

tvetydigheter i texten, så har jag ändå bedömt att den svenska klimatpolitiken primärt 

underbyggs av en dominerande diskurs. Som beskrivits liknar denna i hög grad ekologisk 

modernisering bortsett från några modifieringar. Att det finns så få ställen där det går att 

utläsa att det finns diskursiva strider för mig tillbaka till diskussion om att det kan ha skett en 

hegemonisk intervention, det vill säga en temporär fixering av ett specifikt meningssystem 

som sant/verkligt/gällande. Detta innebär att de politiska och diskursiva striderna om vilka 

olika värden och intressen som ska tillskrivas klimatpolitiken döljs. Istället verkar det 

självklart att klimatproblemet ska lösas med framförallt ekonomiska och tekniska åtgärder och 

att staten/det offentliga/politiken ska bära det huvudsakliga ansvaret för att lösa rådande 

klimatproblem. I denna diskursiva konstruktion av klimatfrågan så både reduceras och 

nedtonas de sätt som enskilda individer och hushåll kan handla/göra för att minska mängden 

utsläpp av växthusgaser. Att de åtgärder som är kopplade till detta specifika område/ansvar i 
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hög grad förbises, framställs snarare som neutralt, givet och generellt. Bristen på 

motstridigheter utmynnar alltså i en svensk klimatpolitik som jag menar döljer de 

maktaspekter som är given del i alla diskursiva processer.  

5.3.1 Sammanfattning 

Även om det framkommer i både diskussionen om ökad konsumtion och globalt fokus att det 

finns vissa tvetydigheter i, så är de flesta antagandena kompatibla snarare än motstridiga. 

Särskilt med tanke på att det finns en omfattande kompabilitet och ett snarlikt fokus kring de 

faktiska klimatåtgärder som presenteras. Samtliga är inriktade på forskning, teknisk 

innovation, hållbar produktion/konsumtion, tillväxt, ekonomi, och avfärdar icke-tekniska 

lösningar, beteendeförändringar hos privatpersoner/hushåll, minskad konsumtion/produktion, 

ohållbar konsumtion/produktion och utebliven/minskad tillväxt. Därför menar jag att den 

klimatpolitiska utredningen vittnar om att det kan ha skett en hegemonisk intervention, där ett 

visst sätt att konstruerar klimatpolitiken blir sant och riktigt.  Nedan ska jag fortsättningsvis 

sammanfatta de slutsatser jag kommit fram till i denna analys.  
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6. Slutsatser 

I detta avsnitt presenterar jag de slutsatser jag kommit fram till i denna undersökning. 

Förutom att besvara studiens övergripande syfte och frågeställningar konkretiseras också 

studiens forskningsmässiga bidrag.  I denna studie har jag dekonstruerat den senaste lanserade 

klimatutredningen En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (Miljömålsberedningen SOU 

2016:47) för att undersöka hur Sverige som land ämnar utforma den framtida svenska 

klimatpolitiken, dels för att dra sitt strå till stacken och dels för att det ska vara möjligt att 

undkomma en global klimatkatastrof. För att göra detta formulerade jag tre övergripande 

frågor som jag har låtit vägleda denna studie. Genom dessa frågor påvisas både vad som 

inkluderas och exkluderas i denna klimatpolitiska utredning.   

Inledningsvis frågade jag mig vilken/vilka diskurs(er) som kan identifieras inom ramen för 

denna utredning. Min bedömning är att denna utredning primärt underbyggs av en 

dominerande diskurs. I analysen framkommer att de element som artikuleras och tillsammans 

bildar denna klimatpolitiska diskurs är olika former av positiva sidovinster, 

offentligt/statligt/politiskt ansvarstagande, innovation/forskning, en tanke om tillväxt, 

kommunalt engagemang, samt en vision om nollutsläpp. Att klimatet artikuleras som en 

positiv sidovinst yttrar sig bland annat genom att klimatinsatser i hög grad förs fram 

tillsammans med andra argument, exempelvis sådana som är kopplade till ekonomiska och 

samhällsmässiga intressen/faktorer. I samband med detta konstateras även att klimatmässiga 

åtgärder ska vägas mot andra intressen då de införs, samtidigt som det uttrycks en parallell 

oro för att klimatinsatser kan komma att äventyra verksamheters ekonomier och 

konkurrenskraft. Detta ses som ett tecken på att klimatfrågan anpassas för att vara kompatibel 

med andra intressen och att klimatfrågan heller inte ensamt utgör en överordnad faktor inom 

denna klimatpolitiska diskurs. I relation till ansvarsfördelning framkommer att det primära 

ansvaret för klimatfrågan åläggs den statliga/offentliga/politiska nivån, snarare än 

företag/näringslivet och/eller privatpersoner/hushåll. Avslutningsvis har det även visat sig att 

det finns en stor tilltro till att klimatproblemen kan avhjälpas med olika former av forskning 

och tekniska innovationer.  

Några tecken har även haft en särskilt central och strukturerande funktion inom diskursen, 

mer konkret tanken om tillväxt, fokus på det kommunala engagemanget/arbetet, samt visionen 

om nollutsläpp. Samtliga begreppet återkommer ofta och bedöms på olika vis ha en 
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priviligierad position inom diskursen. Fortsättningsvis har de också en strukturerande 

funktion. Exempelvis strukturerar begreppet tillväxt relationen mellan klimat–ekonomi genom 

att implicera att klimatinsatser bör generera ekonomisk- och kapitalmässig ackumulation. 

Vikten av lokalt engagemang betraktas strukturera det övergripande tankesättet och visionen 

kring hur det offentliga/politiska/statliga ansvarstagandet bör vara utformat. Avslutningsvis 

anses även visionen om nollutsläpp vara både central och strukturerande, eftersom begreppet 

påtalar vilken typ av vision kring utsläppsminskningar som är önskvärd. Den klimatdiskursiva 

konstruktion som uttrycks i detta klimatpolitiska ramverk överensstämmer således i hög grad 

med ekologisk modernisering, bortsett från att det inom denna diskurs finns ett stort fokus på 

statligt/offentligt/politiskt ansvarstagande, samt en tro på decentralisering och fokus på 

kommunalt klimatengagemang.   

Den andra frågeställningen som varit vägledande för denna undersökning är vad som 

legitimeras respektive avlegitimeras vid denna klimatdiskursiva konstruktion. I analysen blir 

det tydligt att de lösningar som legitimeras inom diskursen är olika former av forskning och 

tekniska innovationer, hållbar konsumtion/produktion, tillväxt, statligt/offentligt/politiskt 

ansvarstagande/engagemang och olika former av ekonomiska incitament. Samtidigt 

avlegitimeras också icke-tekniska lösningar, beteendeförändringar hos privatpersoner/hushåll, 

minskad produktion/konsumtion, ohållbar konsumtion/produktion utebliven/minskad tillväxt. 

I diskursen handlar det alltså om att förbättra och effektivisera rådande konsumtions- och 

produktionsmönster så att de blir mer hållbara, snarare än att ifrågasätta det nuvarande 

systemets utformning och vårt mänskliga förhållningssätt till det. Detta sätt att utforma 

klimatpolitiken begränsar parallellt andra sätt att betrakta klimatfrågan/klimatpolitiken och 

möjliga lösningar från att komma fram, exempelvis sådana som handlar om att på olika vis 

förändra mänskliga beteenden och förhållningssätt. 

Den tredje och avslutande frågeställningen utformades för att förstå huruvida det förekommer 

diskursiva strider i materialet, alternativt om det kan ha skett en hegemonisk intervention. 

Trots att analysen visar att det förekommer vissa tvetydigheter, framförallt i relation till synen 

på konsumtion/ökad konsumtion och även i viss mån kring materialets fokus på ett globalt 

perspektiv, så är de flesta antagandena som uttrycks i materialet kompatibla snarare än 

motstridiga. Detta tyder på att det inte finns några omfattande strider om klimatfrågans 

betydelse och/eller klimatpolitikens utformning inom denna specifika diskurs. Snarare påvisar 

detta att det kan ha skett en hegemonisk intervention där ett visst synsätt om klimatet och 

klimatfrågan har konstruerats som given och sann. Därför är min bedömning att den svenska 
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klimatpolitiken primärt underbyggs av en dominerande diskurs, vilket i hög grad liknar 

ekologisk modernisering bortsett från några modifieringar. Genom att diskutera detta har jag 

kunnat belysa hur Sverige ämnar ta sig an klimatfrågan framöver, samt även att det 

presenterade sättet att se på klimatfrågan och utforma klimatpolitiken är ett uttryck för makt. 

Det vill säga att detta specifika synsätt – där klimatfrågan betraktas som ett problem som kan 

lösas via [teknisk] innovation, med ökad ekonomisk tillväxt och kapitalackumulation samt 

genom statliga/offentliga/politiska initiativ – egentligen inte är statiskt eller oföränderligt. 

Snarare är det bara ett sätt att utforma den svenska klimatpolitiken på.  
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7. Vidare diskussion 

Som analysen visar finns många samband mellan utredningens utformning och det 

kontextuella sammanhang som den formats inom. I likhet med det som deklarerades i 

propositionen Om miljöpolitiken inför 1990-talet (Regeringens prop. 1987/88:85) så finns en 

fortsatt stark tro på möjligheten att kombinera ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn. Dessutom 

är kommunerna en fortsatt viktig aktör i miljöarbetet (Gustavsson 2008, 63). Att det sedan 

2006 skulle finnas ett minskat kommunalt fokus tycks därmed inte stämma enligt denna 

studies resultat. Däremot är det tydligt att åtgärder som teknikutveckling, 

energieffektivisering och forskning ges ett stort utrymme inom denna klimatpolitiska diskurs 

(Gustavsson 2008, 67).  

Fortsättningsvis visar resultaten att denna klimatpolitiska diskurs är mycket 

överensstämmande med de idéer som är signifikanta för EM. I linje med EM finns ett stort 

fokus på att skapa win–win lösningar mellan ekonomiska och miljö/klimatmässiga intressen 

(Pepper 1999), samt en stor tilltro till bland annat konkurrensutsättning, tillväxt och att det via 

teknologiska innovationer och forskning är möjligt att lösa klimatproblemen (Swaffield 2016, 

123). Denna diskurs skiljer sig dock från EM i två väsentliga aspekter, dels genom att ge det 

statliga/offentliga/politiska en central roll och dels genom att ha ett specifikt fokus på det 

kommunala engagemanget. Denna kartläggning ser jag som ett av denna studies primära 

bidrag. Samtidigt tycker jag inte att det är helt givet hur det ska förstås. Jag tänker att en 

möjlig tolkning kan vara att den svenska klimatpolitiska diskursen ger uttryck för en helt ny 

diskurs, alltså en modifierad version av EM, där staten ges en mer central och framträdande 

roll än vad som görs traditionellt sett. Ett annat alternativ är att denna diskursiva konstruktion 

kan ses som ett direkt uttryck för EM där staten används som ett verktyg, snarare än att den 

statliga regleringen betraktas vara värdefull i sig självt. Vilket av dessa två alternativ som 

stämmer är dock svårt att besvara inom ramen för denna undersökning.  

Att den diskursiva konstruktionen ser ut som den gör tror jag i alla fall kan delförklaras med 

att den svenska klimatfrågan diskuteras inom ramen för koncepten hållbar utveckling och 

Agenda 21. I och med Agenda 21 har tanken om subsidiaritetsprincipen fått ett uppsving, 

vilket skulle kunna förklara det starka tilltron till lokalt engagemang som råder inom 

diskursen. Att hållbar utveckling är ett begrepp som bygger på tre dimensioner – ekonomisk, 

social och miljömässig hållbarhet – skulle fortsättningsvis kunna ge en potentiell förklaring 
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till varför både ekonomi och andra samhällsintressen har en så stark koppling till klimat-

begreppet inom denna diskurs (Nationalkommittén SOU 2003:31, 18).  

Oavsett vilket så liknar den klimatpolitiska diskursen EM i mycket hög grad, vilket jag tror 

kan förstås och förklaras på två olika vis. En tänkbar förklaring är att detta är ett strategiskt 

val i bemärkelsen att det finns en föreställning om att det sätt som EM tolkar 

klimatfrågan/klimatpolitiken på är socialt accepterat, därmed också legitimt och möjligt att 

genomföra. Följande förklaringsmodell skulle kunna vara rimlig i ljuset av att EMs koppling 

till den svenska kontexten är så tydligt belagd och väl uppmärksammad (Lundqvist 2000, 30; 

Lidskog och Elander 2012, 414). Dessutom antas ekologisk modernisering kunna bidra till att 

förklara varför den svenska miljöpolitiken har varit så framgångsrik och nått ett så gott 

resultat, vilket enligt min mening pekar på att det skulle vara strategiskt smart av Sverige att 

initiera och implementera idéer som går i linje med denna diskurs (Gustavsson 2008, 74). 

Speciellt med tanke på att Sverige redan nu beskrivs som ett föregångsland inom det 

klimatpolitiska området samt eftersom det verkar finnas en fortsatt ambition av att behålla 

denna image (Miljömålsberedningen SOU 2016:47, 369). Resultaten i denna studie kan också 

härledas till undersökningen av Steven Sarasini, inom vilken han menar att Sverige utformar 

sin roll som föregångsland genom att bland annat föregå med gott exempel, skapa win–win 

lösningar mellan klimatmässiga och ekonomiska värden samt genom att inta en teknologisk 

och forskningsmässig ledarskapsroll (Sarasini 2009, 647f). I ljuset av de resultaten skulle 

strategiska motiv kunna betraktas som rimliga.  

Ett alternativt sätt att förstå denna situation är att tolka det som en diskursiv inlåsning, vilket 

skulle innebära att detta specifika sätt att betrakta klimatfrågan ses som det enda och mest 

sanningseniga. Att uppfatta saken på ett annat vis blir därmed näst intill omöjligt. I ljuset av 

en sådan förklaringsmodell skulle den faktum att det finns en så stark tilltro till att 

klimatproblemen exempelvis kan lösas via tekniska innovationer kunna kritiseras, då det 

begränsar andra lösningar från att komma fram. Detta är speciellt problematiskt med tanke på 

att andra forskare menar att ett för stort och ensidigt fokus på tekniska lösningar egentligen 

inte leder till någon reell förändring, utan snarare innebär en fortsatt konventionell tillväxt och 

miljödegradering (Szarka 2012, 90). Med detta i åtanke kan det därför tyckas problematiskt 

att det idédokument som ska vägleda den svenska klimatpolitiken framöver i så hög grad lutar 

sig mot olika former av tekniska lösningar. Eftersom diskurser är både möjliggörande och 

begränsande i sin natur skulle detta kunna innebära att exempelvis en minskad 

konsumtion/produktion betraktas som en svår och/eller otänkbar lösning, även om det i 
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praktiken kanske är en nödvändig åtgärd för att det ska vara möjligt att undvika den 

annalkande klimatkatastrofen. Att det finns en så stark överenstämmelse med EM och det som 

uttrycks i detta klimatpolitiska ramverk kan vidare tyckas problematiskt i ljuset av att även 

starka förespråkare faktiskt har konstaterat att EM misslyckats med att lösa de utmaningar 

som klimatförändringarna medför (Lidskog och Elander 2012, 412). 

I analysen framkommer även att individer/hushåll får en relativt undanskymd roll inom denna 

diskursiva konstruktion, vilket är ett annat viktigt bidrag med denna studie. Enligt andra 

forskare är individuellt engagemang en förutsättning för att komma tillrätta med kollektiva 

miljöproblem, så som klimatfrågan (Matti 2006, 13). I ljuset av detta kan det därmed kännas 

oroväckande att det ansvar som tillskrivs dessa aktörer häri är så begränsat. Problematiken 

förstärks ytterligare av att det i materialet framkommer att det är svårt att genom exempelvis 

ekonomiska styrmedel och politiska interventioner minska utsläppen inom denna sfär. 

Samtidigt visar andra forskare att det inte är så enkelt att det bara går att uppnå ett 

miljövänligt beteende genom externa incitament, eftersom individer antas ha alturistiska 

motiv då de utför sina handlingar (Berglund och Matti 2006, 566f). Rimligtvis borde detta 

återspeglas i de strategier och åtgärder som presenteras i det svenska klimatpolitiska 

ramverket, något som enligt min mening inte görs i någon större omfattning. Exempelvis 

finns inget större fokus på att utökad utbildning, vilket har beskrivits som viktigt för att styra 

individer mot att göra ansvarsfulla och informerade val i sina vardagsliv (Matti 2006, v). 

Snarare tycks denna fråga förskjutas till framtida politiker att lösa (Miljömålsberedningen 

SOU 2016:47, 459f).  

I och med resultaten i denna studie vill jag fortsättningsvis betona vikten av att vidare 

undersöka de diskursiva antaganden som underbygger den svenska klimatpolitiken, eftersom 

det får materiella konsekvenser. Detta vill jag skicka med till framtida forskare. Att empirin i 

denna studie består av en utredning gör det svårt att dra några generaliserande slutsatser, utan 

resultaten bör närmast som en inledande fingervisning om vilka klimatpolitiska diskurser som 

underbygger den utredning som ska vägleda den framtida svenska klimatpolitiken. Följande 

motiverar att fler studier med ett större materialmässigt omfång görs. Att studera detta mer 

ingående är inte enbart viktigt ur ett nationellt perspektiv, utan också relevant med tanke på 

Sveriges roll på den globala politiska arenan.    
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