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Abstract 

The environmental politics in Sweden are portrayed in the Swedish environmental discourse to 

be both ambiguous and a pioneer state internationally. Sweden has an established aim to solve 

the sixteen identified grand environmental issues in Sweden until the next generation (2025). 

For example, Tracy Skillington, mentioned in the field of research, argues of an absence of 

climate justice for future generations. This paper will therefore examine the way Sweden relates 

to future generations in the Swedish environmental politics through a lens of climate justice. I 

will approach this subject through a discourse analysis of three Swedish propositions which can 

be used to understand the background meaning of legislations, and therefore also can be 

regarded as authoritarian in the Swedish environmental discourse. The analysis will be based 

on the logic of signs in the discourse and structured according to the analysis tool, problem – 

reason – solution.  

The main problem in Swedish environmental discourse can relate to the ambiguous formulation 

of the generational aim. Sweden expresses, in their environmental discourse (proposition 

1997/98:145), a confidence to solve the environmental issues until the next generation, 

meanwhile maintaining other political priorities such as economic growth. Sweden describes 

an overall change of society to sustainable development. In the Swedish environmental 

discourse terms such as justice and crisis are excluded, which forms and characterizes the 

Swedish discourse. The problems in Swedish environmental discourse are being visible though 

the environmental aims seem unreachable on the set timeline. 

There are three identified reasons in the Swedish environmental discourse, nature as an 

economic human resource, the environmental quality issues in Sweden depends on other states 

environmental actions due to the transnational problem and the initial environmental goals are 

portrayed as impossible to fulfill. 

Sweden legitimize their environmental discourse through the solutions found in the three 

propositions. The choice to use generation to describe the Swedish aim, could be understood to 

unify the Swedish environmental discourse. In the propositions, a change in the meaning of the 

generational aim will be shown, which makes a prominent difference for future generations. In 

proposition 2016/17:146, a transition to climate is made which means less focus on future 

generation in the Swedish discourse.   

The next generation has a prominent role in the environmental discourse of Sweden, but it turns 

out unclear what exact meaning the generation of today include in the term next generation. 

The promises made in the first proposition, are emptied of the initial meaning, why it is 

questionable if climate justice towards the next generation can be reached in the Swedish 

environmental discourse. 
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Förord 

 
Jag ber om ursäkt till min framtida generation för att ha bidragit till det komplexa problemet 

som klimatförändringarna medför, och som kommer ha konsekvenser för många generationer 

framöver. Rader som påminner om denna inleder i princip varje bok som berör klimat och 

mänskliga rättigheter. För oavsett om det är avsiktligt eller ej, är vi alla en del av den 

problematik som vi står inför, men kan också vara en del av lösningen.  

 

Jag har längtat efter framtidens möjligheter, utveckling och drömmar. Framtiden i Antropocen 

gör mig nu rädd och skakad. Vi har bara en planet, som vi inte visat den minsta ömhet, men det 

blir förhoppningsvis skillnad nu genom engagemang och förändrade politiska prioriteringar och 

att vi ställer höga krav, du och jag. Jag ansluter mig nu i ledet tillsammans med den yngre 

generationen för att delta i kampen om begränsad klimatpåverkan och med hopp om en miljö 

där vi kan drömma. 

 

Tack till er som orkat diskutera dessa tunga ämnen med mig och som har lyssnat och läst alla 

versioner. Stort tack till dig Claes, som med tålamod visat mig värdet av diskurser, och att jag 

ovetandes drivits av formuleringars meningsfullhet i mina studier.  

 

Sanningen är bara etablerade diskurser, de går att förändra. 
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1. Mänskliga rättigheter och klimaträttvisa i Antropocen 

Mänskligheten har drivit jorden in i en ny geologisk epok, Antropocen, det vill säga människans 

tidsålder. Människors handlande har stört naturens kretslopp, vilket har skapat åverkningar i 

jordens geologi, påverkan på klimatet samt ekosystem.1 Sumudu Atapattu beskriver hur 

klimatförändringar kan relateras till alla samhällssektorer och menar att klimatförändringarna 

därav kan betraktas som den mest komplexa problematiken som det internationella samfundet 

ställts inför.2 Klimatförändringarnas påföljande konsekvenser hotar således stora delar av 

mänskliga rättigheter såsom rätten till liv, hälsa, mat, vatten, boende och självbestämmande.3 

Human Rights Council i resolution 7/23 sammankopplade klimatförändringarnas konsekvenser 

till mänskliga rättigheter och menade att “climate change poses an immediate and far-reaching 

threat to people and communities around the world and has implications for the full enjoyment 

of human rights”4. Sambanden mellan mänskliga rättigheter och miljö/klimat har sedan dess 

stärkts. Parisavtalet (2015) var det första bindande multilaterala avtalet som explicit uttryckte 

koppling till mänskliga rättigheter.5 David Boyd, FN:s expert för mänskliga rättigheter och 

miljö uttalade att ”Only systemic, profound and rapid changes will make it possible to respond 

to this global ecological crisis”6. I oktober 2021 röstade FN:s råd för mänskliga rättigheter 

igenom ”rätten till en trygg, ren, hälsosam och hållbar miljö”7 som en mänsklig rättighet.8 

Resolutionen är inte juridiskt bindandande, men innefattar starka politiska åtaganden för stater.9  

 

Miljö och klimat kan inte begränsas inom territorier utan har globala proportioner, där aktörers 

agerande direkt påverkar övriga aktörer, vilket ställer höga krav på problemlösning inom 

nationalstaterna och i det internationella samfundet för att möta de nya villkoren som 

Antropocen medför. Klimatförändringarna kommer få skilda konsekvenser på olika 

geografiska platser och negativa påföljder kommer drabba människor i olika hög utsträckning 

 
1 Antropocen. (n.d.). Besökt 2022-02-02 på https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antropocen. 
2 Sumudu Atapattu, Human rights approaches to climate change - challenges and opportunities, Taylor & 

Francis Ltd, 2018, s. 2. 
3 ibid., s. xiv. 
4 Human Rights Council Resolution 7/23. (2008). Besökt 2022-02-19 på 

https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_23.pdf. 
5 A universal right to a healthy environment. (2021). Besökt 2022-01-29 på 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698846/EPRS_ATA(2021)698846_EN.pdf, s. 1. 
6 The right to a healthy environment: 6 things you need to know. (2021). Besökt 2022-01-29 på 

https://news.un.org/en/story/2021/10/1103082. 
7 Ren miljö – en mänsklig rättighet. (2021). Besökt 2022-02-19 på https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/ren-miljo-

en-mansklig-rattighet/. 
8 ibid. 
9 The right to a healthy environment: 6 things you need to know. (2021). 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antropocen
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/antropocen
https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_23.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698846/EPRS_ATA(2021)698846_EN.pdf
https://news.un.org/en/story/2021/10/1103082
https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/ren-miljo-en-mansklig-rattighet/
https://fn.se/aktuellt/ovriga-nyheter/ren-miljo-en-mansklig-rattighet/
Alice Edholm
dela upp??
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som inte nödvändigtvis är kopplat till den egna statens historiska koldioxidutsläpp.10 Tracy 

Skillington argumenterar för att den verkliga faran är att fortsatt politisk apati kommer bidra till 

en temperaturökning som långt överstiger 2° vilket både kommer ha negativ inverkan på 

ekonomin och skapa osäker mattillgång globalt.11 Motstånd mot att försöka nå 

koldioxidminskningsmål kan enligt Skillington enbart motiveras med statligt egenintresse på 

kort sikt12, där fördelarna av intensiv koldioxidkonsumtion gynnar den samtida generationen, 

men leder till stora kostnader för framtida generationer.13 

 

Liksom ovan nämnt, utgör klimatförändringar ett hot mot mänskliga rättigheter, nu och inom 

en snar framtid. Beroende på hur dagens generation agerar, kommer att vara avgörande för 

kommande generationers livsvillkor och om de kan åtnjuta mänskliga rättigheter som vi känner 

dem idag. Atapattu belyser att trots att miljöproblem sträcker sig till kommande generationer, 

kan inte ett människorättsramverk omringa problematiken.14 Kommande generationer nämns 

dock i preambeln till FN:s ramkonvention om klimatförändringar där parter ska 

”[a]cknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, 

when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective 

obligations on human rights […] intergenerational equity”15. Ciel (Center for international 

environmental law) menar att kommande generationer under lång tid betraktats som subjekt 

inom internationell miljörätt och att kommande generationer erkänts i FN:s grundläggande 

dokument, men att praxisens utsträckning är otillräcklig.16 Bridget Lewis lyfter problematiken 

hur kommande generationer ska adresseras inom internationell lag om mänskliga rättigheter 

och om ramverket för mänskliga rättigheter kan bistå kommande generationer rättigheter och 

dagens generation med tillhörande skyldigheter.17  

 

Utifrån dessa motstridigheter ifall kommande generationer de facto kan omfattas av mänskliga 

 
10 The impacts of climate change on the effective enjoyment of human rights. (n.d.). Besökt 2022-05-22 på 

https://www.ohchr.org/en/climate-change/impacts-climate-change-effective-enjoyment-human-rights.  
11 Skillington, Tracey, Climate justice and human rights, Palgrave MacMillan, New York, NY, 2017, s. 9. 
12 ibid., s. 65–66. 
13 Gardiner, Stephen M., A perfect moral storm: the ethical tragedy of climate change, Oxford University Press, 

New York, 2011, s. 89. 
14 Atapattu, 2018, s. 50. 
15 United Nations Framework Convention on Climate Change. (2015). Besökt 2022-04-27 från 

https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreemens.pdf, preamble.  
16 Submission to the UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment. (2017). Besökt 2022-04-22 

på https://www.ohchr.ord/sites/default/files/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/Child/CIEL.pdf.  
17 Lewis, Bridget, Human Rights Duties towards Future Generations and the Potential for Achieving Climate 

Justice, netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 34(3), s. 206–226, 2016. Hämtad 2022-05-22 från 

https://doi.org/10.1177/016934411603400303.   

https://www.ohchr.org/en/climate-change/impacts-climate-change-effective-enjoyment-human-rights
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreemens.pdf
https://www.ohchr.ord/sites/default/files/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/Child/CIEL.pdf
https://doi.org/10.1177/016934411603400303
Alice Edholm
lång inledning
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rättigheter avser jag att använda ett klimaträttviseperspektiv för att belysa problematiken som 

miljöförstöring medför för kommande generationer. Således kan även de etiska/moraliska 

aspekterna mänskliga rättigheterna belysas utan att fastna i den teoretiska diskussionen om och 

hur mänskliga rättigheter producerar skyldigheter för dagens generation och rättigheter för 

kommande generationer. Liksom rättigheter, så omfattas rättvisa av ansvarsutkrävande, dock 

inte per definition av en stat. Rättvisa som social praktik, är inte något fast eller förutbestämt. 

Den konstitueras istället som en kamp om vad rättvisa är, och vilka som räknas som värdiga 

rättvisa. Inom forskningsfältet om klimaträttvisa framträder en bild av att kommande 

generationer osynliggörs i klimatdiskursen, trots de planetära konsekvenser kommande 

generationer kommer att möta. Skillington argumenterar för ett behov av ett statligt utvidgat 

intresse för att även omfatta kommande generationer inom klimaträttvisa och att legitimitet och 

etiska överväganden således ska tolkas expansivt18. Att studera hur Sverige arbetar mot 

kommande generationer utifrån ett rättviseperspektiv, avser jag, kan verka på så sätt att belysa 

om och hur kommande generationer artikuleras i Sveriges miljöarbete idag. 

 

Sveriges övergripande miljömål benämns som generationsmålet, där dagens generation ska 

genomföra en omställning till ett mer hållbart samhälle och på så sätt lösa Sveriges 

miljöproblem till nästa generation.19 Ett ansvarsutkrävande av Sverige som stat och dagens 

generation kan genom målformuleringen urskiljas gentemot kommande generationer, vilket 

ytterligare föranleder hur rättviseperspektivet i denna fråga kan relateras till moraliska och 

etiska principer för mänskliga rättigheter. En omskrivning av generationsmålet går även att 

finna i regeringsformen 1 kap. 2§ 3 st. ”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som 

leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”20 vilket ger ytterligare tyngd 

åt kommande generationers positionering i svensk miljöpolitisk diskurs. Sverige har ett uttalat, 

framgångsrikt miljö- och klimatarbete, vilket skapar incitament att använda Sverige som ett 

best case för att studera hur miljöpolitik, ur ett diskursanalytiskt perspektiv, praktiseras på 

nationell nivå. Forskningsöversikten pekar mot att kommande generationer osynliggörs i 

debatten om klimaträttvisa. i och med Sveriges generationsmål skulle Sverige kunna betraktas 

frångå normen då de istället formulerar kommande generationer till ett fokusområde genom att 

benämna att målet syftar till att uppnås för dem – kommande generationer.  

 

 
18 Skillington, 2017, s. 66. 
19 Proposition 1997/98:145. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige.   
20 SFS 1974:152. Regeringsformen, 1 kap. 2§ 3 st. 
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Sverige har i internationella sammanhang blivit erkända som pionjärer för begränsning av 

koldioxidutsläpp genom att föregå med gott exempel.21 Att Sverige ska vara ett föregångsland 

för fossilfrihet ligger även i linje med dagens förda politik22 där klimatfrågan ska genomsyra 

all svensk politik23. Sveriges regering utrycker även att “[i] ett internationellt perspektiv är det 

svenska miljömålssystemet unikt”24 och att ”Sverige ska vara ett ledande land i det globala 

arbetet med att förverkliga Parisavtalets ambitiösa målsättningar och bli världens första 

fossilfria välfärdsland”25. Vid en snabb översikt av den svenska miljöpolitiska diskursen 

framträder bilden av svensk miljöpolitik som enhetlig och tydlig med goda chanser att nå de 16 

uppsatta miljökvalitetsmålen, som utgör innehållet för generationsmålet, samt vara ett 

föregångsland inom miljö och klimat internationellt. 

 

Inom diskursanalysen beskrivs the imaginaries, vilka utgör ett diskursivt ramverk för vad som 

skulle kunna tänkas vara möjligt att göra och fantasi om vad som skulle kunna vara möjligt. 

Sverige som miljöpionjär samt den höga ambitionsnivån i svensk miljöpolitisk diskurs skulle 

därför kunna påstås tänja på the environmental imaginaries och således utgöra en yttre gräns, 

limit of the imagination för en bredare miljöpolitisk diskurs.26 

 

Trots att Sverige framställer sig som ett framgångsland med ambitiösa mål har 

Naturvårdsverket, vilken har en granskande funktion för generationsmålet, i sin senaste 

uppföljningsrapport fastställt att ”även om insatserna är omfattande och utvecklingen i Sverige 

i någon mån går i rätt riktning så når vi inte 15 av de 16 miljömålen”27. Detta föranleder frågan 

hur svensk miljöpolitisk diskurs legitimeras och hur rättvisa för kommande generationer 

synliggörs i svensk miljöpolitisk diskurs. 

 

 
21 Sarasini, Steven, Constituting leadership via policy: Sweden as a pioneer of climate change 

mitigation. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 14(7), s. 635–653, 2009. Hämtad 2022-02-

03, från https://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/c7c888c7-ecfe-484b-8fa2-66d9a2b736bf, s. 636. 
22 Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland. (2019). Besökt på 2022-03-11 på 

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/sverige-ska-bli-ett-fossilfritt-foregangsland/. 
23 En samlad politik för klimatet. (2020). Besökt 2022-03-11 på 

https://www.regeringen.se/49c770/contentassets/b0f74b9a2a024cfcb1ea429669663abfb/en-samlad-politik-for-

klimatet---en-sammanfattning-av-regeringens-klimatpolitiska-handlingsplan.pdf. 
24 Mål för miljö och klimat. (2020). Besökt 2022-02-12 på https://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-

och-klimat/mal-for-miljo/. 
25 Regeringens skrivelse 2017:18:265. (2018). Besökt 2022-03-11 på 

http://data.riksdagen.se/dokument/H503265.html. 
26 Peet, Richard & Watts, Michael J. (red.), Liberation ecologies: environment, development, social movements, 

Routledge, London, 1996. 
27 Miljömålen 2021. (2021). Besökt 2022-02-15 på https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6968-1, 

s. 12. 

https://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/c7c888c7-ecfe-484b-8fa2-66d9a2b736bf
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/sverige-ska-bli-ett-fossilfritt-foregangsland/
https://www.regeringen.se/49c770/contentassets/b0f74b9a2a024cfcb1ea429669663abfb/en-samlad-politik-for-klimatet---en-sammanfattning-av-regeringens-klimatpolitiska-handlingsplan.pdf
https://www.regeringen.se/49c770/contentassets/b0f74b9a2a024cfcb1ea429669663abfb/en-samlad-politik-for-klimatet---en-sammanfattning-av-regeringens-klimatpolitiska-handlingsplan.pdf
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/mal-for-miljo/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/mal-for-miljo/
http://data.riksdagen.se/dokument/H503265.html
https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6968-1
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1.1 Syfte och frågeställning 

Att möta de nya förutsättningarna som Antropocen medför ställer stora krav på nationerna 

primärt att begränsa sin miljö- och klimatpåverkan, men också på det internationella samfundet 

att upprätta styrmedel. Sverige som självutnämnd pionjär och ett föregångsland för att bemöta 

miljö- och klimatproblematiken kan utgöra gränserna för environmental imaginaries och vad 

som är möjligt inom miljödiskursen. Syftet är att förstå och belysa motstridigheter inom svensk 

miljöpolitisk diskurs samt att bidra till den normativa diskussionen om rättvisa och klimat för 

våra kommande generationer. Mer specifikt hur svensk miljöpolitik kan förstås utifrån ett 

rättviseperspektiv. För den klimaträttvisa som dagens generation – vi – ger kommande 

generationer skapar också förutsättningar för en värld där kommande generationer har 

möjlighet att åtnjuta mänskliga rättigheter. Studien kommer besvaras genom två övergripande 

frågeställningar med kortare delfrågor. 

 

1) Vilka lösningar och motstridigheter skapas av Sveriges formulering av generationsmålet 

i den svenska miljöpolitiska diskursen?  

a. Vad definieras som problem i svensk miljöpolitisk diskurs?  

b. Vad definieras som orsak(er)? 

c. Vad definieras som lösning(ar)?  

d. Vilka begrepp som existerar i det diskursiva fältet utesluts ur den svenska 

miljödiskursen? 

2) Vilka sociala relationer och ansvar/skyldigheter artikuleras gentemot kommande 

generationer? 

a. Hur artikuleras ”kommande generationer” inom svensk miljöpolitisk diskurs? 

b. Till vilka begrepp knyts ”kommande generationer” i diskursen och definieras 

relationen mellan dessa begrepp?  

c. Hur definieras relationen mellan nuvarande generation och framtida generation? 

1.2 Disposition 

Studien inleds med en presentation av en forskningsöversikt (1.3) för att relatera diskussionen 

om kommande generationer till akademiska diskussioner om Antropocen, mänskliga rättigheter 

och klimaträttvisa. Min genomgång av tidigare forskning visar att människor kommer behöva 

anpassa sig till nya levnadsförhållanden. Vidare visas flera överlappande variabler mellan 

mänskliga rättigheter och klimaträttvisa, där exempelvis subjekten ofta är de samma. 

Klimaträttvisa skulle kunna belysa de problem kommande generationer står inför som 
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mänskliga rättigheter inte omfattar. Det finns både röster för att kommande generationer 

osynliggörs i debatten och att det uppstått större press på regeringar att även inkludera framtiden 

för kommande generationer i miljö- och klimatarbetet. Därefter introduceras diskursanalys som 

kombinerat teoretiskt ramverk och metod (2). Huvudsakligt fokus för studien är vilken mening 

som innefattas i svensk miljöpolitisk diskurs vilket gör att Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

diskursanalys primärt används. Diskurser, enligt Laclau och Mouffe erkänns som 

motsägelsefulla och där teckens logik och relationella position inom diskursen artikuleras. I 

designen av min egen studie kommer jag arbeta utifrån Ulf Mörkenstams modell, problem – 

orsak – lösning och där Laclau och Mouffes locic of signs inkluderas. Avsnittet empiriskt 

material (3) presenterar tre svenska propositioner som visar Sveriges generationsmål och 

utveckling över tid. Hur generationsmålet är formulerat i propositionerna kommer utgöra 

grunden för empiri och analys. Detta följs av avgränsning (3.4) och validitet och reliabilitet 

(3.5). I avsnittet empiri och analys (4), analyseras Sveriges miljöpolitiska diskurs utifrån de tre 

propositionerna som utgör materialet utifrån frågeställningarna och med induktiva inslag med 

hänseende till att mina frågeställningar inte ska färga resultaten av den svenska miljöpolitiska 

diskursen. Motstridigheter inom svensk miljöpolitisk diskurs framgår och betydelsen i 

generationsmålet förändrats och där förändringarna även påverkar kommande generationers 

position inom den svenska miljöpolitiska diskursen, samt deras klimaträttvisa. Slutligen 

sammanställs studien i en slutsats (5) som relaterar till teori och tidigare forskning. 

Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning som denna studie gett inspiration till. 

1.3 Forskningsöversikt 

 
Forskningsöversikten syftar till att ge läsaren en förståelse för kontexten som utgör bakgrunden 

till min studie. Fyra tematiska områden kommer presenteras i denna forskningsöversikten – 

Antropocen, klimaträttvisa och dess relation till mänskliga rättigheter och vilken plats 

kommande generationer ges inom diskursen.  

 

Min studie måste först relateras till tidigare forskning som ligger nära min egen studie. 

Generationsmålet kontroverser kring klimat och konsumtion28 har liksom min studie 

utgångspunkt i Sveriges generationsmål med fokus på prop. 1997/98:145 och prop. 

2009/10:155, men har liksom titeln avser ett konsumtionsfokus och pekar bland annat mot 

 
28 Jiborn, Magnus & Kander, Astrid (red.), Generationsmålet: kontroverser kring klimat och konsumtion, 1. 

uppl., Dialogos, Stockholm, 2013. 
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vilket mätinstrument Sverige ska använda för att beräkna utsläppsnivåer av koldioxid och om 

sänkt koldioxidkonsumtion sker på bekostnad av andra stater. Denna studie problematiserar 

inte eller undersöker vilken betydelse kommande generationer, eller för den delen rättvisa, ges 

i den svenska miljöpolitiska diskursen, istället tas kommande generationer för givet som 

subjekt. 

Delf Roethe menar att hur vi pratar om miljö och klimat inte längre enbart kan tillskrivas som 

ett naturvetenskapligt begrepp, utan att genom att inbegripa miljö som ett politiskt problem 

omfattas det även av samhällsvetenskapen och ges mening i politiska diskurser.29 

Utmaningarna kommande generationer står inför kan relateras till studier om människans 

tidsålder, Antropocen. Johan Rockström och Owen Gaffney menar att genom tillväxten sedan 

1950-talet, det vill säga inom livstiden för en människa, har människan förändrat hela planeten 

jorden.30 Flertalet forskare, däribland Roy Scranton, menar att globala klimatförändringar är 

människlighetens största hot, och social oro till följd av klimatförändringarnas påföljder 

kommer att utgöra en risk för säkerhetsläget.31 Scranton menar att vi misslyckats med att hindra 

den globala uppvärmningen och att världsläget nu handlar om att försöka anpassa 

mänskligheten till de nya villkor som en uppvärmd värld medför. Tesen han för är således att 

den kapitalistiska civilisationen är över.32 Stefan Edman, pekar istället på forskning som menar 

att det inte är försent för förändring, men att förändringen måste ske i snar framtid.33 Han väljer 

till skillnad från Scranton att porträttera och argumentera för att en bättre framtid är möjlig 

kopplat till exempelvis klimatpositiva trender för 2020-talet34 och hur Sverige, trots sina ringa 

1,4 promille av de globala utsläppen kan verka som en förebild för förändring.35 Ulrich Beck 

menar att människans strävan efter kapitalistisk utveckling nu omvärderas genom 

föreställningen, imagination, om en hotande framtid.36 Skillington argumenterar för en 

 
29 Roethe, Delf, Governmentality, 2015, I H, Pattberg, Philipp & Zelli, Fariborz, Encyclopedia of global 

environmental governance and politics. [Elektronisk version], Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2017[2015]. 

Hämtad 2022-04-02, från https://sfxeu11.hosted.exlibrisgroup.com/sfxsub?url_ver=Z39.88-

2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-

8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft

.object_id=3710000000517276&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&, s. 113. 
30 Rockström, Johan & Gaffney, Owen, Jorden: vår planets historia och framtid. Producerad av MTM, Malmö, 

2022, modell B2. 
31 Scranton, Roy, Att lära sig dö i antropocen: reflektioner över en civilisations slut, Lil'Lit förlag, Stockholm, 

2019, s. 19. 
32 ibid., s. 29–30. 
33 Edman, Stefan, Bråttom men inte kört: frågor och svar om klimatet, Votum, Karlstad, 2020, s. 10. 
34 ibid., s. 63. 
35 ibid., s. 109. 
36 Beck, Ulrich, Emancipatory Catastrophism: What does it Mean to Climate Change and Risk Society? 

[Elektronisk version]. Current Sociology 63(1), 2015. Hämtad: 2022-05-22, från 

https://www.jstor.org/stable/26294236, s. 403–419. 

https://sfxeu11.hosted.exlibrisgroup.com/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=3710000000517276&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&
https://sfxeu11.hosted.exlibrisgroup.com/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=3710000000517276&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&
https://sfxeu11.hosted.exlibrisgroup.com/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=3710000000517276&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&
https://sfxeu11.hosted.exlibrisgroup.com/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=3710000000517276&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&
https://www.jstor.org/stable/26294236
Alice Edholm
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utmaning att ”[…] begin to push such critical reflexive thinking towards creative new ways of 

imagining and realizing a sustainable Anthropocene future for all”37.  

 

Kirsten Jenkins diskuterar uppkomsten av begreppet klimaträttvisa och menar att det är ett 

resultat av en gräsrotsrörelse av klimatförändringsaktivism under 1990-talet som syftade till att 

bistå dem som påverkas negativt av klimatförändringar, dela mot- och framgångar kopplat till 

klimatförändringar, begränsa koldioxidutsläpp och anpassning till nya förhållanden.38 

Diskussionen om klimaträttvisa är med andra ord ung och Atapattu har analyserat att det inte 

finns en enhetlig definition av klimaträttvisa, utan att det finns differentieringar i användning 

av klimaträttvisa mellan olika grupper.39 Exempelvis att klimaträttvisa inte går att uppnå utan 

genusrättvisa40, en problematik att både förhindra följder av klimatförändringar för urinvånare 

men också att adressera hur klimaträttvisa ska praktiseras och upprätthållas i förhållande till 

staten41 och skillnader mellan nord och syd42. I en svensk kontext har klimaträttvisa relaterats 

till samernas ställning som urbefolkning i förhållande till företag och svenska staten.43 Inom 

klimaträttvisediskursen framträder därmed motsättningar mellan olika subjekt och deras 

tolkning av klimaträttvisa. Det finns dock, enligt Atapattu, samstämmighet i att klimaträttvisa 

innefattar grundläggande minimikrav och sammanlänkar klimaträttvisa, skydd för miljön, 

utveckling (och/eller fattigdomsbekämpning) och social rättvisa.44 James Goodman beskriver 

hur klimaträttvisa kan användas förklarande för klimatkrisen och adressera den trefaldiga 

orättvisan som klimatkrisen medför: begränsning, ansvar och sårbarhet.45 IPCC definierar 

 
 
37 Skillington 2017, s. 6. 
38 Jenkins, Kirsten, “Setting energy justice apart from the crowd: Lessons from environmental and climate 

justice.”. [Elektronisk version]. Energy Research & Social Science 39, 2018. Hämtad 2022-04-02, från 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629617304309, s. 117–121. 
39 Atapattu, 2008, s. 93. 
40 Geraldine, Terry, “No climate justice without gender justice: an overview of the issues.”. [Elektronisk 

version]. Gender & Development 17(1), 2009. Hämtad 2022-03-01, från https://www.jstor.org/stable/27809203, 

s. 5–18. 
41 Whyte, Kyle, Too late for indigenous climate justice: Ecological and relational tipping points. [Elektronisk 

version]. WIREs Climate Change, 11(1), 2019. Hämtad 2022-03-01, från 

https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/wcc.603, e603. 
42 Bulkeley, Harriet, Carnim, JoAnn, Castán Bronto, Vanessa, A.S. Edwards, Gareth, Fuller, Sarah, Climate 

justice and global cities: Mapping the emerging discourses. [Elektronisk version]. Global Environmental 

Change, 23(5), 2013. Hämtad 2022-04-03, från 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378013000952?via%3Dihub, s. 914–925. 
43 Arora-Jonsson, Seema, I Bhavani, Kum-Kum (red.), Climate futures: re-imagining global climate justice, Zed 

Books, London, 2019, s. 82. 
44 Atapattu, 2018, s. 93. 
45 Goodman, James, From Global Justice to Climate Justice? Justice Ecologism in an Era of Global 

Warming. [Elektronisk version]. New Political Science, 31(4), 2009. Hämtad 2022-04-01, från 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07393140903322570, s. 509. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629617304309
https://www.jstor.org/stable/27809203
https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/wcc.603
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959378013000952?via%3Dihub
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07393140903322570
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klimaträttvisa i sin senaste rapport som “[c]limate justice comprises justice that links 

development and human rights to achieve a rights-based approach to addressing climate 

change”46. Atapattu menar att klimaträttvisa är ett användbart ramverk för att adressera sårbara 

och marginaliserade i samhällen47, i och med att hennes huvudsakliga forskning belyser 

relationen mellan klimat och mänskliga rättigheter. Med hjälp av klimaträttvisa kan 

oproportionerlig inverkan på utsatta och marginaliserade samhällen utifrån påföljder av 

klimatförändringar belysas samt att erkänna behovet av att hjälpa dem med 

anpassningsåtgärder.48 Mary Robinson Foundation lyfter relationen mellan klimaträttvisa, 

mänskliga rättigheter och utveckling där de mest sårbara skyddas och bördor och lösningar för 

klimatförändringarna fördelas jämlikt mellan samhällen.49 Rättvisa öppnar även upp 

diskussionen om ansvar, det vill säga, vem gör vad, och till vems vinning?50 Kommande 

generationer nämns inte av ovanstående debattörer, något som Skillington menar är 

signifikativt för den akademiska debatten om klimaträttvisa. 

 

Skillington menar att klimatförändringarnas transnationella karaktär innebär ett delat ansvar 

både i termer av geografisk placering och generationer, globalt.51 Elisabeth G Gibbons 

argumenterar för att barn och unga ofta glöms bort vid klimatdebatter, trots att de kommer att 

drabbas hårdast av klimatförändringar och bidrar med innovativa lösningar för att begränsa 

utsläpp.52 Barnets rättigheter kopplat till klimat har dock stärkts sedan denna artikel.53 

Kommande generationer diskuteras av bland andra Nancy Fraser, som förespråkar ett all-

subjected-perspektiv av rättvisa, uttrycker ett behov av att utöka vem i rättvisedebatten till att 

även omfatta kommande generationer, eller som hon uttrycker det, ”[…] hypothetical peoples 

of the future”54. Även Duncan French beskriver relationen, men tydliggör vad det innebär för 

 
46 Climate Change2022 : Impacts, Adaptation and Vulnerability, (2022), Besökt 2022-05-01, s. 5. 
47 Atapattu, 2018, s. 7. 
48 ibid., s. 98. 
49 Position Paper: Human Rights and Climate Justice. (2014). Besökt 2022-02-12 på 

https://www.mrfcj.org/media/pdf/PositionPaperHumanRightsandClimate%20Change, s. 1. 
50 Klinsky, Sonja, Transitional Justice in the Climate Context? [Elektronisk version]. Diskuterande promemoria i 

Climate Strategies, 2015. Hämtad 2022-04-27, från https://climatestrategies.org/wp-

content/uploads/2015/11/CS-Transitional-Justice-in-the-Climate-Context-final.pdf, s. 1–11. 
51 Skillington 2017, s. 5. 
52 G Gibbons, Elisabeth, Climate Change, Childrens Rights, and the Pursuit of Intergenerational Climate Justice. 

[Elektronisk version]. Health and Human Rights Journal, 2014. Hämtad 2022-03-10, från 

https://www.hhrjournal.org/2014/07/climate-change-childrens-rights-and-the-pursuit-of-intergenerational-

climate-justice/. 
53 Se exempelvis The impacts of climate change on the rights of the child. (2017). Besökt 2022-05-22 på 

https://www.ohchr.org/en/climate-change/impacts-climate-change-rights-child.  
54 Fraser, Nancy, Scales of justice: reimagining political space in a globalizing world, Columbia University 

Press, New York, 2009, s. 31. 

https://www.mrfcj.org/media/pdf/PositionPaperHumanRightsandClimate%20Change
https://climatestrategies.org/wp-content/uploads/2015/11/CS-Transitional-Justice-in-the-Climate-Context-final.pdf
https://climatestrategies.org/wp-content/uploads/2015/11/CS-Transitional-Justice-in-the-Climate-Context-final.pdf
https://www.hhrjournal.org/2014/07/climate-change-childrens-rights-and-the-pursuit-of-intergenerational-climate-justice/
https://www.hhrjournal.org/2014/07/climate-change-childrens-rights-and-the-pursuit-of-intergenerational-climate-justice/
https://www.ohchr.org/en/climate-change/impacts-climate-change-rights-child
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dagens, kontra kommande generationer. ”The principle of equity is central to the attainment of 

sustainable development. It refers to both inter-generational equity (the right of future 

generations to enjoy a fair level of the common patrimony) and intra-generational equity (the 

right of peoples within the current generation of fair access to the current generation’s 

entitlement to the Earth’s natural resources)”55. Skillington beskriver relationen mellan dagens 

och kommande generationer som att dagens generation agerar medvetna om eventuella 

konsekvenser. “The quality of life enjoyed by descendants of present humanity depends on the 

latter’s choices and willingness to act responsibly on the basis of knowledge of the determining 

role they play in shaping the future of this planet.”56 Skillington menar i likhet med Fraser att 

rättvisa i kombination med problematiken med klimatförändringar, skulle kunna medföra fler 

rättvisesubjekt och även innefatta kommande generationer, vilket bidrar till en pluralism som 

hon menar saknas i befintliga rättighetsmodeller. Enligt Skillington har ekonomi och handel 

haft ett företräde över klimatregimen och Skillington anklagar den globala kapitalismen för att 

uttömma världens resurser, vilket kan leda till en diffus skiljelinje mellan nationell och 

internationell rätt.57 Skillington menar vidare att det finns en växande internationell rörelse58 

för att regeringar ska erkänna hur den ohållbara användningen av ”miljökapita” av dagens 

generation ska betraktas i termer av orättvisa gentemot kommande generationer och att 

framtidens invånare bör betraktas som legitima rättssubjekt59.  

 

Forskningsöversikten visar att klimaträttvisa inte har någon entydig definition, utan kan påvisa 

olika typer av orättvisa i skilda kontexter relaterade till klimatförändringar. Olika röster, eller 

subjekt inom klimaträttvisediskursen skapas då den inte begränsas av geografisk placering, 

genus, ekonomi, eller mellan generationer. Vidare visas hur kommande generationer uteslutits 

från politisk diskurs, som rättssubjekt. Forskningsöversikten pekar på behov av att 1) kritiskt 

analysera vilka som ges status som rättssubjekt i samtida miljöpolitisk diskurs 2) kritiskt 

analysera hur dessa subjekt artikuleras. Jag kommer att göra detta i fallet Sverige. 

 

 
55 French, Duncan, ‘Sustainable Development and the Instinctive Imperative of Justice in the Global Order’, 

2010, I French, Duncan, (ed.) Global Justice and Sustainable Development, The Netherlands: Martinus Nijhoff, 

2010, s. 6.   
56 Skillington, 2017, s. 22. 
57 ibid., s. 220. 
58 Se exempelvis Future justice. (n.d.). Besökt 2022-04-20 på https://www.worldfuturecouncil.org/future-justice/ 

och A Bill of Rights for Future Generations. (n.d.). Besökt 2022-04-20 på http://www.eurocbc.org/page721.html. 
59 Skillington, 2017, s. 6. 

https://www.worldfuturecouncil.org/future-justice/
http://www.eurocbc.org/page721.html
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2. Diskursanalys som teoretiskt ramverk och metodologi 

 
Ett diskursanalytiskt ramverk har valts för att förstå den mening som innefattas i svensk 

miljöpolitik. Diskursanalysen tillåter mig att studera materialet ingående, vilket gör att flera 

aspekter av den svenska miljöpolitiska diskursen bidrar till meningsskapandet. Hur begrepp, 

eller tecken som Laclau och Mouffe benämner dem, fylls med mening, hur tecken relaterar till 

varandra och vad som utesluts eller ses som en motsättning i diskursen utgör grunden för den 

diskursanalytiska ansatsen.60 För Laclau och Mouffe är meningsskapande essentiellt inom 

diskursanalysen vilket medför att deras analytiska ramverk för ekvivalenskedjor, kommer att 

kunna användas för att förstå meningen i svensk miljöpolitisk diskurs.61 

 

2.1 Diskurs 

Diskurs är ett begrepp som används brett för att förklara hur en talar om ett specifikt område 

inom ett samhälle, exempelvis den miljöpolitiska diskursen, men är inom forskningen ett 

systematiskt tillvägagångssätt för att studera och belysa språkliga strukturer i en kontext.62 

Epistemologiskt kan inte språket inom diskursteorin tolkas neutralt utan betraktas som en grund 

för verklighet och kunskap.63 Diskursens utformning styr hur människors världsbilder och 

identiteter förändras, där kunskap och sanning är ett resultat av en social kamp om tecknens 

definition. Laclau och Mouffes diskursteori används för att ”betona det faktum att varje social 

konfiguration är meningsfull”64 och att ”det diskursiva sammanfaller med objektens vara”65. 

Detta diskursiva sätt att framställa verkligheten formar och förändrar verklighetssyn och 

identiteters skapande och upprätthållande.66 Diskurser är inte statiska, utan upprätthålls och 

förändras genom konkreta situationer67 och har ett dynamiskt inslag eftersom regelsystemen i 

dem förändras68. Diskursen är både konstituerande och konstitueras. Det vill säga, att diskursen 

formas av människors agerande, både lingvistiskt och icke-lingvistiskt och samtidigt som 

diskursen, genom begränsningar, formar hur människor talar. Den diskursanalytiska tolkning 

 
60 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 379. 
61 ibid., s, 357. 
62 Howarth, David R., Diskurs, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007, s. 11. 
63 Bergström & Boréus, 2012, s. 28. 
64 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, Post-Marxism without apologies, 1987, I Howarth, David R., Diskurs, 1. 

uppl., Liber, Malmö, 2007, s. 11. 
65 ibid. 
66 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 

2000, s. 7–8, 33. 
67 ibid., s. 18. 
68 Bergström & Boréus, 2012, s. 358. 
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som Laclau och Mouffe förespråkar omfattar även ickespråkliga praktiker som en del av 

diskursanalysen, det vill säga att det inte finns någon ontologisk skillnad mellan ”de språkliga 

och de beteendemässiga aspekterna av en social praktik”69. Laclau och Mouffe har ett 

poststrukturalistiskt synsätt där tecken får mening av varandra. Laclaus position inom 

poststrukturalism, utgår från the logic of signs som lingvistisk nivå.70 Till skillnad från andra 

diskursteoretiker betonar Laclau och Mouffe motstridigheter i diskursen.71 Det vill säga, att det 

finns språkliga strukturer, men inom poststrukturalismen ses de som tillfälliga och kan också 

vara motsägelsefulla.  

 

Alla diskursteoretiker förhåller sig till Michel Foucaults definition ”en praktik som frambringar 

en viss typ av yttranden”72. Foucault menade bland annat att det inte finns en objektiv sanning, 

utan att sanningen är en diskursiv konstruktion. Inom diskursanalysen studeras hur vissa 

lingvistiska utsagor blir naturliga och tagna för sanning i en social kontext.73 Det vill säga när 

ett språkligt mönster kring ett ting eller fenomen blir etablerat och reproducerat i den 

utsträckningen att innebörden blir tagen för given. Diskurser kan således beskrivas som 

regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har 

rätt att uttala sig med auktoritet.74  

 

Inom diskursanalysen är studiens fokus således inte att etablera en faktisk sanning om hur 

verkligheten är beskaffad eller människors bakomliggande motiv, utan till hur språkliga 

handlingar leder till social praktik.75 Diskursens utformning skapar därmed ett ramverk för 

människors sociala handlingsutrymme och kan därmed sägas få sociala konsekvenser.76 På så 

sätt sammankopplas sociala konventioner till tecken77, det vill säga vad som anses vara socialt 

accepterat att uttrycka i ett sammanhang grundas i historiska och kulturella upprepningar.78  

 
69 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, Hegemony and Socialist Strategy, 1985, I Howarth, David R., Diskurs, 1. 

uppl., Liber, Malmö, 2007, s. 120. 
70 Laclau, Ernesto, Discourse, 1993, I Goodin, Robert E. & Pettit, Philip (red.), A companion to contemporary 

political philosophy, Blackwell, Oxford, 1993, s. 434–435. 
71 Bergström & Boréus, 2012, s. 364. 
72 Rosengren, Mats, 1993, I Foucault, Michel, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de 

France den 2 december 1970, Stehag, Stockholm, 1993, s. 57. 
73 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 12–13. 
74 Bergström & Boréus, 2012, s. 358. 
75 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28. 
76 ibid., s. 11–12. 
77 ibid., s. 16. 
78 ibid., s. 11. 
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Till skillnad från andra teoretiska perspektiv som antar att miljö är ett givet politiskt fält och att 

miljöpolitik används för att komma till rätta med problemet, används environmental 

governance till att undersöka utifrån ett nedifrån-och-upp-perspektiv vilket möjliggör att 

studera den diskursiva uppbyggnaden av miljö som ett politiskt problem.79 ”I en given politisk 

kontext fixeras mening genom att olika utsagor, eller termer, står i ett skapat logiskt 

utbytesförhållande med varandra”80. Miljö och natur kan enligt denna definition ses vara utan 

politisk meningsfullhet tills de formas inom diskursen. 81 Det vill säga, meningen som tillskrivs 

kan utformas på olika sätt.82 Frågan blir då hur miljö och natur produceras till ett politiskt 

problem. Foucault menar att den dominerande politiska diskursen i det givna sammanhanget 

avgör hur dessa frågor utformas och besvaras.83 Miljö och natur inte i sig är objekt som är öppna 

för politisk intervention. Beroende av på vilket sätt natur och miljö konstrueras inom politiken 

skapas sätt att inkludera miljö och natur som ett politiskt problem och därmed även specifika 

sätt att intervenera naturen.84 Delf Roethe problematiserar hur diskursen under 1980-talet 

konstruerade miljöproblem som politiska objekt och samtidigt skapat en specifik syn på 

miljöpolitik, vilket givit en riktning åt miljöpolitik som den är utformad idag.85 Roethe betonar 

att ett stort ansvar läggs på individen i liberala samhällen. Det var, i enlighet med liberal diskurs, 

individens som framställdes som lösningen på klimatproblemet: genom att välja och konsumera 

på ett hållbart vis skulle klimatet räddas.86 Miljöpolitiken möjliggörs och begränsas således av 

hur människor inom en given kontext, genom diskursiva praktiker, etablerar sanningar genom 

tankeramar, eller imaginaries. Begreppet environmental imaginaries är ett poststrukturalistiskt 

sätt att förstå politisk ekologi och myntades 1996 av Michael Watts och Richard Peet.87 Det kan 

förstås i termer av hur ett samhälle kollektivt konstruerar, förstår och talar om naturen.88 

Environmental imaginaries definieras som “place-specific social hierarchies of environmental 

 
79 Roethe, 2015, s. 113. 
80 Mörkenstam, Ulf, Om ”Lapparnes privilegier”: föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883–1997, 

(O-publicerad doktorsavhandling). Stockholms universitet, 1999, s. 59. 
81 Foucault, Michel, Senellart, Michel. & Davidson, Arnold Ira., Security, territory, population: lectures at the 

Collège de France, 1977-1978, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2007, s. 247–248.  
82 Howarth, 2007, s. 17. 
83 Foucault, Senellart & Davidson, 2007, s. 247–248.  
84 Rutherford, Stephanie, Green governmentality: insights and opportunities in the study of nature’s rule, 

Progress in Human Geography, 31(3), 2007. Hämtad 2022-04-11, från 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0309132507077080, s. 298. 
85 Roethe, 2015, s. 113. 
86 ibid., s. 116. 
87 Peet, Richard & Watts, Michael J. (red.), Liberation ecologies: environment, development, social movements, 

Routledge, London, 1996. 
88 McGregor, Andrew, Sustainable development and `warm fuzzy feelings': discourse and nature within 

Australian environmental imaginaries. [Elektronisk version]. Geoforum, 35(5), 2004. Hämtad 2022-05-01, från 

https://www.researchgate.net/publication/248433641_Sustainable_development_and_'warm_fuzzy_feelings'_Dis

course_and_nature_within_Australian_environmental_imaginaries, s. 593–606. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0309132507077080
https://www.researchgate.net/publication/248433641_Sustainable_development_and_'warm_fuzzy_feelings'_Discourse_and_nature_within_Australian_environmental_imaginaries
https://www.researchgate.net/publication/248433641_Sustainable_development_and_'warm_fuzzy_feelings'_Discourse_and_nature_within_Australian_environmental_imaginaries
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discourses that provide the languages, norms, metaphors and meanings for constructing and 

expressing nature”89.  

2.2 Metodologisk reflektion 

 
Göran Bergström och Kristina Boréus belyser att Laclau och Mouffes diskursanalys inte har en 

specifik metodinriktning och menar vidare att det således inte finns färdiga analysmallar för hur 

studiers metodologiska tillvägagångssätt ska konstrueras.90 De olika diskursanalytiska 

metoderna kan därav kombineras för att skapa en metodik designad för det enskilda fallet.  

För att belysa meningsskapandet, motstridigheter och hur rättvisa för kommande generationer 

inom svensk miljöpolitisk diskurs artikuleras kommer två diskursanalytiska praktiker/metoder 

att kombineras, Laclau och Mouffes ekvivalenskedjor och Mörkenstams problem – orsak – 

lösning. Svensk miljöpolitisk diskurs är komplex och omfattande vilket gör att jag kommer att 

använda mig av ett metodologiskt analysramverk som hjälper mig att strukturera och tydliggöra 

viktiga delar inom den svenska miljöpolitiska diskursen och göra den överblickbar för läsaren. 

Problem – orsak – lösning kommer utgöra det övergripande ramverket inom vilket 

artikuleringspraktiker och ekvivalenskedjor kommer att fastställas.

 

Metodologiskt kommer studien delvis att grundas i ett induktivt förhållningssätt gentemot det 

studerade materialet. Vad som avses med detta är att trots att generationsmålet kommer att 

utgöra huvudsakligt fokus för den diskursanalytiska studien, ger det induktiva förhållningssättet 

en öppenhet och flexibilitet som möjliggör att diskursen skapar det studerade innehållet och 

inte enbart brukas för att belysa mina redan förutfattande meningar eller det som vid första 

anblick verkar som noder inom den svenska miljöpolitiska diskursen. David Howarth diskuterar 

hur teoretiska antaganden skapar begränsningar för vad som kan inrymmas i det studerade 

objektet.91 Frågeställningarna revideras således något för att inrymma detta induktiva 

angreppsätt. 

 

Metodologiskt kommer studien övergripande använda Mörkenstams analysverktyg, vilken 

hämtar influenser av Laclau och Mouffe, Fairclough och Foucaults92 diskursanalys för att 

beskriva hur politikens diskursiva utformning har påverkan på hur subjekt framställs och 

 
89 McGregor, 2004, s. 595. 
90 Bergström & Boréus, 2012, s. 381. 
91 Howarth, 2007, s. 154. 
92 Bergström & Boréus, 2012, s. 387. 



 15 

etablerar ekvivalenskedjor eller analogikedjor som han benämner dem, för att beskriva 

diskursen.93 Mörkenstams försöker synliggöra problematiseringar inom diskursanalysen och 

har utformat analysverktyget problem – orsak – lösning. Analysverktyget är grundläggande och 

till synes enkelt utformat och syftar till att synliggöra, problematisera och producera nya 

tolkningar.94 Mörkenstam menar att målformuleringar inom politik ofta framställer ett 

problemområde, dess orsaker och hur det skulle kunna lösas.95 Mörkenstam visar även på att 

beroende på hur ett politiskt problem framställs och vinklas, rättfärdigas vissa handlingar. Å 

ena sidan ska problemen förklaras och tydliggöras för att erhålla mening och å andra sidan 

måste lösningarna legitimeras utifrån problemformuleringen.96 Hur ett problem formuleras 

bidrar även till en avgränsning inom politiken genom dominerande förklaringar.97 

 

Mörkenstams analysverktyg kommer att användas övergripande för att ge både en bakgrund till 

miljöpolitik som ett svenskt problem och bidra med en grund till artikulerandet av teckens 

position inom diskursen och Laclau och Mouffes ekvivalenskedjor. Genom att undersöka hur 

målformuleringarna kring svensk miljöpolitisk diskurs framställer problem – orsak – lösning 

kan en förståelse för hur de politiska lösningarna legitimeras och ge en grund till den svenska 

miljöpolitiska inriktningen och bidra till analysen av studiens frågeställningar. 

 

För att analysera diskursers uppbyggnad har Laclau och Mouffe tagit fram ett systematiskt 

analysverktyg där de beskriver olika sätt ett tecken, begrepp eller fenomen, kan tolkas utifrån 

dess diskursiva in/stabilitet. Forskaren kan utifrån dessa undersöka teckens stabilitet, men också 

relationen mellan olika sammankopplade tecken i en ekvivalenskedja. Nedan kommer de 

centrala begreppen/tecknen ur Laclau och Mouffes diskursteori beskrivas, vilka är uppdelade 

under fyra rubriceringar i enlighet med Bergström och Boréus kategorisering. Analysbegrepp 

användbara för att beskriva diskursers (1) innehåll, (2) innehåll med hänsyn till aktörers 

position, (3) uppkomst och stabilitet och (4) upplösning och instabilitet.98 Dessa kommer vara 

vägledande där tecken i den miljöpolitiska diskursen kommer identifieras och kartläggas i 

enlighet med denna definition. Benämningarna för dessa begrepp skiljer sig inom litteraturen, 

 
93 Bergström & Boréus, 2012, s. 387. 
94 Howarth, 2007, 318–320. 
95 Bergström & Boréus, 2012, s. 388. 
96 ibid. 
97 ibid. 
98 ibid., s. 373. 
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men jag kommer fortsättningsvis använda begreppen nedan. De begrepp som Laclau och 

Mouffe etablerat inom deras tolkning av diskursanalysen är skrivna kursivt.  

(1) Laclau och Mouffe beskriver diskursen som ett system av tecken vilket definieras som 

en term och dess innehåll, 99 där de får mening genom differentiering till andra tecken 

och ekvivalenskedjor. Tecknen kan således inte beskrivas utan den kontext som omger 

dem utan tillhör ett meningsbärande system. De ”tecken som det råder kamp om”100, det 

vill säga att det råder delade meningar om, benämns som element.101 ”Tecken som är 

särskilt öppna för olika betydelser”102 kallas flytande signifikant.103 Tecken som töms 

på meningsinnehåll betecknas som tom signifikant104 och kan även användas som 

målbild för att ena en grupp i en specifik politisk fråga.105 

(2) Aktörernas, eller människors, positioner inom diskursen är diskursivt skapade. Å ena 

sidan finns subjektspositioner, vilka är de positioner som människor i vardagligt tal 

identifierar sig med såsom kön eller yrkesprofession.106 Dessa är diskursivt skapade 

positioner. Å andra sidan finns identitet som benämner ”subjektspositionen som det 

instabila jaget försöker identifiera sig med”107. 

(3) Diskursen konstrueras genom diskursiv kamp, där mening och identitet fastställs. Den 

sociala världen ses som obeslutsam och diskursen blir därför artikulerad och skapad av 

en serie av beslut. För att benämna teckens uppkomst och stabilitet finns flertalet 

begrepp. Moment är ett tecken som har en definierad betydelse, det vill säga, ett ”tecken 

vars betydelse det inte råder kamp om”108. Artikulation syftar till ”processen där olika 

tecken sammanfogas till en diskurs”109, det vill säga att genom artikulering definieras 

innehållet i diskursen. ”Sättet som vissa tecken är kopplade till varandra”110 benämns 

som en ekvivalenskedja. I kedjan kan tecken både relateras till andra tecken i positivt, 

liknande egenskaper, eller negativt, motsatta egenskaper.111 Syftet med 

ekvivalenskedjan är att ha möjlighet att uttala sig om gränsdragningar mellan diskurser 

 
99 Bergström & Boréus, 2012, s. 373. 
100 ibid. 
101 ibid. 
102 ibid. 
103 ibid. 
104 ibid., s. 365. 
105 ibid., s. 366. 
106 ibid., s. 373. 
107 ibid. 
108 ibid. 
109 ibid. 
110 ibid. 
111 ibid., s. 366–367. 
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där vissa politiska handlingar inkluderas och andra utesluts.112 Bergström och Boréus 

menar att ekvivalenskedjor kan användas både för att beskriva identitetskonstruktion 

och påvisa en sammanhängande diskurs.113 Nod är ett specifikt tecken som ”fungerar 

som nav i en diskurs”114. Hegemoni kan beskrivas som en icke-utmanad diskurs.115 

Hegemoni är det närmaste ett tecken eller identitet kommer stabilitet då positioneringen 

tecknet har artikuleras och upprätthålls av diskursen. Diskursen kan begränsas av det 

som kan beskrivas som ”de andra”.116 

(4) Diskursers upplösning och instabilitet utgörs dels av antagonism som skildrar den 

konstituerade utsidan, eller den symboliska andra, inom en diskurs. De andra finns 

utanför diskursen, vilket gör att identiteter och meningar som artikuleras i 

ekvivalenskedjor, exkluderas. Dessa exkluderade element både definierar och hotar det 

diskursiva systemet. Detta är också anledningen till att en diskurs aldrig är fullkomligt 

etablerad.117 Då externa faktorer skapar en djupgående förändring i diskursers villkor 

kallas det Rubbning (dislocation). 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
112 Bergström & Boréus, 2012, s. 389. 
113 ibid., s. 411. 
114 ibid., s. 373. 
115 ibid. 
116 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, Hegemonin och den socialistiska strategin, Glänta, Göteborg, 2008, s. 

157, 195. 
117 Howarth, David R. & Torfing, Jacob (red.), Discourse theory in European politics: identity, policy and 

governance, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2005, s. 14–17. 
118 Bergström & Boréus, 2012, s. 373. 
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3. Empiriskt material 

 

Detta avsnitt presenterar det empiriska materialet som kommer studeras: prop. 1997/98:145 

Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige, prop. 2009/10:155 Svenska miljömål – 

för ett effektivare miljöarbete och prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 

Först presenteras tonvikten av materialets betydelse för studiens utfall, för att sedan kortfattat 

presentera de tre propositionerna och varför de har mening för studien. Vidare i studien kommer 

propositionerna benämnas prop. 1997/98:145, prop. 2009/10:155 och prop. 2016/17:146 med 

syfte att underlätta läsarens förståelse för årtalet propositionerna skrevs. 

 

Gemensamt för alla diskursanalytiska studier är den noggranna genomgången av materialet då 

språkets betydelse är centralt inom diskursanalysen.119 Val av material är således essentiellt 

inom diskursanalysen och kan även utgöra en sårbarhet för metodvalet. Konsekvensen av att 

ogenomtänkt välja sitt material blir ofrånkomligt att analysen inte speglar diskursen i dess 

helhet och att viktiga perspektiv inte blir synliggjorda.120 Min intention är därav att tydliggöra 

vad jag avser att studera med den valda empirin och val 

 

Vad jag eftersökte i val av empiriskt material var policydokument som har stark position inom 

diskursen och som kan användas för att skapa trovärdighet för att artikulera den svenska 

miljöpolitiska diskursen utifrån ett generationsperspektiv. Hierarkiskt i svensk lagstiftning 

föregås lag av ett förslag, det vill säga en proposition till riksdagen efter en utredning. 

Propositioner räknas därmed som förarbeten i Sverige och kan hjälpa till att tolka meningen i 

en lagtext. Då diskursanalysen syftar till att tolka, bistår propositionerna till förståelsen av 

formuleringarna i generationsmålet. Formuleringar av generationsmålet i propositionerna går 

att återfinna i lagtext121, vilket etablerar generationsperspektivet som auktoritärt inom den 

svenska miljöpolitiska diskursen. Bergström och Boréus beskriver intertextualitet som att 

formuleringar och direktiv kvarstår över tid och hur texter relateras till varandra.122 

Propositionerna som valts som material i denna studie kan utifrån att de är återgivna i flera 

svenska lagar, sägas ha hög intertextualitet. De tre propositioner som utgör materialet utgör ett 

 
119 Bergström & Boréus, 2012, s. 411. 
120 ibid., s. 407. 
121 Se exempelvis SFS 1974:152., 1 kap. 2§ 3 st, SFS 1998:808. Miljöbalk, 1 kap. 1 § och SFS 2017:720. 

Klimatlag, 2 § 2 st.   
122 Bergström & Boréus, 2012, s. 376. 
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tidsperspektiv från 1997–2016. Propositionerna är valda för att de tre utgör nya formuleringar 

av generationsmålet eller en förändrad inriktning i Sveriges miljöpolitik.  

 

3.1 Prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige  
Skälet till att en så tidigt författad proposition utgör en del materialet är att Sverige genom denna 

skapade en enhetligt formulerad miljöpolitik i Sverige. I prop. 1997/98:145 omformulerades 

svensk miljöpolitik. Tidigare svenska miljömål hade kritiserats för att vara osystematiskt 

författade och svåröverblickbara med diffusa formuleringar som försvårade uppföljning. 

Naturvårdsverket uppskattade att antalet miljömål mellan år 1988 och 1990 var 170 stycken.123 

Denna proposition skapade en gemensam inriktning för miljöpolitiken med 15124 miljömål som 

benämns som generationsmålet då ”[r]egeringens övergripande mål för det miljöpolitiska 

arbetet är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i 

Sverige är lösta”125. Sveriges formulering av prop. 1997/98:145 kan utgöra en grund för 

kommande miljöpolitik och förväntningar på miljöpolitiken. Generationsmålets målår har ännu 

inte passerat, ”till omkring år 2020–2025”126, vilket gör att formuleringarna i propositionen, 

trots att propositionen presenterades 1999, kan ses aktuell då den relateras till, samt att det finns 

intertextualitet till senare generationsmål. 

 

3.2 Prop. 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete  
Generationsmålet formulerades om i två avseenden i och med prop. 2009/10:155: att Sveriges 

miljöproblem inte får lösas nationellt på bekostnad av miljöförstöring utomlands och ett 

konsumtionsperspektiv. Det uttrycks även att den tidigare propositionen, prop. 1997/98:145, 

var för vagt utformad för att utgöra en målstyrning vilket gjorde att flera preciseringar 

genomfördes. Propositionen såldes in som att det nu var ”[…]tio år sedan miljömålssystemet 

infördes. Vi har gjort en översyn för att finna möjliga effektiviseringar och förenklingar i 

systemet och få en ökad samhällsekonomisk effektivitet. Vi presenterar nu ett modernare och 

effektivare miljömålssystem […] för att inom en generation lösa de stora miljöproblemen i 

Sverige och skapa en hållbar samhällsutveckling”127.  

 
123 Prop. 1997/98:145, s. 37. 
124 Ett ytterligare mål, Ett rikt växt och djurliv, tillkom år 2005, varför miljömålen benämns som 16 stycken i 

resterande text. 
125 Prop. 1997/98:145, s. 1. 
126 ibid., s. 19. 
127 Proposition 2009/10:155. För ett effektivare miljöarbete, s. 11. 
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I studien kommer prop. 2009/10:155 relateras till prop. 1997/98:145 för att urskilja förändringar 

i svensk miljöpolitisk diskurs, och hur Sveriges generationsmål artikuleras som problem, orsak 

och lösning och de ekvivalenskedjor som finns inom diskurserna. 

3.3 Prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige  

Roethe pekar mot att det skett en ”klimatifiering” av miljödebatten, det vill säga att det 

huvudsakliga fokuset globalt är koldioxidminskning.128 Liknande positionering inom Sveriges 

miljöpolitiska debatt kan ses genom en förflyttning till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 

som presenteras genom prop. 2016/17:146. ”De globala klimatförändringarna är vår tids 

ödesfråga och en av regeringens högst prioriterade frågor”129. Vad detta medför är att 

miljöpolitiken tydligare ses ur ett klimatpolitiskt perspektiv istället för miljöperspektiv. ”Delar 

av det klimatpolitiska ramverket lagregleras genom att det införs en ny klimatlag”130. Det 

klimatpolitiska ramverket som propositionen föreslår resulterar ur vetskapen om att ”De globala 

utsläppen av växthusgaser har ökat med 90 procent sedan 1970”131 och att ”Dagens 

utsläppsnivåer är fortfarande långtifrån hållbara”132. Prop. 2016/17:146 menar vidare att ”Om 

utsläppen av växthusgaser fortsätter i nuvarande omfattning ökar risken för allvarliga, 

genomgripande och oåterkalleliga effekter för människor och ekosystem”133  

Prop. 2016/17:146 visar på en förändring i den svenska miljöpolitiska diskursen mot 

klimatpolitik och lyfter klimat som ett prioriterat område inom svensk politik. 

Klimatomställningen sker efter nya måldirektiv till år 2045,134 vilket gör att det inte direkt 

sammankopplas med generationsmålet, men har relevans för studien då det tydligare visar en 

samtida syn på svensk miljöpolitisk diskurs. Trots en förändring/förflyttning i Sveriges 

miljöpolitiska diskurs kvarstår generationsmålet som mål i prop. 2016/17:146 vilket bidrar till 

att generationsmålet fortfarande kan ses gällande och ha legitimitet som övergripande 

målsättning för miljöpolitiken i Sverige, trots att det kompletteras med ytterligare mål inom 

klimatomställning.  

 

 
128 Roethe, 2015, s. 114. 
129 Prop. 2016/17:146, s. 8. 
130 ibid., s. 1. 
131 ibid., s. 13. 
132 ibid. 
133 ibid., s. 8. 
134 ibid., s. 1. 
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3.4 Avgränsning 
De tre studerade propositionerna som utgör materialet i studien är omfattande, vilket medför att 

studien inte kan ta alla aspekter av propositionerna i beaktning då diskursanalysen genomförs. 

Den svenska miljöpolitiska diskursen kommer således sorteras utifrån relevans för 

frågeställningarna och identifiera noder inom svensk miljöpolitisk diskurs som är av specifik 

relevans för att förstå den svenska miljöpolitiska diskursen. Studien kommer även avgränsas 

till att inte inkludera ”röster” i form av intervjuer eller uttalanden, då frågor uppstår om detta 

kan ses representativt för den svensk miljöpolitiska diskursen jag ämnar studera. Studien har 

inte som avsikt att studera miljökvalitetsmålen inom generationsmålet. Anledningen till detta 

är att de omfattar mer miljötekniska åtgärder, vilka i sig har avgörande betydelse för att uppnå 

generationsmålet, men som inte fångar inställningen och meningen i generationsmålet och 

således inte omfattas av frågeställningarna. Dock, i och med att Sverige inom generationsmålet 

presenterar de 16 miljökvalitetsmålen som den enda vägen att nå generationsmålet kommer de 

indirekt att vara en del av analysen, även om miljökvalitetsmålen i denna studie presenteras 

som en helhet. Svensk miljöpolitisk diskurs kan inte ses i ett vakuum utan formas även genom 

internationella interaktioner och av globala influenser. Det finns etablerade internationella 

instrument, men med hänvisning till frågeställningarnas utformning kommer de enbart refereras 

till om de är av relevans för den svenska miljöpolitiska diskursen uttryckt i propositionerna. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet  

Med god validitet avses avsaknad av systematiska mätfel.135 Inom diskursanalysen menar 

Bergström och Boréus att validitet måste bedömas i det enskilda fallet.136 För att uppnå god 

validitet i denna diskursanalys förhåller jag mig i studien till ett analysverktyg av Mörkenstam 

och systematiserar tecknen inom diskursen genom Laclau och Mouffes begreppsdefinition. 

Frågeställningarna är även uppdelade med tydliga delfrågor som avses besvaras med 

transparens i analysen för att kunna avgöra huruvida det finns god validitet i studien.  

God reliabilitet innebär att den använda mätmetoden alltid ger samma resultat.137 Den 

konstruktivistiska tolkande ansatsen i studien kan ses problematisk då min tolkning av 

diskursen kan skilja sig från andras tolkningar av samma diskurs. Därav kommer jag att vara 

noggrann vid förklaringar av resultat och i hög mån grunda mina tolkningar och antaganden på 

 
135 Teorell, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 

Stockholm, 2007, s. 59. 
136 Bergström & Boréus, 2012, s. 406. 
137 Teorell & Svensson, 2007, s. 59. 
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citat hämtade ur texten vilket ökar studiens reliabilitet.138 Min avsikt är således att läsaren får 

möjlighet att följa min tankegång till de presenterade ekvivalenskedjorna i studien. Bergström 

och Boréus menar att genom att tydligt redogöra för tillvägagångssättet i undersökningen ökar 

reliabiliteten och möjligheten för andra att reproducera studien, med samma resultat.139  

Intersubjektivitet avser att tillvägagångssätt, empiriskt material, avgränsningar och val i studien 

motiveras för läsaren.140 I denna studie menas hög intersubjektivitet, att de metodologiska val 

som gjorts, motiveras, och därav skapar förståelse för läsaren om varför valen genomförts. 

Intersubjektiviteten inom diskursanalys, menar Bergström och Boréus är problematisk. I 

relation till exempelvis idéanalysens strikta idealtyper kan diskursanalysens fördel att kunna ha 

en vidare syn på utformningen av analysverktygen, vara något som skulle kunna ha negativ 

inverkan på intersubjektiviteten.141 Återigen är mitt tillvägagångssätt att närma mig 

intersubjektivitet att motivera tolkningarna. Den konstruktivistiska utgångspunkten i 

diskursanalysen medför inte att kraven på intersubjektivitet och reliabilitet, noggrannhet, släpps 

för att det studerade fenomenet kan betraktas som intersubjektivt.142 Således krävs hög 

transparens i metod, material och analys för att skapa tillit i den genomförda studien och kunna 

reproduceras. 143 

 

 

 

 

 

 

 

 
138 Bergström & Boréus, 2012, s. 406. 
139 ibid., s. 59. 
140 Teorell & Svensson, 2007, s. 54–55. 
141 Bergström & Boréus, 2012, s. 405. 
142 ibid., s. 406. 
143 Teorell & Svensson, 2007, s. 59. 
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4. Empiri och analys  

Empiri och analysavsnittet ger både övergripande förståelse och insikt i specifika diskursiva 

framställningar inom svensk miljöpolitisk diskurs. För att göra detta samt belysa 

nästa/kommande generationers position inom diskursen ämnar avsnittet att tydligt rama in den 

svenska miljöpolitiska diskursen under rubriceringarna problem, orsak och lösning, likt 

Mörkenstams ovan beskrivna analysverktyg. Först kommer en diskursiv analys av 

generationsmålet att göras. Förståelsen för generationsmålets formulering och hur svensk 

miljöpolitisk diskurs har formats kring denna målsättning är av stor vikt då formuleringen av 

politiska mål ger upphov till givna lösningar för politiken i praktiken. Hur målsättningar 

formuleras inom politiken skapar därmed givna lösningar och utestänger konkurrerande dito.144 

I detta fall medför det att tecknen som väljs i propositionerna definierar innehållet och blir 

vägledande för Sveriges miljöpolitiska arbete. På samma gång begränsas handlingsutrymmet 

genom att det som utesluts ur propositionerna således inte blir möjligt att arbeta med. För 

problem, orsak respektive lösning kommer jag att rekonstruera diskursens ekvivalenskedjor, 

med vilka tecken kopplas problemet, orsaken, respektive lösningen samman. En 

sammanhängande ekvivalenskedja för den svenska miljöpolitiska diskursen kommer att avsluta 

analysavsnittet. Presentationen av propositionerna kommer inte att vara kronologiskt ordnad, 

utan kommer istället att presenteras tematiskt för att bidra till läsarens förståelse för formandet 

av Sveriges miljöpolitiska diskurs.  

4.1 Problem – orsak – lösning 

 4.1.1 Generationsmålet 

Nationellt har Sverige en tydlig målsättning för miljöpolitiken, ”[d]et övergripande målet för 

miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i 

Sverige är lösta. Detta bör ske utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser”145. Den sista meningen i citatet tillades i prop. 2009/10:155. Sverige har även 

etablerade styrmedel i miljöbalken146, och konkretiseras genom 16 miljökvalitetsmål med 

tillhörande etappmål samt uppföljning. ”Miljömålssystemets syfte är att ge ett strukturerat 

miljöarbete och en systematisk uppföljning av miljöpolitiken. Den regelbundna uppföljningen 

av miljökvalitetsmålen och tillståndet i miljön ger grunden för ett strategiskt åtgärdsarbete”147. 

 
144 Bergström & Boréus, 2012, s. 407. 
145 Prop. 2009/10:155, s. 11. 
146 ibid. 
147 Prop. 2009/10:155, s. 11. 
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Formuleringen av Sveriges generationsmål behöver en redogörelse för vad som avses. Nästa 

generation är en tidsbestämning. I propositionerna definieras en generations tidsbestämning 

som ”Målet att lösa de stora miljöfrågorna inom en generation, dvs. till omkring år 2020–

2025”148 i prop. 1997/98:145, och ”Utredningen föreslår att tidsperioden en generation fastställs 

sträcka sig till 2025”149 i prop. 2009/10:155. I prop. 2009/10:155 menas att utformningen av 

prop. 1997/98:145 pekar på en otydlighet när målet ska vara uppnått i och med användningen 

av det opreciserade tecknet omkring, vilket är öppet för tolkning och där begreppets diffusa 

karaktär vidgas ytterligare genom att tidsintervallet för att uppnå målet är fem år, det vill säga 

mellan 2020 – 2025.150 I prop. 2009/10:155 kan en tolkning av formuleringen ses att omkring 

tolkats snävt då det uppstått ett behov att flytta fram en generation till år 2025. ”Det stora 

flertalet remissinstanser tillstyrker att tidsperioden för en generation flyttas från 2020 till 2025 

(med 1999 som basår)”151. Detta till trots att år 2025 ryms i prop. 1997/98:145 används 

begreppet att flytta vilket indikerar att miljökvalitetsmålen och således även generationsmålet 

har implementerats för att nås ”målåret 2020, som varit praxis i arbetet”152 fram till 

omformuleringen i prop. 2009/10:155.  

Den utsatta tiden för generationsmålet har således tre år kvar, vilket i relation till målets 

omfattning och utmaningar är kort tid att verkställa. Dock har propositionerna förbehåll där de 

tydliggör att vissa mål inte kommer nås inom en generation. De uttrycker att genomförda 

samhällsförändringar inte överensstämmer med jordens och i detta fall Sveriges anpassningstid 

för att stabilisera miljön, vilket exempelvis tydliggörs genom uttryck som ”För att nå den 

miljökvalitet som miljökvalitetsmålen anger krävs för flertalet mål längre tid än en generation, 

oavsett om kraftfulla åtgärder vidtas, eftersom återhämtningstiden i naturen är lång”153.  

Detta leder till Sveriges generationsmåls andra formulering där de stora miljöproblemen är 

lösta. Då generationsmålet grundas på 16 miljökvalitetsmål bör de stora miljöproblemen 

referera till dessa 16 mål och dess etappmål. Lösta, är ett intressant tecken att använda i 

avseendet i och med att det är ett definitivt begrepp. Vad jag menar med detta är att löst, bör 

ses som ett moment och definieras i likhet med färdigt och klart, och i motsats till olöst och 

ofärdigt. Genom att bruka termen lösa, visar Sverige både internt och externt att de besitter 

 
148 Prop. 1997/98:145, s. 19. 
149 Prop. 2009/10:155, s. 28. 
150 ibid., s. 31. 
151 ibid., s. 29. 
152 ibid., s. 30. 
153 ibid. 
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lösningen, eller i alla fall att Sverige kommer att klara sina uppsatta mål. Den svenska diskursen 

hade kunnat förhålla sig till generationsmålet med tecken som att minska dess effekter, anpassa 

sig, eller att hantera det. Detta hade medfört att Sverige uppmärksammar problematiken och att 

Sverige kommer att arbeta för att förminska påföljder av miljöförändringar. Ett annat sätt att 

uttrycka sig går att läsa i regeringsformen 1 kap. 2 § ”att främja en hållbar utveckling som leder 

till en god miljö för nuvarande och kommande generationer” 154 där tecknet främja används. 

Främja har en mer diffus betydelse, då det inte på samma sätt är mätbart som exempelvis att 

lösa, men ger också större utrymme för staten att uppnå sitt mål.  

I prop. 2009/10:155 görs ett tillägg i målformuleringen att ”Detta bör ske utan att orsaka ökade 

miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”155. Denna formulering utökar Sveriges 

ambition inom miljö och klimat och visar även på ett ansvar gentemot medmänniskor och natur 

internationellt. Det vill säga, att Sverige inte kan bli framgångsrikt ur miljösynpunkt genom att 

överföra exempelvis utsläpp till andra länder, utan att Sveriges inomstatliga miljöproblematik 

ska lösas i Sverige och att Sveriges affärer inte får orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 

internationellt. Formuleringen utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem har en god 

intention, men i och med Sveriges handel internationellt är det på ett sätt ofrånkomligt att 

Sverige genom produktion i andra länder och transport inte påverkar miljön och hälsan i andra 

stater. Det föreligger även svårighet att mäta Sveriges påverkansgrad på miljö och hälsa 

internationellt då flera variabler ofta är bidragande faktorer till miljö- och hälsoproblem, vilket 

medför att uppföljning av detta tillägg i Sveriges miljömål är komplext. 

Eventuellt den största begränsningen som går att skönja inom svensk miljöpolitisk diskurs 

utgörs av ordvalet lösa i prop. 1997/98:145. Att inte uppfylla denna formulering skulle då kunna 

betraktas som att vara en degradering i ambition eller ett misslyckande. Att använda tecknet 

lösa kan både tolkas som naivt utformat i förhållande till de omfattande problem som miljö och 

klimat medför, och modigt, då vetskapen om miljöproblemens transnationella karaktär 

försvårar genomförandet av svensk miljöpolitik. I prop. 1997/98:145 framställs enbart en 

möjlig väg, de 16 miljökvalitetsmålen, för att nå generationsmålet. Även om det krävs många 

åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen och därmed även generationsmålet, är vägen framåt 

utstakad. 

 
154 Prop. 2016/17:146, s. 51–52. 
155 Prop. 2009/10:155, s. 11. 
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4.2. Problem 

 
Problemställningen för svensk miljöpolitisk diskurs kommer att analysera noderna enad, 

Sveriges ambition internationellt och kommande generationers position inom diskursen och 

som subjektsposition, hållbarhet samt de två uteslutna tecknena rättvisa och kris. Dessa 

kommer sedan sammankopplas med samhörande tecken. Problemen i hur svensk miljöpolitisk 

diskurs är utformad framträder tydligare i skenet av att den satta tidsramen för generationsmålet 

går mot sitt slut (2025) samt att den övergripande målbilden i generationsmålet visade sig vara 

svårare att uppnå än beräknat, liksom exempelvis Naturvårdsverkets rapport, nämnd i 

inledningen, indikerar där 15 av 16 miljökvalitetmål inte beräknas uppnås.156   

 

4.2.1 Det enade Sverige 

Sveriges nationella strategi för miljöpolitiken framställs som tydlig där svenska samhället är 

enat på flera nivåer för de åtgärder som krävs. ”Miljömålssystemet har ett starkt stöd i samhället. 

Samstämmigheten är stor om att systemet ger en gemensam målbild för miljöarbetet. 

Miljökvalitetsmålen är väletablerade och har stor acceptans i det nationella, regionala och 

lokala miljöarbetet”157. Tecken som stor, starkt och väletablerad i relation till samstämmighet, 

gemensam, acceptans och målbild bidrar till att den svenska miljöpolitiska diskursen 

porträtteras i positiva ordalag. Inom svensk miljöpolitisk diskurs används tecken som tydlig, 

rätt och drivkraft vilket också konnoterar till den väg som Sverige i sin utformning av den 

miljöpolitiska diskursen har valt. ”Vi måste ha tydliga framtidsbilder för vart vi vill nå och vi 

måste göra de rätta vägvalen för att nå dit. Miljöpolitiken måste i allt högre grad utformas som 

en drivkraft för den fortsatta samhällsutvecklingen för att lösa dagens stora miljöproblemen och 

för att förhindra att nya problem uppstår framöver”158. Detta synsätt bidrar till bilden av att 

Sverige har goda förutsättningar att lyckas med målsättningen de satt upp. Sveriges alla aktörer 

är avgörande för genomförandet av svensk miljöpolitik vilket medför att ”[e]tt brett deltagande 

från kommuner, näringsliv, organisationer och andra aktörer i regionen skall eftersträvas”159. 

Enigheten i svensk miljöpolitisk diskurs tydliggörs ytterligare i prop. 2016/17:146. 

”Miljömålsberedningen har lämnat ett flertal förslag om inriktningen av den svenska 

klimatpolitiken, med bred parlamentarisk enighet”160. Propositionerna uttrycker även att svensk 

enighet är av vikt för alla aktörer som är delaktiga i omställningsarbetet. ”För att Sverige ska 

 
156 Miljömålen 2021. (2021). s. 12. 
157 Prop. 2009/10:155, s. 11. 
158 Prop. 1997/98:145, s. 29. 
159 Prop. 1997/98:145, s. 155. 
160 Prop. 2016/17:146, s. 24. 
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kunna fortsätta gå före i omställningen behövs en långsiktig och stabil klimatpolitik som är brett 

förankrad över partigränser och riksdagsperioder”161. Genom att formulera en så homogen bild 

av det svenska samhället inom den svenska miljöpolitiska diskursen tillåts inte motsättningar 

och subjektspositioner och eventuella målkonflikter mellan grupper förminskas. Som exempel 

förminskas samer som subjekt inom den svenska miljöpolitiska diskursen och deras strävan 

efter klimaträttvisa gentemot svenska staten vilket nämndes i forskningsöversikten.162  

 

4.2.2 Det internationella anseendet 

Sverige tydliggör sin internationella positionering inom den miljöpolitiska diskursen genom att 

porträttera sig som drivande och initiativtagare. ”På svenskt initiativ engagerade sig OECD i 

försurningsfrågan. Sedan dess har vi medverkat i en kraftfull utveckling av det internationella 

miljösamarbetet som pågår löpande i ett stort antal olika internationella organ och 

konventioner”163. För Sverige som aktör kan det ses av stor vikt vilket anseende Sverige har 

inom miljöpolitiken globalt, då resultaten av Sveriges påverkansarbete internationellt även 

skapar bättre förutsättningar för Sverige att nå sina miljökvalitetsmål. ”För samtliga föreslagna 

mål är ett framgångsrikt svenskt internationellt miljöarbete av avgörande betydelse”164. 

Tonaliteten för att beskriva Sveriges roll internationellt överensstämmer med den som 

artikulerades i generationsmålet ”Ambitionen är att Sverige ska vara ledande i arbetet med att 

nå en hållbar utveckling både vad gäller det vi gör här hemma och internationellt”165. I prop. 

1997/98:145 tydliggörs det även i andra meningen “Sverige skall vidare internationellt vara en 

pådrivande kraft och ett föregångsland för ekologiskt hållbar utveckling”166. De förstärkande 

tecken som används, liksom ledande och pådrivande betonar hur svensk miljöpolitisk diskurs 

bör tolkas. Detta ses även i ”Miljömålssystemet med det strukturerade arbetssättet har även fått 

stor uppmärksamhet utanför Sverige”167 där svensk miljöpolitisk diskurs stärker sin egen 

position genom att spegla sig i andras uppfattning. Detta är dock en diskursiv artikulering av 

Sveriges position och mening inom internationell miljödiskurs. Vidare pekar ordval som 

kraftfullt svenskt agerande på Sveriges internationella ambition. ”För att uppnå det 

övergripande målet krävs också ett kraftfullt svenskt internationellt agerande för att påverka 

miljöutvecklingen på global och regional nivå. Det globala miljösamarbetet måste bli mera 

 
161 ibid. 
162 Arora-Jonsson, 2019, s. 82. 
163 Prop. 1997/98:145, s. 26. 
164 ibid., s. 323. 
165 Prop. 2009/10:155, s. 11. 
166 Prop. 1997/98:145, s. 1.  
167 Prop. 2009/10:155, s. 11. 
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handlingsinriktat. Miljöfrågorna behöver få en framträdande roll och en målmedveten strävan 

är att miljöaspekten integreras i frågor som rör handel, bistånd och tekniköverföring”168. 

Samtidigt som miljöfrågorna ska ges mera utrymme blir det ekonomiska perspektivet 

synliggjort genom tecken såsom handlingsinriktat, handel, bistånd och tekniköverföring samt 

att miljöaspekten målmedvetet ska integreras i ovanstående områden. 

Den svenska framställningen av det internationella perspektivet kan tolkas som ett ytterligare 

sätt att ena Sverige till att uppleva den svenska miljödiskursen som enhetlig och 

eftersträvansvärd. Det internationella perspektivet kan också förstås som med i diskursen för 

att legitimera den i Sverige. Valet av tecken inom propositionen bidrar således till ett vi och 

dem, där vi, Sverige, har lösningar på problematiken och behöver överföra den kunskapen och 

viljan till dem, de andra.  

4.2.3 Kommande/nästa generation 

Kommande/nästa generation har en central position inom miljödiskursen i prop. 1997/98:145 

och prop. 2009/10:155 i och med att själva målformuleringen har nästa generation som markör 

för när målet ska vara uppnått. Prop. 1997/98:145 och prop. 2009/10:155 tydliggör att det är 

för nästa generation som samhällsomställningen genomförs. Utifrån den tidigare forskningen 

som pekade mot att kommande generationer osynliggörs i debatten, frångår Sverige normen 

och gör istället kommande generationer till ett fokusområde. I prop. 2016/17:146 har inte 

kommande/nästa generation samma tydliga position då en fokusförflyttning till 

klimatomställning skett med nya mål och målår. Dock relateras även detta mål till kommande 

generationer genom ”Det klimatpolitiska arbetet ska också bidra till att skydda ekosystemen 

samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring. Arbetet ska 

inriktas mot att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser”169.  

 

Det är komplext att beskriva kommande generationer som subjektsposition. Dels innefattar det 

personer som ännu inte är födda vilket gör att egenskaper och ambitioner är svåra att förutspå. 

Identiteter kan inte söka identifiering med subjektspositionen då den är abstrakt i sin utformning 

då kommande generationer är en position som upphör vid födseln. I propositionerna framgår 

inte vilken mening nästa/kommande generationer ges utöver att det är för dem de 16 miljömålen 

ska lösas. I svensk miljöpolitisk diskurs framställs nästa/kommande generationer i två 

bemärkelser. Å ena sidan ges kommande generationer mening såsom den vore en 

 
168 ibid., s. 20. 
169 Prop. 2016/17:146, s. 47. 
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subjektsposition genom att det är för dem Sverige ska genomföra en samhällsförändring och 

klara miljömålen i Sveriges generationsmål, porträtterade i de tre propositionerna. Sverige i 

form av dagens generation skapar ett åtagande gentemot kommande generationer genom 

miljömålets diskursiva formulering. Genom detta förkroppsligas nästa generation trots att ingen 

vetskap om nästa/kommande generation finns. Å andra sidan kan generationsmålet betraktas 

som en omskrivning för en tidsangivelse. Det vill säga att ange ”till nästa generation” istället 

för att skriva ”till omkring år 2020–2025”170 i prop. 1997/98:145 eller 2025 i prop. 2009/10:155.  

 

Det finns svenska lagar som stiftats i enlighet med propositionerna, vilket innebär att 

kommande generationer skulle kunna betraktas som rättssubjekt. Men liksom kommer ses 

nedan beror kommande generationers rättsliga ställning av hur kommande generationer 

positioneras inom diskursen. Då propositioner kan ses som förarbeten och, lex posterior ses 

gällande, det vill säga att senare skriva författningar är  gällande över tidigare, borde kommande 

generation tolkas i likhet med prop. 2009/10:155 och att kommande generationer således 

omfattas av förutsättningar för miljökvalitetsmålen ska nås och inte de facto 

miljökvalitetsmålen. Kommande generationer kan då i enlighet med tolkningen i prop. 

2009/10:155 enbart förvänta sig att förutsättningarna för miljökvalitetsmålen ska vara uppfyllda 

då ett ansvarsutkrävande görs gentemot dagens generation. 

 

4.2.4 Hållbarhet 

Hållbarhet är ett tecken som läsaren av proposition 1997/98:145 redan kommer i kontakt med 

i titeln Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Att rubricera på detta sätt 

artikulerar både hållbarhet och Sverige i singular, vilket skulle kunna tolkas som enhetligt och 

med bestämd mening. Hållbarhet kan ses ha central placering, en så kallad nod, inom svensk 

miljöpolitisk diskurs, och är därmed av vikt att studera.  Generation, konstaterades ovan, kunde 

betraktas som en tidsbestämning för målet och hållbar kan ses som innehållet. ”Regeringens 

vision om ett hållbart Sverige ställer krav på ett nytt system av nationella miljökvalitetsmål. 

Dessa bör vara lättare att överblicka än de hittillsvarande miljömålen och skall bidra till att styra 

utvecklingen”171. Det skulle kunna tolkas som att hållbarhet artikuleras utifrån ett 

kommunikationsperspektiv. Hållbarhet och hållbar utveckling artikuleras som av stor vikt för 

Sverige för att nå de uppsatta miljökvalitetsmålen i arbetet med hållbar utveckling både 

inomstatligt och externt. ”Ambitionen är att Sverige ska vara ledande i arbetet med att nå en 

 
170 Prop. 1997/98:145, s. 19. 
171 Prop. 1997/98:145, s. 9. 
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hållbar utveckling både vad gäller det vi gör här hemma och internationellt”172. Sverige 

uttrycker att de ska vara ledande, vilket ytterligare signalerar hållbar utvecklings position inom 

den svenska miljöpolitiska diskursen. Även citatet ovan kan indikera på ett 

kommunikationsperspektiv, där prioriteringsordningen inom svensk miljöpolitisk diskurs kan 

ifrågasättas. Det vill säga att det framstår oklart om Sveriges intention är att rädda planeten eller 

att vara tydlig och ledande i sin ambition och lyfta fram identiteten att Sverige vill rädda 

planeten. Denna kommunikativa framställning om Sverige som ledande och framgångsrika utan 

att även inkludera motsättningar i diskursen och erkänna de svårigheter som miljöproblemen 

medför reducerar problemet i sig. Detta återspeglas även i ”[r]egeringen vill understryka att ett 

viktigt motiv till de svenska ansträngningarna för att på allvar låta kraven på hållbarhet få 

genomslag i alla delar av samhället, är att detta ökar våra förutsättningar att påverka 

internationellt. Genom att gå före nationellt får vi större trovärdighet och vi kan pröva och visa 

på nya tekniska, ekonomiska, politiska och organisatoriska lösningar”173. Här vänds på mål och 

medel, det vill säga, istället för att ledarskapet är ett medel för att rädda planeten, formuleras 

miljöpolitiken som ett medel för Sverige att nå en stark internationell position/status. Sveriges 

internationella påverkansarbete kan, genom detta, ses som Sveriges intention och drivkraft att 

öka hållbarheten nationellt och där några viktiga områden, tekniska, ekonomiska, politiska och 

organisatoriska, pekas ut som områden som fördelaktigt gynnas av Sveriges hållbarhetsarbete. 

Det är genom den hållbara utvecklingen som Sveriges miljökvalitetsmål ska nås. Hållbar 

utveckling, enligt prop. 1997/98:145, innefattar tre dimensioner, den sociala-, den ekonomiska-

, och den ekologiska dimensionen.174 ”Regeringen konstaterar att dessa dimensioner är inbördes 

beroende och ömsesidigt förstärkande delar av en hållbar utveckling. Det är enligt regeringens 

bedömning viktigt att öka ansträngningarna för att gå vidare med den ekologiska 

dimensionen.”175 Inom den svenska miljöpolitiska diskursen formuleras detta samband mellan 

ekonomisk och ekologisk utveckling genom exempelvis ”[e]tt vitalt och miljöanpassat 

näringsliv är en nödvändig förutsättning för att nå målet om ett ekologiskt hållbart samhälle. 

Det konkreta arbetet med att nå detta mål kommer i stor utsträckning att bero av näringslivets 

utveckling”176. Det uttrycks dock, även om de framställs i en positivt betonad mening, 

motsättningar mellan de ekonomiska och ekologiska aspekterna av miljöpolitiken. Det kan dels 

skönjas genom att sambandet mellan dem flertalet gånger upprepas, vilket genererar att Sverige 
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174 Prop. 1997/98:145, s. 19. 
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genom svensk miljöpolitisk diskurs önskar påskina ett naturligt förhållande som inte existerar 

inom dagens samhälle. Exempelvis kan, ”För att skapa positiva effekter för såväl miljön som 

ekonomin måste marknadspriser av resurser, energi och utsläpp stödja en hållbar utveckling”177 

ses som att det finns incitament att vilja belysa att ett sambandmellan ekonomi och ekologi 

finns. Ekonomisk tillväxt kan istället ses som en antagonist mot hållbarhet, då ekonomisk 

tillväxt ofta historiskt, och idag relateras till någon form av växthusgasutsläpp. ”Snabbast 

ökning av de globala utsläppen har skett i början av 2000-talet, framför allt som resultat av den 

snabba utvecklingen i de asiatiska tillväxtekonomierna”178. Sverige, vill dock, liksom ovan 

framställt, bryta denna antagonism och i stället genom diskursiva praktiker skapa hållbar 

utveckling, med dess tre pelare, som en enhetlig nod i svensk miljöpolitisk diskurs.  

4.2.5 Generationsmål utan rättvisa  

Ett tecken som saknas i svensk miljöpolitisk diskurs är rättvisa uttryckt i de tre studerade 

propositionerna. Detta tecken är av betydelse då användningen i förhållande till 

nästa/kommande generationer dels tydliggör hur dagens generation använder tecknet nästa/ 

kommande generation, det vill säga om nästa/ kommande generation kan betraktas som en 

subjektsposition inom svensk miljöpolitisk diskurs eller om det bör betaktas som en 

tidsbestämning. Att utesluta rättvisa i den svenska miljöpolitiska diskursen pekar mot att 

Sverige trots generationsmålets utformning, inte uttryckligen omfattar nästa/kommande 

generationer som subjekt inom klimaträttvisa. Rättvisa tydliggör ett ansvarsutkrävande och 

därmed även en viss relation mellan subjekt och i detta fall mellan dagens och nästa/kommande 

generationer och specifikt staten och nätsa/kommande generationer. Att utesluta rättvisa som 

tecken i den svenska miljöpolitiska diskursen skulle därför kunna vara strategiskt. Däremot kan 

det samtidigt argumenteras för att generationsmålet i sin helhet är en akt av klimaträttvisa då 

dagens generation åtar sig att göra en omfattande samhällsomställning för nästa/kommande 

generation. Dock genom att studera den svenska miljöpolitiska diskursen utifrån tecken som 

skulle kunna användas synonymt och eller relatera till rättvisa uttrycks ett ansvarsförhållande i 

prop. 2009/10:155. ”Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att aktivt arbeta för att 

lösa miljöproblem och att få en uthållig användning av naturens resurser”179. Detta citat pekar 

mot det som Skillington avsåg med klimaträttvisa för kommande generationer, det vill säga att 

det finns ett ansvarsutkrävande. Att använda skall i kommande citat pekar även mot ett ansvar 

gentemot dagens barn. ”När dagens barn vuxit upp skall de inte behöva ängslas för vare sig 
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luftens kvalitet i våra städer eller vattnets renhet i våra sjöar”180. Vidare kan tydliggörs i relation 

till ansvar ytterligare visa på att det finns ett ansvarsutkrävande. ”Genom att delar av 

regeringens klimatpolitiska arbete regleras i lag tydliggörs regeringens ansvar gentemot 

samhällsmedborgarna”181. 

Genom att benämna nästa/kommande generationer men utan att samtidigt tydligt koppla 

samman det till rättvisa bistår därmed med en osäkerhet vilken position nästa/kommande 

generationer har givits och ska ges inom diskursen. Detta skapar en skörhet inom svensk 

miljöpolitisk diskurs relaterat till hur starkt knutet “löftena” som ges nästa/kommande 

generationer är i den miljöpolitiska diskursen. Liksom kommer förtydligas nedan finns 

motsättningar i svensk miljöpolitisk diskurs angående vilken mening som innefattas i 

generationsmålets målsättning vilket är av avgörande karaktär för om det går att urskilja 

(klimat)rättvisa i svensk miljöpolitisk diskurs. Vad som klargörs är att Sverige uttalar 

generationsbegreppet starkt, men inte rättvisebegreppet inom miljöpolitiska diskursen. 

 

4.2.6 Miljön är ingen kris 

Inom Sveriges miljöpolitik benämns miljö- och klimatförändringar som problem i de tre 

studerade propositionerna, “(…) de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Detta bör ske utan 

att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”182. Problem, liksom 

modellen denna studie utgår ifrån, är kopplat till orsak och lösning. Citatet ovan innefattar alla 

dessa tre tecken, vilket kan indikera att Sverige, utifrån deras miljöpolitiska diskurs, har en 

uppfattning om orsakerna till problemen vilket gör att de således både kan förhindra och lösa 

problemen. Komplexiteten i miljö- och klimatproblematiken förminskas genom detta sätt att 

uttrycka Sveriges miljöpolitik, givet att miljö och klimat är transnationella problem som inte 

enbart kan lösas inomstatligt samt den omfattande problematiken världen står inför.  

 

Generationsmålets formulering framställs som att Sverige har vetskap om lösningen och att 

Sverige som självutnämnd pionjär inom miljö, klimat och hållbar utveckling kommer att lösa 

dessa problem som miljö- och klimatförändringarna medför. Kris är ett tecken som påkallar 

behovet av snabbt agerande, men som utesluts ur svensk miljöpolitisk diskurs. Kris betonar 

således den brådskande karaktären som ett tillstånd inom en stat har. Genom att inte framställa 

miljö- och klimatproblematiken som en kris kan Sverige sammanväva problematiken med 
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andra prioriterade svenska mål såsom utveckling och ekonomisk tillväxt. Det vill säga, att 

Sverige kan priotitera miljöpolitiken i den ordningen som gynnar Sverige, både lokalt och 

globalt. Att beteckna ett samhällsfenomen som en kris gör att det positioneras högst upp på 

dagordningen och behöver lösas oavsett andra politiska prioriteringar.  

Att inte framställa miljö- klimatproblematiken som en kris öppnar upp för tveksamheter 

gällande problematikens omfattning och betydelse för samhället. Enligt propositionerna krävs 

en samhällsomställning där aktörer på alla nivåer i samhället behöver bidra för att nå målen. 

“Målet att lösa de stora miljöfrågorna inom en generation, dvs. till omkring år 2020–2025, 

innebär en stor utmaning […] för hela det svenska samhället. En hållbar samhällsutveckling 

kräver långsiktiga och uthålliga insatser inom samtliga politikområden”183. Därav behöver 

också alla aktörer som ska bidra till denna förändring vara inbegripna i allvaret som Sverige 

står inför om de inte bidrar till denna förändring. Framställnigen av scenarier i Sverige pekar 

mot stora förändringar för det samhälle vi känner idag. ”Av de scenarier som har tagits fram är 

det dock det scenario med störst klimatpåverkan som närmast motsvarar nuvarande takt av 

utsläppsökning globalt. Enligt detta scenario kan temperaturen i Sverige bli uppemot 7 grader 

högre mot slutet av detta sekel jämfört med perioden 1961–1990. Enligt samma scenario kan 

nederbörden komma att öka med uppemot 40 procent”184. Detta scenario påkallar skyndsamhet, 

men trots denna eventuella framtid som väntar, benämner Sverige inte miljöproblemen som en 

kris. Det skulle kunna bero på tidsperspektivet i det tidigare citatet. Scenariot framställs till 

slutet av detta sekel, vilket ur ett mänskligt perspektiv är lång tid och således skulle kunna 

upplevas ogripbart och därmed inte lika brådskande som exempelvis ekonomiska svårigheter, 

vilket i prop. 2016/17:146 benämns i termer av ekonomisk kris.185 Genom att framställa 

miljöproblematiken som under kontroll, och något Sverige kan hantera finns således en mening 

med att inte artikulera miljö som en svensk kris.  

4.2.7 Ekvivalenskedja problem 

Sveriges generationsmål uttrycks vara det övergripande målet för svensk miljöpolitik. 

Generationsmålet, i de tre studerade propositionerna, utgör det primära materialet där tecken 

inom svensk miljöpolitisk diskurs utkristaliseras. Inom generationsmålet framställs Sveriges 

ambition med målet där tecken som lösa, tydlig, drivkraft, föregångsland och ambition används 

för att beskriva svensk miljöpolitik. Miljö och klimatförändringarna benämns som problem, 
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vilket i relation till ovanstående tecken synliggör hur Sverige porträtterar sig själva som 

framstående inom miljöpolitik. Sverige framställs vara enat i den svenska miljöpolitiska 

diskursen, det vill säga att det finns en samstämmighet och enhetlig framtidsvision i svenskt 

miljöpolitiskt arbete. Sveriges miljöpolitik tydliggörs på detta sätt men resulterar samtidigt i att 

subjekt inom diskursen utesluts ur svensk miljöpolitisk diskurs via det homogena uttrycket av 

svensk miljöpolitisk diskurs.  

 

Nästa/kommande generationer är av central betydelse för generationsmålet då det är för 

kommande generationer som de 16 miljökvalitetsmålen ska uppnås. Nästa/kommande 

generationer kan både beskrivas i termer av subjektposition och som en tidsbestämning för när 

miljömålet ska vara uppnått. Termen nästa generation behöver en tydlig tidsavgränsning för att 

inte verka flytande inom diskursen och på så sätt skjutas på framtiden.  

 

Hållbarhet, och hållbar utveckling är tecken som ges stort utrymme i svensk miljöpolitisk 

diskurs och därmed kan betraktas som en nod i miljöpolitisk diskurs. Om kommande generation 

speglar tidsbestämningen, utgör hållbarhet innehållet i svensk miljöpolitisk diskurs uttryckt i 

propositionerna. Hållbar utveckling definieras som tre pelare: ekonomisk, social och ekologisk. 

Ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling har inneboende motsättningar, och präglas av viss 

antagonism, som regeringen inom den svenska miljöpolitiska diskursen försöker motverka 

genom att påtala att de är beroende av varandra. Ekonomisering är återkommande och 

sammankopplas med flera tecken inom den svenska miljöpolitiska diskursen. Sverige uttrycker 

att de ska lösa miljöproblemen på ett sådant sätt att ekonomisk tillväxt samtidigt uppnås. 

 

Rättvisa och kris är två tecken som definierar svensk miljöpolitisk diskurs, genom att uteslutas 

ur diskursen. Det uppstår frågetecken kring vilken position kommande generationer får i 

diskursen då rättvisa inte går att finna i de studerade propositionerna. Det vill säga, vilken 

mening som tillskrivs nästa/kommande generation inom diskursen. Kris kallar till brådskande 

åtgärder och att det politiska fokuset riktas mot problematiken. 

4.2.8 Vad definieras som problem i svensk miljöpolitisk diskurs?  

Problematiken inom svensk miljöpolitisk diskurs kan framförallt härledas tillbaka till 

formuleringen av generationsmålet. Generationsmålet är liksom Sverige uttrycker det ambitiöst 

utformat och ställer stora krav på det svenska samhället att genomföra förändringar för ett 

hållbart samhälle där miljöproblemen är lösta. Sverige har genom den diskursiva 

framställningen en stark tilltro till en egna förmågan att inte enbart förhindra miljöproblemen 
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utan även att lösa miljöproblemen genom insatsen nationellt och internationellt. Sverige 

uttrycker också att de utöver den övergripande miljömålssättningen även ska kombinera denna 

målsättning med andra mål såsom ekonomisk tillväxt genom att hållbarhetsarbetet ska 

genomföras ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Sveriges generationsmål kan problematiseras 

genom att Sveriges kommunicerade diskursiva porträttering av sig själva som ledande fyller ett 

högre syfte än själva aktionen att rädda planeten. Problematiken som uppstår är att Sveriges 

möjligheter att nå sin målsättning inte enbart är av relevans för Sveriges internkommunikation, 

utan i och med att Sverige antagit positionen som föregångsland globalt inom miljöpolitik 

medför ett misslyckande att uppnå målen både konsekvenser för Sveriges förtroende och 

anseende internationellt och ett ansvar gentemot svenska samhället.  

4.3 Orsak 

 
I detta avsnitt kommer tre noder i svensk miljöpolitisk diskurs att analyseras: Naturresurs, den 

transnationella problematiken och otydlig. Naturresurs är en liberalistisk syn på naturen som 

en tillgång för människan. Den transnationella problematiken innebär att andra staters 

miljöpolitik inte överensstämmer med svensk miljöpolitik och att Sveriges beroende av 

internationella framsteg inom miljö för att uppnå de egna målen därav blir lidande. Därefter 

presenteras orsaken otydlig, där Sverige i prop. 2009/10:155 pekar mot att prop. 1997/98:145 

är otydligt formulerad och därmed omöjlig att uppnå för den svenska miljöpolitiken. Orsakerna 

som den svenska miljöpolitiska diskursen framhåller legitimerar lösningarna inom svensk 

miljöpolitisk diskurs. 

 

4.3.1 Naturen, en tillgång för människans ekonomi 

En orsak som är grundläggande till miljöpolitisk diskurs i allmänhet men även är synlig i svensk 

miljöpolitisk diskurs är den mening som naturen får och har fått inom diskursen och den som 

nu ses inom miljöpolitisk diskurs. Naturen porträtteras inom den svenska miljöpolitiska 

diskursen som naturresurs, vilket indikerar naturens positionering gentemot människan och är 

en resurs för människan att använda. Liksom kommer framställas ekonomiseras naturen, där 

både positiva och negativa bemärkelser för naturen behandlas i relation till människans 

ekonomi i likhet till Skillingtons argument i forskningsöversikten där hon argumenterar för att 

kapitalistiska strukturer fått företräde över miljön186. Prop. 2009/10:155 menar att ”Eftersom 

samhälle och näringsliv får dessa tjänster ”gratis” av naturen bortser de ofta från deras 
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värden”187 där dessa tjänster syftar på produktionen av varor. Laclau och Mouffe beskriver hur 

objekt får mening genom diskursiv praktik och att objektet fylls det med mening genom sociala 

konstruktioner och att ”det diskursiva sammanfaller med objektens vara”188. Naturen får på 

detta sätt mening genom de sätt vi agerar gentemot den geologiska miljön. Bara att prata om 

naturen i singular (som om naturen vore en enhetlig plats) är antropocentriskt. Genom att 

visualisera Laclau och Mouffes antagande om meningsskapande, skapas en förståelse för varför 

överexploatering av naturens resurser varit möjlig. ”Ett fortsatt överutnyttjande av naturresurser 

och föroreningar av miljön leder till att ekosystemtjänsterna försvagas eller upphör. Detta hotar 

i sin tur ekonomiskt välstånd, mänskligt välbefinnande och kan bli kostsamt för samhälle och 

näringar”189. Vad detta citat lyfter är att mänskligt agerande gentemot naturen kommer att leda 

till konsekvenser för människor och dess ekonomi, vilket kan ses som ett incitament för att 

förändra det mänskliga beteendet. Detta i relation till ovanstående analys av tecknet hållbar 

utveckling där relationen mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet diskuterades. Även 

kommande citat exemplifierar perspektivet att naturen ska bevaras för människans vinning. 

”Jordens naturliga kapital, dvs. ekosystemen, den biologiska mångfalden och andra 

naturresurser, måste bevaras och vid behov återställas för att möjliggöra ett hållbart nyttjande, 

där det är samhällsekonomiskt motiverat samt för begränsning av och anpassning till 

klimatförändringarna”190. Vidare uttrycks ”Så länge värdet av den biologiska mångfalden, 

inklusive ekosystemtjänster, är en ’extern effekt’ som inte mäts i samhällsekonomiska termer, 

är risken stor att beslut och planering leder till lösningar som inte är optimala från 

samhällssynpunkt”191. Diskursen uttrycker i och med detta återigen människans vinning i att 

förändra synsättet gentemot naturen. I prop. 2009/10:155 visas denna positionering gentemot 

miljön genom att relatera hur exploatering av naturen leder till negativa konsekvenser för 

människan men erkänner även att människans utveckling har haft negativ inverkan. 

“Exploateringen av naturresurser och användningen av fossila bränslen ökar […][d]etta är det 

långsiktiga utvecklingsperspektivets mer negativa sida”192. Samtidigt lyfts ett annat sätt att 

använda ekologisk hållbarhet, det vill säga att ekologin ska utgöra ramverket inom vilket 

Sveriges utveckling kan ta form och skulle kunna relateras till hur French uttryckte relationen 

mellan dagens och kommande generationer i forskningsöversikten, där både dagens och 
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kommande generationers behov måste tas i beaktning.193 ”Genom en tillämpning av ett 

ekologiskt synsätt skulle den fysiska planeringen medverka till att samhällsutvecklingen sker 

inom de ramar som naturresurserna och naturmiljön anger”194. Att formulera Sveriges 

miljökvalitetsmål med ett generationsmål förstärker ytterligare positioneringen att människan 

gör denna förändring för människans fortlevnad och sekundärt för naturen. 

4.3.2 Transnationell orsak 

Liksom analyserades under problem är Sveriges miljökvatitetsmål även beroende av 

internationell miljöpolitik och således även av utsträckningen andra stater begränsar sin 

miljöpåverkan. En orsak uppkommer då andra stater inte har samma ambition som Sverige att 

förbättra miljön och blir därav ett hinder för Sverige att nå sitt generationsmål, och kan 

porträtteras som de andra inom svensk miljöpolitisk diskurs. I prop. 1997/98:145 framgår att 

miljökvalitetsmålen inte enbart omfattas av Sveriges inomstatliga politiska agenda utan är 

beroende av andra staters miljöengagemang. ”Eftersom miljöproblemen ofta är 

gränsöverskridande har vi inte möjlighet att på egen hand se till att alla miljökvalitetsmål kan 

nås. Lösningarna kräver ofta åtgärder i samverkan mellan länder. Miljökvalitetsmålen måste 

ses i ett internationellt sammanhang. För att nå flera av målen fordras därför samverkan 

internationellt”195. Sverige pekar även på att ”Förutsättningarna för att uppnå ett miljömål är 

dock i de flesta fall mer eller mindre beroende av åtgärder och beslut på internationell nivå”196, 

vilket medför att kontrollen för målen som ovan uttrycktes i generationsmålet inte enbart ligger 

inom Sveriges suveränitet. Utvecklingen globalt uttrycks i prop. 2016/17:146 och visar på en 

ökande trend i exempelvis utsläpp av växthusgaser, vilket medför att Sveriges beroende av 

andra staters miljöarbete för att uppnå de egna uppsatta målen försvårar Sveriges mätbara 

framgångar, trots nationella framsteg.197 ”Hälften av utsläpp av växthusgaser, som orsakats av 

människan, har skett under de senaste 40 åren. Snabbast ökning av de globala utsläppen har 

skett i början av 2000-talet, framför allt som resultat av den snabba utvecklingen i de asiatiska 

tillväxtekonomierna”198. Detta tyder på att andra stater inte delar Sveriges miljömålsvision och 

att Sveriges ambition motarbetas eller inte tas i lika stor beaktning internationellt. Utifrån 

modernistiska tankeramar där nationalstater har suveränitet att sköta sina nationella politiska 

affärer inomstatligt finns en motsättning i Sveriges ambitiösa mål. En av förutsättningarna för 
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194 Prop. 1997/98:145, s. 22. 
195 ibid., s. 72. 
196 ibid., s. 43. 
197 Prop. 2016/17:146, s. 14. 
198 ibid., s. 10. 
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att uppnå generationsmålet går utanför suveräniteten och förlitar sig på andra staters 

miljöarbete. Detta medför att det svenska arbetet för lösta miljöproblem osynliggörs av den 

transnationella problematiken. 

 

Liksom Stefan Edman, nämnd i forskningsöversikten, menade, står Sverige för 1,4 promille av 

de globala utsläppen199. Sveriges andel av utsläppen är således liten i förhållande till utsläppen 

globalt vilket skulle kunna tolkas som att för att Sveriges progression inom miljöpolitiken även 

är beroende av internationella framsteg för att göra avgörande skillnad för nästa/kommande 

generationer. ”Målet att lösa de stora miljöproblemen i vår del av världen inom en generation 

innebär en stor utmaning för det svenska internationella miljöarbetet. Många av de stora 

miljöproblemen känner inga nationella gränser. Dessutom fattas de beslut som styr 

utvecklingen och omfattningen av många av miljöproblemen i allt högre grad på internationell 

nivå”200. I prop. 2009/10:155 tydliggörs Sveriges handlingsutrymme i förhållande till 

internationella åtaganden tydligare. ”I bedömningen ska det även framgå att vi nationellt inte 

råder över alla de styrmedel och åtgärder som behöver genomföras för att målet ska nås dvs. 

det behövs ett internationellt arbete”201. Prop. 1997/98:145 tydliggör Sveriges positionering och 

att Sverige inte har möjlighet att driva all förändring som krävs globalt. ”När regeringen nu 

sätter målet att inom en generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 

är lösta betyder det inte att jordens alla miljöproblem skall lösas av Sverige. Men det betyder 

starten på en process här i vårt land, där vi medvetet bygger på gångna års erfarenheter med 

siktet att tillsammans med våra grannländer inom en generation ha löst de stora miljöproblemen 

i vår nära omvärld”202.  

Relationen mellan problemets transnationella karaktär och staters suveränitet utgör även 

svårigheter då det råder oenighet mellan stater. ”Arbetet med att förhandla fram ett nytt 

klimatavtal har hittills visat sig vara förknippat med stora svårigheter och präglas av 

motsättningar mellan länder och ländergrupper vilka har olika syn på var insatserna ska göras, 

hur de ska utformas och hur stora insatser som krävs” 203. Detta är genom Sveriges formulering 

av generationsmålet, betydande för Sveriges förmåga att nå målet.  

 
199 Edman, 2020, s. 109. 
200 Prop. 1997/98:145, s. 323. 
201 Prop. 2009/10:155, s. 15. 
202 Prop. 1997/98:145, s. 32. 
203 Prop. 2009/10:155, s. 88. 
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4.3.3 Omöjlig målsättning 

En tredje orsak som framgår av den svenska miljöpolitiska diskursen i prop. 2009/10:155 är att 

målen i prop. 1997/98:145 anses vara formulerade på ett otydligt sätt, eller omöjliga. Av prop. 

2009/10:155 framgår att ”[…]målen fortsatt är mycket ambitiösa – men inte formulerade på ett 

sätt som gör dem omöjliga att nå”204. Meningen inom tecknet omöjlig kan ses som ett moment 

då det har en fast position inom den allmänna svenska diskursen. Omöjligt går inte att uppnå. 

Att beteckna formuleringen av generationsmålet i prop. 1997/98:145 som omöjlig visar på hur 

regeringen och således svensk miljöpolitisk diskurs sett på generationsmålet och de 

miljöproblem som Sverige står inför. Detta kan exempelvis ses genom “[…] om mål ska kunna 

fungera reellt styrande måste de vara realistiskt satta och möjliga att nå”205. Detta pekar mot att 

den svenska miljöpolitiska diskursen utformad i prop. 2009/10:155 menar att prop. 1997/98:145 

är utformad på ett omöjligt sätt.  

Ett argument i prop. 2009/10:155 för omöjligheten framställd i prop. 1997/98:145 pekar mot 

problem i trovärdighet. ”Det kan leda till minskad trovärdighet och svårigheter att få till stånd 

effektiva åtgärder. Det är inte konstruktivt att miljömålsuppföljningen signalerar att det blir allt 

svårare att nå miljökvalitetsmålen trots att betydande resurser läggs ned på miljöarbetet och att 

tillståndet i miljön har förbättrats”206. I detta citat klargörs två aspekter av svensk klimatpolitisk 

diskurs, miljöarbetet måste ge resultat och synas för att anses konstruktivt och att uppnå målen 

har blivit svårare, trots Sveriges miljöarbete.  

4.3.4 Ekvivalenskedja för vad definieras som orsak(er)? 

Liksom jag inledde detta avsnitt legitimerar orsakerna som den svenska miljöpolitiska 

diskursen framhåller lösningarna inom den svenska miljöpolitiska diskursen. Jag har 

presenterat tre orsaker i detta avsnitt som framträdde ur den svenska miljöpolitiska diskursen 

relaterat till de problem som porträtterades i avsnittet ovan. 

 

Tecknet naturresurs kopplar människans syn på naturen och relateras i den svenska 

miljöpolitiska diskursen till incitamenten till varför människan måste skydda naturen. Naturen 

som resurs har en stark koppling till den ekonomiserade samhällssynen. Naturen har betraktats 

som “gratis” och har därmed ett lågt egenvärde. Att skydda och bevara naturen relateras därför 

till att det ska bevaras för att människan på ett hållbarare sätt ska kunna nyttja naturens resurser. 

Den antropocentriska synen på världen blir synliggjord på detta sätt. 

 
204 Prop. 2009/10:155, s. 1. 
205 ibid., s. 29. 
206 ibid., s. 30. 
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Det uppstår en motsättning i den svenska miljöpolitiska diskursen där Sverige utgivit sig med 

tecken såsom pionjär och drivande inom internationell miljöpolitik. Dock vilket visades under 

avsnittet problem, är Sverige också beroende av andra stater för att uppnå generationsmålet. 

Den transnationella orsaken försvårar således omständigheterna för att Sverige ska kunna 

uppnå generationsmålet. Genom att porträttera andra stater som de andra inom diskursen bidrar 

till att förminska det egna ansvaret för miljöproblemen och förskjuter ansvaret till att förändra 

andra stater. 

 

Att framställa prop. 1997/98:145 som omöjlig i prop. 2009/10:155 visar på en skiftning i den 

miljöpolitiska diskursen. Den relativt okomplicerade presentationen av generationsmålet i 

prop. 1997/98:145 kan tolkas skapa ett behov av att förändra den diskursiva framställningen 

och fylla generationsmålet med vad prop. 2009/10:155 avser är en mer realistisk innebörd. 

Tecknet omöjlig sätts också i relation till att trovärdigheten i den svenska miljöpolitiska 

diskursen.  

4.4 Lösning 

 
I detta avsnitt avsnitt kommer lösningar inom svensk miljöpolitisk diskurs att presenteras. 

Lösningarna är sammankopplade till hur Sverige legitimerar sin förda miljöpolitik. Först 

kommer generationsmålet diskuteras utifrån aspekten om det går att tolka som en flytande 

signifikant för att verka enande och genom detta uppnå hegemoni inom den svenska 

miljöpolitiska diskursen. Därefter presenteras en slags legitimering utförd i prop. 2009/10:155 

då en förändring inom diskursen genomförs, där bedömningsgrunden för generationsmålet 

förändras. Samtidigt uttrycks prop. 2009/10:155 att förändringen bidrar till effektivitet. Det 

genomförs ytterligare en stor förändring i den svenska miljöpolitiska diskursen i och med prop. 

2016/17:146 då den svenska miljöpolitiken klimatifieras. Nästa/kommande generation ges då 

inte lika stort utrymme inom den svenska miljöpolitiska diskursen. 

 

4.4.1 Generationsmål som tom signifikant för att uppnå hegemoni 

Miljömålen är i sig omfattande och kräver en samhällsomställning på alla samhällets områden, 

vilket ställer höga krav på alla nivåer i samhället. ”Det är självklart att alla har ett ansvar för 

miljön”207 uttrycks i prop. 2009/10:155, vilket kan relateras till det enade Sverige. Liksom prop. 

1997/98:145 uttrycker är miljömålets uppfyllelse en decentraliserad process där alla instanser 

 
207 Prop. 2009/10:155, s. 69. 



 41 

har en viktig roll att spela. ”Regeringen gör bedömningen att den nya miljöbalken och de nya 

nationella miljökvalitetsmålen, med den ansvarsfördelning för måluppfyllelse m.m. som 

föreslås, tillsammans skapar ytterligare förutsättningar för en decentralisering av miljöarbetet. 

Härigenom ökar möjligheterna och intresset, inte minst inom näringslivet, att ta egna initiativ 

till åtgärder för en bättre miljö”208.  

Att använda nästa/kommande generation istället för ett årtal, tolkar jag som att Sverige försöker 

skapa ett emotionellt band kopplat till målet. Relationella band mellan generationer synliggörs 

och i det allmänna vetandet visualiseras konnotationer som världen där mina barn ska växa 

upp. Generationsbegreppet gör i och med denna formulering miljömålet mer personligt. 

Nästa/kommande generation kan således ses verka som flytande signifikant eller en myt då det 

verkar enande för samhället att nå sitt mål. Vi, Sverige, framstår som hjältarna som ska rädda 

våra barn och världen från det onda, miljöproblemen. 

 

Här visas att ord och formuleringar har betydelse för den effekt som de skapar. Det är få 

människor som medvetet skulle agera för att försämra världen som de egna barnen ska leva i. 

Utifrån detta kan en hegemoni inom svensk miljöpolitisk diskurs skapas trots de krävande 

utmaningarna det ställer på samhället. Samtidigt, liksom ovan har framställts i den svenska 

miljöpolitiska diskursen finns en motsättning då utmaningarna svenska miljöpolitiska diskursen 

inte ska upplevas som krävande. Det vill säga, Sverige ska fortfarande ha ekonomisk tillväxt, 

miljö- och klimatproblematiken är ingen kris utifrån svensk miljöpolitisk diskurs och Sverige 

är enade inför den samhällsomställning som Sverige ska göra. Liksom ovan nämnts klargörs 

inte, hur och med vilket syfte, nästa/kommande generationer artikuleras i den svenska 

miljöpolitiska diskursen.  

 

4.4.2 Legitimering genom flytande signifikant  

En lösning för att legitimera Sveriges miljöpolitiska diskurs i förhållande till hur nära Sverige 

är att uppnå sina uppsatta mål visas i prop. 2009/10:155 då det skett en förflyttning i innebörden 

av vad som avses med att lösa de stora miljöproblemen. Prop. 2009/10:155 “(…) inför därför 

nu en något förändrad bedömningsgrund som innebär en mer realistisk nivå för möjligheterna 

att nå miljökvalitetsmålen”209. Tecknet realistisk i detta sammanhang visar på ett 

motsatsförhållande till det tidigare, det vill säga att tidigare har det varit orealistiskt att nå 

miljökvalitetsmålen. För förståelsen av vad denna förändrade bedömningsgrund betyder ses, 

 
208 Prop. 1997/98:145, s. 2. 
209 Prop. 1997/98:145, s. 15. 
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”[d]en avgörande skillnaden mellan den nuvarande bedömningen och den föreslagna 

förändringen är att det inte finns en uttalad tidpunkt för när själva miljökvaliteten ska vara 

uppnådd. Tiden gäller i stället när förutsättningarna ska vara uppnådda, dvs. då ska tillräckliga 

åtgärder ha genomförts eller beslutats för att miljökvalitetsmålet kvalitet ska bedömas kunna 

nås”210. Förflyttningen medför alltså att istället för att miljöproblemens lösning ska vara 

uppnådd, ska förutsättningarna för att uppnå god miljökvalitet vara fastställd. Att tecknet lösta 

skulle betraktas som ett moment i förhållande till vad som skulle lösas då samhället lämnas 

över till nästa/kommande generation genomgår således en diskursiv kamp. Omdefinieringen av 

vad inom miljöpolitiken som ska lösas utan att förändra målformuleringen, skapar å ena sidan 

en otydlighet då målets intakta formulering signalerar en stabilitet i diskursen, medan 

bedömningsgrundens förändring, skapar nya utfall för miljömålet. Dessa två står i kontrast till 

varandra. Å andra sidan förenklar det Sveriges väg till att nå målet utan att behöva erkänna 

begränsningar i den svenska miljöpolitiken. ”En förändrad bedömningsgrund för 

miljökvalitetsmålen föreslås som innebär att målen fortsatt är mycket ambitiösa – men inte 

formulerade på ett sätt som gör dem omöjliga att nå”211. Å andra sidan pekar detta mot att det i 

prop. 2009/10:155, om än på ett subtilt sätt, ändå erkänns att målen i prop. 1997/98:145 inte 

kommer att klaras, men istället för att göra det till ett nederlag för svensk miljöpolitik framställs 

prop. 1997/98:145 vara otydlig och att målen som etablerats är formulerade på ett ouppnåeligt 

sätt. Hur nästa/kommande generationer ska förstås i den svenska miljöpolitiska diskursen blir 

då tvetydigt.  

Den förändrade bedömningsgrunden av miljö och generationsmålet tillsammans med att 

porträttera målen i prop. 1997/98:145 som omöjliga, rättfärdigar den förda svenska 

miljöpolitiken, där Sverige utåt sett kan upprätthålla sin ambitiösa framtoning.  

Förflyttningen i definitionen av vad som ska uppnås med generationsmålet skapar 

motsättningar i ansvarsutkrävandet mellan dagens och kommande generationer. Utifrån 

perspektivet kommande generationer, utgör förändringen som gjordes i prop. 2009/10:155 

avsevärd skillnad. Från att de stora miljöproblemen skulle vara lösta, till att “[…] 

förutsättningarna ska vara uppnådda”212. vilket medför en större gråskala för individer som 

tillhör den kommande generationen att utkräva ansvar från den nuvarande generationen. Det 

skulle kunna betraktas som en ansvarsförflyttning där kommande generationer ska lösa 

 
210 Prop. 1997/98:145, s. 32. 
211 Prop. 2009/10:155, s. 1. 
212 Prop. 2009/10:155, s. 32. 
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miljöproblemen utifrån de förutsättningar som dagens generation gett. Förutsättningar är ett 

vagt utformat tecken som inte har en tydlig definition. Förutsättningar skulle kunna betraktas 

som verktyg, eller som att möjligheter finns. Om det sistnämnda är fallet så medför inte 

miljömålets förändrade bedömningsgrund något substantiellt för kommande generationer. Det 

vill säga att målet blir ett tomt löfte. Vad som går att utläsa av den svenska miljöpolitiska 

diskursen utifrån propositionerna prop. 1997/98:145 och prop. 2009/10:155 är att 

generationsmålets grundformulering ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 

generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta” 213 kvarstår. 

Dock, vilket har framgått av analysen, har den förändrade bedömningsgrunden till 

förutsättningar att lösa miljöproblemen medfört att meningen som tillskrivs generationsmålet 

förändrats grundligt. Vad är det som avses och hur lång tid får det ta innan miljöproblemen ska 

vara lösta? Generationsmålet är utformat likt ett löfte, från dagens generation till nästa 

generation. Den förändrade bedömningsgrunden resulterar i att generationsmålet töms på 

mening, och således betecknas som en tom signifikant. På samma gång kan meningen för 

nästa/kommande generationer betraktas som en flytande signifikant då tecknet öppnas för flera 

betydelser. För vad dagens generation lovar nästa generation i prop. 2009/10:155 är att de får 

förutsättningar. ”Det föreskrivs inga sanktioner eller andra rättsverkningar av att regeringen 

underlåter att fullgöra sina åligganden enligt lagen. Något rättsligt ansvar i egentlig mening 

synes alltså inte vara avsett”214. Detta yttrande av lagrådet, vilket är bilagt till prop. 2016/17:146 

kan också tolkas som att Sverige kommunicerar stora ambitioner för den svenska miljöpolitiken 

men samtidigt frånsäger sig det egentliga ansvaret i rättslig mening. Nästa/kommande 

generationer kan utifrån dessa premisser som lagrådet utgår ifrån inte utkräva klimaträttvisa 

från staten. 

4.4.3 Effektivare miljöarbete  

En fråga som uppstår är om förändringen av bedömningsgrunden i prop. 2009/10:155 är 

förenlig med exempelvis titeln på prop. 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare 

miljöarbete. Effektivitet är enligt Nationalencyklopedin: prestationsförmåga där ”en 

verksamhet är effektiv i absolut mening om dess resultat inte kan förbättras då insatserna är 

givna, och insatserna inte kan minskas då resultatet är givet”215. Givet definitionen på tecknet 

effektiv, borde Prop. 2009/10:155 innebära högre prestationsförmåga i förhållande till 

 
213 ibid., s. 11. 
214 Prop. 2016/17:146, s. 68 (Bilaga 5). 
215 Effektivitet. (n.d.). Besökt 2022-03-11 på  

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/I%C3%A5ng/effektivitet. 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/I%C3%A5ng/effektivitet
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miljömålen och därmed närma sig en lösning för generationsmålets övergripande mål. I prop. 

2009/10:155 tydliggörs vad som avses med effektivitet genom ”Det är nu tio år sedan 

miljömålssystemet infördes. Vi har gjort en översyn för att finna möjliga effektiviseringar och 

förenklingar i systemet och få en ökad samhällsekonomisk effektivitet. Vi presenterar nu ett 

modernare och effektivare miljömålssystem som bygger på de miljöpolitiska utmaningar som 

vi har framför oss för att inom en generation lösa de stora miljöproblemen”216. Om tonaliteten 

i prop. 1997/98:145 kunde tolkas som ambitiös i förhållande till de omfattande problem som 

miljön medför, omfattar effektiviseringar och förenklingar i systemet ett förhållningssätt som 

pekar mot att lösningen redan är fastställd och att Sverige nu kan utveckla och optimera 

tillvägagångssättet. Istället medför den förändrade bedömningsgrunden i prop. 2009/10:155, 

vad vissa instanser inom den svenska miljöpolitiska diskursen påpekar ”kan vara svår att tolka 

och därmed öppna upp för otydliga tolkningar. Det kan även uppfattas som att ambitionsnivån 

sänks”217.  

4.4.4 Klimatifiering av miljödebatten med nya mål 

Liksom framkommit i analysen finns små (eller omöjliga som prop. 2009/10:155 menar), som 

förutsättningar att lösa miljöproblemen, så som de var skrivna i prop. 1997/98:145, varken till 

år 2020 eller 2025. Den förändrade bedömningsgrunden i prop. 2009/10:155, där 

förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara etablerade är mer svårbedömda om de 

kommer uppnås till 2025, då förutsättningar, vilket ovan analyserats, är ett diffust begrepp utan 

tydlig substans. I prop. 2016/17:146 erkänns generationsmålet i sin helhet med dess 

miljökvalitetsmål som fortfarande gällande inom svensk miljöpolitik.218 Syftet med prop. 

2016/17:146 är dock att etablera ett nytt ambitiöst ramverk och riktning för svensk miljöpolitik. 

”De globala klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och en av regeringens högst prioriterade 

frågor”219. Genom prop. 2016/17:146 sker därav en fokusförflyttning från generationsmålet till 

ett av miljökvalitetsmålen, klimatet med ett nytt målår till 2045 ”Målet ska vara att Sverige 

senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp (nå nettonollutsläpp) av växthusgaser till 

atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp”220. Det svenska målet kan betraktas som att 

det inte är att förändra mänsklighetens relation till naturen, eller liksom ovan visats det 

kapitalistiska systemet. Målet framstår istället som att minska de utsläpp som vårt samhälle 

skapar. Det vill säga, dagens generations levnadsvanor behöver inte förändras, bara de sätt de 

 
216 Prop. 2009/10:155, s. 11. 
217 ibid., 29. 
218 Prop. 2016/17:146, s. 22. 
219 ibid., s. 8. 
220 ibid., s. 1. 
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producerar utsläpp. Prop. 2016/17:146 ligger i linje med det internationella Parisavtalet där 

tonaliteten för Sveriges ambition och diskursiva framställning är lik den i tidigare propositioner. 

”Sverige ska vara ett ledande land i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets 

ambitiösa målsättningar och ta ansvar för våra historiska utsläpp. Sverige ska fortsätta vara en 

internationell förebild genom sitt nationella klimatarbete”221. Parisavtalets rättsliga ställning 

menas ha stor betydelse då alla världens stater ska bidra. ”Parisavtalet är historiskt då det är det 

första rättsligt bindande klimatavtal som alla världens länder ska bidra till genomförandet 

av”222. Orsaken att Sveriges generationsmål är beroende av andra stater kopplat till 

problematikens transnationella karaktär blir genom detta avtal betydligt mycket mindre i och 

med andra staters åtaganden.  

Det ses en differentiering gentemot de tidigare propositionerna då prop. 2016/17:146 tar fasta 

på andra tecken såsom tydlighet och transparens. “(…) det svenska klimatpolitiska arbetet ska 

kännetecknas av långsiktighet, kontinuitet, tydlighet och transparens.”223  

Även om prop. 2016/17:146 inte syftar till att ersätta generationsmålet, innebär den förändrade 

diskursen och även riktningen i diskursen ett skiftat fokus i svensk miljöpolitisk diskurs. Då det 

är ett nyare mål som också speglar den globala miljö- och klimatdiskursen i och med 

Parisavtalet kan det överspela generationsmålet. Klimatmålet i prop. 2016/17:146 har målåret 

2045 och generationsmålet enbart har tre år kvar till målår, samt att prognosen för att nå 

generationsmålet enligt naturvårdsverkets uppföljningsrapport inte kommer nå alla 16 

miljökvalitetsmål. Med åtanke på detta kan prop. 2016/17:146 med nya mål vara en strategisk 

positionering för att inte i lika stor utsträckning behöva bemöta eventuell kritik för 

generationsmålet. 

4.4.5 Ekvivalenskedja för vad som definieras som lösning(ar)? 

Inom den svenska miljöpolitiska diskursen presenterades nästa/kommande generationer som 

tom signifikant för att verka enande för aktörerna som ska verkställa miljöpolitiken. Det föreslås 

även att genom att använda nästa/kommande generationer möjliggjörs en hegemoni inom 

diskursen då det är svårt att finna motargument till formuleringens utformning.  

 

En andra lösning skapas genom att göra en meningsförflyttning i svensk miljöpolitisk diskurs 

av hur genarationsmålet ska tolkas. Kommande generationers som redan i prop. 1997/98:145 

 
221 Prop. 2016/17:146, s. 23. 
222 ibid., s. 19–20.  
223 ibid., s. 55. 
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betraktas ha en tvetydig mening i diskursen skapades likt en flytande sigifikant genom den 

diskursiva förändringen. Det skilda meningsskapandet betecknades även som effektivare, vilket 

skapar en disonans om nästa/kommande generationer ska betraktas som subjektsposition, eller 

kan tolkas relevant för att se resultat av miljöarbetet.  

 

 Genom att förändra miljöpolitiken i Sverige till klimatpolitik med nya mål och målår som har 

internationellt stöd osynliggör generationsmålet även om generationsmålet fortfarande är 

giltigt.Vad som kan ses i den svenska miljöpolitiska diskursen är att den genomgått en diskursiv 

kamp och att miljöpolitik i Sverige inte kan betraktas som något fast eller förbestämt.  

4.5 Ekvivalenskedja i svensk miljöpolitisk diskurs 
Sverige framställer sig själva som ett föregångsland inom den svenska miljöpolitiska diskursen 

för att lösa miljö- och klimatproblemen. De kan ses drivande i den diskursiva kampen som 

omger miljö och klimat då Sverige är initiativtagande internationellt och förespråkar mer 

långtgående åtaganden från sig själva och andra stater. Några tecken kvarstår i alla 

propositionerna såsom ambitiös, kraftfull och hållbar utveckling. Kommande generationer kan 

användas som enande funktion, en flytande signifikant, för att samla invånarna kring ett 

politiskt mål och samtidigt för att skapa en hegemonisk ställning för miljö och klimat inom 

svensk miljöpolitisk diskurs, där hållbarhet ses som en viktig nod. Hållbarhet sammankopplas 

till ekonomisk, social och ekologisk utveckling som både framställs som ömsesidigt beroende, 

men som också har inneboende motsättningar som måste motverkas. Ekonomisk utveckling är 

historiskt inte sammankopplat till hållbarhet, vilket gör att de har en antagonistisk relation 

mellan tecknen. Generationsmålets förändrade bedömningsgrund formade generationsmålet till 

ett element, det vill säga ett tecken det råder diskursiv kamp om där den väl artikulerade 

målsättningens inneboende mening förändrades av regeringen som menade att 

generationsmålet i prop. 1997/98:145 både var vagt formulerat och omöjligt att uppnå. Detta 

visar, liksom Laclau och Mouffe menade, på den instabila/glidande positionen tecken har inom 

diskursen. Prop. 2009/10:155 framställdes som ett effektivare sätt att nå miljökvalitetsmålen 

samtidigt som generationsmålets mål förändrades till att lösa förutsättningarna för att lösa 

miljöproblemen för kommande generationer. Kommande generationers positionering inom 

diskursen gick då från att vara en central subjektsposition, vilken också skulle kunna betecknas 

som nod i den svenska miljöpolitiska diskursen till att vara en tom beteckning, det vill säga att 

tecknet tömts på meningsinnehåll. Det finns ett löfte, men vad löftet innebär är svårt att uttyda 

av den svenska miljöpolitiska diskursen. Utifrån den förändrade bedömningsgrunden gick flera 
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tecken i generationsmålet från att vara moment och ha en relativt fast definition inom diskursen 

till att bli element. Exempelvis byter tecknet lösa mening i form av vad som ska lösas, men det 

behöver inte medföra att alla tolkar diskursen i enlighet med definitionen i prop. 2009/10:155. 

Generationsmålet har, vilket ovan analyserats, artikulerats två gånger i prop. 1997/98:145 och 

prop. 2009/10:155. Problemet eller hotbilden, utifrån vilken svensk miljöpolitisk diskurs 

bygger på, det vill säga miljö- och klimatförändringar, är ett transnationellt problem, vilket gör 

att Sverige inte enbart genom svenska politiska prioriteringar kan lösa problemen. Sveriges 

miljöpolitiska diskurs formas således både inomstatligt och genom internationella 

överenskommelser. Andra stater som inte har samma ambition som Sverige inom miljöpolitik 

blir därav ett hinder för Sverige att nå sitt generationsmål, och kan porträtteras som de andra 

inom svensk miljöpolitisk diskurs.   

 

Tecken som saknas i Sveriges miljöpolitiska diskurs är kris och rättvisa. Två tecken som hade 

kunnat vara tongivande i svensk miljöpolitisk diskurs, men som påvisar en annorlunda bild av 

Sveriges miljöpolitiska diskurs än den Sverige porträtterat. Rättvisa förmedlar ett 

ansvarsutkrävande, vilket Sverige, ifall de inte betraktar nästa/kommande generation som en 

tydlig subjektsposition inom den svenska miljöpolitiska diskursen, kommer att vilja ta avstånd 

ifrån. Generationsmålets uppbyggnad och formulering tyder dock på Sveriges ambition att göra 

kommande generationer rättvisa i förhållande till dagens generation. Att inte använda kris inom 

svensk miljöpolitisk har en annan betydelse för diskurs då kris konnoteras till avsaknad av 

kontroll samt en brådska som Sverige verkar vilja undvika. Sverige vill belysa både inomstatligt 

som internationellt att Sverige är ett föregångsland inom miljöpolitiken.   

 

Det finns en tydlig förändring i Sveriges miljöpolitiska diskurs i och med Sveriges 

klimatramverk vilket skulle kunna ses som en rubbning av svensk miljöpolitisk diskurs då ett 

globalt skifte mot klimatförändringar, det vill säga utsläpp av växthusgaser nu betraktades som 

det enskilt största hotet mot miljön. Inom svensk miljöpolitisk diskurs fick även klimat primär 

ställning genom prop. 2016/17:146 och därav indirekt företräde över de andra miljömålen.  

 

 

 

 

 

 



 48 

5. Slutsats 

5.1 Kommande generationers klimaträttvisa påverkas  

5.1.1 Hur artikuleras kommande generationer inom svensk miljöpolitisk diskurs? 

Nästa/kommande generationer artikuleras på skilda sätt i propositionerna. Trots att 

målformuleringen formuleras med samma tecken i prop. 2009/10:155 som i prop. 

1997/98:145224, ”[…]att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen i Sverige är lösta”225, avser Sverige två olika budskap. Det vill säga, inom den 

svenska miljöpolitiska diskursen förändras dessa teckens mening. I prop. 1997/98:145 finns 

ingen begreppsdefinition, vilket medför att målet tolkas i enlighet med hur tecknen används i 

gängse mening. I prop. 2009/10:155 uppfattas budskapet först ha samma betydelse, men genom 

att läsa vad Sverige avser förändras meningen. Kommande generationers position inom 

diskursen förändras då markant, i och med att den förändrade bedömningsgrunden sker på 

bekostnad av nästa/kommande generationernas levnadsvillkor. Kommande generationer 

artikuleras framför allt i relation till dagens generation, eller av vad dagens generation måste 

avstå ifrån i företräde för kommande generationers hälsa. Det ses också en differens i hur 

kommande generationer benämns i den svenska miljöpolitiska diskursen i prop. 2009/10:155 

”Det är genom kommande generationer som nya livsstilar och beteendemönster kan skapas”226, 

där ett ansvar för utvecklingen läggs på kommande generationer. Kommande generationer som 

subjektsposition inom svensk miljöpolitisk diskurs kan anses ha urholkats på så sätt att löftena 

gentemot dem inte innehåller substans. I prop. 2016/17:146 har inte kommande/nästa 

generation samma tydliga position då en fokusförflyttning till klimatomställning skett med nya 

mål och målår, men nämns i propositionens förslag till klimatlag och skulle kunna omfatta nästa 

generation.227  

5.1.2 Till vilka begrepp knyts nästa/kommande generationer i diskursen  

Nästan uteslutande i propositionerna används nästa generation i relation till målet. Det vill 

säga, målformuleringen upprepas i propositionerna i sin helhet, vilket inger en upplevelse av 

att Sverige värdesätter nästa generation. Dock, i och med att kommande Sverige inte tydligare 

relaterar nästa/kommande generationer till propositionernas innehåll kan nästa/kommande 

generation tolkas uppfylla ett kommunikativt syfte för Sverige snarare än att närma sig en 

rättvisa gentemot nästa/kommande generationer. Nästa/kommande generationer knyts därav 

 
224 Med skillnad i en tilläggsmening i prop. 2009/10:155. 
225 Prop. 1997/98:145, s. 1. 
226 ibid., s. 70. 
227 Prop. 2016/17:146, s. 5. 
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främst till tecknet lösta, vilket ovan tydliggjorts är ett tecken som inom svensk miljöpolitisk 

diskurs inte har en fast mening.  

 

Enligt min mening hade trovärdigheten generationsmålet ökat ifall regeringen tydliggjort den 

förändrade positioneringen vid förändringen i prop. 2009/10:155 och ändrat generationsmålets 

formulering. Trots att det hade haft konsekvenser för den miljöpolitiska diskursens kontinuitet 

och att Sverige hade behövt ta avstånd och tydliggöra att målen i prop. 1997/98:145 inte 

kommer nås, hade ett förändrat mål troligen inte resulterat i ett löfte tömt på mening. Det hade 

även varit gynnsamt för kommande generationer att framställa miljöproblemen som en kris, då 

kris ytterligare betonar den brådskande karaktären miljö- och klimatproblemen medför. 

5.1.3 Hur definieras relationen mellan nuvarande generation och framtida generation? 

Nästa/kommande generation har en abstrakt utformning, och fylls med den mening dagens 

generationer tillskriver vilket medför att Sverige använda nästa/kommande generationer på ett 

sätt som passar den egna politiken. Liksom ovan tydliggjorts visar Sverige en viss klimaträttvisa 

genom att genomföra en hållbar utveckling gentemot kommande generationer. 

Samhällsomställningen som dagens generation ska genomföra är primärt att förändra 

beteendevanor till ett hållbart levnadssätt, definierat som exempelvis mindre utsläpp eller en 

grön ekonomi, vilket skapar förutsättningar för kommande generationer. Samtidigt porträtteras 

att dagens generation ska minska växthusgasnivåer utan att nödvändigtvis förändra livsstil. Den 

förändrade bedömningsgrunden medför en gråskala för individer som tillhör den kommande 

generationen att utkräva ansvar från den nuvarande generationen. Liksom ovan nämnt kan 

denna distinktion i diskursen betecknas som en tom signifikant. Det kan även tolkas som att 

dagens generation är mer benägna att upprätthålla sitt anseende än det ansvaret de ålade sig 

gentemot nästa/kommande generationer. Vid beslutandet av den förändrade 

bedömningsgrunden finns en aktör som inte har möjlighet att argumentera för sin sak, de 

kommande generationerna. Att de nya målen försämrar de diskursivt lovade möjligheterna för 

kommande generationer medför att trots att nästa/kommande generationer nämns i den svenska 

miljöpolitiska diskursen så medför det att de osynliggörs genom de beslut som tas av dagens 

generation. Vad jag avser är att trots att miljöarbetet och engagemanget är likvärdigt i svensk 

miljöpolitisk diskurs, och att miljöarbetet i Sverige är progressivt skapar den förändrade 

bedömningsgrunden, i samspel med att uttrycka effektivitet, att en dissonans uppstår och 

således ger upplevelsen av att det som uttrycktes gentemot kommande generationer i prop. 

1997/98:145 inte längre kan ses gällande. Liksom visats är rättvisa som social praktik, inte 

något fast eller förutbestämt. Den konstitueras istället som en kamp om vad rättvisa är, och 
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vilka som räknas som värdiga rättvisa. Talet om rättvisa skapar rättvisa subjekt och exkluderar 

andra. Platsen som nästa/kommande generationer ges i Sveriges miljöpolitiska diskurs är 

således inte självklar utan formas av diskursiva praktiker. Att klimaträttvisa och rättvisa inte 

används som tecken gentemot kommande generationer i propositionerna och därmed i den 

svenska miljöpolitiska diskursen skulle kunna ha en förklaring i att rättvisa sammankopplas 

med ansvarutkrävande. Trots att Sverige inte inom den miljöpolitiska diskursen brukar termen 

klimaträttvisa, och inte heller brukar rättvisa som beskrivning mellan generationerna kan 

klimaträttvisa mellan dagens och nästa generation till viss del urskiljas i svensk miljöpolitisk 

diskurs genom sitt miljöpolitiska agerande. Det vill säga, dagens generation erkänner brister i 

hur miljön och naturresurser använts, de tar ansvar gentemot nästa generation och avser lösa 

miljökvalitetsmålen.  

Utifrån den tidigare forskningen som pekade mot att kommande generationer osynliggörs i 

debatten, frångår Sverige normen och gör kommande generationer till ett fokusområde genom 

att benämna att målet syftar till att uppnås för dem – kommande generationer. Trots detta blir 

utfallet av svensk miljöpolitisk diskurs att det blir tveksamt om nästa/kommande generationer 

faktiskt synliggjorts inom diskursen. 

 

5.2 Slutsats 
Denna studie syftade till att bidra till den normativa diskussionen om rättvisa och klimat för 

våra kommande generationer. För den klimaträttvisa vi – dagens generation – ger kommande 

generationer skapar deras förutsättningar och möjligheter att åtnjuta mänskliga rättigheter. I 

inledningen och forskningsöversikten framställdes miljö och klimat som vår tids största 

utmaning och att påföljder kan hota våra mänskliga rättigheter. Även den mest absoluta 

rättigheten, rätten till liv, står på spel om inte en hållbar samhällsförändring sker inom kort. 

Sverige är ambitiösa och progressiva i sin miljöpolitik, även om den miljöpolitiska diskursen 

vid några tillfällen framställs som uttryckt för kommunikativa syften. Dock skulle detta kunna 

avspeglas som att Sverige utmanar the environmental imaginaries både inomstatligt och 

internationellt. Antropocen och de förändringar vi kommer möta framställs ofta som ett 

framtidsscenario, men faktum är att förändringarna sker runt omkring oss här och nu. Mänskliga 

rättigheter, liksom porträtterades i det inledande avsnittet, kan inte ses omfatta kommande 

generationer i juridisk mening, trots att de kommer att omfattas av miljö- och 

klimatförändringarnas påföljder, vilket föranledde studiens klimaträttviseperspektiv. Forskare 

som Skillington förespråkar ett utökat ansvar till att också omfatta kommande generationer och 
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menar att kommande generationer osynliggjorts i klimatdebatten.  

Genom att använda diskursanalys som teori och metod har generationsmålet i de tre studerade 

propositionerna kunnat analyserats på ett djupare plan. Den noggranna genomgången av 

materialet har flera gånger under studien bidragit till nya upptäckter av motsättningar och 

tecken i svensk miljöpolitisk diskurs och hur tecknen fylls av mening samt belysa svensk 

miljöpolitisk diskurs relation till nästa/kommande generationer. Då syftet var att belysa 

motsättningar och förstå meningen som Sveriges regering fyller generationsmålet med, tillät 

det diskursanalytiska ramverket mig att belysa just dessa faktorer. Att både använda 

frågeställningarna och ett induktivt angreppssätt som vägledande vid studierna av 

propositionerna har gett en fördjupad syn av hur generationsmålet etablerats i diskursen, 

förändrats och fått en ny riktning. Att metodologiskt använda mig av Mörkenstams 

analysverktyg problem – orsak – lösning bistod med en tydlig struktur för att systematisera 

Laclau och Mouffes analysbegrepp och presentera den komplexa svenska miljöpolitiska 

diskursen på ett förståeligt sätt och samtidigt få möjlighet att utifrån diskursen i propositionerna, 

undersöka tecknens position och mening för den svenska miljöpolitiska diskursen.  

 

Problemet i svensk miljöpolitisk diskurs kan relateras till hur generationsmålet är formulerat. 

Sverige uttrycker i sin miljöpolitiska diskurs (prop. 1997/98:145) en tilltro till att lösa 

miljöfrågorna till nästa generation, samtidigt som andra politiska prioriteringar som ekonomisk 

tillväxt upprätthålls. Sverige beskriver en övergripande förändring av samhället till hållbar 

utveckling. I den svenska miljöpolitiska diskursen utesluts termer som rättvisa och kris, vilket 

formar och präglar diskursen. Problemen i svensk miljöpolitisk diskurs synliggörs även av att 

miljökvalitetsmålen verkar ouppnåeliga inom den utsatta tidsramen. Det finns tre identifierade 

orsaker i den svenska miljöpolitiska diskursen naturen som mänsklig ekonomisk resurs, 

miljökvalitetsproblemen i Sverige beror på andra staters miljöåtgärder på grund av problemets 

transnationella problematik och de initiala miljömålen är framställda som omöjliga att uppfylla. 

Sverige legitimerar sin diskursiva framställning genom de lösningar som finns i de tre 

propositionerna. Valet att använda nästa/kommande generation för att benämna det svenska 

målet kan förstås som att försöka ena den svenska diskusen kring miljöpolitiken. I 

propositionerna framkom en förändring i innebörden av generationsmålet, vilket skapar en 

framträdande skillnad för kommande generationer. I prop. 2016/17:146 görs en övergång till 

klimatfokus, vilket innebär mindre fokus på framtida generationer i den svenska diskursen. 
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Nästa generation har en framträdande roll i den svenska miljöpolitiska diskursen, men utifrån 

analysen är det osäkert vilken precis innebörd dagens generation inkluderar i tecknet nästa 

generation. Det har även visats att löftena i prop. 1997/98:145 tömts på den ursprungliga 

innebörden, varför det är tveksamt om klimaträttvisa kan ses i den svenska miljöpolitiska 

diskursen. 

 

Miljö och klimat är en ny mänsklig rättighet, där kommande generationer nämns som subjekt, 

vilket skulle kunna medföra en tydligare position för kommande generationer inom den 

miljöpolitiska diskursen. Att studera kommande generationer utifrån dessa nya premisser, det 

vill säga ur ett människorättsperspektiv skulle därav bidra ytterligare till förståelsen för 

kommande generationers position inom den svenska miljöpolitiska diskursen samt förtydliga 

relationen mellan dagens och kommande generationer i ett miljöperspektiv. Miljö och klimat 

är även ett forskningsämne med hög aktualitet och snabb förändring vilket medför ett behov av 

att studera den svenska miljöpolitiska diskursen utifrån dagens diskursiva framställning. 
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