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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks Stockholms stads miljökommunikation. Undersökningen är uppdelad i 

tre huvudsakliga delområden, människan, natur och hållbarhet. Studien undersöker hur dessa 

konstrueras och kommuniceras i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Metoden som använts 

för att analysera materialet är diskursanalys. Det teoretiska ramverket består av teorier kring 

mediers makt, konstruktionen av naturen och hållbarhet. Det empiriska materialet utgörs av 

Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Studien är avgränsad genom att brödtexten analyserats 

medan bilder och punktlisor uteslutits.  

Resultatet visar att naturen tillskrivs en stor betydelse och har ett ekonomiskt värde. En 

romantiserad bild ges av naturen, som en plats för återhämtning, hämta kraft ur och rekreation. 

Hållbarhet beskrivs som något som görs för människan snarare än för naturen. Människan tillskrivs 

en passiv roll, medan staden beskrivs som en aktiv beskyddare. 
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1. Inledning 

Rapporter om en hotad miljö har blivit allt vanligare de senaste åren, vi människor uppmanas att 

leva mer sparsamt och återvinna produkter. Men vad gör de statliga organisationerna? I Sverige har 

kommunerna ett stort ansvar när det kommer till att uppfylla klimatmålen, och det skiljer sig också 

mycket mellan olika kommuner hur mycket resurser som läggs på klimat- och miljöfrågor. I denna  

studie kommer Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 (http://www.stockholm.se/

miljoprogrammet) att analyseras. Metoden som används är diskursanalys, närmare bestämt Ernesto 

Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori (se Winther Jørgensen & Phillips 2000). I fokus är 

begreppen hållbarhet, natur och människa. Analysen avser att undersöka hur begreppen konstrueras 

i dokumentet och hur Stockholms stad förmedlar sitt hållbarhetsarbete. 

Naturen och miljön är hopflätad med det mänskliga sättet att interagera med och skapa kunskap 

kring den naturliga världen. Vår relation till naturen är medierad av människans representationer 

och genom att namnge naturen orienterar vi hos i världen (Cox 2013: 23). Därför anser jag att det är 

intressant att undersöka kommunikation kring miljön och naturen för det kan avslöja något om hur 

samhället ser ut och vilka publika åsikter som finns utan att vi själva är direkt medvetna om dessa.  

Jag kunde se under mina förberedelser och inläsning på ämnesområdet att det gjorts många studier 

och forskning kring hur privata företag och organisationer arbetar med hållbar utveckling och hur 

detta förmedlas. Jag såg inte att detta gjorts i samma utsträckning när det kommer till statliga 

organisationer. 

Medier påverkar vilken bild vi har av vår omvärld och även våra handlingar. De spelar en viktig roll 

i spridningen av information och även i att påverka den allmänna opinionen (Cox 2013, Strömbäck 

2015). Den allmänna opinionen vars åsikt är viktig för att miljöarbetet ska gå i rätt riktning. Att 

fortsätta forskningen inom miljökommunikation känns oerhört viktigt eftersom medier har en 

inverkan på våra handlingar och hur vi ser på miljön.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Stockholms stad konstruerar hållbarhet, natur och 

människan i sitt miljöprogram. Uppsatsen syftar även till att få en djupare förståelse kring 
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Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 och hur dokumentet är utformat och vad detta kan 

medföra för möjliga konsekvenser. 

Frågeställningar:  

- Hur kommunicerar Stockholms stad sitt hållbarhetsarbete i sitt miljöprogram?  

- Vilken betydelse har hållbarhet, människan och naturen i dokumentet? 

- Hur beskrivs människans inverkan på natur och den hållbara utvecklingen? 

1.2 Avgränsning  

Som nämnts ovan avgränsas studien genom att studera Stockholm stad och avgränsas ytterligare 

genom att studera Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Detta är ett dokument där 

Stockholms stad beskriver sina mål och sitt tillvägagångssätt för att nå de mål som finns gällande 

hållbarhet och stadens utveckling.  Ytterligare avgränsningar av studien kommer ske genom att inte 

analysera bilder eller punktlisor som finns i dokumentet, jag kommer alltså fokusera på brödtexten. 

Att genomföra en studie där även bilderna och punktlistorna i texten studeras vore självklart 

önskvärt, men med tanke på uppsatsen omfattning och tidsbegränsning är en avgränsning 

nödvändig. Då punktlistorna i huvudsak är summering och förtydligande av det som står i 

brödtexten alt. är konkret data som för en oinsatt person inte säger så mycket anser jag att 

inkludering av punktlistorna hade haft en mycket begränsad påverkan på analys och resultat.  

Det empiriska materialet består av ”Stockholms stads miljöprogram 2016-2019”. Materialet 

motiveras utifrån förhoppningen om att kunna säga något om hur Stockholms stad kommunicerar 

sitt miljöarbete och vilken betydelse hållbarhet, människan och naturen har i den kommunicerade  

miljödiskursen. Utdrag har tagits från dokumentet för att ytterligare begränsa materialet och för att 

tydligare kunna redogöra för resultatet, en djupare beskrivning av detta kommer i material- och  

metodavsnittet. 

1.3 Disposition 

I det inledande kapitlet har jag presenterat och motiverat det valda ämnesområdet samt presenterat 

utgångspunkterna och syftet med undersökningen. I efterföljande kapitel Tidigare forskning 

presenteras ett urval av forskning kring hållbarhet och miljökommunikation. Under Teorier 

presenteras de teoretiska utgångspunkter studien stödjer sig på, under rubrikerna: synen på naturen, 
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hållbarhet och kommunikation, krafter och påverkan. Under Material och metod ges en djupgående 

presentation av studiens material och metod. Här presenteras diskursanalys som metod, vilket 

material som använts och tillvägagångssätt. Under Resultatredovisning och analys presenteras 

studiens resultat. Kapitlet är indelat efter det fokus som finns i frågeställningarna som ligger på 

människan, hållbarhet och naturen. Utdrag från Stockholmsstads miljöprogram kommenteras, och 

efterföljs av kapitlet analys och resultatsammanfattning där analysen blir djupare och kopplas till 

teorier. Under Slutsatser och diskussion görs återkopplingar till studiens syfte, frågeställningar och 

teoridel. 
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2 Tidigare forskning 

Kommunikation kring miljön fortsätter att öka i och med att det kommer rapporter om att klimatet 

blir allt varmare och om utrotningshotade djur och växter. Intresset att rapportera om detta finns 

inom alla sorters medier (Cox 2013: 1). Hur vi lär oss och pratar kring miljön förändras. Sociala 

medier och webbsidor erbjuder näst intill obegränsad tillgång till information kring problem som 

påverkar oss och vår värld. I och med att det är viktigt att tala om miljöproblemen och att de ger en 

känsla av brådska har intresset ökat för fältet kring miljökommunikation. Språket, visuella bilder 

och olika typer av interaktion med andra påverkar hur vi uppfattar vår omvärld och vad vi uppfattar 

som problem. Tidigare forskning visar att bilder av planeten och den information som vi mottager 

från vår omvärld spelar en viktig roll i hur vi ser på miljön och vilka åtgärder vi vidtar. Inom fältet 

miljökommunikation har man intresserat sig för vilken roll kommunikation spelar i relationen 

mellan oss- människor och miljön (Cox 2013: 1, 2).  

Fältet miljökommunikation växte fram ur en blandad grupp av kommunikationsforskare, många av 

dem använde sig av retorisk kritik för att undersöka konflikten kring vildmarken, skogen, åkermark  

och hotade arter. År 1981 studerade Christine Oravec de upprop John Muir gjorde för att bevara 

Yosemite på 1800-talet. Detta anser många vara starten på vad som blivit fältet vi kallar 

miljökommunikation. Tidiga studier undersökte hur industrier använde sig av PR och massutskick 

för att skapa en ekologisk bild av företaget. Forskare inom journalistik och masskommunikation 

började systematiskt studera hur mediers bild av miljön påverkar den allmänna opinionen. Studier 

kring miljökommunikation har vuxit så snabbt att den idag för många har en självklar plats i 

forskningsfältet (Cox 2013: 13).   

Altinay et.al (2017) har i artikeln ”Best Practices in Environmental Communication: A 

Case Study of Louisiana's Coastal Crisis” studerat hur man bäst ska kommunicera miljöfrågor i 

Louisiana- USA, för att invånarna ska ta till sig miljöproblemen och vidta åtgärder. I studien 

används surveyundersökning och kvalitativa intervjuer som metod och man intervjuar bland andra 

miljöpsykologer och miljökommunikatörer. Utifrån intervjuerna framgick det att man skulle 

undvika kontroversiella termer och istället prata om problem som invånarna kan relatera till och se i 

sin omgivning. Undersökningen visar att Louisianas invånare är mest intresserade av att höra hur 

klimatförändringar och dess effekter påverkar samhället de lever i. Resultatet stärker idén om att 

miljökommunikatörer, genom att koppla miljöproblemen till en för målgruppen betydelsefull plats, 

kan främja åtgärder.  
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I artikeln ”Discourses of Place: Environmental Interpretation” (2017) undersöker Derrien och 

Stokowski de diskursiva aspekterna i broschyrer som handlar om Vermont- USA. Broschyrerna 

finns tillgängliga på b.la. webbplatser för turister. Studien visar hur platsorienterade diskurser 

skapas i förklarande broschyrer. Författarna menar att broschyrerna illustrerar diskursernas relation 

till varandra och hur de dikterar läsarnas aktiviteter på sidan, diskurser utvecklas och används alltså 

för att styra besökarnas upplevelse (Derrien & Stokowski 2017: 283) . 

I studien ”The Discourse of Environmental Information, Representations of Nature and Forms of 

Rhetoric in the Information Center of a Greek Reserve” (2009) undersöker Anastasia G. Stamou et. 

al. det textmaterial som sprids på informationscentrat för Dadias naturreservat. Det fanns inte 

många referenser till relationen mellan människa och natur, inte heller till värdet naturen besitter. 

Det vanligaste attributet som blev tillskrivet naturen var vildmarken (Stamou et.al. 2009: 207). I och 

med att det finns ett fokus på vetenskaplig retorik i texten så konstrueras den vetenskapliga rösten 

som den enda röst som kan tala om skogen. Den vetenskapliga rösten dominerar texten genom att 

tona ner och exkludera alla andra röster. Stamou et.al. (2009) skriver att ju mer orörd skogen är av 

människan desto mer ”naturlig” blir den, ”riktig” natur likställs med vildmark, detta synsätt gör att 

bilden av människa och natur som dikotomier förstärks och placerar naturen utanför den sociala 

sfären. Författarna menar att andra röster exkluderas för att icke statliga organisationer som WWF 

ska kunna fortsätta med sitt arbete i området. En annan idé som kommer fram i texten är att 

besökarna blir miljömedvetna med hjälp av faktakunskap om miljön snarare än av politiska idéer 

eller ett påstått ansvarstagande som människan har för miljön (Stamou et.al. 2009: 208, 209).  

Det resultat som undersökningen kom fram till är att den miljöinformation som sprids på 

naturreservatet sprider den dominerande bilden som finns av naturen, det vill säga en bild av 

naturen som romantisk, en lantlig idyll eller som en plats för vördnad. Naturlandskapet 

konceptualiseras som Eden, vilket gör att införlivandet av förändring och utveckling misslyckas. 

Dikotomin blir skarpare mellan människa och natur både fysiskt och psykiskt (Stamou et.al. 2009: 

209).  

Clare J. Dannenberg et al. (2012) undersöker vilka diskurser som studenter producerar när de ska 

beskriva frågor som handlar om hållbarhet i ”The Moral Appeal of Environmental Discourses: The 

Implication of Ethical Rhetorics”. Miljömässig hållbarhet kräver att civilsamhället engagerar sig, 

både genom förändring i det individuella och det gemensamma beteendet, men också med hjälp av 
 !8



nationella och internationella överenskommelser och samarbeten. Vi människor blir ofta 

uppmanade att återanvända, återvinna och inte överkonsumera för att rädda planeten. I 

hållbarhetsarbetet är våra attityder viktiga för att framgång ska kunna uppnås. I studien intervjuas 

femton elever som alla går en utbildning med hållbarhet och vår jord i fokus. Studien visar att 

studenterna är kunniga vad gäller miljöfrågor och intresserade av att engagera sig i 

hållbarhetsarbete. Resultatet av undersökningen visar att eleverna förstår hur viktigt det är med 

hållbarhet men att en rad andra faktorer spelar in, detta leder till att hållbarhetsarbetet blir 

nedprioriterat. Detta går kanske att härleda till samhället som idag blir mer och mer 

individualistiskt. Konceptet att hjälpas åt och ta gemensamt ansvar minskar successivt enligt 

författarna. Detta beror på att man inte kan se en direkt vinning i ett sådant beteende (Dannenberg et 

al. 2012).   
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3. Teoretisk ram 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter studien stödjer sig på. 

3.1 Synen på naturen  

Vår förståelse för naturen och att våra handlingar påverkar miljön grundar sig inte enbart i 

forskning utan även i den information vi får från medier och vardagliga konversationer (Cox 2013: 

11). Naturen och miljön förstås genom hur vi interagerar med och uppfattar den naturliga världen. 

Hur vi förstår och uppfattar naturen förmedlas genom hur vi människor representerar den (Cox 

2007: 12 se Cox 2013: 23). Genom att namnge den naturliga världen så orienterar vi oss i den, vi 

blir intresserade, kan placera oss och kan på så sätt skapa oss en uppfattning (Cox 2013: 23). Hur 

samhället uppfattar naturen kan ändras snabbt. Synen vi har på miljön kan ändras när det kommer 

nya röster och intressenter som utmanar de rådande uppfattningarna. Det som ligger till grund för 

dessa utmaningar är en mänsklig process av konstruktion, ifrågasättande och övertygelse.  

Eder (1996) diskuterar i sin bok hur naturen blir socialt konstruerad för att förstå hur man historiskt 

sett på naturen. Tittar man bakåt i tiden har naturen haft ett annat värde än vad den har idag och 

samtidigt haft ett stort inflytande på hur samhället har utvecklats. Det som är intressant och 

användbart för mig är det som hände efter den industriella revolutionen. Tiden innan den finns det 

ett mer direkt förhållningssätt till naturen, i likhet med det Marx kallar för ”usevalue” (Eder 1996: 

10-15). Genom historien har vårt samhälle försökt tämja naturen, vi bygger växthus för att kunna 

odla även dåliga skördeår, bygger hamnar för att skydda oss från stormar. ”Tämjningen" har 

accelererat i modern tid. 

Naturen kan formas och omformas på det sätt som de som kommunicerar naturen vill. I och med att 

samhället har blivit alltmer modernt har naturen blivit syntetiskt framställd med hjälp av teoretisk 

kunskap och på så vis har naturens egenskaper utvecklats (Moscovici 1968:95 se Eder 1996:22). 

Eder beskriver tre olika sätt att konstruera naturen på, ”the cognitive construction of nature”, ”the 

normative construction of nature" och ”the symbolic construction of nature”. Den förstnämnda 

innebär att naturen främst ses som en tillgång, t.ex. att man kan använda träden till virke, och att 

marken kan användas till odlingar. Naturen ses som något som kan förvandlas till något annat. 

Denna förädling har under historien haft kontinuerlig påverkan på samhället och samhällets 

utveckling. Eder konstaterar att genom denna syn får människan tillåtelse att göra vad man vill med 
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naturen. I boken konstateras att detta ”tagande” inte är hållbart och man oroar sig för att det kan bli 

en ekologisk kris, naturen ger så att säga ”igen” (Eder 1996:21-24). Detta ser vi idag bevis på i och 

med klimatförändringar och miljökatastrofer. I den normativa synen, i motsats till den ovannämnda 

synen där naturen ses som en outtömlig resurs, ses naturen mer som något vi människor lever 

”med” snarare än ”av”. Det finns en tydligare insikt om att naturen är viktig för vårt välmående och 

inte bara som en resurs. Detta för tankarna till mer av ett ”miljötänk” (Eder 1996: 24-28). Den 

sistnämnda konstruktionen av naturen ser det symboliska värdet i naturen. Här baseras värdet av 

naturen mer på en känslomässig nivå. Både från ett produktionsperspektiv och från ett 

underhållningsperspektiv kommer naturen, dess resurser och miljön att påverka människan och 

samhället. Vi kan få enorm glädje av att tillverka verktyg som förenklar våra liv men också av att ta 

en promenad i en välmående skog. Man har en annan syn på utnyttjandet av naturen, naturen ses 

som en symbol snarare än något vi konsumerar. Det finns även en medvetenhet i hur vi bör 

interagera med vår natur. Här blir miljön en del av naturen (Eder 1996:28-32). 

”Naturen” är det som existerar oberoende av människan, trots detta försöker vi förstå naturen med 

hjälp av bilder, historiska och sociala föreställningar. Med hjälp av symboliska representationer 

förstås och uppfattas naturen, på så vis påverkas naturen av människans handlingar på flera olika 

nivåer. Med hjälp av representationer presenteras och återskapas det frånvarande och på så vis blir 

det närvarande i medvetandet. I och med att något representeras tar också avsändaren ett 

ställningstagande (Fornäs 2012: 62,63). 

Ordet ”miljö” kan ha olika betydelse, något som visar på språkets bestämmande funktion så väl som 

de sociala och symboliska resurser som finns tillgängliga för dem som utmanar de starka idéer som  

finns i samhället kring naturen (Cox 2013: 59, 60). Diskursiva konstruktioner formar vårt sätt att se 

på naturen. Herndl och Brown (1996) menar att ”miljön” är ett koncept och en association som är 

skapad av kulturella värderingar som vi har konstruerat genom språket, det finns ingen objektiv 

miljö, miljön existerar inte om vi skiljer den från de ord som vi använder för att beskriva den (se 

Cox 2013: 60) 

3.2 Hållbarhet  

Hållbar utveckling är den idé som den svenska miljöpolitiken vilar på. Visionen som kommer med 

idén om hållbar utveckling innebär att satsningar på en hållbar utveckling även genererar positiva 

effekter på ekonomin och välfärden (Uggla & Elander 2009: 9-10). För att uppnå hållbar utveckling 
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krävs att man tar hänsyn till miljö-, de ekonomiska- och de sociala aspekterna. Hållbarhet blir 

möjligt om man i det dagliga och framtida arbetet tar ansvar för de ovannämnda aspekterna. Att 

arbeta med hållbarhet innebär att man i arbetet integrerar de aspekter som handlar om miljö, 

ekonomi och sociala frågor. På så vis möjliggör man ett arbete där de beslut som fattas är baserade 

på samma grunder och kan kommuniceras öppet istället för att hemlighållas.  Att ha en hållbar 

utveckling innebär att ta ansvar för sin planering, sitt beteende och sina beslut. Med detta menas att 

man ska vara ansvarstagande vad gäller ekonomi, sociala, samt miljömässiga aspekter och att det är 

kopplat till företagets/organisationens dagliga och kommande arbete (Enell 2009: 18-19). 

I Sverige har kommunerna ett stort ansvar när det kommer till klimatmål och klimatstrategier. Det 

förväntas av kommunerna att de ska samarbeta med andra aktörer. Kommunen är en lokal 

myndighet som har ansvaret att på lokal nivå skapa en god livsmiljö. Med detta kommer också ett 

ansvar att utforma klimatstrategier samt klimatpolitiska mål (Montin 2009: 16, 24). Det finns stora 

skillnader bland svenska kommuner hur mycket energi som läggs på hållbar utveckling och 

klimatfrågor, det finns olika orsaker till detta, andra frågor så som arbetslöshet och att motverka 

utflyttning har större prioritet, även kommunens storlek och vilka resurser som finns spelar in 

(Uggla & Elander 2009). Miljöarbetet inom kommunerna har professionaliserats, kunskap som är 

professionell har många tillit till och kan därför vara viktig i marknadsföringen av en kommun, då 

man vill visa sin betydelse och framstå som en viktig aktör (Montin 2009: 35). 

Miljökommunikationen spelar en viktig roll i hållbar utveckling då det är viktigt att ha en dialog 

med sina intressenter  och andra aktörer kring miljöaspekterna (Enell 2009), detta utvecklas i nästa 

stycke. 

3.3 Kommunikation och påverkan  

Företag, organisationer och myndigheter vill påverka sina intressenter. Att påverka behöver inte 

nödvändigtvis innebära att man får någon att utföra en handling (te.x. köpa en produkt). Det kan 

också innebära att man vill visa vad man (organisationen) gör samt få intressenterna att tycka det är 

bra. När organisationer och företag skriver rapporter eller gör en kampanj kan ett sätt för att göra sig 

själv mer trovärdig vara att använda ideella organisationers argument som sina egna, och på så sätt 

blir man som företag eller organisation mer trovärdig. När en organisation visar sitt miljöarbete eller 

arbete med hållbar utveckling på ett eller annat sätt sänder det ut positiva signaler om en framtidstro 

(Enell 2009: 65, Bergqvist 2009: 71, 73). 
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För att förklara hur man talar och tänker kring ett visst fenomen på ett visst sätt, ramas fenomenet in 

med hjälp av en diskurs och på så vis utesluts andra möjliga betydelser. Med hjälp av diskurser 

förklarar man hur miljöproblemen på bästa möjliga sätt ska lösas och vem som ansvarar för 

hanteringen av miljöproblem, etc (Uggla & Elander 2009: 11). Idag är miljöfrågorna så integrerade 

i samhället att det inte kan skiljas från ekonomi och socialt ansvar. Därför bör 

miljökommunikationen i stort sätt vara utformad på samma sätt som övrig kommunikation. Ju mer 

miljöfrågor blir en del av vår vardag desto enklare kommer det att bli att sträva mot ett hållbart 

samhälle (Enell 2009).  

Precis som andra kommunikatörer har  miljökommunikatörer en målsättning att de vill förändra 

något. För vissa uppfattas förändring som något efterlängtat och för andra som något hotfullt. När 

man kommunicerar ett miljöbudskap kan man därför stöta på problem. Vissa aktörer kan komma att 

till varje pris försöka stoppa den förändring som en organisation tänkt genomföra pga. att deras 

intressen skiljer sig från varandra. Ett sätt att undvika ett sådant motstånd är att inte argumentera för 

en specifik förändring utan istället uppmuntra de inblandade aktörerna till de förändringar som de 

själva har ett intresse i (Hallgren & Ljung 2005:77-79). Hur man hanterar naturresurser beror på hur 

kommunikationen kring den ser ut och vilka som har möjlighet att ta del av kommunikationen 

(Hallgren & Ljung 2005: 171). 

När vi startar en konversation eller debatterar något med någon blir våra privata funderingar till 

publika frågor och på så vis skapas en sfär av influenser som påverkar hur vi och andra ser på 

miljön och våran relation till den. Sådana övergångar från privata funderingar till publika 

angelägenheter sker i en rad olika forum, forum som ger upphov till en miljöanpassad offentlig sfär 

(Cox 2013: 25). Miljöfrågans karaktär har därifrån gått från att vara lokal till att bli allt mer global. I 

och med detta har de frågor som kommuniceras också förändrats och därför behövs det nya former 

för kommunikation. De ideella miljöorganisationerna t.ex. Naturskyddsföreningen och Greenpeace 

är, och har varit, viktiga när det kommer till att sprida kunskap kring miljöfrågor. Organisationers 

miljökommunikation grundar sig ofta i de ideella organisationernas kommunikation och budskap, 

detta gör att det skapas en trovärdighet i icke ideella organisationers miljökommunikation 

(Bergqvist 2009: 71). 

Castells (2009) beskriver dessa olika krafter, eller nätverk, som påverkar samhället. Han talar också 

om en lokal och en global nivå. För att en fråga ska få bra genomslagskraft behöver man förflytta 
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intresset från det lokala till att bli globalt. Detta görs genom att nätverka med andra lokala instanser 

som har samma eller liknande åsikter. Till slut har man ett såpass kraftigt nätverk att förmågan att få 

genomslagskraft ökar drastiskt. På detta sätt skapar man en diskurs som dominerar i samhället. 

Som exempel på detta tar Castells upp IMF som ger olika riktlinjer kring ekonomisk policy, på så 

sätt försöker man styra den globala ekonomin (Castells 2009: 44). De värderingar som nätverken 

har kan förändras över tid. Ett exempel på det är en förflyttning från ett strikt vinstperspektiv till 

hållbarhetsperspektiv ur en ekonomisk synvinkel initierad bl.a. av WTO. Idag inkluderas företags 

medvetenhet kring miljö och humanitära frågor i värderingen av aktier (Castells 2009: 48). Vårt 

samhälles diskurser formar den allmänna opinionen, de värderingar och ramar som har en bred 

exponering i samhället. Dessa värderingar och ramar formas genom kommunikationsnätverk som 

organiserar socialiserad kommunikation. Det är den, den allmänna opinionen, som till stor del 

influerar det individuella och kollektiva beteendet i samhället (Castells 2009: 53). 

I all typ av marknadskommunikation kan man genom att forma sitt språk främja de frågor som är 

intressanta för t.ex. en själv eller organisationen och vinner åhörarna till sig. Med hjälp av språket 

kan man utöva makt och skaffa sig inflytande (Lindhardt 2009:11, 15). Genom små förskjutningar i 

ordets betydelse kan man ändra kontexten, därför har ord som återger känslor och hållningar en 

förmåga att påverka människor i en riktning (Lindhardt 2009:16). Detta är viktigt för att kunna 

skapa ett intresse från allmänheten genom t.ex. medier. Medier har en avgörande roll i moderna 

demokratier, detta beror på att medier är en av de viktigaste källorna för människor att få 

information om samhälle och politik. Idag är både medborgare och politiker beroende av medier, 

detta beror på att politiken idag i stor utsträckning utspelar sig i och via medier. Medierna är viktiga 

för medborgarna för att de på så sätt får information om allt som ligger bortom deras egen vardag, 

vilket kan innefatta dagsaktuella frågor, politik samt samhälle. Politiker behöver medier för att 

kunna hålla sig uppdaterade och informerade om aktuella frågor samt för att kunna nå ut till fler i 

samhället. Medier besitter avsevärd makt visar forskningen, b.la. genom att kunna påverka 

människor i vilka frågor de tycker är viktiga och över hur olika aspekter av verkligheten uppfattas. 

Mediers bild av verkligheten blir ofta verkligare än verkligheten själv, detta eftersom de bilder som 

medier visar spelar en stor roll i konstruktionen av verkligheten (Strömbäck 2015: 207). 

Idag finns det goda möjligheter att ta del av medieutbudet genom vilket medium man vill, när man 

vill och hur man vill, oavsett var i världen man befinner sig  (Strömbäck 2015: 211). 
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4. Metod och material 

Nedan presenteras den metod och det material som använts. En djupare beskrivning av 

de avgränsningar, definitioner och urval som gjorts följer nedan samt en beskrivning av hur jag gått 

tillväga. 

4.1 Metod 

Undersökningen har genomförts med hjälp av diskursanalys, närmare bestämt Ernesto Laclaus och 

Chantal Mouffes diskursteori. Diskursanalys bygger på en språkfilosofi som härstammar från 

strukturalismen och poststrukturalismen. Språket ses som en maskin som bildar den sociala världen, 

därför kan förändringar i en diskurs innebära förändringar i det sociala (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000: 15-16). Diskursteorin utgår från den poststrukturalistiska teorin att betydelse skapas i 

den sociala världen genom diskursiv konstruktion, denna betydelse kan aldrig bestämmas och vara 

för alltid på grund av att språket är instabilt. Diskurserna är aldrig bestämda utan omformas hela 

tiden i kontakten med andra diskurser. Diskursiv kamp är därför ett centralt begrepp inom 

diskursteorin. Diskurserna kämpar hela tiden mot varandra för att språket ska få en bestämd 

betydelse efter just en diskurs sätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 13) 

Teori och metod är sammanlänkade i diskursanalysen. För att kunna använda sig av diskursanalys 

som metod i empiriska undersökningar är det ett måste att acceptera de filosofiska premisserna 

diskursanalysen bygger på (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 10). Diskursanalys vilar på en 

socialkonstruktionistisk grund, Vivien Burr tar upp fyra premisser som är centrala för fältet; 1. En 

kritisk inställning till självklar kunskap, med detta menas att vår kunskap om världen ska ses som 

objektiv. Vår bild av världen är inte en spegelbild av hur världen verkligen ser ut utan ett resultat av 

hur vi kategoriserar vår omvärld. 2. Historisk och kulturell specificitet, vår kunskap och syn på 

världen är präglad av kultur och historia. Identiteter och världsbilder är inte bestämda och kan 

förändras över tid. 3. Samband mellan kunskap och sociala processer, sociala processer skapar och 

upprätthåller vår uppfattning om världen. 4. Samband mellan kunskap och social handling, 

människor beter sig och handlar olika detta påverkas av vilken världsbild man har, olika 

världsbilder leder till olika sociala handlingar (Burr 1995 se Winther Jørgensen & Phillips 2000: 

11-12). Laclaus och Mouffes diksursteoretiska angreppssätt ser alla praktiker som diskursiva och 

skiljer inte på icke-diskursiva och diskursiva sociala praktiker. Detta betyder att diskursen är 
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materiell och att ekonomi, infrastruktur och institutioner ses som olika typer av diskurser (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 25-26).   

Laclau och Mouffe ger inte många redskap för hur deras diskursteori kan användas rent praktiskt, 

därför menar Phillips och Winther Jørgensen att man med fördel kan kombinera deras teori med 

inspiration från andra författares studier (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 31). Utgångspunkten 

för diskursteorin är att sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala. Det finns plats för ständig 

social strid om definitioner av samhälle och identitet eftersom en betydelse aldrig slutgiltigt kan 

bestämmas. Med hjälp av diskursanalysen går det att studera strävan efter att skapa entydighet i det 

sociala på alla nivåer (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 31). 

En diskurs ses som en låsning av betydelse inom en viss domän. I en diskurs finns tecken som är 

moment, momenten håller ihop diskursen och deras betydelse bestäms genom att de skiljer sig från 

varandra på ett visst sätt. En diskurs är ett system där alla tecken är moment. Tecknens betydelse 

bestäms beroende på vad de har för relation till varandra. Nodalpunkter har en centrala roll i 

etablering av en diskurs. Etableringen sker genom att betydelse utvecklas kring några nodalpunkter. 

En nodalpunkt är ett tecken, man kan också se det som ett ämne, kring vilket andra tecken får sin 

betydelse (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 33). T.ex. är det viktigt att veta vilket ämne man 

utgår från om man ska veta hur man ska tolka ett ord/tecken. En diskurs är ett sätt och ett försök att 

skapa entydighet och förhindra att tecknens förhållande till varandra ändras. De möjligheter som 

diskurser förhindrar kallar Laclau och Mouffe för det diskursiva fältet. Det diskursiva fältet kan ses 

som en ”behållare” där det finns betydelsetillskrivningar som ett tecken har i en annan diskurs eller 

har haft tidigare men som ignoreras för att skapa entydighet i den aktuella diskursen. ”Det 

diskursiva fältet är alltså diskursens yttre, allt det som den utesluter.” (Winther Jørgensen & Phillips 

2000: 34). Element är ett begrepp som vill visa på de tecken som inte fått sin mening fixerad. 

Element är tecken som är mångtydiga (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 34). Ett tecken måste 

sättas i relation till ett annat tecken för att få en mening, detta kallas för artikulation. Ett tecken får 

sin mening och identitet när det sätts i relation till andra tecken i en konkret artikulation. Laclau och 

Mouffe beskriver artikulation som en praktik där en relation mellan element skapas så att 

elementens identitet förändras. Med flytande signifikanter menas element som är extra öppna för 

tillskrivning av olika betydelser, olika diskurser försöker ge flytande signifikanter innehåll på sitt 

sätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 35). Diskursteorin visar på att fokus ska ligga på de 

konkreta uttrycken och hur de fungerar i artikulationer (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 36).  
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Jag har valt att i denna analys fokusera på dessa begrepp: nodalpunkt, artikulation, element och 

moment. 

4.2 För- och nackdelar  

Det positiva med en kvalitativ metod som diskursanalys är att det möjliggör en mer djupgående 

analys. Metoden möjliggör en fördjupad analys till skillnad från en kvantitativ analys som istället 

fokuserar på mängd. Nackdelen med en diskursanalys är att resultatet inte går att generalisera som i 

en kvantitativ analys. Det går inte att påstå att strukturen i detta dokument är hur strukturer generellt 

ser ut i ett dokument som kommunicerar miljö. Det går heller inte att uttala hur vanligt 

förekommande konstruktionen av begreppen som undersöks är.  Den diskursiva metoden möjliggör 

istället att undersöka enskilda delar av texten och vilken betydelse den har.  

Det är inte heller möjligt att få något svar på hur mottagarna uppfattar texten, något som eventuellt 

varit möjligt med en tvärvetenskaplig studie som möjligen hade gett studien mer bredd. Metoden 

kräver att jag tolkar resultatet. Det negativa med detta kan vara att min tolkning inte stämmer 

överens med andras tolkningar, detta är också en anledning till varför resultaten inte går att 

generalisera på en större population.   

4.3 Empiriskt material 

Det empiriska materialet utgörs av Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Stockholms stads 

miljöprogram 2016-2019 är ett styrdokument för Stockholms stad och ska leda andra intressenter 

och kortfattat förklara bakgrunden till vad och varför något ska utföras. Det valda materialet består 

av 52 sidor som både innefattar brödtext, punktlistor samt bilder. Men som tidigare nämnt är 

analysen avgränsad till brödtexten.  

Miljöprogrammet finns att hämta på Stockholms stads hemsida och visar vilka ambitioner staden 

har inom  miljöområdet och består av 6 miljömål och 30 delmål som ska uppfyllas. Det första 

heltäckande miljöprogrammet antogs år 1976, och miljöprogrammet som är i fokus för denna 

undersökning är det nionde i ordningen (http://www.stockholm.se/miljoprogrammet). 
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Miljöprogrammet fokuserar på att objektivt presentera något som ska göras, diskursen som finns i 

dokumentet är miljödiskurs, detta konstateras då dokumentet beskriver och förklarar Stockholms 

miljö, hur och varför den ska göras bättre. Dokumentet är en del av en myndighetskommunikation 

vilket gör det till en speciell form av text. Det är en text som är utvecklad och skapad för att 

informera den intresserade om stadens mål och inriktning mot en mer hållbar stad. Den här typen av 

medium når inte ut i samma utsträckning som te.x. TV. För att ta del av dokumentet måste den 

intresserade söka aktivt, det är inte något som man bara ”råkar” bläddra förbi. Detta gör att 

dokumentet i sig inte formar den allmänna opinionen i samma utsträckning som ett annat mer 

”vardagligt” medium gör. Men jag anser ändå att dokumentet är intressant att undersöka just för att 

det är ett styrdokument och kärnan i det miljöarbete som sker i Stockholm och som i sin tur är en 

del av den politiska agendan och påverkar vårt samhälle i stor utsträckning.  

Huvudsyftet med denna undersökning är att se vilken syn som finns på människan, hållbarhet och 

naturen i dokumentet och vad miljödiskursen gör med dessa tecken. Anledningen till att begreppen 

människan, hållbarhet och naturen kom i fokus för undersökningen är att dessa begrepp var 

återkommande i min genomläsning av dokumentet, de förekom ofta och tog stor plats i Stockholms 

stads miljöprogram 2016-2019.  

4.4 Genomförande 

Miljöprogrammet är hämtat från Stockholmstads hemsida (http://www.stockholm.se/

miljoprogrammet). En pilotstudie gjordes under delkursen ”Vetenskaplighet, teori och 

metod” med ett liknande upplägg. Pilotstudien har sedan modifierats och utökats för att passa ett 

uppsatsformat. 

Miljöprogrammet har genomlästs noga och det har markerats varje gång tecknen människa, 

hållbarhet samt natur dykt upp för att undersöka hur dessa tecken artikuleras och får en betydelse i 

miljödiskursen. I analysen ligger fokus på begreppen: nodalpunkt, artikulation, element och 

moment. Detta för att se vilka tecken som är i fokus och hur texten konstrueras kring dessa. 

Element och moment undersöks för att observera vilka begrepp som tillskrivs en speciell betydelse 

och vilka begrepp som  inte gör det, och artikulation för att uppfatta hur denna process ser ut. 

Utdrag har tagits från dokumentet och kommenteras var och en för sig för att förtydliga och 

förenkla analysen.  
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5. Analys och resultatredovisning 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Nedan presenteras utdrag från Stockholms stads 

miljöprogram 2016- 2019. Kring utdragen redogörs vilken betydelse natur, människor och  

hållbarhet har som tecken i Stockholm stads miljödiskurs och vilka betydelser som utesluts i 

diskursen. Utdragen kommer från samma text, Stockholms stads miljöprogram 2016-2019, och 

kommer därför endast refereras med hjälp av sidnummer. Utdragen kommer efterföljas av en 

analys. 

5.1 Naturen 

Naturen är ett tecken som kan ha flera betydelser. Naturen kan vara en fysisk plats men också en 

resurs som kan bidra med råvaror till samhället, därför kan tecknet naturen ses som ett element om 

det inte är placerat i en bestämd diskurs. Naturen kan också vara en nodalpunkt, alltså ett 

privilegierat tecken kring vilket många andra betydelser utkristalliseras (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000: 33) 

Naturen beskrivs som något ömtåligt, någon som människan måste ta hänsyn till och vara rädda om. 

Naturen ses som en källa till råvaror, råvaror som vi i allra högsta mån ska undvika att använda oss 

av och istället återvinna och återanvända. Man ser avfall som en resurs.  Dokumentet ger en bild av 

naturen som en plats för människan att vara och samla kraft i, en plats för välbefinnande. Men 

naturen beskrivs även som en resurs, en resurs i form av transportmöjligheter och som en 

attraktionskraft när det kommer till invånare och turism. Naturen kopplas samman med anlagda 

parker i staden och på så vis ger man en bild av en konstruerad natur. 

…Behovet av nytänkande gäller synen på varuproduktion och råvaruförsörjning. Allt mer 
av det vi producerar och använder måste bygga på principen om cirkulär ekonomi. Istället 
för att ta råvaror från naturen måste vi i högre grad återanvända, laga och att betrakta 
avfall som en resurs. Allt i motsats till en konventionell linjär ekonomi som går ut på att 
en resurs förädlas till en produkt som sedan blir till avfall efter användandet…(s.6) 

I utdraget ovan ser vi att naturen får en central roll i artikulationen av cirkulär ekonomi och 

konventionell linjär ekonomi. Naturen, en nodalpunkt kring vilken elementen cirkulär ekonomi och 

konventionell linjär ekonomi organiseras. Genom att koppla elementen till naturen får elementen en 

betydelse och blir till moment. Genom att cirkulär ekonomi kopplas till naturen förstår vi att 
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cirkulär ekonomi innebär att se avfall som en resurs som återanvänds, istället för som inom 

konventionell linjär ekonomi där resurser tas från naturen och förädlas för att sedan bli avfall.   

…Trafiken medför också att olika föroreningar riskerar att släppas ut i mark och vatten. 
Vägsalt, bränslespill, giftiga förbränningsprodukter, förslitnings- och korrosionsämnen 
samt bilvårdsprodukter hamnar i dag- och avloppsvattnet och påverkar våra sjöar och 
vattendrag samt försämrar reningen i avloppsreningsverken…Stadens vattenvägar har en 
outnyttjad potential och kan spela en större roll för hållbara person- och godstransporter. 
Vattentransporter men jämförbar eller bättre klimatpåverkan än spårbunden trafik och 
bussar kan stödjas. Sjötransporter och den pågående utvecklingen av 
stockholmsregionens hamnar betyder mycket för att minska vägtrafikarbetet…(s.19) 

I detta utdrag ser vi hur trafiken och dess föroreningar ses som en hot mot naturen, men naturen ses 

också som en resurs och som en möjlighet att förbättra miljön och livet för stadens invånare. I 

utdraget ser vi att föroreningar är ett element som med hjälp av bl.a. tecknen vägsalt, bränslespill 

och giftiga förbränningsprodukter blir ett moment. Föroreningar får en bestämd mening och dess 

mångtydighet reduceras. Naturen är också här i fokus och de andra tecknen ordnas kring denna 

nodalpunkt. Naturen är en nodalpunkt men också ett element då den kan tillskrivas olika betydelser. 

I detta utdrag reduceras dess mångtydighet genom momenten mark och vatten. På så sätt förstår 

man att det inte handlar om naturen i form av urskogen utan naturen i form av det som finns runt 

Stockholms stad. Genom att föroreningar organiseras kring naturen förstår vi som läsare att 

föroreningarna är ett hot men också att naturen är en resurs som kan användas för att minska 

klimatpåverkan genom stadens vattenvägar.  

…Anspråken på markanvändning i kombination med pågående klimatförändringar, ställer 
höga krav på hur staden planeras och strategiskt arbetar med grönytor, vattenförekomster 
och stadsmiljö för rekreation, biologisk mångfald och ekosystemtjänster… 
Översiktsplanen ger inriktningen för utveckling av staden för att klara den stora 
befolkningstillväxten och bevara de värden som staden har i form parker natur- och 
vattenområden… Därutöver är skötseln av naturområdena viktig både för rekreationen 
och för bevarandet av den biologiska mångfalden (s.24). Stockholm har en unik 
kombination av storstadens puls och naturens lugn. Stockholms rika tillgång till 
högklassiga stadsmiljöer och varierad natur, både i vatten- och landmiljö, bidrar starkt till 
stadens attraktivitet för dess invånare och besökare (s.25). 
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I utkastet kopplas naturen till tecken som strategi, planera och arbete. Naturen tillskrivs också ett 

värde, naturen ses som värdefull för Stockholm. Den ses också som viktig för dess ”naturliga” 

egenskaper som rekreation och biologisk mångfald. Genom att tecknen klimatförändringar, planera 

och strategiskt organiseras kring naturen förstår vi att planeringen av grönområden och 

vattenförekomsten är en del av lösningen på de problem som staden möter i och med klimathotet. 

Planeras och strategiskt är element som kan tillskrivas flera betydelser men i och med att de 

organiseras kring naturen  blir de moment och en del av Stockholms miljö. Naturen tillskrivs ett 

lugn medan storstaden tillskrivs puls. Detta ger en romantisk bild av naturen, som en plats för 

eftertanke, en plats där man kan undanfly det hetsiga storstadslivet. Tecken som värde, attraktivitet, 

invånare och besökare ordnas kring naturen. På så sätt ges en bild av naturen som något som 

besitter ett värde. Värde är ett element som kan tillskrivas flera betydelser, men genom att koppla 

det till attraktivitet, invånare och besökare förstår läsaren att naturen har ett värde i att den lockar 

hit människor.  

Det stadsnära vattnen erbjuder många olika användningsmöjligheter och stärker avsevärt 
stadens attraktivitet… I stadens parker och naturområden, kan människan mötas och 
hämta kraft, vilken i sin tur är en förutsättning för ett rikt och hälsosamt stadsliv och 
möter den växande befolkningens behov. Detta kräver att befintliga grönområden får fler 
funktioner, att tillgängligheten förbättras och att nya parker skapas i strategiska lägen… 
Att naturen, parkerna och vattnet fortsatt får sätta sin prägel på staden är viktigt för 
Stockholms identitet och attraktivitet (s.26-27). Stadsnära vatten av god kvalitet är 
Stockholms varumärke… Våra vatten är mycket viktiga för kommunens invånare såväl 
som Stockholms attraktivitet ur ett turismperspektiv (s.28). 

Tecknet naturområden är ett element som kan ha många olika betydelser, det kan vara ett 

naturreservat i lappländska fjällen eller en småländsk skog. Genom att elementet kopplas till 

moment som staden, människan, mötas, hämta kraft och hälsosamt stadsliv tillskrivs naturområden 

en betydelse som en plats kring Stockholm som är till för människorna och deras välbefinnande. 

Naturen får en betydelse genom att sättas i relation till tecknen varumärke, attraktivitet och 

turismperspektiv. På så sätt får naturen inte bara en funktion i form av en plats för fritidsaktiviteter, 

den har också en funktion i form av ekonomiskt värde för Stockholms stad.   
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5.2 Hållbarhet 

Stockholm stads arbete med en hållbar energianvändning är prioriterat, långsiktigt och 
framåtsträvande. All energiutvinning kräver resurser varför vi alltid måste prioritera 
arbetet för ett energieffektivt och resurssnålt samhälle (s. 10). 

I utdraget ovan är energianvändning i fokus. Tecknet hållbarhet organiseras kring energianvändning 

och genom att koppla hållbarhet till tecknen långsiktigt och framåtsträvande reduceras dess 

mångtydighet. Genom denna artikulering får hållbarhet en betydelse i form av något som ska hålla i 

längden och som ska lägga grunden för en klimatsmart stad.  

Hållbar mark- och vattenanvändning innebär att staden kan växa och samtidigt som att 
goda stadskvaliteter skapas, grönstrukturens ekosystemtjänster behålls och riskerna från 
ett förändrat klimat reduceras (s.25-26)… Långsiktig och strategisk planering är 
tillsammans med underhåll och skötsel i stadsmiljö viktiga utgångspunkter för 
Stockholms framtida utveckling och möjlighet att växa hållbart. Särskild hänsyn ska tas 
till stadens ekologiska kärnområden, viktiga spridningszoner och livsmiljöer för 
skyddsvärda arter, varav vissa även har en betydelsefull regional funktion. Funktioner 
inom dessa områden behöver värnas och vägas in vid stadsplanering, exploatering och 
skötsel av naturområden och parker (s.30).  

I den första meningen i urtaget ovan organiseras hållbarhet kring naturen (mark- och 

vattenanvändning) i artikulationen av hållbarhet kopplas tecknet till andra tecken som växa, goda 

stadskvaliteter skapas, ekosystemtjänser behålls samt reducering av risker. På så vis reduceras 

hållbarhetens mångtydighet och blir istället entydig, hållbarhet betyder här att låta staden växa 

samtidigt som en god miljö ska bibehållas.  

Hållbar utveckling är ett brett begrepp och Stockholms stad strävar efter en social, 
ekologisk, ekonomisk och demokratiskt hållbar utveckling. Stadens budget för 2016 Ett 
Stockholm för alla utgår från att Stockholms stad skall arbeta utifrån fyra inriktningsmål; 
Ett Stockholm som håller samman, Ett klimatsmart Stockholm, Ett ekonomiskt hållbart 
Stockholm och Ett demokratiskt hållbart Stockholm. Miljöprogrammet utgör ryggraden i 
stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbarhet och inriktningsmålet ett 
Klimatsmart Stockholm (s.6)… Staden strävar mot en maskinell hantering av avfall och 
långsiktigt hållbara lösningar (s.36).  
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I utdraget konstateras att hållbar utveckling är ett brett begrepp. För att konkretisera vad 

Stockholms stad menar med begreppet knyts hållbar utveckling ihop med momenten social, 

ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbar utveckling. Genom att koppla hållbart till momentet 

långsiktigt blir hållbarhet något som ska fungera i längden och inte bara för stunden. Genom tecknet 

lösningar får hållbarhet en innebörd som svar på de miljöproblem som finns. 

5.3 Människan   

Stockholms stad har höga ambitioner att skapa goda och levande stadsmiljöer där det 
säkerställs att planeringen har människan som utgångspunkt och att nytillkommande 
blandad bebyggelse tillkommer i kollektivtrafiknära lägen med god tillgänglighet till 
offentlig och kommersiell service (s. 27). 

Människan är i detta stycke invånare i Stockholms stad. Människan tillskrivs vissa behov, som 

närhet till olika typer av serviceinstanser. Levande stadsmiljöer, genom t.ex. blandad bebyggelse, är 

något som människan uppskattar enligt utdraget ovan. Människan beskrivs som ett offer som 

behöver hjälp med att skapa en vardag som fungerar. Stockholms stads blir en slags beskyddare 

som gör detta åt stadens invånare. Människan beskriv nästintill som ett djur, ett djur som behöver 

tillsyn och den rätta levnadsmiljön för att må bra, något människan inte är kapabel till att göra själv. 

Som om att Stockholm är ett akvarium där miljön måste anpassas efter dess invånare.   

Allt avfall måste tas omhand på ett korrekt sätt för att inte förorsaka skador på 
människors hälsa och miljön och möjliggöra cirkulär ekonomi… Stockholm växer kraftig 
och det innebär ökade krav på en tydlig och långsiktig avfallshantering och fortsatt 
beteendeförändring hos både invånare och anställda (s. 34).  

I den första meningen ses människan som passiv, staden har tolkat människors behov och anser att 

de måste hjälpa till att tillgodose dessa behov. Människan ses som ”hotad” om inte avfall tas om 

hand på ett korrekt sett. Människans beskrivs från ett ovanifrån perspektiv, och inte som en individ 

med egna tankar och åsikter. I den andra meningen kan vi utläsa en efterfrågan på en 

beteendeförändring hos människan (en av få i texten). Det finns en hälsodiskurs kring människan, 

målet med en förbättrad miljö är människans hälsa. En förbättring av miljön och god hantering av 

avfall kopplas till människans hälsa och beskrivs med hjälp av en hälsodiskurs. 
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Visionen är att hanteringen av kemiska produkter, såsom färg, rengöringsmedel, oljor 
m.m., i staden sker utan att människa eller miljö påverkas negativt, och att de skadligaste 
ämnena har ersatts (s. 44)… Buller och höga ljudnivåer är den miljöstörning som berör 
flest antal människor i Sverige… Det är vetenskapligt visat att det går att minska negativ 
påverkan på människors hälsa om inomhusmiljön blir bättre (s.50).  

Människans hälsa ses som hotad även här. Genom att en artikulering som sker mellan människan 

och ett tecken som påverkas och berör blir människan till ett objekt som påverkas av Stockholms 

stads handlingar istället för ett subjekt, förmögen att påverka miljön och naturen själv. Människan 

beskrivs som ett utrotningshotat djur, som hotas av farliga avfall, och inte som en bidragande faktor 

till att farliga avfall släpps ut i naturen eller till att miljön ser ut som den gör. Istället för att 

människan är ett hot mot miljön är miljön ett hot mot människan.  
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6. Analys och Resultatsammanfattning 

I detta kapitel analyseras utdragen vidare och teorierna får en större plats i analysen. Avsnittet 

avslutas med en resultatsammanfattning. 

6.1 Naturen, hållbarhetens och människans betydelse  

6.1.1 Naturen 

Som påvisats ovan har naturen en central roll i Stockholms stads miljöprogram, andra tecken 

organiseras kring naturen och på så vis tillskrivs naturen en viss betydelse och ger andra tecken en 

betydelse. Genom att naturen kopplas till tecken som ekonomi, värde, besökare och attraktivitet får 

den en form av ekonomiskt värde. Utifrån detta skulle naturen vara kognitivt konstruerad, vilket 

betyder att naturen ses som en tillgång som kan användas för att tjäna pengar (Eder 1996 se ovan). 

Genom att naturen också tillskrivs ett värde genom tecken som mötas, hämta kraft, lugn och 

hälsosamt liv ges en romantiserad bild av naturen utifrån Eders (1996) teori. Både en bild av 

naturen som en resurs med ett ekonomiskt värde och en bild av naturen som en romantisk plats med 

tid för återhämtning och lugn finns i dokumentet. I dokumentet, Stockholmsstads miljöprogram, är 

naturen symboliskt konstruerad. Vilket betyder att naturens värde är baserat på en känslomässig 

nivå - något förskönad. Naturen ses som en resurs som påverkar människan och samhället. Naturen 

har mer av ett symboliskt värde än ett konsumtionsvärde för stockholmarna (Eder 1996). Det 

symboliska värdet i naturen kan utläsas i dokumentet i och med att det kopplas till Stockholms stads 

varumärke och att den präglar Stockholm, och är en del av stadens identitet. 

Bortser man från Eder (1996) kan tecknen mötas, hämta kraft, lugn och hälsosamt liv kopplas till en 

hälsodiskurs och en social diskurs. Detta gör att naturen får en betydelse i form av en mötesplats för 

stadens invånare och även som en plats för återhämtning och att ta hand om sig själv. 

I och med att våran förståelse för att naturen och människans påverkan på miljön påverkas av 

offentliga debatter, medier och internet (Cox 2013) så kan ju även detta dokument påverka 

miljödiskursen i samhället och hur invånarna ser på miljön och naturen. Uggla och Elander (2009) 

menar att hållbar utveckling innebär att satsningar på hållbarhet även genererar positiva effekter på 

välfärd och ekonomi. Ett sådant påstående återfinns i dokumentet där man beskriver att en 
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välmående miljö och natur inte bara bidrar till en välmående befolkning och stad utan även leder till 

en ökning av besökare och turism vilket i sin tur bidrar till en välmående ekonomi.   

Enligt Stamou et.al. (2009) är den dominerande bilden av naturen att den ses som en romantisk plats  

och att detta gör att dikotomin mellan människa och natur blir skarpare, detta gör enligt Stamou 

et.al. att förändring och utveckling misslyckas. En romantisk bild av naturen finns i det analyserade 

dokumentet, men det finns också en bild av naturen som en resurs med ett ekonomiskt värde och ett 

värde i människans välmående detta skulle utifrån Stamous et.al teori möjliggöra att förändring och 

utveckling inte misslyckas i och med att det tydliggörs att naturen är viktig för människans och 

ekonomins välmående. Eftersom naturen och människans välmående förstås i förhållande till 

varandra och även i förhållande till ekonomi suddas dikotomin mellan dem ut en aning och en 

förändring blir inte omöjlig.  

6.1.2 Hållbarhet 

Tecknet hållbarhet organiseras kring andra tecken som ekonomi, naturen och människan. Genom att 

organisera hållbarhet på detta sätt görs detta komplexa ämne begripligt. Läsaren förstår att 

hållbarhet innebär att både tillgodose människans välmående likväl som naturens, samt att göra 

detta på ett sätt så att ekonomin utvecklas i en positiv riktning. Genom att organisera hållbarhet på 

detta sätt görs en hållbar utveckling möjlig, bara att det sker en kommunikation kring miljön är 

viktigt för att möjliggöra en hållbar utveckling (Enell 2009).  

Enell (2009) menar att miljökommunikationen görs mer trovärdig genom att grunda sig i ideella 

organisationer kommunikation och budskap. I Stockholmsstads miljöprogram har inga sådana 

kopplingar observerats, och skulle utifrån Enells teori kunna uppfattas som mindre trovärdig på 

grund av detta. 

I det första utdraget under rubriken Hållbarhet visas hur tecknet ”hållbarhet” kopplas till 

energianvänding. Detta är ett sätt att visa hur hållbarhet ska uppnås genom ett konkret exempel som 

de flesta kan relatera till. Att göra hållbarhet begripligt för läsaren är viktigt för att åtgärder ska 

vidtas. Om termer som läsaren kan relatera till och förstå används ökar sannolikheten för ett ändrat 

beteende (Altinay et.al 2017). I artikuleringen av hållbarhet finns tecken som lösningar och 

riskerna från ett förändrat klimat reduceras. Detta gör att hållbarhet blir en del av lösningen på 

miljöproblemet. 
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6.1.3 Människan 

Människan har en viktig roll i och med att man är mån om att invånarna ska uppskatta och acceptera 

de förslag och påståenden som finns i dokumentet. Dels görs antaganden kring människans behov 

och man är mån om att dessa ska uppfyllas. Människan beskrivs också som något sårbart som 

behöver skyddas och inte som en aktiv spelare i kampen mot klimathotet. Dessa två aspekter 

hamnar i konflikt med varandra då, människan ses å ena sidan som ett hot samtidigt som hon måste 

beskyddas. För att koppla detta till Linhardt (2009) så får människan en passiv roll genom ord som 

behov, hälsa och berör. Människan som i en annan diskurs kanske fått betydelsen av 

”toppkonsument”. På så sätt kan intressenterna få uppfattningen av att vi människor är hotade av 

miljön istället för ett hot mot miljön. 

6.1.4 Människans roll 

Dokumentet efterfrågar sällan en beteendeförändring hos invånarna. Det stärker ytterligare 

argumentet att människan ses som hotad istället för att utgöra hotet.     

Dannenberg et al. (2012) menar att man behöver en gemensam beteendeförändring för att uppnå 

hållbarhet. Utifrån detta saknar Stockholmsstads miljöprogram en väsentlig aspekt, då de knappt 

efterfrågar en sådan förändring hos invånarna utan istället lägger ansvaret hos några få, så kallade, 

professionella.  

Människan ses i relation till hållbar utveckling som ”mottagaren”. Det är invånarna i staden som får 

ta del av hållbarhetsarbetet. Hållbarhet är något som görs FÖR människorna, inte uppnås med hjälp 

av människorna, undantaget avsnittet där invånarna uppmanas att sopsortera. Att tillskriva 

människan en passiv roll i kampen mot klimathotet är farligt eftersom kommunikationsnätverk är 

med och skapar de värderingar och ramar som formar den allmänna opinionen och som i sin tur 

influerar det individuella och kollektiva beteendet (Castells 2009). Medier är med och påverkar hur 

olika aspekter av verkligheten uppfattas (Strömbäck 2015).  Att ge en bild av människan som passiv 

kan påverka människan att handla passivt och att inte ändra sitt beteende för att främja en 

välmående miljö. En anledning till att människan inte tillskrivs en särskilt aktiv roll i 

hållbarhetsarbetet kan bero på att man är rädd för att då stöta på problem. I och med att man 

kommunicerar ett miljöbudskap och en förändring kan man komma att stöta på motstånd, ett sätt att 
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undvika motstånd är att inte argumentera för en specifik förändring (Hallgren & Ljung 2005). Detta 

kan vara en bakomliggande orsak till att man inte efterfrågar en beteendeförändring i större 

utsträckning för att risken för motstånd då ökar, något man vill undvika. 

6.2 Resultatsammanfattning  

Resultatet av min studie av Stockholms stads miljöprogram är att naturen spelar en central roll som 

tar stor plats i beskrivandet av miljö- och hållbarhetsarbetet. Naturen tillskrivs både ett värde i form 

av en plats som invånarna värdesätter att vara på men också i form av ett ekonomiskt värde. Utifrån 

teorin att medier påverkar hur vi människor handlar och förstår vår omvärld (Cox 2013) så skulle 

intressenterna ha en bild av naturen som romantisk men också som en resurs i form av ekonomiskt 

värde. 

Enligt Stamou et.al (2009) är den dominerande bilden av naturen som finns i samhället bilden av 

naturen som en romantisk plats. En bild av naturen som gör dikotomin mellan natur och människa 

starkare och som i sin tur kan leda till att en förändring och utveckling kan misslyckas.  

I Stockholms stads miljöprogram finns en typ av ”romantisk” bild av naturen beskriven, men  

naturen tillskrivs också ett ekonomiskt värde. Med romantisk bild menar jag inte en bild av naturen 

i form av en sagoskog med olika väsen eller prinsessor. Med romantisk bild syftar jag till det att 

naturen tillskrivs en betydelse i form av en lugn plats och en plats där man hämtar kraft. Detta 

menar jag blir romantiskt i och med att naturen tillskrivs färdigheter som bringar lugn till 

människan så fort hon befinner sig i den, istället för en orörd plats som är full av eget djur- och 

växtliv. Detta skulle i sådana fall stärka dikotomin mellan människa och natur, och försvåra en 

förändring. 

Det förekommer även en hälso- och socialdiskurs kring naturen vilket ger den en betydelse i form 

av en plats för rekreation, hälsa och socialt liv. Det ekonomiska värdet och hälso- och sociala 

diskursen som ger naturen en betydelse kan motverka att dikotomin stärks och en förändring blir 

möjlig. 

I relation till hållbarhet och arbetet med att förbättra miljön har människan en passiv roll. Det kan 

grunda sig i att man från Stockholms stads sida är rädd för att stöta på motstånd om man 

argumenterar för hårt för specifika förändringar. Dannenbergs et al. (2012) studie visar att individer 

är måna om sina rutiner. Som individ är man t.ex. medveten om att det är dåligt att köra bil ur en 
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miljöaspekt men man slutar inte med det ändå eftersom ”man måste ta sig till jobbet”. Detta är en 

aspekt som kan ligga till grund för den försiktiga efterfrågan på beteendeförändring, man vill inte 

trampa någon på tårna eller uppröra någon. 

I Stockholmsstads miljöprogram innefattar hållbar utveckling ekonomiska-, miljö- och sociala 

aspekter detta går i linje med både Enells (2009) och Uggla och Elanders (2009) teori om att för att 

möjliggöra en hållbar utveckling krävs det att man integrerar alla tre ovanstående aspekter. 

Hållbarhet ses som en lösning på miljöproblem. 
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7. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur människan, naturen och hållbarhet konstrueras i 

Stockholms stads miljödiskurs och hur människans roll beskrivs i strävan mot att förbättra miljön 

för stockholmarna.  

Resultatet visar att människan tillskriv en tämligen passiv roll, ett resultat jag blev förvånad över. I 

diskussionen kring klimathotet och miljön i övriga medier tycker jag mig se att människan ofta 

tillskrivs en aktiv roll. Människan blir ofta uppmanad att återvinna, ändra sina vanor och 

konsumtionsbeteende för att spara på vård jord och miljö. Denna studie visar att människan besitter 

en passiv roll och att Stockholms stad blir någon slags ”hjälte” som ska rädda invånarna från en 

förgiftad miljö. Detta skulle kunna få en effekt av att människan i samhället ses som maktlös i 

kampen mot klimathotet. Att människans och medborgarens handlingar inte har någon betydelse 

och istället lutar sig tillbaka och förlitar sig på att de stora aktörerna, så som staten, gör jobbet.  

Synen på människan känns omodern, det är förvånande att staden tillskrivs ett så stort ansvar över 

invånarna och att de själva inte ska ansvara för sina farliga avfall och sitt sätt att leva. Jag hade 

hellre sett att människans tillskrivs en mer aktiv roll förmögen till förändring i hantering av avfall. I 

och med att dokumentet kan vara med och forma den allmänna opinionen samt påverka det 

individuella och kollektiva beteendet (Castells 2009) känns det farligt att tillskriva människan en 

passiv roll. Att människan får en bild av sig själv som passiv och inte aktiv i hållbarhetsarbetet tror 

jag kan få förödande konsekvenser. Möjligen hade kraftiga påtryckningar om en beteendeförändring 

hos invånarna inneburit ett starkt motstånd, något som kan undvikas genom att inte argumentera för 

specifik förändring (Hallgren & Ljung 2005).   

Naturen tillskrivs ett ekonomiskt och ett socialt värde i dokumentet. Den får också en betydelse i 

form av en romantiserad plats, med utrymme för eftertanke och återhämtning. Utifrån Eders (1996) 

teori betyder detta att naturen är socialt konstruerad. Naturen ses som en resurs på flera plan för 

Stockholm som både påverkar samhället och människorna som lever i det. Naturen beskrivs som en 

del av Stockholms identitet. Naturen är både viktig för Stockholms invånares nöjdhet och något 

som lockar hit besökare, båda är saker som i sin tur påverkar stadens ekonomi positivt. Naturen är 

en viktig del i stadens attraktivitet, och anses därför viktig att bevara, underhålla och förbättra. 

Genom att beskriva naturen som något intressant för stockholmarna själva kan detta bidra till en 

positiv förändring. En förändring kan uppmuntras genom att koppla förändring till något som 
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aktörerna själva har ett intresse i (Hallgren & Ljung 2005). Genom att koppla de förändringar som 

Stockholms stad vill genomföra till en bättre miljö och en mer välmående natur kan invånarna 

uppmuntras till förändring. Detta eftersom naturen och parker i Stockholm är betydelsefulla platser.  

Det är självklart positivt att Stockholm som plats, och dess natur, beskrivs som så betydelsefull 

eftersom detta kan leda till en positiv förändring i miljöarbetet. Eftersom stadens utseende är avsett 

att attrahera turister finns vissa risker som jag ser det. Något negativt är att staden inte får förbli 

”naturlig” och istället ska justeras för att man tror att människor vill ha stadens natur på ett visst 

sätt.  Detta blir en typ av miljöförstöring i och med att naturen blir skapad för att passa människor 

och får inte växa fritt på sina egna villkor. Naturen ska passa människan och inte naturen själv, den 

är till för att stärka Stockholms stads image och inte så mycket för bidra till ekosystemet. Samtidigt 

är det bra att parker anordnas, detta möjliggör att den nya bebyggelsen och dess invånare som 

tillkommer i en växande stad har en närhet till grönområden i form av parker som de annars inte 

haft om ingen planerat dessa. Man kan dock ifrågasätta den bakomliggande orsaken. 

Organiseringen av hållbarhet stämmer överens med de ovanstående teorierna. Hållbarhet kopplas 

till miljö-, ekonomiska- och sociala aspekter, dessa aspekter kopplas samman i beskrivningen av 

hållbarhet. Att arbeta hållbart ses som en del av lösningen på miljöfrågorna och klimathotet. 

Stockholms stad möjliggör en hållbar utveckling bara genom att kommunicera kring miljö.   

Genom att eftersträva och arbeta hållbart på flera områden möjliggör Stockholms stad en unison 

syn i sin kommunikation. Detta kan vara ett sätt att framstå som mer professionell och kunnig på sin 

sak.  I och med att Stockholms stad kommunicerar sitt hållbarhets- och miljöarbete sänds positiva 

signaler och en framtidstro ut.  

Slår man samman mina slutsatser tycker jag mig se att den ekonomiska aspekten har företräde i 

hållbarhetsarbetet. Jag tycker  att det skulle vara positivt att se att invånarna uppmanas till mer eget 

ansvar för att bidra till en välmående stad och miljö istället för göra staden till huvudansvarig. För 

att möjliggöra en hållbar framtid och stad tror jag att det är viktigt att alla är delaktiga i en 

förändring och inte bara de högre instanserna.  

För min del kan jag utifrån resultaten från denna studie tycka att det undersökta dokumentet spelar  

en negativ roll i kampen mot klimathotet då det tillskriver människan en passiv roll, beskriver 

hållbarhet som något som görs för människan snarare än för naturen och något som människan inte 

är delaktig i, samt att dokumentet ger en romantiserad bild av naturen. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Uppsatsen har lett till ytterligare frågor och funderingar som skulle vara intressant att studera vidare 

på. Det skulle vara intressant att undersöka en annan typ av organisations miljöarbete t.ex. en 

frivillig organisation som Greenpeace och hur de konstruerar de undersökta tecknen som gjorts i 

denna studie. För att undersöka hur resultatet skiljer sig åt och vad det har för betydelse. Ytterligare 

förslag till vidare forskning är att bredda denna studie genom kvalitativa intervjuer. Till exempel 

kan man med hjälp av gruppintervjuer låta en sammansatt grupp läsa dokumentet för att sedan 

intervjuas. På så sätt skulle man kunna besvara frågor om hur utformningen av dokumentet 

påverkar sina läsare i vissa frågor, t.ex hur de ser på hållbarhet, Stockholm och dess natur? 

 !32



Litteratur- och källförteckning 

Tryckta källor  

Bergqvist, Mattis (2009) ”Kommunikationsvägar och -sätt” i Enell, Magnus (red.) 

Miljökommunikation och hållbar utveckling: stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta. 1. utg. 

Stockholm: SIS förlag 

Castells, Manuel (2009). Communication power. Oxford: Oxford University Press  

Cornelissen, Joep (2011). Corporate communication: a guide to theory and practice. 3. ed. London: 

Sage 

Brown Jarreau, Paige., Altinay, Zeynep & Reynolds, Amy (2017) ”Best Practices in Environmental 

Communication: A Case Study of Louisiana's Coastal Crisis”. Environmental Communication 11 

(2): 143-165. 

Cox, Robert (2013). Environmental communication and the public sphere. 3. ed. Thousand Oaks: 

Sage 

Dannenberg, Clare J., Hausman, Bernice L., Lawrence, Heidi Y. & Powell Katrina M. (2012) ”The 

Moral Appeal of Environmental Discourses: The Implication of Ethical Rhetorics”. Environmental 

Communication 6 (2): 212-232. 

Derrien Monika M. & Stokowski Patricia A. (2017) ”Discourses of Place: Environmental 

Interpretation about Vermont Forests”. Environmental Communication 11 (2): 276-287. 

Eder, Klaus (1996). The social construction of nature: a sociology of ecological enlightenment. 

London: Sage 

Enell, Magnus (2009) ”Intressenter- vem är intresserad?” i Enell, Magnus (red.) 

Miljökommunikation och hållbar utveckling: stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta. 1. utg. 

Stockholm: SIS förlag 

 !33



Enell, Magnus (red.) (2009). Miljökommunikation och hållbar utveckling: stärk ditt varumärke och 

skapa affärsnytta. 1. utg. Stockholm: SIS förlag 

Enell, Magnus (2009) ”Miljö som en del i hållbar utveckling” i Enell, Magnus (red.) 

Miljökommunikation och hållbar utveckling: stärk ditt varumärke och skapa affärsnytta. 1. utg. 

Stockholm: SIS förlag 

Fornäs, Johan (2012). Kultur. 1. uppl. Malmö: Liber 

Hallgren, Lars & Ljung, Magnus (2005). Miljökommunikation: aktörsamverkan och processledning. 

Lund: Studentlitteratur 

Lindhardt, Jan (2009). Retorik. 2. utg. Åstorp: Retorikförlaget 

Montin, Stig (2009) ”Klimatpolitiken och kommunerna” i Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (red.) 

Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: Santérus Academic Press 

Stamou, Anastasia G., Stamou, George P., Lefkaditou, Ageliki & Schizas, Dimitris (2009). ”The 

Discourse of Environmental Information: Representations of Nature and Forms of Rhetoric in the 

Information Center of a Greek Reserve”. Science Communication 31 (2): 187-214. 

Strömbeck, Jesper (2015) Demokratin och det förändrade medielandskapet. Mot ökade 

kunskapsklyftor och deltagandeklyftor? Stockholm: Demokratiutredningen 

Styrdokument 2016/03: 13405. Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Stadsledningskontoret 

URL: http://www.stockholm.se/miljoprogrammet, hämtad 7/3-2017  

Uggla, Ylva & Elander, Ingemar (red.) (2009). Global uppvärmning och lokal politik. Stockholm: 

Santérus Academic Press 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur
 !34

http://www.stockholm.se/miljoprogrammet

