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Abstract 

Environmental problems currently lack a definition in the Swedish language. Subjective 
definitions could lead to counterproductiveness and misunderstandings between parties, 
which is why the aim of this thesis is to construct a definition for environmental problems. 
Using quantitative methods, and a literature study, the most frequently used terms describing 
environmental problems were compiled. An analysis of the results gives us the following 
definition: ”Something that causes pollution, causes loss of biodiversity, or impairs production 
and functions.” This definition is broad enough, and yet specific enough, to encompass 
environmental problems in a practical and useful way in both everyday language, and when 
working in scientific or humanistic fields. Further research is required, since it is currently 
extremely sparse. The definition formulated in this thesis will not last forever, but rather it 
will continue to grow, evolve and develop alongside new discoveries, new knowledge and 
new environmental goals in this field. 

Sammanfattning 

Det saknas i dagsläget en definition av begreppet miljöproblem. Subjektiva definitioner av 
begreppet skulle kunna leda till missförstånd mellan olika aktörer, kontraproduktivitet eller 
felriktade insatser för att lösa dessa problem. Därför är syftet med detta examensarbete att 
utforma en definition för begreppet miljöproblem. Arbetet är baserat på en litteraturstudie som 
utfördes med kvantitativa metoder, där en sammanställning av relevanta termer från relevant 
litteratur genomfördes. Enligt resultaten är denna definition: ”Något som orsakar föroreningar 
eller orsakar förlust av biologisk mångfald, produktionsförmåga eller funktioner.” 
Definitionen är tillräckligt övergripande, men även tillräckligt specifik för att anses användbar 
i både vardagligt tal samt vid tillämpning av miljöarbete, forskning och miljöpolitik. Det 
behövs vidare forskning i ämnet, då denna i dagsläget är ytterst sparsam. Definitionen som 
utformats här kommer inte att bestå för evigt, utan kommer att fortsätta utvecklas och 
bearbetas, där ny kunskap, kontexter, nya miljömål etcetera kommer att spela en viktig roll. 
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1. Introduktion 

1.1 Vad är ett miljöproblem? 

Vad är ett miljöproblem? Det kan tyckas som en enkel fråga, som de flesta säkert tror sig 
kunna svara på. Många vet förmodligen vad ett miljöproblem är och många kan utan tvekan 
ge tydliga exempel på olika miljöproblem (Holm, 2008), men själva definitionen tycks 
däremot alltid vara subjektiv.  

Enligt Nationalencyklopedin och Svenska Akademiens Ordböcker saknar begreppet 
miljöproblem en definition (Nationalencyklopedin [NE], 2019; Svenska Akademiens 
Ordböcker [SAO], 2019). Den primära definitionen av begreppet miljö är: ”omgivande 
förhållanden särsk. med tanke på deras inverkan på människor, djur el. växter; ofta om ngn 
spec. aspekt på omgivningen”, och den primära definitionen av begreppet problem är: 
”svårighet som det krävs ansträngning att komma till rätta med” (NE, 2019). Dock fungerar 
inte en kombination av dessa två definitioner, i formen av t.ex. ”omgivande förhållanden med 
en svårighet som det krävs ansträngning att komma till rätta med”, som tillräckligt 
beskrivande av ett miljöproblem. Definitionerna för dessa begrepp är alldeles för svävande, 
övergripande och mångtydiga för att kunna kombineras till en tillräckligt konkret och 
användbar definition av begreppet.  

För att komma närmare en konkret definition behövs flera värderingsfrågor ställas angående 
detaljerna kring olika miljöproblem. E.g: Är det bara mänsklig påverkan som skapar 
miljöproblem, eller fanns det miljöproblem på jorden innan människan fanns? Är 
naturkatastrofer inräknade i miljöproblem? (Holm, 2008). Vilken rumslig skala talas det om - 
globalt, regionalt, lokalt eller ännu snävare än så? Vilken tidsskala menar man - jordens 
livstid, ett millennium, ett decennium, en generation eller här och nu? För vem eller för vad är 
det ett miljöproblem? Är det orsaken eller effekten som definierar ett miljöproblem, en 
kombination av båda begreppen, eller möjligtvis något helt annat?  

Låt oss utföra ett tankeexperiment för att tydliggöra problemet: Jämför en stig och en 
asfalterad väg genom en nationalpark. Det är förmodligen endast vägen som anses vara ett 
miljöproblem. Varför? Båda är skapade av människor, så mänsklig påverkan kan inte vara 
orsaken till miljöproblemet här. Är det för att stigen är fysiskt mindre än vägen, så att effekten 
därför är mindre i det ena fallet? Beror det på att stigen relativt lätt kan växa igen och 
försvinna utan spår om den slutar att användas? Är det i så fall en reversibel effekt vi strävar 
efter, och är det i så fall endast de irreversibla effekterna vi kallar miljöproblem? Den 
asfalterade vägen kan också tas bort, men det skulle utan tvekan påverka naturen i parken mer 
än vad en stig skulle göra. I så fall kommer vi tillbaka till ’effekter’ igen. Beror det på att stora 
fordon skulle ha möjlighet att färdas på vägen, men inte på stigen, och att fordon är direkt 
kopplade till utsläpp av föroreningar? Eller är det själva materialet, asfalten, och kemikalierna 
i det som får oss att likställa vägen med ett miljöproblem? För det är utan tvekan så att stora 
fordon skulle kunna färdas här, även om vi förvandlade den asfalterade vägen till en grusväg. 
Om vi använder samma exempel, en stig och en väg, men vi förflyttar oss in till kärnan av en 
storstad istället; har miljöproblemet försvunnit eller mångdubblats då? Är det möjligtvis hur 
stora naturvärden själva lokalen har som styr den här frågan? Om vi låter vägen ligga kvar på 
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plats (i nationalparken) och för oss själva 500 år framåt i tiden; kommer vägen fortfarande att 
anses vara ett miljöproblem då? Eller kommer framtidens människor att se ruinerna och 
spåren av den och istället tänka antropologi eller arkeologi?  

Många andra exempel skulle kunna användas till det här tankeexperimentet, och frågorna 
skulle bli samma eller likartade: 

• En anlagd skogsbrand, jämfört med en skogsbrand orsakad av ett blixtnedslag. Oavsett hur 
branden uppkom så skadar den många arter, medan den gynnar flertalet andra arter, t.ex. 
genom intermediär störning samt förändring av markens pH-värde (Lennartsson et al., 
2005).  

• Kärnkraft, som idag anses av många som en ren källa till energi, tack vare att den saknar 
direkta utsläpp av växthusgaser till atmosfären (Sovacool, 2008). Kärnkraft medför dock 
flera indirekta utsläpp av växthusgaser (Sovacool, 2008). Bland annat i form av utsläpp då 
kärnkraftverken konstrueras, i form av skövling av vegetation på marken där 
kärnkraftverken ska uppställas, samt när uran bryts och mals sönder i mindre bitar 
(Sovacool, 2008). Avfallet kommer även att ackumuleras och delar av det måste förvaras 
upp till 100.000 år (Sovacool, 2008). 

• En fabrik som släpper ut tonvis med svaveldioxid i atmosfären, jämfört med ett lika stort 
utsläpp från ett vulkanutbrott (Holm, 2008). 

1.2 Subjektiva definitioner 

Artikeln, Bilder av miljöproblem: en analys av beskrivningar av "miljöproblem" i åtta olika 
texter., är skriven av Magnus Johansson (2001), och enligt honom saknas det en enhetlig 
beskrivning av miljöproblem. Han undersöker hur åtta olika universitet och högskolor beskrev 
innebörden i begreppet, genom att utföra en meningskonstitutionsanalys i ett antal meningar i 
beskrivningarna av utbildningarna. Han anser även att det saknas en överenskommelse om 
vad orsakerna till miljöproblem är, samt hur de ska lösas (Johansson, 2001). Orsaken till 
denna subjektivitet anser han ligga i huruvida de involverade aktörerna anser att 
miljövetenskap har sin grund i antingen naturvetenskap eller i samhällsvetenskap (Johansson, 
2001).  

Boken Vad är ett miljöproblem?: en introduktion med flera perspektiv är skriven av Fredrik 
Holm (2008). Han menar att en av anledningarna till att begreppet miljöproblem saknar en 
definition är att miljövetenskap är en ung vetenskap, eftersom att behovet att förstå och hindra 
miljöpåverkan av olika slag är relativt nytt, samt att unga vetenskaper ofta blir ifrågasatta. 
Holm (2008) påstår även att en tydlig definition kan vara svår att utforma då t.ex. både 
biologi, kemi, individer, samhällen och företag spelar betydande roller i sammanhanget. Detta 
innebär enligt honom att miljövetenskap därav består av både naturvetenskap, statsvetenskap, 
sociologi, ekonomi och nuförtiden även historia, etik samt filosofi. Detta betyder att det är 
svårt att utforma en definition som omsluter alla dessa ämnen samtidigt (Holm, 2008).  

Det finns flera exempel på den rådande subjektiviteten av definitionen av ett miljöproblem. 
Michael Norman är Fil Dr i Meteorologi och Miljöutredare på Stockholms Luft- och 
Bulleranalys (SLB-analys). SLB-analys är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm, 
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vilka ansvarar för och övervakar stadens luftmiljö (Stockholms Luft- och Bulleranalys [SLB], 
2019). Norman definierar ett miljöproblem på följande sätt:  

 ”Miljöproblem är något som skadar människor, natur (inklusive biologisk mångfald och 
ekosystem).” (Norman, 2019) 

Marie-Louise Heikensten är handläggare på Internationella enheten, Uppdragsavdelningen på 
Naturvårdsverket. Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor, som arbetar med 
sådana frågor inom Sverige, EU och internationellt. Deras arbete utförs på uppdrag av den 
svenska regeringen (Oscarsson, 2019). Heikensten har dock en helt annan definition av ett 
miljöproblem: 

”Min egen definition skulle omfatta både problem som är av naturligt ursprung, som till 
exempel erosion av strandområden, och problem som har antropogena orsaker, till exempel 
utsläpp av giftiga ämnen eller påverkan på ekosystem. Något som medför en ’Skadlig 
förändring av ekosystem’.” (Heikensten, 2019) 

I en enkät (se bilaga B), skickad till Naturvårdsverket, Boverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Sveriges 
geologiska undersökning, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholms Luft- och Bulleranalys 
samt till länsstyrelserna, svarade cirka 90% av deltagarna att det saknas en definition av 
miljöproblem på deras arbetsplats. På en skala av 1-10 av hur viktig en formell och välkänd 
definition av ordet miljöproblem är, svarade cirka 60% någonstans mellan 5-10. Cirka 85% av 
deltagarna godkände inte definitionen för miljöproblem som angavs i enkäten, och många 
ville ge en annan, egen, subjektiv definition. 

Subjektiva definitioner av miljöproblem skulle kunna leda till missförstånd mellan olika 
aktörer. Exempelvis när det gäller rättssäkerhet så är det viktigt att den som drabbas av 
sanktioner eller dylikt förstår varför detta sker (Emmelin och Lerman, 2004). När det handlar 
om miljömål, miljöproblem och miljöpolitik kan diffusa, oprecisa begrepp eller begrepp som 
saknar en enhetlig struktur leda till kontraproduktivitet och/eller felriktade insatser (Emmelin 
och Lerman, 2004; Holm, 2008). Vilka lösningar som används till specifika problem styrs ofta 
just av hur själva problemen definieras (Johansson, 2001), och när konflikter skall lösas 
underlättar det om de involverade parterna delar en gemensam definition av problemet 
(Emmelin och Lerman, 2004; McClanahan et al., 2005; Wallner-Hahn och Torre-Castro, 
2017).  
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2. Syfte och frågeställning 

Det är svårt att hitta en konkret definition på vad ett miljöproblem är i Sverige. Subjektiva 
definitioner av miljöproblem skulle kunna leda till missförstånd mellan olika aktörer. Vilka 
lösningar som används till specifika problem styrs ofta just av hur själva problemen definieras 
(Johansson, 2001). För att öka tydligheten, förenkla miljöarbetet, samt för att förhindra 
missförstånd, är det viktigt att aktörer inom miljövård och miljöarbete använder samma 
definition. Därför är syftet med det här examensarbetet att utforma en definition för begreppet 
miljöproblem, som är användbar både i vardagligt tal samt vid tillämpning av miljöarbete, 
forskning och miljöpolitik. Frågeställningen, och utgångspunkten för att uppnå syftet, blir 
därför: 

• Vad är definitionen av ett miljöproblem i Sverige? 

3. Metod 

Arbetet är baserat på primär- och sekundärdata från en litteraturstudie, som utfördes med 
användning av kvantitativa metoder. En analys samt en sammanställning av beskrivande 
termer i relevanta meningar från relevant litteratur genomfördes.  

Termerna som hittades har i vissa fall förkortats eller förändrats något, men då endast för 
tydlighetens skull. Termer med likartad betydelse omformades till en gemensam term. 
Exempelvis ”bevara ekologisk funktion” och ”bevara biologisk funktion” räknades under den 
gemensamma termen ”bevara produktionsförmåga/funktioner”. Termer som ”miljögifter” och 
”koldioxid” räknades under den gemensamma termen ”föroreningar” etcetera.  

Antonymer (motsatsord) till miljöproblem omvandlades till synonymer. Exempel på detta är 
en omvandling av ordet ”bevara” till ordet ”förlora”, samt en omvandling av ordet 
”säkerställ” till ordet ”riskera”.  

66 stycken vetenskapliga artiklar granskades, varav 48 stycken valdes ut för analys (se bilaga 
A). 40 stycken beskrivningar av utbildningar granskades, varav 15 stycken valdes ut för 
analys (se bilaga A). 8 stycken publicerade böcker granskades, varav 8 stycken valdes ut för 
analys. 

En enkätundersökning (se bilaga B) skickades till relevanta myndigheter och intervjuer av 2 
personer från dessa myndigheter utfördes. Frågorna från intervjuerna som inkluderades i detta 
arbete löd: Vad är din befattning på företaget? samt Hur skulle du vilja definiera ett 
miljöproblem? 
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3.1 Val av material för studien 

Litteraturen som användes behandlar ämnen relaterade till miljön i Sverige i stort, och 
söktermerna som användes valdes i syfte att ringa in ämnesområdet.  

Riksdagen i Sverige har beslutat att det ska finnas 16 nationella miljökvalitetsmål, vilka utgör 
grunden för den svenska miljöpolitiken (Ek, 2018). De ska vara preciserade nog att kunna 
fungera som vägledning för myndigheter, länsstyrelser, kommuner med flera i deras 
miljöarbete (Ek, 2018). Ett miljökvalitetsmål, eller miljömål, är något som ska eftersträvas. 
De båda begreppen miljömål och miljöproblem är högst troligt varandras motsatser, vilket 
innebär att ett miljöproblem därför är något som bör undvikas. Begrepp identifieras i relation 
till något annat, även till sådant som är motsatsen till begreppet i sig (Johansson, 2001). Detta 
innebär att både synonymer och antonymer kan hjälpa till att definiera begrepp och termer, 
och därför har Sveriges miljökvalitetsmål och deras konkreta och väl preciserade definitioner 
valts ut för analys i denna studie. Det är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
Boverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Kemikalieinspektionen, 
Strålsäkerhetsmyndigheten samt Sveriges geologiska undersökning som har ansvar för 
samordning av uppföljningen av miljökvalitetsmålen (Ek, 2018). Detta är skälet till varför de 
myndigheternas hemsidor, samt hemsidan ”Sveriges miljömål” som drivs av dessa 
myndigheter, inkluderades som relevanta referenser.  

De vetenskapliga artiklarna som inkluderas från databasen Google Scholar valdes ut då de 
specifikt handlade om, och beskrev, miljökvalitetsmålen i Sverige.  

Beskrivningar av utbildningar inom miljövetenskap ansågs också relevanta i denna studie, då 
alla dessa utbildningar behandlar begreppet miljöproblem. Endast beskrivningar av 
utbildningar som nämnde begreppet miljöproblem inkluderades.  

Subjekten till intervjuerna, och deltagarna i enkäten, valdes ut då dessa personer arbetar på 
relevanta myndigheter, samt aktivt arbetar för att nå miljömålen.  

3.2 Litteraturstudie 

För att kunna utforma en definition av vad ett miljöproblem är, har jag använt mig av en 
litteraturstudie av vetenskapliga artiklar från databasen Google Scholar, samt information från 
relevanta myndigheter. Söktermerna som användes var Sveriges 16 miljökvalitetsmål (se 
bilaga A), vilka sorterades efter relevans. 3 resultat av varje sökterm användes.  

Jag har även använt mig av databasen Antagning.se, för att hitta beskrivningar av relevanta 
utbildningar. Söktermerna som användes där var miljöproblem samt miljövetenskap (se bilaga 
A), och även dessa sorterades efter relevans.  

I de digitala källorna söktes orden miljö samt problem fram, och analys utfördes av relevanta 
meningar som beskrev dessa ord. Termer inkluderades i största möjliga mån endast en gång 
per källa, vilket innebär att citeringar av dessa termer i andra källor exkluderades. 
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3.3 Områdesbeskrivning 

Jag har avgränsat mitt studieområde till Sverige och till det svenska språket. Detta på grund 
av att det saknas en definition här, samt på grund av att en globalt övergripande definition 
hade blivit ett alldeles för stort arbete för tidsramen vi hade till förfogande.  

Därför har endast resultat på svenska, och som behandlar miljön i Sverige, inkluderats.  
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Figur 1. Bild över studieområdet, Sverige. 



4. Resultat 

En summering och sammanställning av resultaten från alla grupperna visar de mest frekventa 
termerna i denna totalsumma (Figur 2). De termer som användes i över 10% av källorna var 
Föroreningar, Bevara biologisk mångfald samt Bevara produktionsförmåga/funktioner. Utav 
dessa räknas i detta arbete Bevara biologisk mångfald samt Bevara produktionsförmåga/
funktioner som positiva mål att sträva efter, och därför som antonymer till miljöproblem. 
Begreppet Föroreningar däremot räknas som något negativt som bör undvikas, och därför som 
en synonym till miljöproblem. En omvandling av termerna som är antonyma måste ske, för att 
göra sagda termer synonyma med miljöproblem. En definition av begreppet miljöproblem, 
sammansatt av dessa omvandlade termer, skulle därför kunna lyda enligt följande:  

”Något som orsakar föroreningar eller orsakar förlust av biologisk mångfald, 
produktionsförmåga eller funktioner.”  

Separata resultat från de olika grupperna visas i Figur 3 respektive 4.  
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Termer Miljömål

Termer Vetenskapliga artiklarTermer Utbildningar

Figur 3. Diagram som visar de vanligaste termerna som användes för 
att beskriva miljömål och miljöproblem i grupperna Miljömål och 
Böcker och intervjuer. 

Figur 4. Diagram som visar de vanligaste termerna som användes för 
att beskriva miljömål och miljöproblem i grupperna Utbildningar och 
Vetenskapliga artiklar. 
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5. Diskussion 

5.1 Vidare analys av resultat 

Begreppet teori har olika definitioner och användningsområden. Teori i vardagligt språk 
används som en synonym för tanke eller idé, medan den vetenskapliga definitionen bland 
annat är ett falsifierbart påstående om fakta, ämnat att förklara, redogöra för och/eller 
förutsäga sagda fakta (SAO, 2019). Exempel på vetenskapliga teorier är Darwins 
evolutionsteori och den allmänna relativitetsteorin, medan en vardaglig teori skulle kunna 
lyda ”Jag har en teori om att anledningen till varför du alltid följer hastighetsbegränsningarna 
när du kör bil, är att du är rädd för att vara med om en bilolycka.” Att detta begrepp definieras 
och används så olika har lett till, och leder fortfarande till, oräkneliga konflikter och problem 
mellan individer och institutioner i samhället. Jag ville undvika sådana konflikter angående 
begreppet miljöproblem, och ämnade därför att utforma en definition som kunde fungera både 
för lekmän, för vetenskapsmän och i alla typer av miljöarbete.  

Ett argument kunde ha förts huruvida termerna som hittades i källorna borde ha delats upp i 
generella termer och specifika termer, där endast de generella termerna borde använts till den 
slutgiltiga definitionen. Detta eftersom att en definition med specifika termer skulle kunna 
missbrukas av en aktör som vill slippa utsättas för sanktioner. Om t.ex. termerna 
Övergödning, Skydd mot skadlig strålning och Bevara kulturvärden, hade varit de termer som 
användes mest frekvent så kunde definitionen av miljöproblem blivit t.ex. ”Något som orsakar 
övergödning, orsakar skadlig strålning eller riskerar kulturvärden.” Dessa termer är alldeles 
för specifika för att anses användbara, både i vardagligt tal samt vid tillämpning av 
miljöarbete, forskning och miljöpolitik. Ett företag som medvetet bidrar till överfiske av torsk 
i Östersjön skulle i detta hypotetiska fall kunna hävda att dem inte orsakar miljöproblem, då 
definitionen inte kan tillämpas till deras verksamhet. Dock var de mest frekvent använda 
termerna i detta arbete Föroreningar, Bevara biologisk mångfald samt Bevara 
produktionsförmåga/funktioner, och den resulterande definitionen av sagda termer var: 
”Något som orsakar föroreningar eller orsakar förlust av biologisk mångfald, 
produktionsförmåga eller funktioner.”. Denna definition var enligt mig tillräckligt 
övergripande och generell nog för att denna typ av missbruk inte skulle kunna ske. Vid 
användning av denna övergripande definition gällande samma exempel, överfiske av torsk i 
Östersjön, skulle både förlust av biologisk mångfald, förlust av produktionsförmåga och 
förlust av funktioner kunna tillämpas för att hävda att företagets verksamhet orsakade 
miljöproblem. 

I miljöbalken finns det en definition för begreppet miljöeffekter, som lyder:  

”Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter som är positiva eller 
negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som 
uppstår på kort, medellång eller lång sikt på: 1. befolkning och människors hälsa, 2. djur- 
eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt, 3. mark, jord, 
vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, 4. hushållningen med mark, vatten 
och den fysiska miljön i övrigt, 5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller 
6. andra delar av miljön.” (Rubenson, 2017) 
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Denna definition skulle kunna omvandlas till att gälla som definition av begreppet 
miljöproblem, genom att endast radera orden ”som är positiva eller” från den första meningen.  

Detta skulle innebära att definitionen av ett miljöproblem är en effekt utan några direkt 
fastställda egenskaper, förutom ”en negativ påverkan på djur (där människor räknas in), 
växter, vår omgivning och eller dess funktioner.” En sådan definition skulle istället bli alldeles 
för generell för att anses användbar i vardagligt tal eller vid tillämpning av miljöarbete, 
forskning och miljöpolitik. En människa som råkade trampa på, och därmed hade sönder, ett 
getingbo orsakade en effekt med negativ påverkan på djur och deras funktioner. Dock kunde 
vi inte kalla denna händelse för ett direkt miljöproblem.  

En kombination av de primära definitionerna för begreppen miljö och problem, i formen av 
t.ex. ”Omgivande förhållanden med en svårighet som det krävs ansträngning att komma till 
rätta med.” var alldeles för generell och svävande för att verka användbar i praktiken. Med en 
sådan definition skulle ett snöfall som täcker en garageuppfart med snö, där snöfallet var 
omgivande förhållanden och skottningen av garageuppfarten krävde en ansträngning, kunna 
anses som ett miljöproblem. Liknande definitioner skulle inte underlättat för aktörerna inom 
miljöarbete. 

5.2 Fördelar och nackdelar med en definition av miljöproblem 

En anledning till att inte definiera miljöproblem var att naturen alltid står i förändring, samt 
att människor alltid utvecklar nya metoder för att utvinna resurser och ekosystemtjänster från 
den. Detta kommer utan tvekan att leda till att vissa miljöproblem kommer att försvinna, samt 
att nya miljöproblem kommer att uppstå. Ny kunskap, specifika sammanhang, nydanande 
tekniska lösningar eller nya miljömål är bara ett fåtal exempel på faktorer som skulle kunna 
spela en roll i att göra definitionen som utvecklades i detta arbete oanvändbar inom en snar 
framtid. Detta var dock inte en tillräckligt bra anledning för att undvika att definiera detta 
begrepp, då det svenska språket utvecklas konstant och begrepp ofta ändrar betydelse och 
användning. En definition av ett begrepp kan alltid utvecklas, bearbetas och förbättras om så 
är nödvändigt, men jag hävdade att det var enklare att göra det om en definition redan fanns 
tillgänglig.  

Det är möjligt att en definition av begreppet miljöproblem skulle kunna misstolkas och eller 
missbrukas, vilket kunde vara en anledning till att inte definiera begreppet. Men om vi följde 
denna typ av resonemang, och applicerade det på samma sätt för alla begrepp vi använder, 
skulle detta till slut leda till en kollaps av det svenska språket. Ett möjligt missbruk och eller 
misstolkning av en definition var inte en tillräckligt bra anledning för att inte utforma, eller 
komma överens om, sagda definition. Jag ansåg att risken för missbruk, samt misstolkningar, 
av begrepp istället borde öka kraftigt om de inte definierades.  

Kunde en mer antropocentrisk (människocentrerad) definition av miljöproblem vara mer 
effektiv och godkännas av fler aktörer, än en ekocentrisk definition? Merchant (2005) menar 
att ekocentrism innebär ståndpunkten att ekosystem har ett egenvärde, samt att detta 
egenvärde, eller naturvärde, är skäl nog att skydda och bevara ekosystemen. Vidare hävdar 
Merchant (2005) att den antropocentriska synen istället innebär att miljön endast bör skyddas 
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om den kan bidra till människors välfärd, i form av t.ex. ekosystemtjänster. Enligt Holm 
(2008) är den antropocentriska etiken i dagsläget den vanligaste utgångspunkten för 
miljölagstiftning och miljöpolitik. Attityder inom socialpsykologi är kopplade till varför en 
person anser att något är viktigt, samt hur denna person beter sig och agerar (McClanahan et 
al., 2005; Nilsson och Martinsson, 2012). Därmed kunde risken finnas att en ekocentrisk 
definition av ordet miljöproblem kunde anses mindre viktig av personer med en 
antropocentrisk världssyn eller attityd.  

Skulle det varit mer vettigt att ha fokuserat på, och definierat, målen istället för problemen? 
Det är mycket möjligt att detta hade inneburit vissa fördelar, då mål räknas som något positivt 
att sträva efter och problem som något negativt som ska undvikas eller lösas. Positivitet och 
optimism i lagom mängd har visat sig vara främjande för produktivitet och kreativitet 
(McClanahan et al., 2005; Rego et al., 2012). Enligt Holm (2008) skulle ett totalt fokus på 
målen kunna leda till en förflyttning från pragmatisk problemlösning till ett visionärt 
önsketänkande. Jag ansåg att mål och problem var varandras motsatser, då problem hindrar 
aktörer från att nå målsättningar. Detta innebär att termerna har en nära relation till varandra. 
Om målet för ett yrke är jämställdhet för alla som har lika lång erfarenhet inom yrket, så är 
det ett problem om sagda personer inte får likadana löner. Om målet för en av dessa personer 
är att hen ska få högre lön än alla andra, så är det ett problem att det inte skulle anses som 
jämställt. 

5.3 Vidare forskning 

Jag ansåg att det behövdes vidare forskning inom detta ämne, då jag endast hittade 1 
vetenskaplig artikel samt 1 bok med liknande frågeställning angående miljöproblem som min 
egen. Ingen av dessa referenser kom fram till någon definition (Holm, 2008; Johansson, 
2001). 

5.4 Felkällor 

Det var möjligt att de digitala källorna använde synonymer till sökorden miljö och problem. 
Synonymer till begreppet problem som kunde användas var t.ex. bekymmer, besvär, 
besvärlighet och svårighet (NE, 2019). Synonymer till begreppet miljö som kunde användas 
var t.ex. omgivning, omvärld och omnejd (NE, 2019). Om dessa synonymer användes istället 
för begreppen miljö och problem, missades de relevanta beskrivningarna och termerna som 
användes just där. Söktermerna som användes i det här arbetet valdes dock ut för att de ansågs 
mest relevanta till att svara på frågeställningen ”Vad är definitionen av ett miljöproblem i 
Sverige?”, då begreppet miljöproblem var uppbyggt av begreppen miljö och problem.  

Var det så att de vetenskapliga artiklarna som rör miljökvalitetsmålen var färgade av 
definitionerna av sagda mål? Använde författarna samma termer som definierar 
miljökvalitetsmålen i sina artiklar på ren rutin? Utgick jag från resultaten så svarade jag ja på 
den frågan. Resultaten visade att 15 stycken termer hittades i miljökvalitetsmålen. I de 
vetenskapliga artiklarna hittades 20 stycken termer, varav endast 6 stycken var unika. Det 
innebar att 14 av 15 stycken termer från miljökvalitetsmålen även återfanns i de vetenskapliga 
artiklarna. Jag såg dock inte nödvändigtvis detta som ett problem, då det övergripande 
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miljömålet i Sverige var att skapa ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta 
(Naturvårdsverket et al., 2019). Detta visade återigen hur nära relaterade begreppen mål och 
problem var. De beskrivande termerna som hittades i miljökvalitetsmålen var både generella 
nog att verka som övergripande för de största miljöproblemen i Sverige, men även specifika 
nog att kunna fungera som vägledning för myndigheter, länsstyrelser och kommuner i deras 
miljöarbete (Ek, 2018). Därför ansåg jag att det faktum att en källa hade utvecklats för att 
inkludera det mesta som rör miljöarbete, samt att sagda källa citerades ofta inte var legitima 
anledningar till att se den som en felkälla. 

6. Slutsats 

Syftet med detta examensarbete var att utforma en definition för begreppet miljöproblem, som 
var användbar i både vardagligt tal samt vid tillämpning av miljöarbete, forskning och 
miljöpolitik. Enligt resultaten är denna definition: ”Något som orsakar föroreningar eller 
orsakar förlust av biologisk mångfald, produktionsförmåga eller funktioner.” 

Oavsett resultatet i detta arbete, och oavsett hur detta resultat används, kommer definitionen 
som utformats för begreppet miljöproblem inte att bestå för evigt. Den kommer troligen och 
förhoppningsvis att fortsätta utvecklas och bearbetas i en komplex process, där t.ex. ny 
kunskap, specifika sammanhang, nydanande tekniska lösningar, nya miljömål etcetera 
kommer att spela en viktig roll. 

7. Tack 

Jag skulle vilja tacka min handledare i denna kurs Maricela De la Torre Castro, och min lärare 
och examinator Regina Lindborg. Ett stort tack går till Marie-Louise Heikensten och Michael 
Norman som tog sig tid att svara på frågorna jag hade och som ställde upp på att bli citerade i 
detta arbete, samt till alla som tog sig tid att delta i enkätundersökningen.  

Jag skulle även vilja tacka min syster Carolin Frögren, som bidrog med att rita figuren av 
Sverige och som alltid stöttar och uppmuntrar mig i allt jag gör. Ett stort tack går också till 
mina kurskamrater Elin Löfgren, Ossian Rydebjörk och Alwa Åbrandt för all deras 
konstruktiva kritik, ovärderliga hjälp och stöd genom detta arbete. 
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8.1 Bilaga A Sökhistorik 
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Datum Databas Sökord/Söktermer Antal träffar Lästa abstracts/
beskrivningar

Urval

2019-04-10 Google scholar "Begränsad klimatpåverkan" 1490 6 3

2019-04-17 Google scholar "Frisk luft" 9540 5 3

2019-04-17 Google scholar "Bara naturlig försurning" 1020 5 3

2019-04-27 Google scholar "Giftfri miljö" 1980 5 3

2019-04-28 Google scholar "Skyddande ozonskikt" 492 4 3

2019-04-28 Google scholar "Säker strålmiljö" 547 3 3

2019-04-28 Google scholar "Ingen övergödning" 1420 3 3

2019-04-29 Google scholar "Levande sjöar och vattendrag" 1290 4 3

2019-04-29 Google scholar "Grundvatten av god kvalitet" 950 3 3

2019-04-29 Google scholar "Levande kust och skärgård" 774 6 3

2019-04-29 Google scholar "Myllrande våtmarker" 777 3 3

2019-04-30 Google scholar "Levande skogar" 1130 5 3

2019-04-10 Google scholar "Ett rikt odlingslandskap" 1030 4 3

2019-05-01 Google scholar "Storslagen fjällmiljö" 621 3 3

2019-05-02 Google scholar "God bebyggd miljö" 1860 3 3

2019-05-02 Google scholar "Ett rikt växt- och djurliv" 1120 4 3

2019-05-04 Antagning.se "Miljöproblem" 20 20 10

2019-05-06 Antagning.se "Miljövetenskap" 583 20 5



8.2 Bilaga B Enkätundersökning 
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