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Abstract 
Danielsson, M. 2010. Fängslande idéer. Svensk miljöpolitik och teorier om policyproduk-
tion. Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i 
Uppsala 176. 385 pp. Uppsala. ISBN 978-91-554-7777-6. 
 
This thesis investigates the role of ideas in policy processes. It does so using three theories as a 
starting point, selected for being alike yet unique in their description of how ideas may “get stuck” 
in the organization’s production and reproduction of policy. The theories are Discourse Coalition 
Framework, Advocacy Coalition Framework, and Punctuated Equilibrium Theory. These theories 
have very different emphases but share constructivist traits and an interest in how social processes 
of meaning making take form in a rather “traditional” organizational setting, thus paying attention 
to, if not reducing the study to, the institutions of representative democracy.  

Two theoretical problems are identified within these theories. They concern 1) the mechanism 
and 2) the object of analysis. The theoretical question addressed in part I is: How are we to under-
stand the proposition that ideas may cause stability in policy processes? What is the underlying 
mechanism? It is argued that the cognitive mechanism which the theories use should be substituted 
with a social psychological one. The assumption that stability is created when political actors con-
form to the ideas of others when they are confronted with apparent unanimity among policy mak-
ers, rather than that they internalize these ideas, makes both greater stability and instability in policy 
processes more plausible.  

Part II poses the question: if we are to investigate policy stability and instability using the dis-
cussed theoretical perspective, what unit of analysis should we use? In other words, what is a pol-
icy? It is argued that if ideological stability is seen as an effect of how policy formulation is organ-
ized (as is argued in part I), then close attention must be paid to processual factors when it is de-
cided what unit of policy, on what level, might be explained. It is furthermore argued that although 
we may theoretically form an idea about substantially coherent patterns of policy recognizable as a 
policy, which should result from stable organizational patterns of communication in the policy 
process, it remains an empirical question if and where these patterns can actually be found. An 
analysis of Swedish environmental policy is performed to allow for observations of the degree to 
which empirical evidence is consistent with the policy patterns predicted by the theoretical assump-
tions outlined in part one.  
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Förord 
För alla som läser den text som följer torde det vara uppenbart att det här inte 
är det slags avhandling som man som förväntansfull nyantagen doktorand 
bestämmer sig för att skriva. Vad som började som ett försök att använda 
teorier för att undersöka idéer i miljöpolitiskt beslutsfattande, övergick i allt 
mer frustrerade försök att förstå vad teorierna egentligen påstod, tills frågan 
om hur man ställer frågor om idéer i policyprocesser till slut kom att stå i 
fokus. Lång tid har det tagit för boken att ta form, även beaktat utflykter till 
andra jobb och – inte minst! – först Kerstins och sedan Gustavs ankomst till 
världen. Men hur länge jag än har sett fram emot att ”bli klar”, är jag också 
tacksam för att jag inte blivit tvungen att sätta punkt innan jag hittat ett sätt 
att formulera alla spretande delar till något som liknar en helhet. Nu slutar 
jag med känslan att anrättningen har kokat någorlunda färdigt – om inte till 
den bok jag skulle vilja skriva, så till något som är tillräckligt likt den bok 
jag tror att jag kan skriva.  

Många har bidragit till att den nu till slut finns och ser ut som den gör: 
Min handledare Li Bennich-Björkman, som med säkert öga för vad som är 
viktigt på riktigt bistått med uppfodrande ”Än sen då? Varför är det viktigt?” 
beträffande projektets övergripande inriktning, och tvingat mig att förbättra 
svaren. Min handledare Barry Holmström, med förmåga att tålmodigt följa 
detaljerna i alla tankekedjor på författarens villkor, men med blick för slapp-
heter i dessa kedjors viktiga detaljer. Nils Hertting, som förutom allt annat 
också lyckas vara min bästa kollega. Alla som läst och kommenterat olika 
delar av avhandlingen: Bo Bengtsson, Sven Danielsson, Andreas Duit (som 
opponent på min lic.-avhandling), Josefina Eriksson, Marco Foffa, Joakim 
Johansson, Daniel Nohrstedt, Andreaz Strömgren, Evert Vedung, Helena 
Wockelberg, PerOla Öberg, med flera. Statsvetenskapliga Institutionen i 
Århus, som gav både skrivro och intressanta seminariediskussioner, samt 
Norfa, som finansierade vistelsen där. Monika Danielsson, Aaron Maltais 
och Anna Eriksson-Trenter som hjälpt mig med vad som hunnits med av 
språklig paketering och korrekturläsning. Alla ni som gjort och gör Statsve-
tenskapliga institutionen till en o-enslig arbetsplats, när själva arbetet ibland 
tycks vara ensligt i övermått! Clarissa Kügelberg, med vänligt tålamod ut-
över vad man kan begära. Alla ni – inte minst Åsa, Sibel, Lotta, Ullis, Nina, 
Anna B, Falah och Anna E-T med familjer – som gör det roligt att inte skri-
va avhandling. Den stora familjen! Och den nära: Mamma, pappa, Helena 
och Peter, som finns för oss och barnen, och som dessutom räddar oss gång 
på gång när tidsmarginaler och hämtningslogistik blir oss övermäktiga. 
Kerstin! Gustav! Nils, igen. Och igen! Tack!!! 

Marianne Danielsson, april 2010 
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1 Styrande idéer i offentlig politik – 
avhandlingens utgångspunkter och syfte 

Politikens idéer – i ett anförande om klimatet i Ministerrådet, ett beslut om 
en ändring av miljöbalken i riksdagen, eller ett konferensupplägg där hållbar 
skogsskötsel diskuteras i Skogsstyrelsens regi – uttrycker en syn på världen. 
Politikens upphovsmän och kvinnor gör dess idéinnehåll, med hjälp av verk-
lighetsbeskrivningar och normativt laddade påståenden. Men gör idéerna i 
sin tur något med dem – och oss andra? 

Allt fler menar att idéer faktiskt styr individer mer än tvärt om. Charles 
Lindblom och Edward Woodhouse beskriver essensen i detta perspektiv på 
idéer som att politiker och byråkrater i maktens centrum snarare än kraftfulla 
beslutspotenta aktörer är ”linser” genom vilka idéer, frågor, problem och 
policyförslag bryts.1 Under de senaste decennierna har ett sådant perspektiv 
på idéers betydelse i samhällslivet inkorporerats i analysen på de mest skilda 
områden. I den här avhandlingen ska ett teoriperspektiv, med stor tilltro till 
idéers förmåga att styra och organisera politisk handling, skärskådas och 
prövas. Teoriperspektivet belyser idéers betydelse för policyprocessen, det 
vill säga produktion och upprätthållande av offentlig politik, inklusive poli-
tiskt beslutsfattande.2  

Utgångspunkten för denna avhandling är alltså att idéer spelar roll för po-
litiskt beslutsfattande. Frågan är emellertid hur.3 Enkelt uttryckt kan man 
säga att den vetenskapliga diskursen pekar ut två olika ytterligheter till svar: 
Idéer kan dels ses som begränsande strukturer för politiska aktörer. Men 

                          
1 Lindblom & Woodhouse (1993, s 4). 
2 “Offentlig politik” till skillnad från bara “politik” används här för att åstadkomma den skill-
nad som den engelska terminologin gör mellan det politiska utfallet, policy eller public policy, 
och det politiska spelet, politics. Tyvärr är det, särskilt när den aktuella litteraturen diskuteras, 
svårt att undvika både den termen och policyprocessen. Särskilt för den senare blir den svens-
ka motsvarigheten ”den process i vilken den offentliga politiken formuleras” allt som oftast 
för klumpig.  
3 Avhandlingen är därmed inte avsedd som ett bidrag till debatten om intresseförklaringar 
kontra idé- /ideologiförklaringar. Argumentation för att idéer måste ges utrymme i analys av 
politik och policy drivs av bland andra Heclo (1974), Berman (1996), Blyth (2001), Risse-
Kappen (1995) och Lieberman (2002). Heclo ifrågasätter att maktrelationer och maktföränd-
ringar, eller socioekonomiska förändringar, kan förklara policyinnehåll, och menar att analy-
sen haltar om innehållet inte fokuseras (Heclo, 1974, s 3ff, 9ff). Berman och Blyth förefaller 
mena att inte heller materiella utfall kan förklaras utan att idéer görs till en del av förklaring-
en. 
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idéer kan också ses som ett uttryck för hur fria och tänkande individer över-
vinner strukturer och skapar nya politiska möjligheter. 

I samhällsvetenskapen har det blivit allt vanligare att beskrivningar av den 
kontext som politik utspelas i görs utifrån aktörernas idéer om hur denna 
kontext ser ut, snarare än utifrån dess objektiva karaktär.4 Snarare än enskil-
das föreställningar intresserar man sig då för mer allmänt omfattade idéer. 
Man skulle kunna säga att intresset riktas mot idéer på aggregerad eller kon-
textuell, snarare än på individuell, nivå. En grundläggande insikt som detta 
perspektiv givit är att summan av de politiska aktörernas idéer, till exempel i 
en policyprocess, ofta blir betydligt mindre variationsrik än vad antalet suve-
räna tänkande individer ger möjlighet till.5 Det ligger då nära till hands att 
förmoda att det ”idélandskap” som en policyprocess försiggår i kan kartläg-
gas för att underlätta analysen, men också att detta landskap har en egen och 
självständig betydelse för hur policyprocesser utformas. Politiskt handlande i 
detta landskap beskrivs och förklaras i termer av styrande gemensamma 
kontextbundna föreställningar – idéer – om det sanna, det goda, det möjliga. 

Det är vitt skilda vetenskapliga perspektiv som på detta vis tillskriver po-
litiska idéer av samtidigt subjektiv och gemensam natur en central roll för 
förståelsen av politisk aktivitet: kulturteori, nyinstitutionalism, diskursanalys 
och kontextorienterad rationalism är exempel.6 Politiska aktörers gemen-
samma ansträngningar att definiera sig själva och sin uppgift genom att vän-
da sig till varandra, och till gemensamma meningsskapande berättelser 
(inom kultursfären, i organisationen eller i samhället) lyfts fram som centrala 
för förståelsen av politisk aktivitet. Idéer i denna skepnad, som sociala eller 
kulturella produkter, formar individer snarare än formas av dem. 

Samtidigt ses idéer inte sällan som ett uttryck för aktörers makt. Ur ett så-
dant perspektiv legitimerar vissa dominerande idéer vissa intressen medan de 
undertrycker andra. Följaktligen finns det skäl att försöka urskilja hur – och 
av vem – det gångbara skiljs från det som inte är gångbart. Även om politi-
kens aktörer, i linje med Lindblom och Woodhouse, ibland kan ses som 
hjälplösa inför idéernas flodvågor, är det samtidigt oavvisligen sant att det är 
aktörer som skapar och omskapar idéerna. Olof Palmes klassiska devis ”Po-
litik är att vilja” riktar uppmärksamheten mot enskilda, kritiskt tänkande 

                          
4 Se t.ex. (Hay, 2008), (Scharpf, 1997), (Schmidt, 2008), (Scott, 1995) 
5 Jfr (Scharpf, 1997). Därmed inte sagt att effekten inte måste gå via individer, jfr (Risse-
Kappen, 1995).  
6 Se t.ex. Douglas & Wildavskys (1982) kulturteori, March & Olsens (1989) nyinstitutiona-
lism, Faircloughs (2000) diskursanalys och Scharpfs (1997) kontextorienterade rationalism. 
Inspiration från sociologins ”founding fathers” mer än skymtar som utgångspunkter för 
många av teoriernas resonemang: t.ex. Durkheims tankar om samhällsidéers sociala förank-
ring via socialpsykologiska mekanismer, och Webers tankar om ”elective affinity”, dvs. ett 
släktskap, om än inte i marxistisk deterministisk mening, mellan materiella omständigheter 
och samhällsidéer. Se t.ex. Thompson, Ellis, & Wildawsky (1990, s 103- 214) för en diskus-
sion om detta arv. Jfr även filosofen Richard M Hare (1981) om samhälleliga moraliska ”rules 
of thumb”. 
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aktörer som tror sig kunna förändra i kraft av sina idéer. I förlängningen av 
ett sådant synsätt kan de idéer som dominerar den offentliga politiken och 
debatten också ses som ett resultat av en maktkamp, en mer eller mindre 
öppen konfrontation mellan aktörer med olika uppfattningar och viljor som 
någon vinner och någon förlorar. Detta aktörsperspektiv finns alltjämt starkt 
representerat i forskningen.7 

Dessa två synsätt representerar inte två tydligt åtskilda läger i den teore-
tiska litteraturen. Även om kulturteoretiker, diskursanalytiker, nyinstitutiona-
lister och kontextorienterade rationalister är oense om graden och arten av 
individens frihet att tänka fritt i förhållande till ”sitt” samhälles (sin organi-
sations, sin kulturs) bärande idéer, är de flesta eniga om att det finns en så-
dan intellektuell tanke- och handlingsfrihet, åtminstone ibland. Detta ”både 
och” – det intuitivt rimliga men logiskt svårhanterliga i att se idéer som både 
formande och formade av politikens aktörer – är denna avhandlings mest 
grundläggande problemställning. Det är det välkända aktör – strukturpro-
blemet8, förlagt till idéernas värld.  

1.1 Teori om idéers betydelse i policyprocesser 
I den här avhandlingen ska alltså teorier om idéers betydelse för förändring 
och stabilitet i policyskapande undersökas. Närmare bestämt riktas intresset 
mot ett teoretiskt perspektiv som förutskickar att de aktörer som är involve-
rade i politikens produktion kan fångas så av en idé eller en värdeladdad bild 
av verkligheten, att det får en konserverande verkan på den offentliga politi-
kens innehåll. Teoriperspektivet målar upp en bild av politikens produk-
tionsvillkor som tycks träffande i beskrivningen av en idéproduktion som 
ömsom går på tomgång med eviga upprepningar, ömsom utvecklas på ett 
sätt som skapar ganska dramatiska klyftor i förhållande till ”hur man tänkte 
förut”. Men den politikens logik som antas skapa denna växling mellan olika 
tillstånd är vid närmare påseende inte glasklar. Det föranleder frågor som: 
Hur ser egentligen en sådan teoretisk tankegång ut? Vilka är de föreställda 
mekanismerna? Hur rimliga är de och vilka teoretiska problem finns i de 
föreslagna teoretiska lösningarna? Syftet är att teoretiskt och empiriskt pröva 
de förslag som ges i det studerade teorierna, men också att om nödvändigt 
vidareutveckla teoriperspektivets tankegångar mot en robust och prövvärd 
teori om idéers roll i policyprocesser. 

                          
7 Se t.ex. korporatismforskningen som den bedrivs av bl.a. Traxler (2010), eller forskning om 
partikonkurrens, så som den bedrivs av t.ex. Adams & Somer-Topcu (2009).  
8 Se t.ex. (Rothstein, 1988). 
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Ett teoriperspektiv värt att granska 
De teorier som ska granskas särskilt är Maarten Hajers DISCOURSE COALI-
TION FRAMEWORK, Paul Sabatiers och Hank Jenkins-Smiths ADVOCACY 
COALITION FRAMEWORK och Frank Baumgartners och Bryan Jones PUNC-
TUATED EQUILIBRIUM THEORY.9 Valet av teorierna kan motiveras på flera 
sätt. De har var för sig presenterat vad som kommit att bli välkända och in-
flytelserika tankegångar om hur policy skapas.10 Det finns dessutom skäl att 
granska dem tillsammans. Jag menar nämligen att de i flera fundamentala 
avseenden är både lika, och unika i denna likhet, trots att detta vid ett första 
påseende inte alls är självklart: De befinner sig alla i ett gränsland mellan å 
ena sidan teori som vill erbjuda förklaringar till systematiska mönster i poli-
cyproduktionen, förankrade i föreställningar om makt- och resursasymmetri-
er mellan beslutsfattarprocessens olika aktörer, och å andra sidan teori som 
ser policyproduktion som social konstruktion av verkligheten. Att likheten 
inte är omedelbart iögonenfallande beror på att de formulerar sina projekt i 
relation till ganska olika vetenskapliga traditioner. Där Hajer explicit utgår 
från diskursanalytisk konstruktivistisk teoribildning applicerad på europeiska 
förhållanden arbetar Sabatier och Jenkins-Smith, respektive Baumgartner 
och Jones, i en amerikansk kontext och anknyter tydligare till mer traditio-
nell policyforskning och institutionsteori. Vid närmare påseende blir emel-
lertid flera gemensamma särdrag tydliga. De traditionsbundna skillnaderna 
dem emellan kan snarare utryckas så att de står olika tungt på ett konstrukti-
vistiskt respektive ett organisationsteoretiskt ben.  

Att diskutera flera teorier snarare än en enda har förefallit mig naturligt 
eftersom det är en viss teoretisk frågeställning som intresserar mig, snarare 
än teorierna i sig. Sammanförandet av olika men besläktade teoribildningar 
som behandlar denna frågeställning ter sig i det sammanhanget mera frukt-
bart än att hålla sig till en enda teori. De grundläggande likheterna de tre 
teorierna emellan, och de särskiljande dragen gentemot andra teorier som 
avhandlar idéer och policyproduktion, gör att jag finner det befogat att tala 
om teorierna som ett särskilt teoriperspektiv. Jag kallar det nedan för ”idé-
strukturperspektivet”. 

                          
9 Jag har valt att konsekvent använda de engelska beteckningarna trots att det för Punctuated 
Equilibrium Theory finns en etablerad översättning, nämligen ”teorin om punkterade jämvik-
ter”. I fotnotstext, men bara där, används förkortningar: DCF, ACF, PET. 
10 De citeras och tillämpats flitigt, och flera av teoriernas upphovsmän har dessutom försökt 
syntetisera resultaten av olika tillämpningar, se t.ex. (Dudely, Parsons, Radaelli, & Sabatier, 
2000), (Mottier, 2002), (Maarten A Hajer & Wagenaar, 2003), (Sabatier & Jenkins-Smith, 
1999), (Sabatier & Weible, 2007), (Baumgartner & Jones, 2002) och (Baumgartner, Green-
Pedersen, & Jones, 2006), samt andra bidrag i detta temanummer av Journal of European 
Public Policy (13:7 2006).  
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Konstruktivism och organiseringsperspektiv 
De förenande särdragen utgör intresseväckande och prövbara påståenden om 
policyprocesser: För det första har teorierna det gemensamt att de å ena si-
dan diskuterar idéer och idéstrukturer som potentiellt instängande. Etablera-
de politiska verklighetsbilder och orienteringskartor kan ibland förhindra 
omprövning vid kollektivt beslutsfattande, men å andra sidan kan idéer un-
der vissa omständigheter också fungera omstörtande i händerna på politiska 
aktörer. Normalt beslutsfattande beskrivs i teorierna som en växling eller 
växelverkan mellan dessa båda tillstånd.11  

För det andra karaktäriseras de valda teorierna av att policyprocesser och 
beslutsfattande dessutom framställs som i grunden kollektiva och sociala 
processer, där idéer aktivt reproduceras: Det betyder att stabilitet eller för-
ändring tydligt kopplas till policyprocessens aktörer, som tillsammans pratar 
eller skriver fast sig i ett visst tänkesätt – eller fram till ett nytt. Jag vill kalla 
det att samtliga teoribildningar därmed ger en framträdande roll åt sociala 
konstruktioner12 (naturligen ofta trögrörliga) i policyprocesser – även om 
detta drag är olika utvecklat, och även om de inte alla själva uttrycker det 
så.13  

De valda teoretikerna beskriver alltså idéer som socialt konstruerade, men 
också som tydligt förankrade i policyprocessens organisation. Idéer är något 
konkret, som de som är inblandade i formuleringen av den offentliga politi-
ken gör i formuleringsprocessens olika steg, inte något de har oberoende av 
den. Särskiljande för teorierna är därmed också ett intresse för hur formule-
ringen av politiken systematiskt påverkas av det politiska systemets institu-
tionella struktur. Det betyder att man, för det tredje, tänker sig att det går att 
urskilja mönster i hur processens aktörer pratar fast sig i gamla, respektive 
pratar sig fram till nya, policyidéer.  

Logiken bakom sådana mönster av förändring och stabilitet är också be-
roende av att idéproduktionen och de ”verksamma” idéstrukturerna förank-
ras någonstans. Denna förankring uppvisar hos de tre teorierna ett tydligt 
släktskap med ”traditionell” policyprocessanalys, med intresse för effekter 
på policyproduktionen av asymmetrier i relationen mellan processens olika 
aktörer. Förklaringar till olika utfall brukar i denna litteratur sökas i relatio-
nen mellan 1) den politiskt styrda centralmakten med många frågor på dag-
ordningen, 2) en förvaltningsorganisation med möjlighet att bygga upp re-

                          
11 Det har varit vanligare att teorier ägnas antingen strategiskt agerande eller normbundet 
härmande, och ibland uppställs till och med prövningar i linje med denna uppdelning, av 
vilket perspektiv som är rätt, se t.ex. (Persson, 2003). 
12 Se t.ex. (Berger & Luckmann, 1967). 
13 Sabatier (2007, s 11) beskriver till och med i nedsättande ordalag socialkonstruktivistisk 
policyanalys som varande oftast ovetenskaplig, och i alla fall något annat än det han själv gör. 
Sammanhanget visar också att han definierar sociala konstruktioner som samhällsfenomen 
mycket snävare än vad som är vanligt: som motsatsen till världsbilder som bygger på veten-
skap.  
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surser och kunskap kring en enda fråga, och 3) sist men inte minst resurs-
starka utomstående intressenter som söker inflytande över politiken.14  

Intresset för hur samspelet mellan ”spelare” i olika roller, med olika re-
surser och i olika maktpositioner ger effekter på policyproduktionen, går 
igen hos de studerade teorierna. Ytterligare ett särdrag är emellertid att istäl-
let för att betrakta den offentliga politiken som resultatet av en hopkoppling 
mellan aktörer från olika sådana ”läger”, där resultatet antas spegla en pågå-
ende kraftmätning aktörerna emellan, ses policy snarare som resultatet av en 
ihopkoppling mellan olika processer. Dessa delprocesser antas befolkade av 
aktörer som är upptagna med sitt, utan att nödvändigtvis ha makten över den 
offentliga politiken ständigt för ögonen. Den mest välkända företrädaren för 
ett sådant ”mångprocessperspektiv” på policyproduktion torde vara John 
Kingdon, upphovsman till en teori om agendasättande som på engelska kal-
las Multiple Streams (MS). Han talar om tre separata delprocesser: en mer 
allmänpolitisk problemformuleringsprocess (där inflytande över politiken 
förvisso kan vara intressant, men också försäljningen av lösnummer mm), en 
verksamhetsnära process inriktad på att utforma programförslag/lösningar 
utifrån vardagens praktiska utmaningar, och ett spel kring maktpositioner där 
politikens innehåll inte nödvändigtvis alltid kommer i första rummet.15  

Dessa processer, problemformulering, lösningsformulering och maktpoli-
tik, sker på tre olika arenor, med deltagare och spelregler som (åtminstone 
delvis) skiljer sig åt.16 På samma sätt beskriver de tre här valda teorierna 
produktionen av offentlig politik som uppdelad mellan olika delprocesser. 
Nyckeln till både policyförändring och policystabilitet antas hos de tre teori-
erna liksom hos Kingdon ligga i dynamiken och relationerna mellan sådana 
olika, ofta särkopplade men ibland sammankopplade, organisatoriska arenor 
och delprocesser. Men dessutom tänker man sig alltså i de tre teorierna i 
idéstrukturperspektivet att dessa delprocesser också kan ses som strukture-
rande sociala konstruktionsprocesser, med en viss tröghet som gör att idére-
produktionen kan beskrivas i termer av hämmande idéstrukturer. I vissa del-
processer finns förutsättningar för att en verklighetsuppfattning får en sådan 
dominans att idéutvecklingen går i stå. Andra delprocesser är mer dynamis-
ka, och för med sig fröer till förändring.17 Det bör alltså, om teoriernas påstå-
enden om mänskligt beslutsfattande och policyprocessers grundläggande 
förutsättningar håller streck, gå att se hur uppkomsten och bortvittrandet av 
låsningar i den offentliga politiken kan kopplas till konstruktionsprocesser på 
                          
14 Spänningen mellan regeringsmakt och förvaltning beskrevs ingående redan av Weber 
(1987/1920 t.ex. kap IX), och har fortsatt att uppta forskarvärldens intresse, se t.ex. (Miller, 
2005) om principal-agent teori. De organiserade intressenas roll har diskuteras t.ex. i teorier 
om s.k. järntrianglar, se bl.a. (Jordan, 1981). 
15 Kingdon (1995). Däremot är Garbage Can, trots att Kingdon säger sig utgå från dess idéer, 
inte en sådan modell: där är ”strömmarna” analytiska kategorier som behövs för att analysera 
policyprocessen, inte sociala processer i sig.  
16 Kingdon (1995). 
17 Teorierna beskrivs utförligt med referenser i avsnitt 2.2 i avhandlingen. 
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policyprocessens olika arenor, och mer eller mindre sporadiska samman-
kopplingar mellan dem. 

Det är oftast förändring och förändringsfaktorer som står i centrum när 
dessa och besläktade teorier prövas. Till exempel har man undersökt den 
kreativa entreprenörens eller krisers möjlighet att bryta igenom etablerade 
föreställningar och förändra policy.18 Ett sådant undersökningsfokus innebär 
också ett ställningstagande beträffande vad som ska tas för givet och vad 
som behöver förklaras: förändringen snarare än stabiliteten. Här ska jag vän-
da på perspektivet. Jag intresserar mig mer för det som riskerar att hamna i 
bakgrunden i sådana studier: de förmodade låsningar och den tröghet som 
idéer står för och som det krävs en entreprenör eller en kris för att bryta upp. 
Inte minst ska det intresset ses mot bakgrund av att, som vi ska se nedan, de 
mekanismer som antas förklara idéers stabiliserande verkan i policyproces-
ser av teoretikerna själva i hög grad har gjorts till för givet tagna premisser 
på vars grund undersökningar designats och slutsatser dragits utan att de 
egentligen undersöks. 

Mina skäl för att diskutera teorierna är således att jag är intresserad av an-
taganden som görs i dessa teorier, att idéstrukturer har en självständig och 
instängande betydelse för produktionen av politik, och att dessa låsningar 
kommer till synes som systematiska urskiljbara trögheter, eller perioder av 
trögheter, i formuleringen av den offentliga politiken. Jag menar dessutom 
att om man vill pröva sådana påståenden, bör man göra det med policypro-
duktionens konkreta organisering för ögonen, vilket teorierna också gör.  

Även om de ovan beskrivna särdragen var för sig delas med andra teori-
bildningar finns det, vad jag förstår, inga uppenbara konkurrenter till dessa 
teorier för den som vill undersöka hur idéer i policyprocesser generellt fun-
gerar, och som söker teorier som vill se hur idéer fungerar i policyprocesser, 
snarare än hur policyprocesser fungerar när de omsluts av ett idéklimat som 
tänks ”råda” till exempel på nationell nivå. 19   

”Färdig” teoribildning? 
Teorier om hur politiken fungerar är tänkta att hjälpa oss att säga något om 
hur verkliga politiska processer fungerar, och vårt fortsatta intresse för dem 
beror förstås på vad vi får veta när vi använder dem i empirisk forskning. 
Trots de intresseväckande påståenden som beskrevs ovan finns det emeller-
tid skäl att inte genast ta steget att pröva teorierna, till exempel mot det 
svenska fallet, för att avgöra om teorierna får stöd eller ej. Inte heller räcker 

                          
18 För svenska exempel se t.ex. (Nohrstedt, 2007) om krisers betydelse för reformer, och 
(Blomqvist, 2002) om idéentreprenörer på hälsovårdspolitikens område.  
19 Däremot finns litteratur som riktar intresset mot policyidéers verkningar i samhället, se t.ex. 
(Ingram, Schneider, & deLeon, 2007). Beskrivning där av olika socialkonstruktivistiska ram-
verk för analys av policyprocesser fokuserar nästan enbart på det substantiella innehållet i den 
offentliga politiken och konstruktionen av politikens objekt, även om både Baumgartners och 
Jones respektive Sabatiers och Jenkins-Smiths teorier omnämns. 
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det att först klargöra om teorierna är tillämpliga i en svensk kontext eller 
inte.20 Jag menar att det finns skäl att först skärskåda några av teoriernas 
grundpremisser. Det är en uppgift i sig att kritiskt granska det teoretiska 
perspektivet och dess förståelse av hur idéer spelar roll i offentlig politik. 

Viljan att betona det gemensamma snarare än det särskiljande i de tre teo-
rierna följer av att jag inte nödvändigtvis betraktar deras teoretiska påståen-
den som färdigformulerade. Som jag kommer att visa i följande kapitel dras 
teorierna med olika problem redan på begreppslig nivå, som kan få som kon-
sekvens att de empiriska svar teorierna kan ge oss blir svåra att värdera. Jag 
avser därför att ägna utrymme åt att diskutera mig fram till ett förslag på vad 
som är en teoretiskt hållbar och prövvärd modell av idéers roll i policypro-
cessen. Med en sådan utgångspunkt och ambition är det inte särskilt me-
ningsfullt att behandla olika teoretiska utsagor som huggna i sten inför en 
empirisk ”tävling” om vilken teori som förklarar mest. 

Besläktad med frågan om en teori ska betraktas som ”färdig” eller inte är 
också frågan om det är viktigt att göra enskilda teorier rättvisa genom att 
beakta alla delar av dem. Jag menar att det inte heller här finns något egen-
värde i en sådan rättvisa, bara den selektiva behandlingen av teorierna fram-
går av framställningen. Föreliggande undersökning styrs av ett intresse för 
problemställningen, det vill säga hur idéer strukturerar formuleringen av den 
offentliga politiken, snarare än för teorierna i sig. Det innebär att delar av 
teorierna, som berör andra aspekter av policyprocessen, inte diskuteras lika 
ingående eller inte alls. Avsikten är alltså inte att pröva de enskilda teorierna 
i hela deras vidd utan att ur dem extrahera och kritiskt granska prövbara 
påståenden om hur idérelaterade låsningar etableras, reproduceras och bryts. 

I detta angreppssätt ligger också att jag inte nödvändigtvis är intresserad 
av att diskutera de hypoteser som teoretikerna själva har formulerat utifrån 
sina teoribyggen. De flesta teorier bygger på påståenden i flera led. Generel-
la påståenden om hur människor fungerar, och om vilka karaktäristika i den 
politiska omgivningen som därför blir generellt intressanta, får bygga under 
ett resonemang om hur dessa mekanismer kan tänkas komma till uttryck i 
specifika institutionella miljöer. Två teorier kan på en generell nivå röra 
samma slags studieobjekt och samma slags sociala fenomen, men vara inrik-
tade på att specificera hypoteser om hur dessa kommer till uttryck i skilda 
kulturella och institutionella omgivningar. Detta är också fallet i PUNCTU-
ATED EQUILIBRIUM THEORY, ADVOCACY COALITION FRAMEWORK och 
DISCOURSE COALITION FRAMEWORK. Där finns jämförbara och delvis kon-
kurrerande påståenden om generella mekanismer som styr hur idéer påverkar 
social och därmed politisk interaktion. De kan mycket väl ställas mot var-
andra, oavsett deras eget intresse för att formulera hypoteser om hur dessa 

                          
20 Jfr Nohrstedt (2007) och Larsen, Vrangebaek, & Traulsen (2006). 
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mekanismer kommer till uttryck i de amerikanska, brittiska eller holländska 
systemen.21  

Intresset för likheterna i teoriernas mer generella premisser betyder dock 
inte att alla skillnader teorierna emellan kommer att vara osynliga. Gemen-
samt för teorierna är tanken att idéer kan låsa in policyprocessens aktörer i 
ett visst begränsande synsätt. Samtidigt erbjuder de valda teorierna också i 
generell tappning lite olika syn på hur sådana låsningar kan tänkas se ut, 
liksom på hur och var de uppkommer. Tillsammans kan de sägas utgöra en 
slags hypotesbank, med olika varianter av huvudtanken att idémässiga lås-
ningar är en viktig del av policyprocessen.  

Innan jag övergår till att diskutera vilka krav som kan ställas på bra teori, 
vill jag emellertid poängtera att det är min bestämda uppfattning att mina 
slutsatser är relevanta också i relation till de enskilda teorierna. Det är också 
tanken, även om framställningen styrs av ett intresse för det problem som 
teorierna kretsar kring, snarare än för de diskuterade teorierna i sig. Den 
selektiva problematiseringen av teorierna till trots, är mina tolkningar av 
dem inte avsedda att vara omildare än att de problem och lösningar jag dis-
kuterar med avseende på det mer generella idéstrukturperspektivet, är centra-
la problem och möjliga lösningar även för de enskilda teorierna. Meningen 
är att ta teorierna på största allvar i fråga om de grundläggande premisser 
och basala mekanismer som presenteras som avgörande för policyprocessens 
sätt att fungera, och se vart det bär.  

1.2 Granskningens utgångspunkter 
Att ta teori på allvar innebär inte bara att så nogsamt som möjligt återge vad 
en given teori påstår, utan också att undersöka om teoribygget förefaller 
robust och färdigt att klara sin uppgift. Teoriernas grundläggande påståenden 
om hur formulering av offentlig politik går till ska därför inte bara beskrivas, 
utan granskas, prövas och vid behov modifieras. Men vilka krav ska vägleda 
det arbetet? Med andra ord, vad kännetecknar en bra teori? 

En teori beskriver ett avgränsat område, och sambanden mellan områdets be-
ståndsdelar. […] Verkligheten är komplex; teori är enkel. Genom förenkling-
ar blottlägger teorier de väsentliga element som är satta i spel, och utpekar 

                          
21 Givetvis behövs reflexioner om hur och var de kan tänkas komma till uttryck i det svenska 
systemet inför den svenska fallstudien, jag återkommer till det. Även Baumgartner et al. 
(2006) och Sabatier & Weible (2007) menar att respektive teori låter sig prövas i olika politis-
ka system, men med lite andra utgångspunkter. De förra efterlyser jämförelser mellan fall av 
identisk policy i olika länder. Genom att kontrollera variabeln policy kan man således, menar 
de, avgöra vilka systemvariabler som förklarar stabilitet respektive förändring, (Baumgartner 
et al. 2006 s 964ff, 970). I ACF antas hänsyn behöva tas till öppenheten i det politiska syste-
met, och graden av konsensus som kan behövas för att åstadkomma förändring, (Sabatier & 
Weible, 2007 s 199ff.) 
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nödvändiga kausal- och beroenderelationer – eller föreslår var vi ska leta ef-
ter dem.22 

Teori är i empirisk forskning alltså förslag på svar till frågor om ”hur, när, 
varför?” Vi behöver dem för att organisera intryck från en verklighet vars 
detaljer annars hotar att överväldiga oss, och för att kommunicera systema-
tiskt om denna verklighet.23 Teorier är begripliggörande rationaliseringar 
som både sorterar upp tänkta samband med hjälp av teoretiska begrepp, och 
skisserar prövbara implikationer av dessa samband.24  

 
 

 

 

Vad som är vetenskapligt bra begripliggörande rationaliseringar beror för-
stås på varför vi gör dem. Påståendet att en ”bra teori förklarar, förutsäger 
och förnöjer” – explains, predicts and delights25 – måste kvalificeras och 
nyanseras. Närmare bestämt ska jag nedan formulera en ståndpunkt om hur 
en bra teori ska förklara och förutsäga, och vilken slags vetenskaplig förnö-
jelse som motiverar fortsatt intresse för en teori.  

                          
22 Waltz (1997, s 913) min översättning. 
23 Se också Bacharach (1989, s 498).  
24 Bacharach (1989, s 499). 
25 Sutton & Straw (1995, s 378). 
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Krav på en bra teori: förmåga att förklara 
Hur känner vi igen en teori som kan förklara på ett bra sätt? Vad för känne-
tecken ska vi leta efter? Svaret på den frågan är inte alldeles entydigt, utan 
beror på vad för slags teori vi har att göra med. Att karaktärisera teorityper är 
emellertid inte alldeles enkelt, inte minst sedan den gamla skiljelinjen mellan 
aktörsteori och strukturteori tycks ha brutit samman. Grovt sett kan man 
urskilja två typer av teorier, eller två typer av teoretiserande, om vi ska se 
forskning som process för att samla in kunskap snarare än som en färdig 
produkt.26 Paul DiMaggio ger beteckningen Theory as Covering Law till 
teoretiserande som syftar till att täcka in så många observationer som möjligt 
med giltiga generaliseringar, vilka tillsammans beskriver verkligheten, så 
som den framträder för oss. Kanske kan vi tala om ”kausal teori”. Här är 
förklarad varians det viktigaste måttet på en god teori.27  

Med ett sådant synsätt kan teori synas sekundär i relation till data, åtmin-
stone kan skillnaden mellan datagenererade hypoteser och teori ibland vara 
tunn utan att det nödvändigtvis ses som ett problem.28 Å andra sidan ställs då 
stora krav på att de formella relationerna mellan olika variabler specificeras 
tydligt. Är en viss förklaringsfaktor till exempel nödvändig eller tillräcklig, 
eller nödvändig och tillräcklig för ett visst utfall?29 Bakom strävan att förkla-
ra så mycket variation som möjligt skymtar föreställningen att det finns en 
uppsättning kausala samband att upptäcka som tillsammans på effektivast 
                          
26 ”There are more than one kind of good theory”, (DiMaggio, 1995, s 391f). Om teoretise-
rande istället för teori, se (Weick, 1995, s 385). Som Weick påpekar är det kanske ett naturli-
gare eller åtminstone vanligare tillstånd i forskningen att vara på väg mot en teori än att ”ha” 
en (ibid, s 386) och då är det viktiga att ha riktlinjer för hur processen mot en bra teori ser ut: 
för bra teoretiserande snarare än för bra teorier. Ett annat sätt att begreppsligt hantera den 
svårfångade relationen mellan teori, vetenskapligt frågeställande och dess resultat är att reser-
vera ”teori” för de renodlade analytiska konstruktioner vi utgår från när frågorna formuleras, 
se t.ex. (Bengtsson, 1999/2005) om idealtypsteori. Det gör några av de resonemang som här 
ska föras om vad som är en bra teori mindre relevanta. Med såväl Bengtssons som Weicks 
utgångspunkt kan man dock säga att teori kan vara ”för bra” för att vi ska vilja använda den, 
nämligen om ingenting skaver mellan det initiala intrycket av ett verkligt politiskt fenomen 
och en tolkande teori som erbjuds. 
    Diskussionen om olika teorityper angränsar till diskussionen om eventuella skiljelinjer 
mellan kvantitativ och kvalitativ metod, i t.ex. (Collier & Brady, 2004) och (King, Keohane, 
& Verba, 1994), och kan nog ses som en spegling av den. Indelningen i olika teorier börjar 
med frågan om vad vi vill ställa för slags frågor, om vad för slags verklighet, och vad för 
slags teorier som kan hjälpa oss. Valet av teoretisk utgångspunkt kan sedan ses som nära 
förbundet med formuleringen av en ståndpunkt om vad för slags svar vi kan förvänta på det 
slags fråga vi vill ställa. Diskussionen om krav på god teori och diskussionen om krav på god 
metod går alltså i varandra. Fast det sällan uttrycks så kan en hel del av debatten mellan den 
kvantitativa respektive den kvalitativa metodens vapendragare förstås som en skillnad i synen 
på vad som är legitima frågeställningar och god teori – och kan följaktligen knappast lösas 
som en fråga om metoder och metodkrav.  
27 DiMaggio (1995, s 391). 
28 Weick (1995, s 387f), Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wägnerud (2004, s 37ff), se även 
(Hay, 2002, s 10, 12f, 29) om “behaviouralism”. I (King et al. 1994, s 20) talas om teori som 
den mest aktuella approximationen av verkligheten utifrån det aktuella dataläget.  
29 Bacharach (1989, s 506). 
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möjliga sätt approximerar verkligheten. Med synen på vetenskap som upp-
täcktsresa i ännu inte uppmätt land är kravet att en teori ska förklara så 
många fall som möjligt med så få antaganden som möjligt en ganska själv-
klar effektivitetsfråga, liksom det är självklart att de faktorer som förklarar 
mest är de intressantaste.30 

Med större misstro mot tanken att samhällsmönster finns där ute, och att 
den vetenskapliga utmaningen skulle ligga i att fånga in dem med sam-
bandsmått, kan man betona teoriernas tolkande uppgift i relation till en kom-
plex verklighet. Paul DiMaggio talar om teori som narrativ (Theory as Nar-
rative).31 Som termen narrativ antyder är det slags komplexitet som åsyftas 
ofta av social natur, och skapas av att mänsklig samexistens i hög grad präg-
las av att människor tänker sig fram i tillvaron, och inte bara ”puttas” fram 
av bakomliggande orsaker. Den sociala verkligheten består av komplexa 
interaktionsmönster som (också) styrs av den mening de inblandade aktörer-
na ser i sitt handlande, vilket svårligen låter sig reduceras till enkla sam-
bandsmått mellan variabler, allra minst på förhand.32 Likväl kan man på för-
hand formulera idéer om hur sådana interaktionsmönster kan ta sig uttryck. 
Narrativa teoriers funktion kan formuleras så att i de exakta sambandens 
ställe erbjuda prövbara begripliggörande berättelser om sociala processer.33 
Teoribyggande består då i noggranna överväganden om premisser och verk-
samma mekanismer, och om under vilka villkor en sådan berättelse kan vara 
giltig. Berättelsen erbjuder en uppsättning möjligheter för mänskligt hand-
lande, snarare än beskrivningar av exakta förlopp.34 Sådana berättelser kan 

                          
30 Hay (2002, s 12, 32). När Bacharach (1989, s 511) talar om vilka ambitioner teoretiserande 
bör ha är det i termer av att överbrygga gap mellan existerande teoribildningar eller att om-
värdera gamla teorier. 
31 DiMaggio (1995, 391f). 
32 Narrativ teori kan beskrivas som ett försök att formulera ett program för deduktion, med 
ambitionen att undvika att fastna i fallspecifik etnografi (”storytelling”), men utan att ge upp 
kravet på att spegla verklighetens komplexitet, jfr Hay (2002, s 36) och Elster (2007, s 36). 
Oviljan att överge denna strävan, trots de svårigheter som är förknippade med deduktion 
under sådana omständigheter, torde bero på att just meningsfullt handlande sällan låter sig 
brytas ner till kausala orsakssamband. Behovet av narrativ teori skulle man då kunna säga 
kommer sig av att det finns fenomen som vi annars inte skulle kunna försöka dra generella 
slutsatser om. 
33 Här ska rubriken teori som narrativ inte förstås så att det snävt handlar om det snävare slags 
forskningsfält som kallas narrativ analys och liknande: spelteori med dess spelmatriser kan 
också användas i det som här kallas narrativ teori. Margret Levi m.fl. talar om analytical 
narratives, se (Bates, Greif, Levi, Rosenthal, & Weingast, 2000), viket ligger närmare hur 
termen används här. 
34 Jfr (Elster, 1989, s 4ff) och (Bengtsson, 1999/2005) om mekanismers betydelse i förklar-
ingar. En mekanism bygger på en föreställning om ett i tid och rum preciserat sammanhang, 
där den effekt rimligen sker som kausalt förbinder orsak med verkan. Men en sådan föreställ-
nings trovärdighet bygger i sin tur på en föreställning om vad för slags igenkännbara interak-
tionsmönster, ”ways in which things happen” (Elster, 1989, s 10) som – t.ex. utifrån mänskli-
ga dipositioner och institutionella villkor – gör det rimligt att förvänta sig att en viss orsak 
leder till en viss verkan (rättare sagt: oftast leder till, tenderar att leda till, eller t.o.m. ibland 
kan leda till, eftersom det är samhällsvetenskap vi talar om). En mekanism är alltså en idé om 
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försöka förklara bekanta samhällsmönster, men de kan också uppdaga helt 
nya, dittills osynliga sådana, som ställer etablerade synsätt och sanningar på 
huvudet.35 

Att varje teoretisk konstruktion på begreppslig nivå ska präglas av oan-
tastlig logik och rimlighet förefaller vara allmänt omfattade krav.36 Men det 
tycks också som om det kravet får en särskild innebörd i narrativ teori, som 
kan kontrasteras mot kravet på rimlighet och logik i kausal teori. Kunskap 
om variabelsamband som sorterats fram i stora datamängder kan sägas be-
höva en robust idé om en bakomliggande kausal mekanism för att kallas 
förklaring, till exempel för att undanröja misstankar om spuriösa samband.37 
För att kallas robust specificeras relationen mellan oberoende och beroende 
variabler, med avseende på noga specificerade studieobjekt. Antaganden 
görs om vad som närmare bestämt ska hända med det ena om ett visst värde 
observeras på den andra variabeln – eller när det sambandet utsätts för på-
verkan av en tredje.  

Ryggraden i sådana teoriers resonemang är den ”laglikhet” som åstad-
koms av så strikta formella antaganden som möjligt om relationer mellan 
enskilda variabler. Ju mer precisa antaganden vi kan göra om arten av sam-
banden (är en orsaksvariabel tillräcklig eller nödvändig?) och deras tidsliga 
och rumsliga förankring, ju starkare teori har vi, för ju mer precist kan vi 
mäta upp vilken verkan olika enskilda faktorer har. Eftersom denna villkors-
logik är nära förbunden med tanken att mäta upp verkligheten så exakt som 
möjligt, handlar kravet på rimlighet som kan ställas på en sådan teori om att 
det ska vara någorlunda troligt att de påståenden som görs är sanna. Om vi 
börjar belägga implikationerna av teorin genom att pröva de hypoteser om 
samband som antagandena ger upphov till, så kommer det dessutom kunna 
inträffa att teorins tänkta logiska ryggrad tar form som empiriskt statistiskt 
belagda samband, vilka i någon mening står för sig själva parallellt med 
teorins antaganden, som beskrivning av verkligheten.38  

                                                                                                                             
var och hur en effekt färdas som förbinder en viss förklaring med ett visst utfall, men också en 
idé om varför. Se också (Teorell & Svensson, 2007, s 62ff). 
35 DiMaggios tredje kategori, här ej uppmärksammad, är Theory as Enlightment. Sådan teori 
syftar särskilt till att kasta nytt ljus på verkligheten, att byta perspektiv (jfr heuristisk teori). 
Detta beskrivs som mer näraliggande narrativ teori, men jag tänker mig att kategorin bygger 
på en teoriindelning utifrån en annan slags dimension än den som särskiljer kausal från narra-
tiv teori. (Dock berörs frågan något nedan när jag diskuterar om teorier ska förnöja) Både 
kausal och narrativ teori kan vara mer eller mindre omvälvande, men att det inte finns någon 
särpräglad logik i en upplysande teori som i övrigt skiljer den från den kausala och den narra-
tiva. En möjlig alternativ tolkning är att theory as enlightment motsvarar det slags teori som 
idealtypsteori kan räknas till, jfr not 26. 
36 Se t.ex. (Sabatier, 2007, s 8).  
37 Elster (2007, s 32ff), Elster (1989, s 4ff), Teorell & Svensson (2007, s 62ff). 
38 Om empiriskt orienterad vetenskap har en förenande baslinje så är det att det som framträ-
der som verklighet ”mäts” mot en utanför studieobjektet etablerad och i forskarsamhället 
kommunicerbar (intersubjektiv) måttstock. Teori är en sådan måttstock att mäta observationer 
mot, men statistiken erbjuder ytterligare en sådan måttstock som är oberoende av den teore-
tiska måttstocken i så måtto att en viss uppsättning statistiska resultat kan vara informativa 
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Teoretiserande som vill begripliggöra ett mer komplicerat socialt skeende 
står i högre grad helt och faller med logiken och rimligheten i det tidsbundna 
förlopp som manas fram av teorin. Men dessutom får kraven på logik och 
rimlighet lite annan karaktär. Logik i narrativ teori handlar också det om att 
bygga en sammanhängande kedja av antaganden. Istället för att precisera ett 
specifikt händelseförlopp variabel för variabel handlar det emellertid om att 
koppla basala antaganden om mänskligt meningsskapande beteende, indivi-
duellt och i grupp, till antaganden om den kontext där dessa dispositioner 
spelas ut. Olika påverkande omständigheter kan diskuteras, men komplexite-
ten i de skeenden vi är intresserade av (till exempel maktutövning eller lä-
rande) kan i sig tänkas utgöra ett hinder mot att i en längre kedja av moment 
specificera såväl precisa orsakskedjor som formella krav på det slags sam-
band som kan tänkas föreligga i denna orsakskedja.  

Det betyder inte att vi inte alls ska bry oss om orsakskedjor. Också narra-
tiva förklaringar måste byggas kring i tid och rum möjliga kausala förlopp. 
Men den narrativa teorins ryggrad, motsvarande den kausala teorins villkors-
logik, är den logik som ges av en berättelse om mänskligt meningsfullt 
handlande. Det är den övergripande meningsskapande logiken i mänskligt 
beteende i en viss kontext, i motsats till den kausala logiken i ett exakt hän-
delseförlopp.39 Frågan om varför något sker kopplas i narrativ teori, åtmin-
stone i slutändan, till frågan om hur detta ”varför?” besvaras av de inblanda-
de själva – om än på slingriga vägar. Resultatet – politisk idéproduktion, 
beslutsfattarprocesser och maktfördelning, vad det nu kan vara – behöver för 
den skull inte uttrycka någons mening, eller vara överblickbart eller styrbart 
för de inblandade. Just detta komplexa i relationen mellan den kollektiva 
politiska produktionen av mening, och aktörer som med och mot sin vilja, 
medvetet eller ej, driver och formas av dessa processer, tänker jag mig är ett 
av huvudargumenten för att försöka formulera narrativ teori trots de svårig-
heter det medför, istället för att bryta ned sitt studieobjekt i mer lätthanterliga 
kausala sambandsanalyser.40  

För att vi med en sådan utgångspunkt ska kunna tala om en förklaring 
vars giltighet kan prövas (se vidare nedan) räcker det alltså inte med ett en-
kelt antagande om intentionalitet, som ju endast innebär ett påstående att 

                                                                                                                             
utifrån helt olika teoretiska överbyggnader. I den meningen kan statistiska resultat sägas ”stå 
för sig själva”, också om man inte tror att det finns en objektiv verklighet skild från våra 
teorier om den. 
39 Jfr Bengtsson och Hertting, som diskuterar rationella förklaringar på liknande sätt. Deras 
ansats går ut på att ”förstå rationaliteten” i olika skeenden med hjälp av mekanismer byggda 
på spelteorins idealtyper, se (Bengtsson, 1999/2005) och (Hertting, 2003, kapitel 4) även 
(Hertting, 2007). Resonemangen i detta avsnitt har också inspirerats av Bo Bengtssons och 
Nils Herttings diskussioner i ämnet i olika sammanhang. 
40 Jag tänker mig alltså att det närmast definierar narrativ teori är att den komplexitet man vill 
göra reda för kommer sig av mänskligt individuellt och socialt meningsskapande, jfr (Hay, 
2002, s 45ff, 55ff). 
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människor har en intention att upptäcka.41 Vi behöver teorier som också ger 
oss en uppfattning om i vilken riktning dessa intentioner går, som frammanar 
en bild av specifika mönster i det mänskliga meningsfulla (meningsstyrda) 
handlandet och dess konsekvenser. Sådana teorier om meningsfullt mänsk-
ligt handlande kan utgå från resonemang om individuell rationalitet, sociali-
tet eller kultur: För att kunna ge upphov till förväntningar som kan prövas 
systematiskt, utan att vi på förhand specificerar ett kausalt förlopps alla ske-
den, behöver en narrativ teori en mycket tydlig idé om hur människor förhål-
ler sig till, och systematiskt skapar mening utifrån, sin omgivning, liksom en 
idé om vilka relevanta strukturer hon har att förhålla sig till i det aktuella 
fallet (den aktuella sortens fall). Grundfundamentet i en narrativ teori kan 
därför formuleras som en koppling mellan  

 
1. en uppsättning aktörer, 
2. en uppsättning i sammanhanget relevanta strukturer 
3. och, viktigast, en välutvecklad idé om logiken (drivkrafterna och 

mekanismerna) bakom aktörernas interaktion med varandra och 
de utpekade strukturerna.42 

Denna den narrativa teorins grundläggande struktur kan också sammanfattas 
i kontrast mot den kausala. Kausal teori kan beskrivas utifrån David Humes 
biljardbollsmetafor för förklaringar, där en köstöt i en viss riktning sätter 
bollen A i rullning på ett sätt som påverkar bollen B att rulla i en viss (an-
nan) riktning.43 En kausal teori är en idé om att en viss sorts rörelse i A ger 
upphov till – förklarar – en viss sorts rörelse i B, en rörelse för vilken en 
”regel" kan formuleras.44 Vill man spinna vidare på den metaforen kan man 
tänka sig narrativ teori låter sig beskrivas som ett biljardspel. Det man på 

                          
41 Man talar om intentionala förklaringar (Elster, 1983, s 69-88), (Wright, 1971/2004, s 83-
106), när en blottlagd intention i sig begripliggör en handling. Att intentioner kan göras till 
föremål för vetenskapliga strukturerade undersökningar (vad handlar fenomenet X om, för de 
inblandade?), betyder inte att det nödvändigtvis är meningsfullt att tala om prövbar intentional 
teori. Det betyder vidare att skillnaden mellan kausal teori och narrativ teori inte motsvarar 
skillnaden mellan det som Elster kallar orsaksförklaring och intentional förklaring. En ambi-
tion att förstå det unika, t.ex. genom sådana intentionala förklaringar, låter sig förstås som en 
vilja att induktivt återge komplexitet (söka blottlägga narrativ istället för att söka med hjälp 
av narrativ). Teoretiserande handlar då i hög grad om begreppsbildning snarare än om att 
formulera förväntningar, även om det förra ibland tangerar det senare. Sartori (2009/1970, s 
22) talar om ”generalization in disguise” (med hänvisning till (Bendix, 1963)).  
42 Jfr (Elinor Ostrom, 1999, s 49ff). 
43 Elster (2007 s 9). 
44 En teori som syftar mot generalisering utgår från att det går att urskilja ett mönster mellan 
rörelser av typen A och rörelser av typen B, så att till exempel rörelse av typen A ofta leder till 
rörelse av typen B. Den statistiska varianten på detta är att i en större population kan ett visst 
värde på A antas ge upphov till ett visst värde på B oftare än slumpen ger oss skäl att förmo-
da. I statistiska undersökningar försöker man dessutom ofta omvandla påståenden om sam-
band mellan händelser till samband mellan tillstånd, vilka borde uppträda om ett visst anta-
gande om händelseförlopp är korrekt (Elster, 2007, s 10).  
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förhand gör sig en prövbar bild av, med hjälp av narrativ teori, är då inte den 
exakta relationen mellan boll/variabel A och boll/variabel B, utan om hur ett 
visst slags bollar kan väntas interagera med varandra, och med en viss be-
stämd sarg, givet det slags stötar som kan tänkas inträffa inom sargens ra-
mar. Med en ämnet mer näraliggande metaforik kan man tänka sig att kausal 
teori formulerar exakta regler, vars giltighet kan prövas, medan narrativ teori 
formulerar en idé om vad för regelbok som är giltig i en viss situation: vad är 
det för slags spel som spelas?45  

Liksom i kausal teori bör den förklaring som ges av narrativ teori inte 
bara vara logiskt sammanhängande, utan dessutom rimlig. Också här kan 
man, utifrån antagandet att det narrativa teoretiserandet är tolkande mer än 
kartläggande, modifiera kravet jämfört med kausalt teoretiserande.46 Rimlig-
het i en värld vars synliga mönster antas vara teoriberoende, handlar om att 
diskutera hur de antaganden som görs i teorin förhåller sig till andra mer 
generella teoretiska antaganden. Kravet på rimlighet innebär då att en en-
skild teori inte bör göra våld på andra teoretiska principer och försanthållan-
den som man inte är beredd att göra sig av med.47 

Typ av teori och val av fråga 
Även om man kan tänka sig att valet av teorityp och därmed krav på teorier 
kan ses som en grundläggande fråga om verklighetsuppfattning, om verklig-
heten överhuvud låter sig fångas in med kausala sambandsmått eller om dess 
komplexa natur kräver ständigt tolkande av sociala konstruktionsprocesser, 
utgår jag här ifrån att en teori kan utformas på båda sätten.48 Valet kan be-

                          
45 Jfr institutionell teori, t.ex. Ellinor Ostrom (1986). Analogierna med ”regel” och ”typ av 
regelbok” antyder att man kan tänka sig att regelböcker i princip kan dekonstrueras till regler 
(liksom ett biljardspel kan dekonstrueras till enskilda stötar). Man kan också tänka sig att det 
går att formulera bra idéer om exakta regler som gäller på en mindre del av ett område om 
man först belagt vilken regelbok som gäller för det större sammanhanget i fråga. I (George & 
Bennett, 2005, kap 1) resonerar författarna ungefär så om processtracing och fallstudier i 
relation till statistiska studier. Det är svårare att tänka sig att det går att rekonstruera regelbo-
ken utifrån den enskilda regeln, även om man kan tänkas kartlägga den regel för regel. En 
alternativ hållning är att det finns komplexiteter som inte meningsfullt låter sig reduceras till 
enskilda samband, i praktiken eller ens i princip. 
46 Som Bo Bengtsson påpekat för mig är kravet på rimlighet och logik i kausal teori ett slags 
test av om teorierna kan vara sanna, snarare än viktiga krav i sig. 
47 Hos Rawls finns en måhända liknande tanke om utveckling av normativ teori genom strä-
van mot ett ”reflektivt ekvilibrium”. Där föreskrivs en kontinuerlig reflektion om hur värde-
ring av enskilda konkreta fall kan motiveras av generella principer, och vise versa, med kohe-
rens mellan konkreta fall och generella principer som mått och mål, (Rawls, 1999, s 44). Vid 
värderingen av ett enskilt fall betyder kravet på koherens också ett krav på ställningstagande 
om vilka generella principer som bör och inte bör sättas i fråga i tolkningen av enskilda fall. 
Jfr (DiMaggio, 1995, s 392) som talar om att balansera mellan mer och mindre kontroversiel-
la inslag i teoribildning, jfr även (Sutton & Straw, 1995, s 378). 
48 Givetvis är polariseringen förenklande. Noga taget urskiljer jag egentligen två slags grund-
läggande val i fråga om vad forskaren vill belysa. Å ena sidan finns ett val att göra mellan att 
få till så ”effektiva” förklaringar som möjligt, på engelska ”parsimony” (ung. förklara så 
mycket som möjligt med så få antaganden/variabler som möjligt), eller att spegla kompelxitet 
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traktas som avhängigt vilken typ av forskningsfråga som avhandlas. Verk-
ligheten kan ju vara mer eller mindre komplicerad, eller möjlig att applicera 
ett kausalt tänkesätt på, beroende på i vilken riktning man vänder blicken.49 
Själv menar jag att det i huvudsak är en fråga om att vilja ställa frågor om 
det ena eller det andra. Man kan nog ibland då också tänka sig att de två 
typerna av teoretiserande är en fråga om stadier i en forskningsprocess: un-
dersökningen av en viss sorts politiska fenomen kan börja med en idé om en 
begripliggörande tolkning av ett komplicerat förlopp, och så småningom 
övergå i en prövning av hur vissa mer snävt avgränsade samband ser ut.50 En 
enskild teori om en viss sorts förlopp kan å andra sidan också tänkas bestå av 
såväl narrativa som kausala inslag i olika proportion.51 Inför en enskild teori 
och en enskild frågeställning måste det alltså klargöras vilken slags frågor 
som ställs, hur ryggraden i den erbjudna förklaringen ser ut och vilken slags 
svar man därmed kan förvänta sig. 

Förmåga att förklara: specifika krav på narrativt teoretiserande 
I ovanstående rekapitulation beskrevs två olika sätt att ställa bra frågor om 
förklaringar. De olika sätten att teoretisera antogs ha att göra med hur kom-
plexa sammanhang i tid och rum man vill göra reda för. Enklare orsakssam-
band lämpar sig bättre att utreda faktor för faktor med hjälp av kausal teori, 
medan motsatsen gäller för förklaringar av komplexa mönster av menings-
fullt mänskligt handlande. Det är alltså inte rimligt att förvänta sig att en bra 
narrativ teori känns igen på den formella stringensen i beskrivningen av 
samband mellan enskilda variabler. Istället blir den mer generella beskriv-

                                                                                                                             
(Hay, 2002, s 36). Å andra sidan utformas teorier med utgångspunkten att teoristyrd tolkning 
krävs för att förstå verkligheten, eller så kan den utformas i avsikt att ge en så realistisk åter-
spegling av verkligheten som möjligt, (Hay, 2002, s 47). Det slags kausala teori som hanterar 
kravet på vetenskaplig enkelhet genom statistisk formalism (t.ex. behavioralism) kan beskri-
vas som en strävan efter realism/sanning och ”parsimony”. Narrativ teori kan beskrivas som 
strävan efter teoristyrd tolkning och spegling av komplexitet. Di Maggio (1995) talar egentli-
gen om tre olika slags teorier, liksom Hay (2002, s 37-50.) 
49 Detta kan i och för sig också antas påverka vad vetenskap bör ägna sig åt: Uppmaningen 
från King et al. (1994, s 19) att man, när man bestämt sig vad man undrar över ska välja en 
teori som ger så många prövbara implikationer som möjligt, innebär att vetenskapen bör ställa 
de frågor där möjligheterna att få säkra svar är som störst. 
50 De som hävdar att alla vetenskapliga studier görs med samma syfte och logik vill ibland 
etikettera alla goda studier som inte prövar ett väldefinierat samband mellan variabler för 
”hypotesgenererande studier”. Men även om en studie med hjälp av narrativ teori också kan 
generera hypoteser om kausala formaliserbara samband, så förminskar en sådan etikett det 
som de kan antas åstadkomma till ett förstadium i relation till något mer fullbordat.  
51 I stället för att se det som alternativa raster genom vilka mänsklig aktivitet betraktas, kan 
det alltså ses som sammanvävda men olika dimensioner av mänskligt handlande, vars skär-
ningspunkter kan tillåtas gå i en teori snarare än mellan dem. 
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ningen av de begränsande förutsättningarna för det förlopp som ska förklaras 
helt central.52 

 
 

 

Med större inbyggd komplexitet i de frågor vi vill ställa, och högre inslag av 
tolkning, understryks vikten av att uppmärksamhet ägnas den övre delen av 
den schematiskt återgivna teorikonstruktionen. Egentligen är den begrepps-
liga nivån i princip alltid viktigast i en teori. Hur exakta svar vi än skaffar 
oss måste vi först reda ut vilken fråga svaren är svar på. Är frågan oklar är 
svarets värde tvivelaktigt.53 Också de samband som kan påvisas i data är vad 

                          
52 Kanske skulle man med terminologi från (Elinor Ostrom, 1999) och (Schlager, 1999), där 
”teori” används i snävare bemärkelse, skilt från ”ramverk” och ”modeller”, säga att ramverket 
(och kanske modeller) blir mer centralt i den narrativa än i den kausala teorin. 
53 Vulgärformer av Darwins teori om det naturliga urvalet tydliggör detta problem. Där be-
skrivs inte sällan den bakomliggande orsakskedja som åstadkommer reproduktionsmönster i 
en viss art (ffa när det gäller hanar) så att de vill sprida sina gener så mycket som möjligt, eller 
att de vill vara säkra på att just deras gener sprids vidare. Trots att såväl älg, apa som groda 
garanterat saknar sådana ambitioner, och den påstådda orsakskedjan därmed vid närmare 
påseende är uppenbart felaktig, så stämmer denna felaktiga berättelse med de resultat som 
teorin om det naturliga urvalet ger upphov till. Därför stärks den ”slarviga” versionen av 
berättelsen om det naturliga urvalet varje gång en iakttagelse tolkas i dessa termer. En mer 
noggrann rekapitulation om mekanismerna bakom urvalet skulle, utifrån samma iakttagelser, 
stärka en helt annan (måhända mindre medial) berättelse. Samma problem torde vara vanligt 
på samhällsvetenskapens område fastän det samhällsliv vi studerar är så komplext och varia-



 29 

vetenskapen anbelangar alltid beroende av sin teoretiska överbyggnad för att 
vi ska kunna säga att de finns. Det är bara det att i praktiken kan sambandet 
mellan teorins begreppsliga nivå och den nivå där implikationer undersöks 
vara mycket olika överblickbart. Med ökad grad av komplexitet i studieob-
jektet, och minskade möjligheter att utnyttja statistiska mätmetoder när teo-
rins giltighet undersöks, så ökar risken att oredigheter i själva frågan förblir 
oupptäckta. Särskilt då är uppmaningen att vetenskapliga frågor bör ägnas 
minst lika stor uppmärksamhet som vetenskapliga svarsmetoder och svar 
viktig att följa.54 Hur relationen mellan teorins begreppsliga nivå och den 
nivå där observerbara implikationer specificeras spelar också roll för teorins 
förmåga att förklara. När kvalificerad formaliserad sambandsanalys inte är 
möjlig kan man tänka sig två strategier, där komplexiteten i den teoretiska 
frågeställningen utnyttjas. Man kan för det första tänka sig att om komplexa 
skeenden ska tolkas utifrån en idé om en narrativ förklaring, så kan dessa 
skeenden följas i så många steg eller så stor detalj som möjligt. Ju komplexa-
re idé om hur politik skulle kunna gå till, ju intressantare är en överens-
stämmelse med denna bild även utan formellt specificerade samband mellan 
alla ingående variabler. Därför sammankopplas narrativ teori inte sällan med 
djupgående fallstudier.55 

Teoretiserande med hjälp av narrativ teori i avsikt att ställa frågor om 
mönster av meningsfullt handlande i en större population av fall kan inte på 
samma heltäckande sätt kartlägga en rikedom av tänkbara implikationer. Då 
kan man, för det andra, försöka att i så hög grad som möjligt specificera 
implikationer av olika karaktär, till exempel i olika ändar av ett tänkt kom-
plicerat förlopp. På något sätt bör i alla fall komplexiteten i den begreppsliga 
överbyggnaden speglas i de implikationer som ska prövas. Att utgå från en 
enkel indikator när en komplicerad narrativ förklaring ska beläggas torde 
sällan vara lämpligt.  

I takt med att komplexiteten på teorins begreppsliga nivå speglas ofull-
ständigt i implikationsledet ökar dessutom kraven på oantastlig logik och 
rimlighet i det begreppsliga ledet. Särskilt uppmärksam ska man kanske vara 
när teorier tänker sig både narrativa och kausala förklaringar till ett förlopp. 
Ett tänkt kausalsamband som kan mätas upp exakt, med en narrativ förklar-
ingsmodell som påstås begripliggöra någon av de ingående variablerna, tor-
de kunna ge en falsk bild av statistiskt säkerställd inferens utifrån observera-
de implikationer. 

Kraven på rimlighet och logik i tänkta förlopp är alltså alldeles avgörande 
i alla sorters teorier men kanske särskilt i narrativa, och ännu mer i narrativ 

                                                                                                                             
tionsrikt att de alldeles uppenbara exemplen är färre. Desto viktigare blir det att noggrant 
granska orsakskedjan. 
54 Johnson (2003, s 88), Laudan (1996, s 80), Sartori (2009/1970, s 17, 22, 28f), jfr Pierson 
(2004, s 7).  
55 Process tracing (George & Bennett, 2005) skulle kunna vara en metod som tar fasta på 
detta drag hos en teori. Jfr ”thick versus thin descriptions” (Geertz, 1973, s 3-30). 
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teori vars komplexitet inte prövas i alla sina delar. Det gäller fastän det är 
svårare att formulera formella krav att leva upp till än när vi har att göra med 
teorier som syftar till att förklara så mycket av verklighetens variation som 
möjligt. De här diskuterade teorierna tänker sig att idéer, och gemensamma 
idéer, har betydelse för hur politikens formulering ter sig. Det tycks alltså 
som om vi har att göra med teoribildning som beskriver politikens utveck-
ling som meningsskapande process, och som därmed åtminstone har narrati-
va inslag. Att flera av teoretikerna hastar över beskrivningen av mekanis-
merna bakom idéernas inverkan på politikens formulering, och att ingen av 
dem egentligen undersöker om mekanismerna fungerar som de påstår, gör 
det än mer angeläget att ställa frågan om hur närmare bestämt de vill förklara 
politiska förlopp, och om de uppfyller kraven på att ge förutsättningar för bra 
förklaringar.  

Inför en enskild teori bör man alltså ställa sig frågan om vilken typ av 
sammanhang teorin vill göra reda för på begreppslig nivå. Komplexa sam-
manhang och tolkande frågeställningar bör innebära att teorin låter sig be-
skrivas mindre som ”exakt regel” och mer som ”regelbok” med de specifika 
krav på logik och rimlighet som en sådan ansats för med sig. Specificerade 
observerbara implikationer av teorin bör sedan utformas så att den nivån 
återspeglar den begreppsliga nivån, och de implikationer som faktiskt obser-
veras bör återspegla den komplexitet teorin vill göra reda för. Vilket till ex-
empel innebär att andra strategier måste sökas än användandet av enstaka 
indikatorer eller mätningar av exakta enstaka kausalsamband.56 

Krav på en teori: Ska den förutsäga?  
Teorier ska alltså förklara, men det finns olika sätt att göra det på som ställer 
olika krav. Att den sorts narrativa teorier som här diskuterats inte är särskilt 
bra på att leverera prognoser för samhällsutvecklingen är kanske självklart. 
Om man däremot med kravet på prediktionsförmåga menar att det med hjälp 
av teorin ska gå att formulera någon slags prövbar förväntan på ett utpekat 
studieobjekt, vars giltighet således också kan komma att förkastas av den 
företagna undersökningen, så ska också narrativa teorier kunna leverera för-
utsägelser.57  

Beträffande kausal inferens finns gott om regler för hur slutsatser dras om 
sambands befintlighet, art och styrka, även om deras precisa tillämpning 

                          
56 Och då har vi rört oss från frågan om ”bra teori” mot frågan om ”bra metod”: Om den som 
vill ställa frågor om komplexa sammanhang i en verklighet som uppfattas vara komplex i sig, 
sällan kan förvänta sig svar i form av formella exakta samband mellan enskilda variabler, 
kommer denne därmed ofta hamna i det kvalitativa ”metodlägret”, och teoretisera utan strikta 
formler till hjälp. De som är mindre intresserade av att problematisera och tolka verklighetens 
komplexitet än av att ”mäta upp” enskilda faktorers inverkan hamnar ofta, om än långt ifrån 
alltid, i det kvantitativa lägret. 
57 Waltz (1997, s 916), Bacharach (1989, s 509f). 
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diskuteras livligt.58 Förkastelseregler för narrativ teori är betydligt svårare att 
formulera. Narrativa förklaringar ställer både högre och lägre krav på över-
ensstämmelse med data än kausala modeller som underbyggs med statistik. 
Å ena sidan måste fallet i ganska hög grad låta sig tolkas med hjälp av teorin 
för att vi ska kunna säga att den hjälper oss att begripa något. Det är svårt att 
i denna slags forskning hitta motsvarigheten till statistikens ”svaga men sig-
nifikanta samband”. Å andra sidan är det uppenbart att en på förhand gjord 
beskrivning av ett komplext socialt skeende mycket sällan hittar sin exakta 
motsvarighet i verkligheten, hur välgenomtänkt och förankrad i tidigare 
forskning den än är. En diskussion får då föras i termer av om de avvikelser 
från förväntningarna som kan iakttas låter sig begripas utifrån de bakomlig-
gande basala antaganden som modellen bygger på eller inte, och om grund-
berättelsen kan utvecklas med hjälp av de iakttagna avvikelserna eller inte.59 
Det betyder att reaktionen på en avvikelse från den formulerade förvänt-
ningen blir lite annorlunda när narrativ teori prövas jämfört med kausal teori. 
Tanken att samhällslivet formas utifrån vad som är meningsfullt handlande 
för aktörerna lämnar större utrymme för växelgång mellan teori och empiri, 
eftersom det finns utrymme för att resonera sig fram till en förståelse av 
avvikelserna utan att bortförklara dem.60 Men detta ska alltså inte tolkas så 
att teorier aldrig ska förkastas utan alltid omarbetas, när överensstämmelsen 
mellan teori och empiri brister. 

Man kan dessutom argumentera för att den här sortens teorier är intres-
santast att använda just när vi är osäkra på om de stämmer eller ej. Syftet är 
då explicit att utforska villkoren och gränserna för teorins tillämplighet, ge-
nom att pröva teorins giltighet under olika omständigheter, snarare än att på 
förhand ställa upp precisa regler för när teorin ska räknas som sann eller 
falsk.61  

Krav på en teori: Ska den förnöja? 
Det sista av kraven ovan var att vetenskapen ska förnöja. Ska vi ta det på 
allvar? Ja det ska vi, i högsta grad, om vi menar att vetenskap förnöjer ge-
nom ambitionen att inte bara producera kvalitetssäkrad information utan 
också ge insikter och klokskap, i en verksamhet ägnad att vidga, nyansera 

                          
58 Statistiken ger åtminstone regler att luta sig mot för att få fram sambandsmått, medan frå-
gan om när ett samband ska kallas signifikant kan diskuteras. Beträffande när samband ska 
kallas starka och svaga finns på sin höjd enstaka starkt ifrågasatta tumregler, se t.ex. (Esaias-
son et al., 2004, s 391). 
59 Jfr (Hertting, 2003, s 145) och (Bengtsson, 1999/2005). 
60 Alvesson och Sköldberg (1994, 11f) talar om sådan växelgång som reflexiv metod, och 
menar att det är ett sätt att binda samman en deduktiv och en induktiv ansats. Se även (Hay, 
2002, s 46ff) om dialog mellan teori och belägg. Jfr (King et al. 1994 s 22) om det förkastliga 
i att lägga till begränsande villkor i teorin utifrån data som inte passar, en synpunkt anpassad 
till kausal teori. 
61 Bengtsson (1999/2005), jfr betoning av ”attention to scope”, (DiMaggio, 1995). 
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och förändra vår begreppsvärld snarare än att bara underbygga den be-
greppsvärld vi har.62  

Då kan det vara värt att påpeka att de kunskaper som vi blir klokare av 
mycket väl kan handla om randfenomen och paradoxer, snarare än utbredda 
mönster, även om vi därmed ”betat av” en mindre del av tillgängliga data 
eller förklarat färre antal fall. DiMaggio beskriver hur han, när han presente-
rar sin forskning om hur organisationers nätverksposition påverkar deras 
politiska möjligheter, får frågan varför han ägnade så mycket kraft åt att 
förklara betydelsen av organisationers relation till andra organisationer, när 
det borde vara uppenbart att storlek är en mycket viktigare faktor organisa-
tioners inflytande: 

Om jag verkligen brydde mig om de utfall jag försökte förklara, varför hade 
jag inte fokuserat på storlek? 

När jag försökte formulera ett svar insåg jag att jag aldrig hade tänkt på 
storlek som intressant.63  

Tänker vi att bra teori inte är något som ska vara bra, utan något som vi ska 
kunna ha till något bra, är det inget problem. Det borde vara självklart att 
man kan undra om nätverkspositioners betydelse, och behöva en teori till 
hjälp i detta undrande, utan att man först ska behöva undra färdigt om storle-
ken.  

I en värld där det är sant att ”om vi visste vad verkligheten är skulle vi 
inte behöva teori”64 kan emellertid frågan om huruvida en teori kan hävda sig 
genom att vara intressant formuleras mer offensivt, som ett krav: teori ska 
hävda sig genom att precisera varför vi behöver den. Att argumentera för att 
en teori är värdefull därför att den är intressant snarare än för att den är sann, 
handlar då om att ta ansvar för de frågor man ställer om världen och den typ 
av svar som därmed sorteras fram.65 För om man inte har en egen tanke om 
varför en viss fråga bör ställas, är det oklart i vems händer man överlämnar 
formuleringsprivilegiet – knappast är det alltid ”den vanliga linjära verklig-
heten” som framträder, om man med det menar en verklighet oberoende av 

                          
62 Bacharach (1989, s 513) om ”kreativa bidrag”, i relation till tekniskt felfria teoribyggen. 
Här någonstans döljer sig också skälet till att vi inte omedelbart lägger en teori åt sidan, bara 
för att vi upptäcker att något led i den haltar. Jfr (DiMaggio, 1995, s 391) om teori som upp-
lysning. 
63 DiMaggio (1995, s 393). Jfr George & Benett (2005, s 69) som menar att de variabler som 
undersöks “should include variables that provide some leverage for policymakers to enable 
them to influence outcomes.” 
64 Waltz (1997, s 913). 
65 Om någon som svar på detta vill hävda vetenskaparens rätt att ställa vilka frågor hon vill, så 
vill jag för säkerhets skull påpeka att kravet att själv regelmässigt ta ansvar för, och argumen-
tera för det slags frågor man ställer, är ganska långt från idén att det bör ställas upp gemen-
samma regler eller riktlinjer för vad som är goda och dåliga perspektiv (debatten om veten-
skapens frihet beskrivs – och förs – t.ex. i (Gustavsson, 1997) och (Gustavsson, 2007). 
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betraktaren.66 Det betyder i så fall i det ovanstående exemplet från DiMaggio 
att vi snarare än en indikation på i vilken grad organisationers nätverksposi-
tion kan tänkas förklara deras politiska inflytande, behöver en motivering till 
varför positionens betydelse är intressant, och hur den informationen kom-
pletterar eller ifrågasätter den bild vi redan har av organisationers politiska 
inflytande. 

Den här sortens frågor är förstås ibland tydligt normativa och utomveten-
skapliga: Ofta ställs frågan om inte ständiga frågor om betydelsen av ’kön’ 
eller ’invandrarskap’ i sig bidrar till att cementera dessa kategorier.67  Hur 
mycket förklarad varians dessa variabler än kan åstadkomma i undersök-
ningen av ett visst fenomen kan det hända att vi kan utveckla vårt tänkande 
kring dessa fenomen genom att ställa frågor om dem med hjälp av helt andra 
begrepp, eller av begrepp som uttryckligen upplöser dikotomierna invand-
rad-infödd, och kön. På liknande sätt kan det vara lämpligt att fråga sig hur 
ständiga undersökningar om nätverkens betydelse dels faktiskt påverkar den 
verklighet man undersöker, dels vad beskrivningen av politiskt beslutsfat-
tande i termer av nätverk låter oss ställa för frågor om politiskt beslutsfat-
tande.68 (Här förtjänar det att påpekas att detta problem på intet sätt följer av 
ett kausalt teoretiserande, inte heller att det inte kan uppstå i narrativt teoreti-
serande.69) 

Tanken att teoretiserande förnöjer genom att expandera eller röra runt i 
invanda tankemönster har också en inomvetenskaplig, mindre politisk, di-
mension. Tanken om utveckling, nyansering och förändring uttrycker inte 
bara en tanke om något nytt eller bättre, utan också per definition en relation 
till något ”gammalt”. För att kunna bedöma i vilka avseenden en teori ställer 
nya eller bättre frågor än andra teorier gör, är det helt enkelt viktigt att an-
                          
66 DiMaggio (1995, s 391), jfr Waltz (1997, s 913f ). 
67 En slutsats om ett forskningsobjekt kan vara korrekt och sann första gången den dras, men 
hundrade gången kan samma slags slutsats vara korrekt och falsk, om det är den enda slags 
slutsats som dras om analysobjektet. Boreus (2005, s 130) benämner detta produktion av 
negativ stereotyper, utifrån exemplet med ensidiga negativa beskrivningar av ”unga invandra-
re”. Flera i sig metodiskt oantastliga slutsatser kan alltså tillsammans producera oreflekterat 
skeva bilder av samhället som det är helt orimligt att kalla ”verkligheten”, alldeles oavsett hur 
sanna de enskilda iakttagelserna är. King et al. (1994 s 15f) talar också om utomvetenskaplig 
relevans, men då om frågor som rent bokstavligen är på liv och död. Kanske är det dock fullt 
tillräckligt och närmare inom räckhåll för samhällsvetenskapen att bidra till samhällets kollek-
tiva självreflektion kring mer vardagliga ting, och problematisera dem. 
68 Jfr (J. Pierre & Peters, 2000). I (Danielsson, 2008, kapitel 3) diskuterar jag frågan om möj-
ligheten att ställa frågor om makt inom ramen för idéstrukturperspektivet, vilket tangerar 
denna typ av frågeställning. Jag menade där att det inte är fruktbart att hålla sig med en mo-
dell över policyprocessen som inte ger utrymme för maktanalys, och då är utgångspunkten 
inte bara en ståndpunkt i frågan hur statsvetare bör reflektera kring politikens formulering, 
utan en ståndpunkt om hur diskussionen om politikens villkor bör föras mer generellt. Jfr 
(Hay, 2002 s 3) om maktfördelning som statsvetenskapens förenande centrala grundtema. 
69 Att ställa sig frågan vilken verklighet forskningen bidrar till att konstruera är dock oftare en 
integrerad del av narrativa teoriers forskningsprogram. Själva tanken att den förklaring är bäst 
som ”förklarar mest” är också mest kompatibel med kausalt teoretiserande, där det finns 
tydliga mått på detta. 
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knyta till dessa andra teorier, och till kända begrepp. Att ställa alla gamla 
begrepp och föreställningar på huvudet samtidigt är sällan fruktbart. Också 
när argumentet är inomvetenskapligt bör diskussionen föras med utgångs-
punkten att teoretiserande, narrativt såväl som kausalt, i slutändan bör syfta 
till att ställa intressanta frågor. 

Men hur känner vi igen sådana? Eftersom vad som i det enskilda fallet för 
någon är klokt och insiktsfullt för någon annan är inskränkt och mossigt, är 
det omöjligt att ställa upp någon slags kriterier för vad som innehållsligt är 
intressanta, respektive ointressanta frågor. Det krav på en teori som kan for-
muleras är att den å ena sidan pekar ut hur den är förankrad i världen som vi 
känner den, i inomvetenskapliga och utomvetenskapliga termer. 70 Det bety-
der att det inte bara ska vara tydligt vad teorin handlar om för typ av feno-
men utan också i vilken relation teorin står till tidigare teoribildningar och 
gängse begreppsbildningar på området. Också inomvetenskapliga kopplingar 
bör göras med frågans generella relevans för ögonen. Det innebär att det å 
andra sidan också bör stå klart på vad sätt teorin vill förändra eller förnya 
den gängse bilden, och varför. Det bör helt enkelt levereras inomvetenskap-
liga och utomvetenskapliga argument för varför de frågor som kan ställas 
med hjälp av teorin bör ställas. En bra teori förhåller sig alltså inte bara till 
empirin, utan relaterar sin begreppsapparat till tidigare etablerade begrepp 
och teoretiskt genererade försanthållanden, och talar om och motiverar vilka 
nya intressanta frågor som därmed låter sig ställas. Då ges den som använder 
teorin i sin tur möjlighet att själv avgöra om teorin erbjuder en riktning att gå 
i som tillför någon klokskap i relation till det vi redan tror oss veta.71  

Krav på en teori: enkelhet 
En viss förnöjelse kan också ges av att teorier är tydliga och enkla. Det gäller 
även om det, utifrån ovanstående resonemang, är viktigare att ställa intres-
santa frågor än att leverera så mycket kvalitetssäkrad information som möj-
ligt om så stor del av verkligheten som möjligt. En teori är alltså inte nöd-
vändigtvis bättre än någon annan för att den med enkla antaganden förklarar 
fler fall eller mer av fallen, eller levererar fler hypoteser per antagande.72 En 
                          
70 Jfr (King et al., 1994, s 15ff) om kravet på inom- och utomvetenskaplig relevans i lite an-
nan inramning.  
71 Jfr (Bacharach, 1989, s 511) som snarare ser relationen till andra teorier i termer av oförkla-
rad verklighet mellan tidigare teorier, och överlappande teorier (”överförklarad” verklighet). 
Jfr även (King et al., 1994). (Waltz, 1997, s 916) citerar Steven Weinbergs synpunkt att vikti-
gast för att föra vetenskapen framåt är de teorier som vi bestämmer oss för är värda att ta på 
allvar, inte de teorier vi bestämmer oss för att anse vara sanna (min kursivering). Weinberg 
diskuterar fysik, men Waltz lånar uttalandet för att uttrycka en ståndpunkt också om sam-
hällsvetenskap. Det är emellertid återigen viktigt att ”vi” avgör vad som ska tas på allvar 
forskare för forskare, om än gärna i kollektiv diskussion. Man skulle ju också kunna tolka 
citatet så att ”vi” kollegialt bestämmer vad som ska tas på allvar, eller att ”vi” representeras av 
politiska beslut, jfr not 65.  
72 ”Parsimony” med induktiv respektive deduktiv ansats, se (Hay, 2002, s 31ff). 
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teori bör dock vara enkel av det enkla skälet att teori är arbetsredskap och 
kommunikationsredskap. Dess uppgift är att sortera fram en tydlig, fattbar 
och användbar bild av verkligheten åt oss. Det betyder inte, som King, Keo-
hane och Verba säger, att teorin ska vara så enkel eller svår som beläggen 
ger vid handen – vilket bokstavligt tolkat torde innebära att teorin ska vara så 
enkel eller komplicerad som verkligheten enligt beläggen tycks vara.73 Med 
mindre tilltro till att det finns en ”vanlig linjär värld” som självklart framträ-
der med objektiv nyansrikedom för den uppmärksamme betraktaren måste 
man istället hävda att det är meningen att information ska gå förlorad, och 
det är upp till forskaren att frammana mönster av en viss komplexitetsgrad 
genom att välja vad som ska synliggöras. Istället för att välja komplexitets-
nivå på teorin utifrån verkligheten ska teorin vara så enkel som den fråga vi 
vill ställa om verkligheten någonsin medger, utan att svaret blir innehålls-
löst.74 Bra teori, har det hävdats, bör vara så enkelt att den kan sammanfattas 
i en modell, men är sällan så enkel att denna modellsammanfattning kan stå 
för sig själv.75  

Enkla och svåra krav på god teori: en sammanfattning 
Jag har argumenterat för att det teoriperspektiv som här ska skärskådas är 
värt att granska närmare. Jag har i ovanstående avsnitt beskrivit några fun-
damentala krav som jag menar att teorierna bör uppfylla, svårigheterna att 
utforma precisa regler för när dessa krav är uppnådda till trots. Utgångs-
punkten för arbetet är att en teori som ska användas för att tolka komplicera-
de sociala processer bör: 

 
1. Noga precisera a) relevanta aktörer, b) relevanta strukturer och c) 

och den logik som styr aktörernas interaktion med strukturerna 
(men alltså inte nödvändigtvis exakta kausala variabelsamband 
vars existens villkorar bedömningen av om teorin stämmer eller 
ej) 

2. Vara logisk, rimlig och prövbar 
3. Vara intressant och lämna ett tydligt bidrag, inom- och utomve-

tenskapligt 
4. Vara enkel och kommunicerbar (utan att det går ut över 1, 2 & 3) 

Kraven låter enkla, men är det inte. I den mån teorierna har problem att möta 
dessa krav är ambitionen att undersöka om perspektivet kan utvecklas för att 

                          
73 King et al. (1994, s 20), jfr Waltz (1997, s 913f). 
74 Jfr Collier & Gerring (2009, s 5) som elegant sammanfattar Sartori: ”Concept definition 
should only be as specific as is appropriate to their desired extention”, jfr (Sartori, 2009/1970, 
s 21-29). 
75 Sutton & Straw (1995, s 376). 
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göra det, med samma krav som vägledning.76 Det betyder till exempel att 
teoriernas relation och bidrag i förhållande till andra teoribildningar ska dis-
kuteras. I undersökningen av teorierna kommer jag, när jag träffar på oklar-
heter till exempel i form av oklart definierade begrepp, att välja den tolkning 
som bäst svarar mot kravet att fånga in något intressant ur inom- och utom-
vetenskaplig synvinkel. Teoriernas komplexitetsgrad kommer att diskuteras, 
och jag kommer att pröva om teorierna låter sig sammanfattas ytterligare 
jämfört med sin nuvarande form. 

Om teoriperspektivet befinns prövvärt är det förstås också intressant i vil-
ken utsträckning vi i en prövning tycker oss förstå omvärlden bättre med 
hjälp av det. I antagandet att bra teorier minst lika mycket handlar om bra 
frågor som bra svar, ligger dock antagandet att det rimligen också intresserar 
oss att en teoris påståenden om verkligheten inte stämmer. 

Den prövning av teorierna som kommer att företas inkluderar både teore-
tiska och empiriska moment. Nu ska jag argumentera för att undersökningen 
i de empiriska momenten också kommer att kunna kasta ljus över ett i sam-
manhanget intressant fall: den svenska offentliga miljöpolitiken. 

1.3 Idéer och institutioner i modern svensk miljöpolitik 
I denna avhandling ska teoriperspektivet utvecklas med hjälp av empiriska 
studier av den svenska miljöpolitiken. Valet av fall kan motiveras utifrån ett 
teoriutvecklande syfte (se nedan), men kan också presenteras som intressant 
i sig. Tidigare forskning om svensk miljöpolitik, läst med idéstrukturper-
spektivets antagande om idéers betydelse för politikens utveckling för ögo-
nen, lämnar nämligen en del frågetecken hängande i luften. 

Idéer som den felande länken mellan stabila institutioner och 
föränderligt policyutfall? 
Den svenska miljöpolitiska idéutvecklingen har beskrivits som en utveckling 
från ett “avvägningsperspektiv”, stadfäst under sextiotalet, till den nittiota-
lets ideologi som kallas ”ekologisk modernisering”. Vid tiden för den mo-
derna miljöpolitikens födelse på 60-talet var utgångspunkten att naturintres-
set var ett legitimt intresse vid sidan av andra minst lika legitima intressen, 
som kunde tillgodoses i den mån det inte påtagligt skadade industri och eko-

                          
76 Även om jag själv inte tänker mig teori som den mest aktuella approximationen av verklig-
heten givet dataläget, så menar jag för den skull inte att teori inte bör förändras. Argumentet 
att ett ständigt ombyggande av teorier hindrar ackumulering av empirisk kunskap är relevant, 
men så länge oklara teorier gör det oklart vilken slags empirisk kunskap vi ackumulerar, väger 
argumentet lätt.  
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nomi.77 Formulerat som naturresurser kunde naturens värde konceptualise-
ras på ett samhällsekonomsikt hanterbart sätt. I övrigt framstod naturen som 
en trevlig plats att idka friluftsliv i, vars bevarande och skötsel krävde resur-
ser genererade av den industri som i många fall förorsakade problemen. Na-
turvårdsintresset och industriintresset antogs stå mot varandra och behöva 
jämkas, men då ekonomin och industrin beskrevs som en förutsättning för 
naturvården utan att naturvården alls sågs som en förutsättning för ekonomin 
och industrin, var kampen dem emellan knappast jämlik.78  

Karaktäriseringen av Sveriges nuvarande miljöpolitik som ett uttryck för 
“ekologisk modernisering” är ganska samfälld i forskningen, även om date-
ringen för dess genomslag skiftar något, och det finns de som menar att den 
senaste utvecklingen fört Sverige ”förbi” ekologisk modernisering, mot en 
politik för ”hållbar utveckling”. Bilden av en övergång från avvägningstän-
kande till ekologisk modernisering är emellertid tydlig.79  

Den ekologiska moderniseringstanken kan beskrivas som ett nytänkande 
kring samhällsekonomins grundbult, det vill säga tillväxt. Förutom att miljö-
frågans ekonomi ses på ett nytt sätt förändras också synen på industrins rela-
tion till miljöfrågan. En traditionell industriell omvandling av naturresurser 
till produkter för materiell konsumtion antas inte längre vara ekonomins 
enda grundbult. Istället kan ett samhälles ekonomi organiseras kring de pro-
dukter och tjänster det värdesätter. Sätts ett värde på gröna produkter och 
tjänster som inte har med råvaruuttag att göra så fungerar ekonomin lika bra 
för det. Det gäller bara att i samhället tillskapa strukturer som underlättar för 
sådan produktutveckling, av allt från gröna jobb till gröna grönsaker och 
gröna semesterresor. Dessutom måste enskilda människor så väl som sam-
hället ges möjlighet att belöna – det vill säga köpa och skapa en ekonomi 
kring – immateriella förädlingsvärden som resurssnålhet och hushållnings-
hänsyn. Den industri som finns antas i hög utsträckning ha potential att vara 
”ren från början” genom fokus på teknik och de ämnen som går in i industri-
ella processer, snarare än rening av det som kommer ut av dem.80  

Om vi för stunden nöjer oss med denna översiktliga beskrivning av idé-
förändring i svensk miljöpolitik – jag återkommer till miljöpolitikens idéer i 
avhandlingens del II – så borde vi utifrån det ovan beskrivna teoretiska idé-
strukturperspektivet förvänta oss att idéstrukturer styr policyutvecklingen i 
form av handfasta politiska program, och hur man väljer att organisera mil-
jöpolitikens genomförande. Vad kan man då säga om relationen mellan den 
institutionella utvecklingen och den parallella idéutvecklingen i svensk mil-
jöpolitik? 

                          
77 Framförallt statsvetaren Lennart J Lundqvist, men också Andreas Duit, Magnus Linder-
ström m.fl. har beskrivit detta. 
78 Lundqvist (1971), se också t.ex. (Anshelm, 1995) och (Duit, 2002). 
79 Ibid samt (Lundqvist, 2004b) och (Linderström, 2001). 
80 För en allmän beskrivning av ekologisk modernisering som tanketradition, se (Dryzek, 
1997, s 137-152). 
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Det som kan kallas den svenska miljöpolitikens institutionella kärna, mil-
jöskyddslagstiftningen, har av statsvetaren Andreas Duit beskrivit som re-
markabelt stabil genom åren. I Duits avhandling är huvudsyftet att förklara 
förändring och stabilitet i miljöskyddets regelverk och dess tillämpning. Han 
noterar emellertid en diskrepans mellan de stora förändringarna i miljöpoliti-
kens idégods och de begränsade effekter som den förändringen har på miljö-
skyddslagstiftningen och de organisationslösningar som ska säkerställa poli-
tikens implementering. Å ena sidan sammanfattas perioden från åttiotalets 
slut till nittiotalets början i en rad händelser som alla kan ses som ett ifråga-
sättande av den rådande miljöpolitikens utformning och ideologi: 

”den rekordstarka miljöopinionen i slutet av 80-talet, uppkomsten av och 
uppgörelsen med ett miljöparti i vågmästarposition, anpassning till europarät-
ten, fem större miljöpropositioner, miljödepartementets inrättande, en tydlig 
omdaning av såväl socialdemokratisk som övriga partiers miljöideologi, 
statsministerns stora politiska investering i det gröna folkhemmet, den ekolo-
giska moderniseringens idémässiga hegemoni, Bruntlandrapporten 1987, 
Rio-mötet 1992 samt interna förändringsimpulser i form av återkommande 
brister inom såväl regelverk som tillsyn [...] Det är svårt att föreställa sig mer 
dramatiska och omfattande förändringar av ett politikområde inom det ’nor-
malpolitiska’ spektrat”.81 

 
Å andra sidan karaktäriseras de institutionella förändringarna som små under 
hela perioden från sextiotal till nittiotal, trots nya miljöpolitiska arenor och 
lagstiftningsförändringar. Även om en ny miljöbalk efter en lång utrednings-
process sjösätts 1997 är lagstiftningen sig mycket lik i termer av den logik 
med vilken miljöproblem tacklas, det vill säga bland annat vilka aktörer som 
ges ansvar för och inflytande över miljöskyddet, de övergripande principer 
med vars hjälp miljöskyddet ska effektueras, och regelverkets räckvidd.82  

En misstrogen karaktärisering av en sådan utveckling är att vi har att göra 
med symbolpolitik och rökridåer: Idéer förändras, medan den institutionella 
praktiken består. Idéer har ingen betydelse. 

Vid lite närmare påseende kan emellertid Duits resultat istället beskrivas 
som indicium på – för det första – att idéer är en viktig komponent i den 
svenska miljöpolitikens utveckling, och – för det andra – på att institutionell 
och ideologisk utveckling hänger samman. Miljöskyddets institutioner, det 
vill säga miljöskyddslagen och den myndighetsstruktur som tillskapades vid 
sextiotalets slut, beskrivs redan från början som dysfunktionella utifrån sina 
egna uttalade syften. Utredning efter utredning påtalar sedan brister i såväl 
tillståndsgivning som tillsyn. Dessutom var den uttalade lagstadgade ut-
gångspunkten att miljöskyddet kunde kompromissas bort om ekonomiska 
hänsyn blev för betungande. Trots det – och detta är värt att notera – närmar 
sig verkligheten politikens mål. Det svenska miljöskyddet blir, i vissa avse-
                          
81 Duit (2002, s 226f). 
82 Duit (2002, s 227), Duit (2007, s 1111f, 1114). 
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enden som överensstämmer med intentionerna bakom det dysfunktionella 
regelverket, allt bättre.83  

Detta kan, menar Duit, inte bara ses som en effekt av teknisk utveckling 
och allmänt framåtskridande. En internationell jämförelse visar att institutio-
ner visst spelar roll för förbättring i miljöprestanda så till vida att tidpunkt 
för införande och omfattning av olika institutioner förklarar hälften av varia-
tionen i förändring av miljöprestanda mellan sjutton industrialiserade länder. 
Förändringar mäts mellan 1970 och 1990. I institutionaliseringsindexet ingår 
inrättande av ministerium/departement för miljöfrågor, nationell miljövårds-
förvaltning, nationell miljövårdsrapportering, ramlag på miljöområdet, in-
skrivning i konstitutionen, expertråd och nationell miljöpolicy, men inget om 
innehåll/uppgift eller räckvidd/ansvarsområde. Sverige hör till de länder som 
tidigt infört olika miljöpolitiska institutioner, och presterat relativt bra vad 
gäller miljö.84 Om slutsatserna av det statistiska sambandet skulle tillämpas 
på Sverige innebär det att de nya institutionerna, trots att de fungerar dåligt 
utifrån egna formulerade principer och målsättningar och inte heller föränd-
rar rådande maktförhållandena mellan industri- och naturvårdsintresset, har 
haft en positiv effekt på miljön. 

Graden av institutionalisering har alltså inte kunnat mätas med någon 
större precision eller nyans, ändå blir utslaget starkt. Institutioner tycks spela 
roll, och det oavsett substantiellt innehåll. Kanske spelar institutionerna roll 
just för att det kring dem erbjuds arenor för miljöpolitik och miljöpolitikens 
aktörer – en miljöpolitikens infrastruktur av personal och resurser – och för 
att det där skapas förväntningar om att något ska göras som är ”miljöpolitik”, 
som inte har med förväntningarna på lagens bokstav att göra.  

I Duits analys är institutionerna bara skenbart nya, eftersom samma in-
tressen har makten över besluten. Man kan formulera problemet att få ihop 
oförändrade institutioner med förändrat utfall och förändrade idéer så här: 
Om utfallet av en politisk process bara beskrivs i termer av maktbalanser 
mellan intressen (”vem vann?”) innebär det, att om den statliga aktören X 
vid tidpunkt t1 kan fatta beslut bara efter godkännande av Y, och detsamma 
gäller vid tidpunkt t2, så har politiken (eller institutionerna) inte förändrats, 
även om aktörerna vid de båda tidpunkterna fattar vitt skilda beslut. Ett al-
ternativt sätt att resonera är att det inte går att skilja procedurreglerna – det 
vill säga X skyldighet att rådgöra med Y ovan – från det idékomplex som 
                          
83 Duit (2002, s 150 och kapitel 2). 
84 Se (Duit, 2007, s 1115), (Duit, 2002, s 49-66), se också (Jänicke & Weidner, 1996) och 
(Scruggs, 1999). Sambandet mellan institutionalisering och miljöprestanda har mätts genom 
att ett institutionaliseringsindex (Jänickes & Weidners) har ställts mot ett index för miljöpre-
standa (Scruggs), och beräkningen av sambandet mellan institutioner och prestanda har gjorts 
för de sjutton västländer som ingår i båda indexen. Miljöprestanda mäts utifrån utsläpp (sva-
veloxid, kväveoxid, kväve och fosfor) + hantering av hushållsavfall + glasåtervinning + vat-
tenreningsverkens täckningsgrad. Institutionaliseringsgrad mäts som förekomst och tidpunkt 
för införandet av miljödepartement, miljövårdsverk, nationell miljörapportering, miljö-
vårdslagstiftning, artikel i konstitutionen, expertråd, samt nationell miljövårdsplan.  
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proceduren är inbäddad i, och som gör begripligt varför Y ska ha något att 
säga till om i frågan (till exempel om vad som är en lämplig lokalisering av 
en viss industri). Dessa idéer kan i sin tur vara inbäddade i en idé om vilka 
värden eller intressen Y legitimt representerar, om förhållandet människa – 
miljö, och så vidare. Förändras dessa idéer och idékomplex förändras kanske 
besluten. Hur kan vi då säga att institutionen är oförändrad?85 

Tolkningar av sådant som vad som är problemets natur, vad som är möjli-
ga lösningar och vilka som är drabbade respektive ansvariga parter skulle 
således kunna förändra reglernas innebörd och tillämpning. Då blir policy-
idéer en viktig länk för att förstå institutioners effekter på miljön, och tolk-
ningsramar ett viktigt studieobjekt vid beskrivningar av policy, institutioner 
och policyförändring. 

Om det inte går att finna något direkt orsakssamband mellan hur väl mil-
jön skyddas, och hur maktkampen mellan olika intressen regleras i politikens 
regelverk, så ligger det nära till hands att förmoda att det är institutionernas 
funktion som magnet för idéer som har spelat roll, snarare än (eller jämte) 
deras funktion som intresseregulatorer. På samma sätt kan man kanske reso-
nera om de samband som har kunnat påvisas mellan hög förekomst av kor-
porativa strukturer i ett land och positiv förändring i miljöprestanda.86 Den 
hypotes som Duit lanserar i slutet av sin avhandling, att miljöpolitikens 
snabba institutionalisering i Sverige jämfört med andra länder skulle kunna 
ses som en effekt av det (då) väl utbyggda svenska utredningssystemet ligger 
i linje med detta synsätt.87 Finns det en arena för idéer och projekt, så fylls 
den med idéer och projekt. (Eller med Garbage Can-teorins mer lakoniska 
version: där det finns en tunna läggs det skräp.) Man kan formulera det så att 
institutioner är mer än regulatorer för givna intressen.  

Men det finns också andra förslag på hur den svenska miljöpolitikens ut-
veckling ska tolkas att hämta i litteraturen. Lennart J Lundqvist beskriver 
1980 hur den svenska miljöpolitiken i jämförelse med den amerikanska å ena 
sidan präglas och präglats av en regeringsmakt som, eftersom den ställs till 
svars för vad den åstadkommer snarare än för vad den lovar, är obenägen att 
fastslå ambitiösa mål, men ändå enträgen i sin strävan att faktiskt leverera 
resultat.88 Administrationen å andra sidan (del av den institutionella struktu-
ren ovan) beskrivs som mindre påpassad varför, skriver Lundqvist  

                          
85 Jfr (Duit, 2007, s 1102f). 
86 Scruggs (1999), Jahn (1998).  
87 Duit (2002, s 241). 
88 Lundqvist (1980, s 183ff). Kontrasten är alltså det amerikanska maktdelningssystemet som 
sägs innebära att politiker hålls ansvariga för sina utfästelser snarare än politikens resultat, 
och därför tenderar att lova runt, men hålla tunt så fort opinionens uppmärksamhet dalar. Den 
amerikanska administrationen däremot jagas på av intressegrupper via det legala systemet, 
och är därmed tvungna att ta de ambitiösa målen på största allvar, (ibid s 195f).  
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one is left with the impression that this consensual and cozy context provides 
less incentive for vigorous enforcement than does the adversary American 
context.89 

Utgångspunkten för resonemanget är den grundläggande strukturen i det 
svenska systemet med stark centralmakt snarare än maktdelning. Om tanken 
om institutioner som magnet för idéer tycks placera motorn i policyföränd-
ringen i de med miljöfrågorna kontinuerligt sysselsatta aktörerna i det subsy-
stem som institutionerna bidrar till att skapa, så beskrivs i Lundqvists tolk-
ning snarare en administration förnöjt upprätthållande ett givet system i 
konstrast till en pådrivande, om än pragmatisk snarare än visionär, reger-
ingsmakt. Lundqvists analyser från senare tid, bland annat av den ekologiska 
moderniseringens genomslag i den svenska politiken, anknyter till en sådan 
tolkning av var initiativet till policyförändring finns, även om det visionära 
inslaget denna gång är större.90  

Samtidigt ger det en annan bild av hur relationen mellan institutioner och 
idéer kan tänkas se ut. Av Lundqvists beskrivning att döma har administra-
tionens arenor inte präglats av idéutveckling. Man kan i princip tänka sig att 
sambandet ser ut så att fler institutioner innebär att miljöfrågan aktualiseras 
vid fler tillfällen, och ju oftare miljöfrågan aktualiseras, ju oftare görs någon 
insats i miljövårdande syfte. Oavsett inriktning och utgångspunkt kan man 
tänka sig att dessa ackumulerade ansträngningar ger effekt. Utifrån en sådan 
tolkning handlar sambandet mellan institutionaliseringsgrad, idéer och upp-
nådda resultat inte om att institutioner i sig driver utvecklingen. Snarare 
speglar en ökad institutionaliseringsgrad den politiska maktens idéer om en 
ambitiösare miljöpolitik, trots en trögrörlig administration. Forskningsresul-
tat från Måns Nilsson och Daniel Nohrstedt om den miljöpolitiskt intressanta 
energi- och kärnkraftspolitiken antyder också att en sådan trögrörlighet kan 
föreligga.91 En förändring av den institutionella strukturen kan då innebära 
en möjlighet till omprövning. Institutionell utveckling blir då en slags mätare 
på förmågan till politiskt lärande på miljöområdet. 92 

                          
89 Lundqvist (1980, s 196). 
90 Se t.ex. (Lundqvist, 2000 s 22ff), (Lundqvist, 2001), (Lundqvist, 2004a). 
91 Nilsson levererar i en studie av åttio- och nittiotalets klimat- och kärnkraftspolitik indika-
tioner på att lärandets inflytande på policyproduktionen har varit sällsynt och ofta trögt, på 
båda områdena, se (Nilsson, 2005). Nohrstedt finner att bl.a. statliga myndigheter sällan 
ändrar ståndpunkt i kärnkraftsrelaterade frågor, se (Nohrstedt, 2007). 
92 Samtidigt vet vi att relationen mellan å ena sidan statens institutionellt förankrade idéer, och 
å andra sidan den diskurs som vävs runt den miljöpåverkande verksamheten i företag och 
industrier, knappast kännetecknas av några raka “stuprör”: Att delar av statsmakten tänker 
nytt om miljön innebär inte nödvändigtvis att industrin gör det, vilket reser frågetecken kring 
det sambandet, (Sverrisson, 2005 t.ex. s 122ff). 
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Fängslande idéer i miljöpolitiken? 
Är det så att nyckeln till miljöpolitikens utveckling ska sökas i idéernas 
värld? Ovanstående beskrivning kan tolkas som ett tecken på att utveckling-
en av den offentliga politikens idéstrukturer, i sig, spelar en viktig roll den 
politiska handlingskraftens utveckling. Kanske är det idéutveckling kring 
användningen av politikens verktyg som förklarar politikens allt bättre resul-
tat93, när det inte verkar vara förändring av de viktigaste verktygen eller för-
ändring av vem som har makten över miljöpolitiken som styr?  

När vi med det resonemanget färskt i minnet åter riktar blicken mot 
forskningen om den svenska miljöpolitikens idéutveckling framträder bilden 
av att den svenska miljöpolitikens idégods präglats av betydande tröghet, 
ganska våldsamt uppbruten en gång, innan en ny period av betydande trög-
het inträder (möjligen följt av ytterligare en förändringsperiod, se ovan). 
Även om litteraturen beskriver omsvängningen från traditionellt avvägnings-
tänkande till ekologisk modernisering som en synvända av ganska omväl-
vande mått, så utpekas en i tid räknat begränsad förändringsperiod under 
några år kring decennieskiftet mellan åttio- och nittiotal.  

Beskrivningen av en dominerande miljöpolitisk tankefigur som förbyts i 
en annan vid en relativt avgränsad tidpunkt under loppet av trettio år indike-
rar att det inte heller är en orimlig förväntning att det också finns någon slags 
stabiliserande faktor: någon slags inlåsningseffekt. Det tycks alltså som om 
den svenska miljöpolitikens utveckling uppvisar två drag som är följdriktiga 
utifrån idéstrukturperspektivet: förutom att idéer styr vad som kan göras, 
vilket pekar mot att idéer och institutioner hänger tätt ihop, verkar det som 
om idéer kan fängsla policyprocessens aktörer så till den grad att de ”låser” 
policyprocesser vid en viss problemsyn och en viss lösningsstrategi. Men det 
är vid närmare påseende är det inte helt lätt att sammanfoga dessa iakttagel-
ser på ett sätt som rimmar väl med teoriperspektivet. Den förbättring av mil-
jöpolitikens resultat som forskningen beskriver vore, om det ska förstås som 
resultatet av en förändring i synen på vad institutionerna ska användas till, 
mer logiskt att förstå som konsekvensen av en gradvis idéutveckling. Pro-
blemet är att forskningen om svensk miljöpolitik snarare beskriver en enda 
dramatisk synvända på trettio år.  

Kanske är det så enkelt att de beskrivna policyförändringarna helt enkelt 
är olika slags förändringsprocesser? Inlåsningar kanske kan prägla delar av 
den process där politiken formuleras, medan idéerna utvecklas på annan sätt 
på andra nivåer? I relation till den ovan presenterade teoribildningen reser 
det frågan vad närmare bestämt för slags trögheter och låsningar i produktio-
nen av offentlig politik, var och på vilken nivå, som teorierna i idéstruktur-
perspektivet egentligen aspirerar på att förklara. Snarare än att låta sig pre-
senteras som en illustration av idéstrukturperspektivets logik verkar den 

                          
93 Om de är goda nog är en annan fråga. 
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svenska miljöpolitiken vara en illustration av vikten av att veta precis vad 
det är en specifik teori och en specifik forskningsfråga handlar om.  

Vänder vi oss till det aktuella teoriperspektivet med dessa frågor är emel-
lertid svaret, vilket jag kommer visa nedan, inte givet. Försöker vi utreda 
frågan om vad för slags policyförändring som kan förklaras genom att titta 
närmare på teoriernas påståenden om hur förändringarna inträffar – vilket 
innebär att fokusera olika delar av en händelsekedja där en beskrivning av 
hur något förändras är logiskt sammankopplat med ett påstående om vad 
som förändras – så är inte heller teorierna bud på ”hur” alldeles klart. 

De frågor som fallet reser om hur olika delar av politikens utveckling 
hänger ihop, respektive de frågor som kan ställas om hur teoriperspektivet 
egentligen menar att vi ska förstå inlåsande idéstrukturers betydelse för poli-
cyförändring, är de två intellektuella utmaningar som styr det här avhand-
lingsprojektet. De två kopplas ihop genom att den svenska miljöpolitiken i 
avhandlingen kommer att fungera som ett empiriskt fall med vars hjälp jag 
försöker reda ut frågan om hur olika slags policyförändringar kan tänkas 
förhålla sig till varandra. Målet är att bringa reda i teorin för att kunna ställa 
bättre frågor om policyprocesser i allmänhet.  

Projektet blir måhända inte begripligt om jag inte också lägger till att det 
styrts av en känsla av att teoribildningen, problemen till trots, är en bra bit på 
väg mot att formulera väsentliga frågor om villkoren för den offentliga poli-
tikens formulering, och idéers betydelse för den processen, utifrån träffande 
iakttagelser om policyprocessers växling mellan tröghet och plötslig revolu-
tionslusta: Är det så att idéer kan få ett sådant fäste i miljöer där den offentli-
ga politiken formuleras, att de får en egen självständig stabiliserande inver-
kan på den politik som formuleras? När blir det så? Var blir det så? Hur blir 
det så? Det är frågor som behöver en välunderbyggd teoretisk plattform helt 
enkelt för att jag, och jag tror många fler, vill höra svaret på dem. 

1.4 Avhandlingens struktur och delfrågeställningar 
I avhandlingens första kapitel har jag ägnat mig åt tre saker. Jag har presen-
terat ett perspektiv på den offentliga politikens produktion där politik som 
intellektuell verksamhet har en framträdande roll. Hur politik formuleras styr 
vilka lösningar som ter sig rimliga. Dessutom tänker man sig att de resulte-
rande tänkesätten kring problem och lösningar – tolkningsramarna eller pro-
blembilderna – tenderar att börja leva sitt eget liv, och utanför aktörernas 
direkta kontroll påverka det politiska beslutsfattandet. Sådana idéstrukturer 
antas ibland bli så cementerade att nytänkande och utveckling förhindras på 
ett policyområde – avhandlingstitelns ”fängslande idéer”. Tre teorier vars 
vetenskapliga projekt är att lyfta in en sådan syn på idéer som ”inlåsande” 
konstruktioner i en policyteoretisk begreppsram har presenterats närmare: 
PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY, ADVOCACY COALITION FRAMEWORK 
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och DISCOURSE COALITION FRAMEWORK. Jag diskuterar dem här som ett 
gemensamt idéstrukturperspektiv. 

Samtidigt som de frågor dessa teorier väcker om låsningarnas effekter på 
formuleringen av den offentliga politiken är intressanta, har jag förutskickat 
att de dras med vissa problem. Därför behövs det inte bara klarläggas vad 
teorierna egentligen säger om idéernas funktion i policyprocessen. Dessa 
teoretiska idéer kan också behöva preciseras och utvecklas. Det är avhand-
lingens syfte att bidra i detta projekt. I ett sådant arbete behövs emellertid en 
måttstock att mäta deras och mitt eget arbete mot. De krav som jag menar 
bör ställas på ”god teori” har därför också presenteras ovan.  

Slutligen har jag presenterat det fall, nämligen den svenska offentliga mil-
jöpolitiken, med vars hjälp vissa av teoriernas teoretiska antaganden ska 
granskas. Men det återstår att beskriva på vilket sätt teorierna ska prövas mot 
kraven, på fallet. Nedan följer därför avhandlingens delfrågeställningar och 
argument, i en sammanfattning av avhandlingens struktur. Avhandlingen kan 
sägas bestå av två övergripande teman eller delar: en som problematiserar 
teoriperspektivets centrala mekanism, och en som problematiserar dess ana-
lysobjekt. I den första delen står begreppslig logik och rimlighet i centrum, i 
den andra relationen mellan teorins rent begreppsliga nivå och vad som kan 
kallas ”implikationsnivån”.  

Den första delen (kapitel 2 och 3) behandlar teoriernas grundläggande 
struktur, tänkta mekanismer och idéernas roll som både strukturer och för-
ändringsverktyg.94 I KAPITEL 2 fördjupas därför inledningsvis diskussionen 
om svårigheter och möjligheter att teoretisera kring idéers betydelse för poli-
cyprocesser. För att precisera vilken typ av problem som måste hanteras i en 
teoribildning som vill diskutera idéers betydelse för stabilitet och förändring, 
i samma förklarings modell, tar jag hjälp av länderjämförande litteratur om 
idéers roll i policyprocesser. Sedan försöker jag renodla teoriernas – PUNC-
TUATED EQUILIBRIUM THEORY, ADVOCACY COALITION FRAMEWORK och 
DISCOURSE COALITION FRAMEWORK – föreställningar om relevanta delpro-
cesser i policyprocessen i en gemensam modell. I modellen ritas produktio-
nen av offentlig politik som en funktion av 

 
1) en demokratisk och partipolitisk kamp om maktpositioner; om 

vem som ska ha makten 
2) en kontinuerlig allmän och offentlig dagspolitisk diskussion om 

vad makten bör användas till, 
3) en kontinuerlig specialiserad diskussion i olika policysektorer om, 

och utifrån, själva verksamheten i sektorn 
4) själva produktionen av policydokument, i skärningspunkten mel-

lan de tre ovan nämnda processerna 

                          
94 Diskussionen som förs i kapitel 2 och 3 återfinns också, i lite annan form, i min licentiatav-
handling, (Danielsson, 2008, kapitel 2 och 4).  
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Sist i kapitel två beskrivs hur man i de olika teorierna tänker sig att dessa 
processer samspelar för att åstadkomma policystabilitet respektive föränd-
ring, och vilken roll idéer spelar i dessa processer. Tanken är att, i renodlad 
form, beskriva de grundläggande komponenterna i teoriernas förklaring till 
de mönster som policyprocessen uppvisar, bland annat de delprocesser på 
olika institutionella nivåer i och kring statsapparaten, som styr och begränsar 
det studerade skeendet – låt vara att de delprocesser som ritas upp skiljer sig 
något mellan teorierna. Men deras idéer om relevanta delprocesser är kom-
patibla, de kan särskiljas från och läggas till varandra – så att det går att prö-
va dem mot varandra så småningom. 

En förklaring som inte specificerar precisa kausalsamband måste dock 
vara tydlig inte bara med vilka begränsningar och strukturer som måste tas 
med i beräkningen, utan också med vad det är för slags mänsklig rörelse-
energi som därmed begränsas, och hur denna mänskliga energi reagerar i 
kontakt med strukturerna. Vi behöver en model-of-man och en föreställning 
om vilka mekanismer som sätts i spel när dessa människor interagerar med 
varandra och de relevanta strukturerna. Den centrala frågan i KAPITEL 3 är 
därför om idéstrukturperspektivet pekar ut en trovärdig mekanism, som kan 
hantera den i föregående kapitel beskrivna utmaningen att med logik och 
rimlighet teoretisera kring idéernas roll för både stabilitet och förändring. 
Liksom i den länderjämförande litteraturen tycks de tre teorierna föreställa 
sig att policy inte förändras på grund av någon form av kognitiva låsningar. 
Man tänker sig att idéstrukturerna påverkar aktörernas sätt att tänka kring, 
och förnimma, sin omvärld. Men denna tankegång ställer till problem både 
för möjligheten att förklara förändring och förstå stabilitet (och för möjlighe-
ten att ställa frågor om vem som har makt i policyprocesser, men det disku-
terar jag i annat sammanhang95). Jag föreslår istället att en alternativ meka-
nism för att beskriva relationen mellan idéer och produktionen av offentlig 
politik och argumenterar för att en social-psykologisk mekanism kan ersätta 
de granskade teoribildningarnas föreställning om kognitiva låsningar.  

Efter rådbråkningen av teorierna i kapitel 2 och 3 har vi möjligen å ena 
sidan fler idéer om möjliga delprocesser att pröva betydelsen av, istället för 
en idé om hur sektorsnivån och den nationella nivån samspelar i policyfor-
muleringsprocessen. Jag menar dock att vi i grunden å andra sidan har en 
mycket mer sammanhållen bild av det slags processer som är i rörelse, vilket 
ger bättre möjlighet att driva hem en bra förklaring jämfört med aldrig så 
exakta hypoteser på skakig grund. Inför varje enskilt undersökningsobjekt 
finns därmed större möjligheter att formulera precisa frågor om vad det är 
som faktiskt styr politikens formulering.  

I KAPITEL 4, som inleder nästa del av avhandlingen, tar jag mig an ett an-
nat problem. Det dyker upp när steget ska tas från den rent begreppsliga 
nivån i teorin till att formulera en idé om implikationer av teorin i den verk-
                          
95 Danielsson (2008, kap 3). 
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liga världen. Vad är det då, närmare bestämt, som ska förklaras? Teorierna 
vill beskriva policy, närmare bestämt dess stabilitet och förändring. Vad 
policy är kanske inte är så svårt att reda ut i allmänna termer, men vad är 
egentligen en policy i detta sammanhang, och vad är det väsentliga karak-
tärsdragen i en sådan? Det är underförstått att utvecklingen av en policy 
måste avgränsas i relation till annan policy som utvecklas på annat sätt. En 
policy idag är förändrad i relation till en föregående policy, som alltså är 
olika, men ändå samma. Men vad vi kommer att finna i termer av stabilitet, 
förändring, och sammanhang i sättet att resonera kring politikens utformning 
torde i högsta grad vara beroende av vart vi vänder blicken. Jag menar att det 
vid närmare eftertanke inte är så självklart vad som är ”en politik” vars för-
ändring kan förklaras. Valet mellan olika till synes rimliga alternativa tolk-
ningar verkar kunna få betydande konsekvenser för undersökningsresultaten. 
Närmare bestämt ställs i kapitel 4 frågan hur ”policy” ska definieras, hur ”en 
policy” ska avgränsas, och hur vi ska avgöra när en avgörande förändring 
skett i denna policy.  

Jag landar i en definition av en policy som substantiellt ”sammanhängan-
de beslut”: en policy är en uppsättning formella beslut och andra bindande 
avsiktsförklaringar som är substantiellt lika. Jag antar dessutom att den sub-
stans i ett beslut som i sammanhanget är mest intressant är dess policyteori. 
Det betyder att beslut och viljeyttringar är att betrakta som lika när de utgår 
från en gemensam tolkningsram eller berättelse, där det tydliggörs vad som 
är problematiskt, vad som är eftersträvansvärt, och hur statsmakten bör bete 
sig för att det problematiska tillståndet ska närma sig det eftersträvansvärda. 
Dessutom underförstås i teoriperspektivet att en sådan sammanhängande 
tolkningsram är produkten av en sammanhängande samtalsprocess, där de 
tröghetsskapande mekanismerna finns. 

Utredningen om teoriperspektivets analysobjekt tydliggör att det inte, åt-
minstone inte i dagsläget när det finns gott om frågor kvar att ställa om dessa 
processers precisa natur, på förhand är lätta att peka ut tydliga analysenheter, 
policy 1-n, vars värden på den beroende variabeln ”förändring” forskningen 
sedan kan peka ut. Det understryker i sin tur svårigheten att pressa in de tre 
teoriernas påståenden om hur policyprocesser fungerar i den kausala teorins 
formella form.  

Ur denna diskussion om idéstrukturperspektivets analysobjekt reses ett 
antal frågor att ställa om policy, som ett utflöde av en policyprocess, i syfte 
att både pröva och utveckla teorin: Går det att få syn på sådana tolkningsra-
mar och hur förändras de med avseende både på innehåll och spridning? Hur 
förhåller sig dessa idéförändringar till andra slags policyförändringar? 

I den fortsatta avhandlingen ställs dessa frågor om ett empiriskt fall: den 
svenska miljöpolitiken. 

KAPITEL 5 är ett metodkapitel där val av fall, definitioner, avgränsningar 
och material diskuteras inför en sådan undersökning.  



 47 

I KAPITEL 6 för en diskussion om hur analysverktyg ska utformas för att 
utforska förekomsten av i politiken verksamma tolkningsramar. Här argu-
menterar jag för att använda realtyper, det vill säga tolkningsramar eller ”be-
rättelser” som andra forskare tidigare hittat bland centrala aktörer på det 
miljöpolitiska fältet.  

Med de verktyg som utformats i kapitel fem är det sedan dags att i KAPI-
TEL 7 -10 fortsätta prövningen av hur ”en policy” ska förstås med hjälp av en 
beskrivning av den svenska offentliga miljöpolitikens utveckling mellan åren 
1963 och 2000. Syftet är för det första att illustrera vikten av klara avgräns-
ningar och operationaliseringar genom att ställa olika mått på policy och 
policyförändringar mot varandra. För det andra vill jag, i linje med de teore-
tiska antaganden om det organiserade samtalets betydelse för ideologisk 
låsning och ”upplåsning” som gjorts i föregående kapitel, pröva några idéer 
om vilken slags samtal det i så fall är som verkar skapa sammanhängande 
policy. För det tredje diskuterar jag i vilken utsträckning det tycks finnas 
tydliga mönster i utvecklingen av tolkningsramar å ena sidan och å andra 
sidan några olika styrmedel.  

KAPITEL 11 och KAPITEL 12 sammanfattar avhandlingen. Målet är att den 
resa som företagits ska ha bidragit till projektet att ställa bättre frågor om 
idéstrukturers betydelse för den process där den offentliga politiken formule-
ras, och inte minst om strukturernas potentiellt inlåsande effekter, som så 
småningom kan leverera robustare förklaringar. Undersökningen av den 
svenska miljöpolitiken har dessutom förhoppningsvis bidragit med några 
idéer om hur tanken att det politiska samtalets organisation är viktig för pro-
duktionen av politik närmare bestämt kan ta sig uttryck. På köpet får den 
som intresserar sig för miljöpolitikens utveckling en sammanfattning av 
utvecklingen från sextiotal fram till år 2000. 
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2 Idéer, aktörer, strukturer                                
– en teorigenomgång 

I föregående kapitel beskrevs hur en inflytelserik idé antas kunna hämma 
policyutveckling på ett politikområde. Det skulle rent av kunna vara politi-
kens normaltillstånd att reagera efter invanda föreställningar om problem 
och lämpliga lösningar snarare än att kontinuerligt utveckla problem- och 
lösningsanalyser utifrån den verklighet som politiken vill förändra. Men 
policyidéer finns inte bara i någon slags abstrakt ingenmansland, utan formas 
och formuleras i vad som kan sammanfattas som intellektuell verksamhet, 
det vill säga i framtagandet av beslutsunderlag, i utredningsverksamhet, i 
debatter och utvärderingar, med mera. Intellektuell verksamhet inom ett 
politikområde, och dess grad av rörlighet, framstår i så fall som en viktig 
faktor att inkorporera i policyanalys. Det blir dessutom intressant att sätta 
idéers rörlighet och stillastående över tid i relation till förändring i denna 
intellektuella verksamhets mer praktiska dimensioner.1  

Syftet med detta kapitel är att i litteraturen urskilja prövbara påståenden 
om hur, när och var idéer kan tänkas strukturera policyprocessen. Jag ska 
även diskutera vilka svårigheter som är förknippade med att utforma en så-
dan teori. Utmaningen består i att beskriva hur idéer kan utgöra en miljö som 
ideologiskt formar policyprocessens aktörer, samtidigt som politik, åtmin-
stone ibland, formas av individer som förmår tänka nytt om den offentliga 
maktens uppgift och användning. Denna problematik ska benas ut innan jag 
återvänder till det teoriperspektiv som är avhandlingens undersökningsob-
jekt, med hjälp av litteratur där diskussionen om förändringens och stabilite-
tens mekanismer förts mer grundligt. 

                          
1 Offentlig politik, policy, har kallats crafted arguments, en benämning som riktar uppmärk-
samheten inte bara mot policyproduktion som handfast hantverk, utan också mot ”hantverkar-
na”, och den miljö där hantverket försiggår, D A Stone 1988, citerad i (Fisher, 2007a, s 225). 
Se även Lundgren & Sundqvist (2000, s 90) som menar att ”det är viktigt att vara uppmärk-
sam på relationen mellan de teoretiska och praktiska aspekterna av kunskap”. 
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2.1 Den länderjämförande litteraturen och idén om 
”kognitiva lås” 
Det som kallats ”the ideational turn” i statsvetenskapen sägs ha börjat i den-
na länderjämförande policyanalys, en litteratur som kännetecknas av ett in-
tresse för att förklara skillnader och likheter mellan olika länders offentliga 
politik.2 Ofta avhandlas i denna litteratur ekonomisk politik eller arbets-
marknadspolitik (till exempel Paul Hall 1993, Mark Blyth 2002 och Sheri 
Berman 2006), men även analyser av socialpolitik förekommer (till exempel 
Hugh Heclo 1974).  

Kanske är det också symptomatiskt att en mer omfattande explicit diskus-
sion om idéers roll för att forma politiken började där.3 Ju högre fågelper-
spektiv, ju närmare till hands bör det ligga att ta fasta på lättaggregerade 
variabler som till exempel ekonomiska utvecklingsmått. När idéer en gång 
började lyftas in i denna forskningstradition var det måhända ett så radikalt 
traditionsbrott att det helt enkelt krävdes en explicit diskussion om idéernas 
betydelse i analysen. De tre teorier som är den här avhandlingens egentliga 
analysobjekt kan snarare placeras in i en tradition av mer närgångna och 
inträngande processinriktade policyanalyser, där mikroprocesser och fallstu-
dier i högre grad stått i centrum. I denna tradition har idéer rimligen alltid 
varit ett viktigt studieobjekt. Paradoxalt nog tycks det därmed inte heller ha 
funnits samma behov av att diskutera idéernas roll i analysen. Det finns där-
för goda skäl att ta den länderjämförande policyforskningens diskussion om 
idéers betydelse som utgångspunkt för kapitlets diskussion om hur idéer 
spelar roll i policyprocesser och förändring av policy. Närmare bestämt tyd-
liggörs där de poler mellan vilka idéer om idéers betydelse kan formuleras.4 

Tankarna om hur idéer ska beredas plats i analysen har nämligen sett oli-
ka ut i denna litteratur. Några använder idéer för att föra in den fria viljan, 
handlingsfrihet (agency), i analysen. I sin argumentation för idébaserade 
teorier om policyprocesser börjar till exempel den amerikanska statsvetaren 
Sheri Berman med att skilja dessa från omgivningsorienterade teorier om 
politik och policyförändring.5 Det omgivningsorienterade perspektivet inne-
bär enligt Berman att förklaringar till policyförändringar söks i faktorer som 
ligger utanför beslutsfattarna och beslutsprocessen. Hur en politisk regim 
väljer att förhålla sig till en viss fråga antas vara en följd av yttre tryck i form 
av förhållandet mellan olika socioekonomiska grupper, vilket i sin tur be-
stäms av internationella ekonomiska eller nationella institutionella faktorer. 

                          
2 Se t.ex. (Hanson, 2003). 
3 Finnemore & Sikkink (1998). 
4 Fisher (2003, s 27f, 44) formulerar det så att policyanalys med idéer i centrum står i tack-
samhetsskuld till den länderjämförande institutionsforskningen.  
5 Berman (1996, s 53). Bermans empiriska studieobjekt är den svenska och den tyska maktha-
vande socialdemokratin under mellankrigstiden. Jfr också (Berman, 2006), där den teoretiska 
diskussionen dock är mer nedtonad. 
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Förklaringsfaktorerna antas forma den press beslutsfattarna utsätts för och 
därmed incitamentstrukturerna för olika koalitionsbildningar.6  

Berman menar att problemet med dessa förklaringar är en för hög grad av 
determinism, där blotta möjligheten att göra saker på ett annat sätt än det 
som faktiskt valdes underskattas. En idébaserad approach förespråkas istället 
eftersom den ger utrymme för olika aktörers egna och särpräglade preferen-
ser och tänkesätt.7 För Berman handlar den idéfokuserade analysen med 
andra ord om att lyfta fram och bättre förstå aktörers roll när policy föränd-
ras.8 Omgivningsfaktorerna hämmar och vill styra i en förutbestämd eller 
åtminstone konserverande riktning, medan idéerna utgör den kraft som kan 
bryta mönster, eller åtminstone låter aktörerna göra fria val inom det utrym-
me som strukturerna ger. Struktur-aktördynamiken (eller problematiken) 
ställs ofta upp på detta sätt.9 

Men i den jämförande litteraturen finns också andra sätt att se på idéernas 
roll i politiken. Idéer behöver inte ses som motsatsen till struktur. Hugh Hec-
lo talade redan på sjuttiotalet om lärande som en viktig faktor i olika länders 
(social-) politiska utveckling.10 Den kontext, eller ”historiska strömfåra” som 
beslutsfattare filosoferar och agerar i består inte bara av socioekonomiska 
faktorer, utan också av den tidigare policyn. Denna är i sin tur inte bara ett 
regelverk eller handlingsmönster:  

Every innovator with a bright idea staggers forward with and against a vast 
deadweight of accumulated practices and ways of thinking.11 

Det betyder att också de idéer som genomsyrar politiken vid en tidpunkt 
utgör en struktur som påverkar och förklarar policyval vid en efterföljande 
tidpunkt. Olika reformers innehåll kan förstås som reaktioner på, eller kan-
ske lärdom av, tidigare policy snarare än som reaktioner på sociala tillstånd i 
sig.12 Det betyder också, enligt Heclo, att policymakarna ständigt ligger ett 
steg efter händelsernas utveckling, då de hela tiden blickar bakåt och försö-
ker avhjälpa de fel som den föregående policyförändringen uppfattas ha 
givit upphov till.13 

                          
6 Berman (1996, s 22f, 30ff).  
7 Berman (1996, s 51ff, 341). Jfr dock (Berman, 1998) och (Berman, 2001), där detta föränd-
ringsorienterade argument är mindre tydligt. 
8 Detta betyder i och för sig inte att strukturella förklaringsfaktorer förkastas, utan att de läm-
nar ett tomrum som måste fyllas med studier av aktörsidéer, (Berman, 1996, s 359ff), se också 
(Lieberman, 2002, s 97f), som talar om institutionella teorier versus ”idéteorier”, och (Blyth, 
2001, s 21). Berman menar också att de strukturella faktorerna måste förstås via aktörerna: 
deras subjektiva uppfattning av dem är det väsentliga, (Berman, 1996, s 53), jfr ”tunn rationa-
litet”, (Elster 1989).  
9 Struktur-aktörproblemet se t.ex. (Lundquist, 1987) eller (Rothstein, 1988).  
10 Heclo (1974, s 315f) skiljer mellan lärande genom analogier som i huvudsak verkar repro-
ducerande, och responsrelaterat lärande som kan gynna förändring. 
11 Heclo (1974, s 17f), min kursivering. 
12 ”What one learns depends on what one does”, (Heclo, 1974, s 316, jfr s 46, 303).  
13 Heclo (1974, s 63f). 
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Även tidigare idéer strukturerar alltså den ”fria” viljans möjligheter. Idé-
er, skulle man kunna säga, återfinns här på båda sidor skranket i ak-
tör/struktur-problematiken. Heclo intresserar sig för vad som idag skulle 
kallas policyidéers stigberoende utveckling och förändring.14 Vivian 
Schmidt, som under senare år fört fram diskursiv institutionalism som ett 
tillskott i den nyinstitutionella familjen, hör också till dem som betonar idé-
ers roll både som struktur/institution och som verktyg för reflektion med 
etablerade idéer som utgångspunkt.15 

Heclo nämner emellertid även tillstånd av icke-utveckling (nonlearning) 
som viktiga politiska fenomen. Frågan om orsaken till sådan brist på anpass-
ning och oförmåga till lärande lämnas dock obesvarad i Heclos klassiska 
studie.16 Scmitdt talar om att kollektiva aktörer kan bli infångade (trapped) 
av sina egna idéer.17 Idéer är alltså inte bara relevanta som motor för föränd-
ring utan kan också förstås som hindrande strukturer. Här är beskrivningarna 
av idéer som veritabla bromsklossar för nya idéer minst lika intressant som 
den mer försiktiga föreställningen att gamla idéer styr och formar nya idéer. 
Vi har en slags glidande skala mellan det fria nytänkandet, det kontextbund-
na inkrementella omprövandet, och det intellektuella stiltjet. Bermans kolle-
ga Mark Blyth sätter namn på ytterligheterna när han diskuterar hur idéer 
kan tjäna både som murbräckor (weapons) för institutionell förändring och 
som ”kognitiva låsmekanismer” vilka istället hindrar förändring.18  

Idéer som bromsklossar eller kognitiva lås 
Idén om stigberoende har utvecklats bland de så kallade historiska institutio-
nalisterna.19 Institutioner, föreställer man sig i denna skolbildning, låser fast 
policy vid ett visst idéinnehåll. De idéer som ligger till grund för en institu-
tion kommer därför att reproduceras. Det betyder att oavsett hur människor 
tänker om saker och ting, och oavsett om nya idéer kommer i svang i sam-
                          
14 Se t.ex. (Levi, 1997), (North, 1990), (Pierson, 2004).  
15 Schmidt (2008). Det diskursiva i benämningen syftar närmast på analysobjektet, som är 
kommunikation av idéer, och institutioner upprätthållna genom kommunikation av idéer. 
Däremot är det inte några svåråtkomliga konstruktioner av maktrelationer som åsyftas, utan 
”the battle of ideas with regard to the policy questions of the day” (ibid. s 305), och de diskur-
siva institutionernas eventuella tröghet tycks uteslutande bero på att aktörerna inte lyckats 
diskutera sig fram till ett nytt gemensamt regelverk trots ”discursve abilities through which 
agents may change (or maintain) their institutions”. Aktörer har idéer som ett slags bagage av 
tidigare erfarenheter, vilket vi måste räkna med, men det diskursiva momentet i analysen 
handlar om diskussion, deliberation och övertalning som kan förändra dessa ingångsvärden 
(ibid. s 314). Jfr även Hay (2008) om konstruktivistisk institutionalism. 
16 Heclo (1974, s 312). 
17 Schmidt (2008, s 322). 
18 Se (Blyth, 2001, s 2, 4f), även (Blyth, 2002), jfr även (Berman, 2001). 
19 Paul Pierson och Theda Skocpol karaktäriserar institutionalism som ”historisk” om den (1) 
avgränsar sitt undersökningsobjekt utifrån vad som empiriskt snarare än teoretiskt är ”viktiga 
frågor”, (2) tar tidsdimensionen på allvar, och (3) inte väjer för att dra in komplicerade kon-
texter i analysen, se (Pierson & Skocpol, 2002). 
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hället, så kommer regelverket att reproducera den ursprungliga policyidéns 
målsättning. Institutionerna, och därmed idéernas fortbestånd, behöver inte 
ens ha att göra med att någon gillar eller omfattar idéerna, utan det kan vara 
så att institutionerna upprätthålls för att de ger materiell utdelning av något 
slag.20  

Idén om kognitiva lås kan ses som en utveckling eller variant av en sådan 
idé om stigberoende. Blyth menar till exempel att vi istället för, eller som ett 
tillägg till, institutionellt stigberoende också bör tala om ett intellektuellt 
stigberoende. Lika väl som man kan vara instängd av ett yttre institutionellt 
regelverk, kan man vara kognitivt ”inlåst” i en föreställningsvärld som re-
producerar en gammal ordning och hindrar förändring.21 Här tycks alltså 
stigberoende betyda intellektuellt stiltje snarare än historiebunden utveckling 
eller lärande.22 För förändring måste det till nya idéer. Blyth formulerar det 
så här:  

Structures do not come with an instruction sheet, and neither do moments of 
structural change. Ideas are important because they provide agents with that 
instruction sheet.23 

Only when new ideas changed the definition of the problem facing agents did 
the construction of new institutional solutions become possible.24 

Men hur fungerar då de kognitiva låsen? Vad är det som låses i förhållande 
till vad? Här framträder två olika alternativa beskrivningar. Ibland förefaller 
idéerna innebära en kognitiv låsning i förhållande till vad som är aktörens 
”verkliga” intressen, och/eller vad som vore en objektiv problemuppfattning. 
Vi kan emellertid också tänka oss en låsning i förhållande till varje annan 
tolkning.25 Tanken är i båda fallen att en viss idé biter sig fast och utgör 

                          
20 Se t.ex. (Levi, 1997), (North, 1990), (Pierson, 2000) och (Pierson, 2004). Man kan särskilja 
mellan stigberoende som stegvisa aktiva val, och stigberoende som självförstärkande upprep-
ning, jfr (Piersson 2004, s 46). De stegvisa valen illustreras väl av Levis metafor om trädklätt-
ring, där ett beslut om byte mellan grenverk kostar mer än att låta valen begränsas av de 
mindre grenar som växer på den huvudgren man befinner sig på. Den mer tekniska metaforen 
med Polya urnan (Pierson, 2004, s 17) avser att illustrera hur effekten av tillämpningen av 
samma beslut eller en regel över tid förstärker densamma.  
21 Blyth (2001, s 4) ser sin egen idé som en utveckling av Piersons institutionalism. I flera 
institutionsteorier betraktas dock även tankemönster, eller kognitiva strukturer, normalt som 
institutioner, se t.ex. (Scott, 1995 s 33-45), men även (Pierson, 2000, s 260). 
22 Jämför Pierson (2000, s 261), som inom politiken närmast ser lärande som undantaget och 
stiltjet som regeln, men diskuterar båda som stigberoende. Institutionellt stigberoende kan ses 
som ett sätt att förklara stabilitet utan att ta till paradigm inom rationalistisk tradition. Att 
infoga intellektuellt stigberoende måste nog innebära att paradigmtanken återinförs. 
23 Blyth (2001, s 26). 
24 Blyth (2001, s 23). Notera avsaknaden av subjekt i satsen ”new ideas changed the definition 
of the problem”, vilket är symptomatiskt. I citatet ovan pratas visserligen om aktörer, men de 
förses med ”instruktioner” av idéer.   
25 Ett av Blyths empiriska exempel gäller den svenska borgerliga regeringen 1976-82. Reger-
ingen beskrivs som så fångad av LO:s idéer om det problem den skulle hantera att man därför 
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grund för aktörens tolkning av verkligheten, och fungerar avstötande på in-
formation som motsäger denna tolkning. Impulser till nya idéer måste då på 
något sätt komma utifrån, eftersom förutsättningar saknas för att de ska 
”tänkas fram” spontant bland de inblandade aktörerna själva. 

Också Paul Pierson resonerar på ett liknande sätt – även om han använder 
uttrycket ”mentala kartor” snarare än idéer. Pierson talar om hur den politis-
ka världens komplexitet ofta motverkar förekomsten trial-and-error proces-
ser:  

The point is not that learning never occurs in politics. Rather, learning is very 
difficult and cannot be assumed to occur. […] Drawing on work in both cog-
nitive psychology and organizational theory, researchers argue that actors 
who operate in a social context of high complexity and opacity are heavily 
biased in the way they filter information into existing ‘mental maps’.26  

Vi behöver inte här bry oss om frågan om det finns ”verkliga” intressen bak-
om de upplevda.27 Frågan om tolkningsramarnas förhållande till någon fri-
stående verklighet ska också lämnas därhän ett ögonblick till. Den här intres-
santa – och för ovanstående forskare gemensamma – hållningen är att aktö-
rer kan ”låsas in” i en idévärld eller en föreställningsvärld som styr hennes 
upplevelser och tolkningar av omvärlden, och därmed vad hon uppfattar som 
möjliga handlingsvägar. Tanken om ”lås” innebär att dessa styrande idéer är 
relativt stabila. 

Stabilitet och förändring 
Ju mer idéer antas ha en inlåsande och stabiliserande funktion, ju tydligare 
framträder behovet att teoretisera kring förändring och destabilisering. Hur 
avlöser perioder av stabilitet och förändring varandra? Hur och varför får 
nya idéer fäste?  

Nu aktualiseras frågan om det finns någon verklighet att få syn på bortom 
tolkningarna. Det blir ju en annan sorts utmaning att finna en teoretisk lös-
ning på förändringsproblemet om låsningar inte antas ske i förhållande till 

                                                                                                                             
inte lyckades uppföra sig som de borgerliga partier de var. I exemplet vill Blyth visa att den 
föreställning som den borgerliga regeringen hade om sin situation var felaktig (Blyth, 2001, s 
12 f, 23), jfr även (Blyth, 2002, s 258). Blyth (2002, s 270f) säger sig å andra sidan mena att 
alla intressen är sociala konstruktioner. Det finns alltså en grundläggande tvetydighet i Blyths 
text, se även (Blyth, 2002, s 30ff).  
26 Pierson (2000, s 260), jfr även (Pierson, 2004, s 37ff, 124ff). Pierson är emellertid inte 
konsekvent i sitt utpekande av verksam mekanism. En annan tanke hos Pierson är att i och 
med att idésystem är gemensamma, är de kostsamma att byta, se (Pierson, 2000, s 257ff). Det 
besvärliga med denna förklaring till stigberoende är att Pierson inte behöver den, eftersom 
han redan antagit att individen (oftast, och särskilt i politiska miljöer) är kognitivt låst. 
27 Så länge de verkliga intressena är dolda för aktörerna är de bara något som tillskrivs dem av 
forskaren (d v s de är analytiska konstruktioner som fyller något syfte i analysen), och när de 
eventuellt ”verkliga” intressena omfattas av aktörerna fungerar de styrande på samma sätt 
som de ”falska”.  
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verkligheten, utan i förhållande till andra möjliga tolkningar.28 En vanlig 
tanke är nämligen att tolkningar är det som låser, och den påträngande verk-
ligheten det som förändrar.  

En sådan förändringslogik formuleras ofta med den Thomas Kuhn-
inspirerade idén om ”paradigmskiften”. Peter Hall hör till dem som utvecklar 
en tanke om stabilitet och förändring med hjälp av Kuhn: I ”normaltillstån-
det” råder ett tolkningsparadigm som gör utgångspunkterna för reflektion 
och analys stabila. Åtgärder varieras och utvecklas, men på en mer teknisk 
nivå. Nya idéer, i den mån det överhuvudtaget materialiseras några sådana, 
möter motstånd eller accepteras beroende på om de stämmer överens med 
rådande diskurser och idéstrukturer (paradigm) eller ej. Paradigmen filtrerar 
verkligheten: vi ser helt enkelt inte de detaljer som inte passar in i tolknings-
ramen.29  

Men de grundläggande idéstrukturerna på en nationell arena kan också 
förändras, och när så sker kommer deras inre logik att förändras. Under peri-
oder när systemet ”krisar” och inte förmår leverera det som förväntas av det 
kan nya intressen bryta in i spelet för att försöka etablera en ny ideologisk 
ordning. Sådana kriser inträffar när något avgörande eller avvikande hänt, 
som rådande tolkningsram inte förmår hantera. Verkligheten måste alltså 
prestera både buller och bång för att rasera ett paradigm.30 

I ansatser som inte känns vid skillnaden mellan ett stabiliserande socialt 
lärande och ett förändringsbenäget lärande av sparkande fakta, kan man tän-
ka sig ”buller och bång” av politiskt och socialt slag. Om det larmar tillräck-
ligt utanför den egna sfären kan det tänkas innebära att man lyfter blicken 
från de egna slentrianmässiga tolkningarna och får ögonen på andras. Jag 
tror dock man vågar säga att bland dem som ser lärande som en rakt igenom 
social process av meningsskapande, finns det en tendens att i högre grad se 
förändringar i policyidéer som gradvisa förskjutningar. 

Kathryn Sikkink får exemplifiera detta. I hennes modell är trögheten 
emellertid inte lika stor i alla delar av systemet. Hon skiljer mellan, för det 
första, toppolitiker och politiska entreprenörer, som helt enkelt ibland kan 

                          
28 Även om inte heller föreställningen om en verklighet som då och då förmår tränga igenom 
de kognitiva låsningarna, eller de mentala kartorna, är oproblematisk. Ibland tycks nya idéer 
så att säga föreslå sig själva, då verkligheten gör deras sanningshalt uppenbar för envar. 
29 Hall (1993), jfr Kuhn (1992/1970) som diskuterar vetenskapliga paradigm och ”normalve-
tenskap”, men inte ser sitt bidrag som en teori om andra kunskapsprocesser. (Han menar 
dessutom att han lånat tankefiguren från den samhällsvetenskap som sedan lånade tillbaka 
den.) 
30 Hall (1993, s 279f, 288ff). Jfr dock Berman (2001), som urskiljer teorier om hur idéer mer 
långsamt släpper sitt grepp. Det är dock för mig oklart om dessa trögheter verkligen kan 
betraktas som ”låsningar”, eller om de snarare bör förstås så att det inte alltid är så snabbt 
gjort att utvärdera effekter av en implementerad policyidé. (Man kan också kontrastera para-
digmskiftestanken mot Ulrich Becks reflexiva modernisering, där en utgångspunkt är att i takt 
med att ett dominerande idésystem får materiella effekter kommer verkligheten, på grund av 
idésystemets dominans, förändras på ett sätt som gör att tolkning och verklighet så småning-
om skaver mot varandra, (Beck, 1996). 
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ändra sig och därmed introducerar nya idéer. I byråkratiska institutioner, för 
det andra, ”stabiliseras” idéer. Nya idéer måste stämma överens med de 
gamla för att få fäste där. Sikkink antyder den sociala kontinuiteten runt 
sådana institutioner som den mekanism som upprätthåller stabiliteten. För att 
konsolideras måste, för det tredje, de institutionaliserade idéerna stämma väl 
med inflytelserika gruppers idéer.31 

Första steget för att nya policyidéer ska få fäste är att en politisk entrepre-
nör med tillräcklig frihet och makt omfattar den (i Sikkinks fallstudier av 
Argentinas och Brasiliens ekonomiska politik är detta presidentmakten). 
Andra steget är att hitta ett institutionellt ”hem” åt idéerna. Om existerande 
institutioner ska kunna utgöra ett sådant hem krävs att den ”nya” idén på sin 
höjd utgör en marginell förändring utifrån de idéer som redan finns etablera-
de där. Beroende på den politiska entreprenörens resurser och skicklighet 
kan ibland också nya institutionella hem för sådana idéer tillskapas. Då kan 
rimligen förändringen bli större. Även då gäller att institutionen i sin tur 
måste landa väl i en vidare social (och nationell) kontext: måste hitta stöd 
hos inflytelserika samhällsgrupper och stämma med deras idéer. Det sätter 
fortfarande vissa gränser för hur nyskapande de policyidéer kan vara som 
införs i den nationella politiken den vägen.32 I teorier där förändringsfaktorn 
är en störande verklighet som bryter in, handlar förändring snarare om att 
rådande tolkningsramar helt ställs på ända. Gamla föreställningar bryter 
samman och lämnar ett tomrum efter sig att fylla. 

”Både-och-perspektivet” och dess utmaningar 
För att summera: Idéer spelar olika roll i ovanstående spektrum av teoretiska 
ansatser. De kan å ena sidan framställas som katalysatorer för individens 
frihet att handla på tvärs mot vad som annars vore determinerande sociala 
och ekonomiska strukturer i hennes omgivning. De kan å andra sidan repre-
sentera instängande mentala världsbilder som istället hindrar individer (poli-
tiker och tjänstemän) från att stiga av från den inslagna vägen, och hindrar 
dem från att lära sig av ”sparkande fakta” i omgivningen eller ta till sig al-
ternativa tolkningar av sociala och ekonomiska fenomen.  

Det finns, vilket beskrevs ovan, ansatser där perspektiven förenas. Bero-
ende på omständigheterna antas politikens aktörer vanligen vara kollektivt 
och socialt orienterade och därmed begränsade av rådande paradigm, men 
ibland ha utrymme att röra sig utanför dem, och snarare påverka idéstruktu-
rerna.33  

                          
31 Sikkink (1991, s 11-27, 241-255). 
32 Sikkink (1991, s 11-27, 241-255). 
33 Berman (2001). När Blyth i allmänna termer beskriver teorifältet menar han dock att det 
sällan är så att idéer kan fungera som både stabilisatorer och förändringsfaktorer: snarare får 
idéer förklara det ena eller det andra beroende på vad som annars skulle lämnas oförklarat: 
Blyth menar att inom den rationalistiska institutionalismen har idéer å ena sidan fått förklara 
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Ambitionen att föra in både stabilitet och förändring i modellen verkar 
högst rimlig i utvecklandet av en prövvärd teori om policyidéers funktion. 
En sådan inbyggd dubbelhet ställer dock krav. Till exempel förefaller det 
väsentligt att precisera de omständigheter som ibland gör att strukturerna 
råder över aktörerna, ibland aktörerna över strukturerna.  

Det är dock inte helt enkelt, och de beskrivna teoriernas försök har också 
ifrågasatts: Olika nationella diskurser antas till exempel hos Hall och Sik-
kink förklara olika länders inställning till specifika policyfrågor. Förändring 
av (elit) idéer antas förklara valet av ny policy, men hur den ideologiska 
processen ser ut är oklart. Eftersom politiskt beslutsfattande fått en ny karak-
tär antas ett paradigmskifte som förklarar förändringen ha skett. Logiken 
bakom paradigmskiftena förblir oklar.34  

Idéstrukturer = idéer som många har? 
Ovan sades att ett viktigt steg i en strävan att klarlägga en sådan logik bör 
vara att precisera de omständigheter som gör att strukturerna ibland råder 
över aktörerna, ibland aktörerna över strukturerna. Utmaningen att förklara 
förändrade relationer mellan å ena sidan paradigm/idéstrukturer, och å 
andra sidan aktörer som agerar i relation till dem, innebär rimligen att man 
måste utforma en analysram som teoretiskt skiljer mellan 1) fenomenet sta-
bila idéstrukturer och 2) de aktörer som anpassar sig till eller utmanar dessa 
strukturer i enskilda handlingar och beslut.35  

För att göra det krävs, menar jag, att idéstrukturerna kan kopplas till nå-
gon omständighet utöver det att ”alla” aktörer i ett visst sammanhang resone-
rar likadant om ett visst fenomen. Ett paradigm måste finnas någonstans, 
som konkret – och trögrörlig – verklighet utanför aktörernas medvetande för 

                                                                                                                             
varför aktörer inte betett sig som förväntat. Att aktörer kan ”ha idéer”, i betydelsen felaktig 
information, används för att förklara oväntad stabilitet då den rationalistiska förväntningen är 
förändring grundad på kontinuerlig rationell informationsbearbetning. Idéer har på samma sätt 
använts för att förklara oväntad stabilitet i spel med multipla jämvikter. Inom den historiska 
institutionalismen har idéer i form av paradigm och paradigmskiften, å andra sidan, fått lösa 
svårigheten att förklara förändring, (Blyth, 1997, s 229ff) och (Blyth, 2002, s 18ff). Jfr Wede-
en (2002, s 714), som i liknande banor beskriver den roll ”kultur” fått spela i olika teoritradi-
tioner. 
34 Blyth (1997, s 229ff), och Blyth (2002, s 20ff). 
35 Jfr Hay (2002) som istället för aktör-struktur vill tala om kontext-handlande (context - 
conduct). Bytet av terminologi är nog emellertid mer knutet till en specifik analytisk utgångs-
punkt än Hay vill göra gällande. Begreppsparet ’kontext-handlande’ är tillämpligt när man vill 
”föra ner” omvärlden till den nivå där enskilda aktörers handlande ska begripliggöras, och 
pekar ut två viktiga aspekter för den som vill förstå politiska skeenden, se t.ex. (Falleti & 
Lynch, 2009). Begreppsparet ’struktur-aktör’ har snarare använts av dem som vill ”föra upp” 
aktörers handlande till en aggregerad nivå, för att där kunna se potentiella mönster av liknan-
de handlingar, och söka förklaringar till dem. Begreppsparet aktör och struktur åsyftar dyna-
miken mellan två åtskilda kraftfält. Till skillnad från ’kontext’ som kan tecknas runt varje 
handling kan sådana strukturella kraftfält inte synliggöras i ett enskilt fall, och inte heller 
(utom möjligen i mycket speciella övertydliga fall som å andra sidan gör den strukturella 
analysen onödig) utan välutvecklade teoretiska glasögon. 
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att det ska bli meningsfullt att tala om hur aktörerna förhåller sig till sådana 
paradigm.  

Mark Blyth har också påtalat svårigheten att urskilja de idéstrukturer som 
antas påverka politiken. Han anbefaller att idéerna och paradigmen måste 
beskrivas tydligare och deras effekter faktiskt undersökas.36 När Blyth över-
går från kritik till att beskriva sin egen teori om idéernas betydelse i policy-
processen särskiljer han mellan struktur och aktör genom att se uppbyggan-
det och upprätthållandet av ett paradigm som en sak, och den politik som 
utspelas i detta paradigm som en annan. Först kartläggs idéstrukturer, sen 
undersöks den politik, det spel mellan aktörerna, som försiggår under struk-
turernas inflytande. Den åtskillnad som görs mellan idéer och deras effekter 
på aktörerna blir hos Blyth en fråga om vad som kommer först. 37  

Men en sådan strategi svarar inte mot kravet att skilja mellan idéstrukturer 
och aktörer som förhåller sig till dessa. När idéerna väl dykt upp reduceras 
idéstrukturer av oklar men gemensam natur, respektive aktörsidéer, sedan 
ändå till speglingar av varandra. Försöket till klargörande separation kom-
mer av sig. Det blir helt enkelt inte tydligt vad de idag nytänkande aktörerna 
förhåller sig till som är skilt från vad de själva tänkte igår.  

Kan kollektiva aktörer ha idéer? 
Särskilt svårt att skilja mellan å ena sidan inlåsande idéparadigm och å andra 
sidan aktörers sätt att resonera i relation till sådana paradigm blir det om man 
talar om kollektiva aktörer. Paradigm kännetecknas av en viss bundenhet i 
tanke och resonemang som delas av ett flertal – ett kollektiv. Kollektiva 
aktörer diskuteras av Blyth såväl som av Sikkink i termer av aktörer som 
”har” (har fått) en idé, så som en individ har en idé, utifrån vilken en institu-
tionell ordning sedan verkar rimlig: Sikkink beskriver på flera ställen till och 
med hur en nation kan ha en särpräglad karaktär, utifrån vilken vi kan förstå 
ställningstaganden till ideologiska propåer.38 I Blyths fall är det socialdemo-
kraterna och SAF som ”har” och ”får” idéer. Blyth tänker sig något större 
möjlighet till opposition och förändring i det lilla kollektivet (den kollektiva 

                          
36 Blyth (2002, s 28). 
37 Blyth ägnar mycket utrymme åt att belägga det empiriska sekvensiella förhållandet mellan 
1) idéförändring och 2) koalitionsbyggande och institutionell anpassning, (Blyth, 2002, 
264ff).  
38 Sikkink sammanfattar till exempel den sydamerikanska mottagligheten för en viss idé: ”A 
number of different economic models were equally viable in Latin America in the postwar 
period. But import-substituting industrialization was the most captivating model to a continent 
traumatized by memories of its vulnerability during the Depression and the Second World 
War”, (Sikkink, 1991, s 242). Sedan tillägger hon att någon måste ha idéerna, och diskuterar 
individer och institutioner som sådana bärare. Men dessa utgör bara förmedlande länkar 
(”play a crucial intermediary role”) mellan idén som tillgängligt förslag, och den mening och 
symboliska signifikans som idéerna får i – man frestas skriva för – Argentina och Brasilien, se 
(Sikkink, 1991, s 242, 252ff). Jfr (Wedeen, 2002, s 714ff) om hur kultur används som förklar-
ing. 
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aktören) i förhållande till det större kollektivet (paradigmet).39 Men i båda 
fallen blir resultatet en sorts kulturförklaring som liknar intentional förklar-
ing på kollektiv nivå.  

Sådan tolkande analyser kan förstås ge viktig förståelse för aktörers poli-
tiska handlande, från individuell till nationell nivå. De är också begripliga i 
en kontext där polemiken riktas mot litteratur som helt bortsett från idéer, 
intentioner och kultur i beskrivningen av politiska skeenden. Däremot utgör 
vare sig intentionala förklaringar eller motsvarande kulturförklaringar till-
fredsställande utgångspunkter för att formulera prövbara förväntningar på 
hur politiskt liv ter sig, det vill säga teorier. Vi kan säga att idéer spelar roll 
men har egentligen inte kommit någon vart i fråga om hur. Frågan om vad 
som skapar förutsättningar för stabilitet respektive förändring, det vill säga 
hur ”paradigm”, och paradigmens makt över mänskligt (politiskt) handlande 
och tänkande egentligen fungerar, tycks landa i svaret att politikens aktörer 
är ganska tröga och bara sällan får nya idéer.  

När analysen koncentreras på relationen mellan paradigm och kollektiva 
aktörer, utifrån ett så allmänt antagande om mänsklig intellektuell tröghet, 
missar man enligt min mening dessutom det fenomen som pockar på en för-
klaring. Det intressanta och svårförklarliga med de tablåer av politiskt liv 
som teorierna målar upp är, menar jag, sambandet mellan de många olika 
individernas sätt att resonera i samma stabila banor (en i grunden psykolo-
gisk fråga som visserligen kan ha sociala förklaringar), och deras ibland 
samtidiga byte av idéer och handlingslogik (en i grunden social fråga). Men 
fokuset på kollektiv som ”har” och får idéer mot bakgrund av ännu mer ab-
strakta paradigm gör att frågan inte ställs hur kollektiv ”har” idéer.40 Det vill 
säga: jag saknar en teori om hur idéer faktiskt reproduceras i socialt samar-
bete mellan individer under politisk stabilitet och förändring. I brist på en 
sådan idé menar jag att det bör vara svårt att formulera hypoteser om hur 
politisk idéförändring går till utifrån en tanke om ”kognitiva lås”. 

Kollektiv reproduktion av idéer 
I Lisa Wedeens analys av användningen av kulturbegreppet kan en analog 
kritik skönjas. Wedeen beskriver en motsvarande tradition att göra kultur till 
ett fixt meningssystem, alltid redan där när själva policyanalysen börjar, som 
sedan antas förklara individers preferenser och handlingar, utifrån någon 
slags speglingseffekt.41 Hennes beskrivning av hur kultur borde uppfattas 
menar jag erbjuder en rimligare utgångspunkt också om hur vi bör tänka om 
potentiellt instängande idéstrukturer (paradigm). Kultur är, enligt Wedeen, 
pågående försök att tolka intryck (practices of meaning-making). Om idé-

                          
39 Se Blyth (2002, s 13, 32-45). 
40 Jfr Thelen (1999), där hon diskuterar vad som krävs av den historiska institutionalismen för 
att den ska kunna resultera i förklaringar. 
41 Wedeen (2002, s 716, 719f). 
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strukturer, liksom kultur, betraktas som tolkningsramar måste vi tänka oss att 
(och redogöra för hur) dessa fungerar som sådana i den politiska praktiken.42 
Detta meningsskapande pågår alltså i, snarare än omsluter, policyprocesser-
na. Praktik är med Wedeens formulering: 

...actions or deeds that are repeated over time; they are learned, reproduced, 
and subject to risk through social interaction.43 

 
Vi bör alltså leta efter idéstrukturer i de definitioner, analyser, värderingar, 
och så vidare, som faktiskt görs av politikens aktörer under policyprocessen 
gång.44 

Nyckelorden i citatet ovan är ”reproduktion” respektive ”utsatt för risk” 
och kopplingen av dessa båda begrepp till ”social interaktion”. Om tolk-
ningsramar både kan reproduceras och utsättas för risk, det vill säga utma-
nas, genom social interaktion, så innebär det för mig en stark uppmaning att 
reflektera över var, i vilken social miljö som vi kan förvänta oss gemen-
samma tolkningsramar. I vilken slags konkret kollektiv intellektuell verk-
samhet produceras dessa ramar? Om kollektiva idéstrukturer har med social 
interaktion att göra, vilka interagerande kollektiv är i så fall relevanta när vi 
undersöker politisk idéreproduktion?  

Formuleringen väcker också misstanken att låsta idéer, som kommer till 
synes som idéstrukturer vilka upprepas utan att förändras, kan ha med låsta 
sociala interaktionsmönster att göra. Risk, kan man då tänka sig, utsätts 
tolkningar för då sociala interaktionsmönster – den intellektuella verksamhe-
tens betingelser – rubbas.45  

Kopplingen mellan idéstruktur och social interaktion, det vill säga intel-
lektuell verksamhet i sociala miljöer vilka i sin tur formas av organisation 
och institutioner, blir alltså central. Tanken erbjuder en ingång till analytiska 
modeller där idéer och idéstrukturer, via social interaktion, tydligt förankras 
i en organisatorisk och institutionell miljö snarare än att utgöra en diffust 
placerad men gemensam ”tolkningsvärld” som aktörerna rör sig i samtidigt 
som de tillsammans uppbär den.  

I den beskrivna jämförande litteraturen är inte sällan perspektivet under-
förstått nationellt. Det är dock värt att fundera över både i vilken utsträck-
ning och i vilka sammanhang ett nationellt reproducerat idébagage kan antas 

                          
42 Kultur som ”practices of mening-making” innebär att vi måste ställa oss frågan ”how sym-
bols operate in practice”, (Wedeen, 2002 s 720).  
43 Wedeen (2002, s 720). 
44 Jfr även (Schmidt, 2008) och Hay (2002) om institutioner som diskursiva kontinuerligt 
återskapade konstruktioner. 
45 Om det är så att “people form a semiotic community to the extent that they recognize the 
same set of contrasts and therefore are able to engage in mutually comprehensible symbolic 
action”, (Wedeen, 2002, s 722), så är det mycket intressant att reflektera över hur sådana 
”semiotic communitys” formas genom social interaktion, jfr Sikkinks antydda stabiliser-
ingsmekanism ovan. 
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omsluta aktörerna i en policyprocess. Tänker man konkret på policyproces-
ser, och den intellektuella verksamhet som försiggår där, framträder nog ofta 
betydligt mindre sammanhang som tänkbara ”bärare” av idéer. En annan 
konsekvens av att reflektera kring kopplingen mellan social interaktion och 
tolkningsramar är att det är svårt att undvika slutsatsen att vi inte bara kan 
resonera i termer av paradigm som avlöser varandra sekventiellt, utan att det 
är rimligt att även reflektera över parallella paradigm. Det blir rimligt att 
fråga sig om olika organisationer och institutioner reproducerar olika tolk-
ningsramar, och hur de i så fall förhåller sig till varandra – inom en nation.  

Sådan organisatorisk och institutionell förankring lyser emellertid i alltför 
hög utsträckning med sin frånvaro i den beskrivna litteraturen, och det natio-
nella perspektivet dominerar. Sikkink gör visserligen, vilket beskrevs ovan, 
en ansats att koppla idéer till politiska arenor och aktörer när hon skiljer 
mellan en introduktionsfas, då politiska nyckelpersoner med makt är avgö-
rande, en implementeringsfas då det är avgörande om idéerna sedan hittar 
”institutionella hem” och en konsolideringsfas då de institutionaliserade 
idéerna får eller inte får inflytelserika gruppers stöd.46  

För att bidra till en förståelse av nationella policyprocesser som går utöver 
insikten att idéer får bättre fäste om de stämmer med idéer som processens 
viktiga aktörer redan har, skulle detta fas- och arenatänkande behöva utveck-
las. Sikkink är emellertid mer intresserad av internationella policyskillnader, 
än av nationella policyprocesser. Hennes jämförande angreppssätt och upp-
tagenhet med att lansera idéer som förklaringsfaktor jämte andra variabler 
som nationella intressegruppskonstellationer och så vidare, innebär att inte 
heller hon låter sina fallstudieiakttagelser mynna ut i någon närmare diskus-
sion om sambandet mellan institutioner, organisation och idéer.47 Också 
Blyth är så upptagen av att polemisera mot en litteratur som hävdar att idéer 
inte alls spelar roll för policyförändring, att även han lägger sitt bästa krut på 
att argumentera för att idéer spelar roll i policyprocessens alla steg.48 Frågan 
om hur och var, närmare bestämt, hör inte till det som blir föremål för försök 
till generaliseringar.49  

                          
46 Sikkink (1991, s 248ff). I nyare uppsatser har också Blyth infogat vaga referenser till ”elit”, 
viktig för att driva fram idéer, kontra ”massan” vars stöd så småningom kan behövas, (Blyth, 
2007, s 775). 
47 Att processerna där mening skapas i olika sociala ”settings” spelar roll är dock ett av Sik-
kinks slutord, och hon talar om behovet av vidare forskning om det, (Sikkink, 1991, s 254). 
48 (Blyth, 2001, s 262ff), (Blyth, 2007). Förvisso kan de i Blyths beskrivning spela roll på lite 
olika sätt, men att säga att idéer förändrar i perioder av osäkerhet, erbjuder handlingsvägar när 
aktörer söker strategier, ger vapen i konflikter, institutionella lösninga när sådana ska byggas 
och stabilisering i perioder av stabilitet är inte så mycket hypoteser, fast Blyth formulerar det 
så, som konceptualiseringar av osäkerhet, strategier, konflikter, institutionalisering respektive 
institutionell stabilitet, i termer av idéer (Blyth, 2001, s 252-262), jfr (Hay, 2004, s 211f). 
49 Undantaget i Blyths framställning är det samband han mot slutet av sin bok formulerar 
mellan idéers betydelse i ett politiskt system och systemets öppenhet, (Blyth, 2002, s 257). I 
mycket hierarkiska och toppstyrda system, där öppenheten för nya idéer är minimal, och i 
mycket öppna politiska system, kan nya idéer få stark effekt. I det förra fallet beror det på att 
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Vivien Schmidt däremot, som själv är mest intresserad av att betona aktö-
rers handlingsfrihet i relation till idéer, formulerar ändå en tanke om hur den 
offentliga politiken kan sättas i relation till olika men samverkande sfärer, 
där olika villkor råder för idéproduktion. I policy-sfären ägnar sig politikens 
aktörer åt att med varandra koordinera fram idéer användbara i det politiska 
styrsystemet. I den politiska sfären ägnar politikens aktörer sig åt att kom-
municera dessa idéer till, och diskutera med, allmänheten. Ibland färdas idé-
er åt andra hållet, från det civila samhället till politikens aktörer.50 

Som jag ser det finns poänger med att reflektera ytterligare kring idéers 
betydelse i mycket konkreta processtermer, genom att tänka på det som ge-
nerellt benämns ”policyprocessen” som en social aktivitet eller praktik. Om 
vi vill undvika att tala om nationer och organisationer som ”har” och ”får” 
idéer bör vi komma så nära de policyprocesser som intresserar oss att vi kan 
urskilja dem som faktiskt ”håller i pennan” när idéer blir till policydoku-
ment, liksom vilka dessa ”pennförare” kommunicerar med, och vilka organi-
satoriska och institutionella villkor som präglar skrivande och kommunika-
tion.51 För den som vill fördjupa sig i hur de processer som producerar och 
reproducerar policyidéer ser ut på en sådan mer konkret nivå, och pröva 
tanken om idéers potentiella inlåsningseffekter, råder i den beskrivna littera-
turen trots utveckling fortfarande ett underskott på analytiska verktyg.  

Vilken sorts teorier behövs? 
För att påståendet att idéer spelar roll i policyproduktionen ska tillföra andra 
än de mest hårdhudade materialister nya perspektiv på politik, krävs därför 
preciseringar av prövbart slag. Att idéer fungerar som ”lås” i policyprocesser 
är för empirikern intressant att teoretisera i den mån detta handlar om något 
mer än att politikens aktörer ibland eller ofta inte ändrar sig så värst mycket i 
sin syn på politiska problem. ”Låsningar” är alltså intressanta om dessa kan 
tänkas samvariera med något annat undersökningsbart, som till exempel 

                                                                                                                             
så få aktörer behövs för att bilda en vinnande koalition, för att makten är så centraliserad. I det 
senare fallet kan det räcka med att erövra några få centrala noder med sina idéer, för att öp-
penheten i systemet gör att idéer sprids så lätt (jfr (Kitschelt, 1986), som för liknande resone-
mang om ett annat slags opportunity structures). Tankegångarna utvecklas emellertid inte mer 
än så. De är dessutom lite förvånande givet de övriga resonemangen om idéers stora och 
genomgripande betydelse, jfr resonemanget med (Blyth, 2002, s 13, 32-45). Frånvaron av 
diskussion om hur och var idéer produceras gäller även Berman. Tänker man på idéer som det 
som spränger gränser snarare än som strukturer som stänger in, är det kanske mindre anmärk-
ningsvärt att frågan om var de förväntas finnas inte är central. Men beslutsfattande framträder 
inte alls som en social beslutsprocess. Analyserna berör inte policyskapande som ett praktiskt 
kollektivt harvande med förslag, eller navigerande i olika institutionella fora enligt rådande 
beslutsgångar. De policyteoretiska referenserna är sparsmakade annat än på makronivå, se 
(Berman, 2001, s 240), jfr också (Berman, 2006) och (Berman, 1996).  
50 Schmidt (2008, s 310f). 
51 Jfr Radaelli som menar att idé och processperspektiv hänger ihop, eftersom den intressanta 
frågan om idéers betydelse är när och hur snarare än om kunskaper/idéer spelar roll i policy-
procrssen, (Radaelli, 1995, s 160). 
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organiseringen av policyproduktionen, och om vi kan iaktta begränsningar 
av dessa på politikens aktörer som handlar om något annat än att ett antal 
människor råkar tycka likadant. Wedeens sociala praktikperspektiv, som 
beskrevs ovan, erbjuder en idé om var vi ska börja leta. Om vi tror att social 
interaktion är centralt i sammanhanget innebär det att kopplingen mellan hur 
idésystem reproduceras och var de kommer till uttryck är stark. I brist på 
färdiga hypoteser kan vi göra kopplingen mellan individer/situationer, orga-
nisationer/institutioner och kollektiva idéstrukturer till själva frågan.52  

Att ställa frågor om ”när var hur” innebär att noga specificera den organi-
satoriska och institutionella miljö och de procedurer där politiska idéer ska-
pas och hålls levande, samt de aktörer som befolkar miljöerna och för proce-
durerna framåt. Vi ska därför se vad som sägs om idéernas roll i policypro-
cessen från teoretiker med ett något mera närgånget perspektiv på politik. 
Där ska också ytterligare förslag på lösningar beträffande frågan om stabili-
tet kontra förändring, eller låsning kontra ”upplåsning”, av idéstrukturer 
sökas. Vi ska se hur den problematiska relationen mellan individens intellek-
tuella frihet och idéstrukturernas homogeniserande verkan hanteras, när des-
sa idéstrukturer förankras organisatoriskt och institutionellt på ett tydligare 
sätt än i den ovan beskrivna litteraturen. 

2.2 ”Idéer flyter inte fritt”53 – kontextualisering av idéer  
i policyprocessen  
Utifrån vad som nyss sagts finns det alltså anledning att sätta in idéanalysen i 
ett institutionellt och organisatoriskt sammanhang.54 Oavsett om idéer ses 
som hämmande strukturer eller bärare av förändring eller både och, är det 
viktigt att undersöka hur de förhåller sig till och samspelar med (andra) 
strukturer och institutioner.  

Vad som efterfrågas är teorier med vars hjälp vi kan följa idéers utveck-
ling mellan olika arenor och aktörer. Vi behöver verktyg för att hitta 
                          
52 Jfr Wedeen som ger motsatt förslag: utgå från en nation eller etnisk grupp och beskriv dessa 
i termer av ”grad av...” , (Wedeen, 2002, s 724f). Det är, precis som hon skriver där, ett sätt 
att göra bättre variabler på basis av kultur. Men det är knappast snabbaste vägen mot en 
bättre formulerad fråga om fenomenet kultur. 
53 Thomas Risse-Kappen, som dock enbart syftar på att någon person måste ha, eller åtmin-
stone förmedla, idéerna, (Risse-Kappen, 1995). 
54 Jfr Lieberman (2002, s 709). Lieberman formulerar problematiken så att beträffande stora 
idémässiga (ideologiska) förändringar kan också de kausala modellerna för policyprocessen 
kullkastas och bör då ersättas av nya: ”What has changed, after all [...] is not simply the valu-
es of a group of right-hand-side independent variables [...] resulting in a predictable change 
(within standard tolerance) of the left-hand-side dependent variable [...] Rather, what has 
changed is the very relationships among factors and the processes by which a set of underly-
ing conditions generates outcomes”, (Lieberman, 2002, s 709). Det gäller, med en mindre 
dramatisk formulering, att finna modeller vars generalitetsnivå överbryggar den förändring 
som ska studeras. 
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kopplingar mellan institutioner, organisationer och idéer. Snarare än att för-
ändring eller brist därpå tillskrivs (förändring i) idéerna hos något generellt 
eller diffust ”etablissemang”, bör verktyg utformas för att beskriva formule-
ring av ett idékomplex av aktörer A på arena X, förmedlad via aktörer B för 
att så småningom institutionaliseras på arena Y. Vi behöver hypoteser om 
när och hur dessa förändringar sker, liksom om när och hur idéstrukturerna 
faktiskt verkar stabiliserande. 

Det saknas nu inte mer organisatoriskt närgångna teoretiska modeller av 
policyprocessen som ger utrymme för idéer. Här ska, som tidigare annonse-
rats, PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY (PET), ADVOCACY COALITION 
FRAMEWORK (ACF) OCH DISCOURSE COALITION FRAMEWORK (DCF) un-
dersökas närmare.55 I det här avsnittet undersöker jag vad en idéstruktur är 
för något i idéstrukturperspektivet. Teorierna ska få ge bud på idéstrukturer-
nas institutionella och organisatoriska förankring. Slutligen sammanfattas 
teoriernas ståndpunkter i fråga om vilka effekter vi kan förvänta oss se på 
policyproduktionen. Allra först följer emellertid en kort inledande presenta-
tion av respektive teori samt en utredning om teoriernas räckvidd och jäm-
förbarhet. 

Tre teorier om idéer och idéstrukturer i policyprocessen 
Huvudidén i Frank Baumgartners och Brian Jones PUNCTUATED EQUILIBRI-
UM THEORY är beskrivningen av policyprocesser som bestående av statiska 
eller inkrementella perioder av små eller inga policyförändringar (jämvikts-
perioder) följda av dynamiska perioder då politiken kan omprövas i grunden 
och policyförändringarna därmed blir stora.56 De kopplar sina antaganden om 
policyprocessen till samspelet mellan olika nivåer i statsapparaten, och på 
den mycket skiftande uppmärksamhet som ägnas – kan ägnas – olika sakfrå-
gor i den politiska hierarkins topp. Då och då politiseras ett sakområde, ge-
nom att någon grupp lyckas rikta makthavarnas uppmärksamhet dit. Upp-
märksamhet föder uppmärksamhet: Baumgartner och Jones talar om ”infor-
mationskaskader”. En inledande policyförändring drar till sig än fler aktörer 
som ser uppmärksamheten som ett tillfälle att utöva påverkan. Förändrings-
trycket ökar ofta snarare än minskar, om beslutsfattarna svarar på pressen 

                          
55 Det är ett uttalat mål med ACF att ”överföra Heclos basala insikter till ett någorlunda tyd-
ligt begreppsligt ramverk för policyförändring över tid”, (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993 s 
16, min översättn.). PET:s upphovsmän ser det som angeläget att utveckla Piersons tankar om 
stigberoende, (Baumgartner et al., 2006, s 972). Teorierna håller sig på en nivå där man tittar 
på relationer mellan organisationer i ett politiskt system, ett perspektiv mellan den beskrivna 
jämförande länderanalysens, och en mer renodlad organisationsteori, se t.ex. (March & Olsen, 
1989) som brukar ha ett ännu mer närgånget fokus på enskilda organisationer.  
56 Uttryckt i termer av statistiska förväntningar innebär teorin att policyförändringar i högre 
grad jämfört med en normalfördelningskurva förmodas vara antingen extrema eller mycket 
små, medan således de medelstora förändringarna antas vara mycket färre än i en normalför-
delning, se (Jones, Sulkin, & Larsen, 2003), och (Jones & Baumgartner, 2005, s 334ff). 
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med att i någon del gå kraven till mötes: En ny policydeklaration, lag, eller 
en utbyggd implementeringsorganisation öppnar upp nya ytor att rikta på-
verkansförsök mot.57  

När något annat nytt sakområde och dess politiska drev sedan fångar 
makthavarnas uppmärksamhet minskar också uppmärksamheten från politis-
ka ”lycksökare”. Då råder letargins logik på det politikområde som upp-
märksamheten flyttats ifrån. Under de mer statiska perioderna domineras 
policyproduktionen av de exklusiva eliter som genom makthavarnas direktiv 
och beslut givits auktoritet över politikområdet.58 

Paul Sabatier och Hank Jenkins-Smith har utvecklat ett ramverk för poli-
cyanalys som de kallar ”ADVOCACY COALITION FRAMEWORK”. Advocacy är 
liktydigt med ”the act or action of supporting an idea”, det vill säga att före-
språka en idé. Advocacy Coalitions är alltså idéburna koalitioner vars med-
lemmar samordnar sitt agerande med utgångspunkt i en delad uppsättning 
normativa värderingar och kausala föreställningar (som kallas belief systems 
– och på svenska kunde kallas ”trossystem” om termen inte vore upptagen 
av religiösa system av trossatser). Dessa koalitioner antas vara policyproces-
sens viktigaste aktörer. Ett politikområde antas normalt präglas av relativt 
stabila konflikter mellan ett par sådana koalitioner, under en stabil policyre-
gim. Jämvikten i ett sådant tillstånd underbyggs av de idéstrukturer (alltså 
nämnda belief systems) som sammanbinder koalitionernas medlemmar och 
som begränsar utrymmet för nya perspektiv och strategier.59  

Policyprocessen fortskrider dock i olika tempon, precis som i PUNCTUA-
TED EQUILIBRIUM THEORY. Ibland tas stora steg orsakade av storskaliga 
sociala, ekonomiska och politiska förändringar, vars verkningar varken kan 
pressas in i rådande tolkningsramar eller negligeras. Förklaringen till detta 
ser dock lite annorlunda ut. Också i ADVOCACY COALITION FRAMEWORK är 
det ”världen utanför” den snävare politiksektorn, men i form av dramatiska 
händelser i miljön eller politiken, som tränger sig på. Då sker lärande av mer 
genomgripande slag. Policybeslut av mer avgörande karaktär kan fattas, och 
maktförhållanden kan skiftas.60 

Till skillnad från ovanstående teorier, som är utvecklade av forskare med 
det amerikanska politiska landskapet för ögonen, är DISCOURSE COALITION 

                          
57 Baumgartners och Jones presenterade sin teori i boken Agendas and Instability in American 
Politics 1993 och gör den återigen till föremål för diskussion och utveckling som redaktörer 
för boken Policy Dynamics 2002, se (Baumgartner & Jones, 1993), och (Baumgartner & 
Jones, 2002). Se t.ex. (Baumgartner & Jones, 1993 kap 1), eller (True, Jones, & Baumgartner, 
1999) för en översiktlig presentation, även (Jones & Baumgartner, 2005), och (Baumgartner 
et al., 2006). 
58 Se t.ex. (Baumgartner & Jones, 1993, kap 1). 
59 Teorin presenterades i Policy Change and Learning 1993, där också andra författares till-
lämpningar finns med, och uppdaterades 1999 och 2007 i en uppsats i Theories of the policy 
process, upplaga 1 och 2, se (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993), (Sabatier & Jenkins-Smith, 
1999) samt (Sabatier & Weible, 2007). 
60 Se t.ex. (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999). 
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FRAMEWORK en europeisk produkt. Maarten Hajer utvecklar den inför en 
analys av nederländsk och brittisk politik. Likheterna med de övriga teorier-
na döljs vid första påseendet av en begreppsapparat och ett språkbruk som är 
hämtat från diskursanalysen, och av att Foucault med flera diskursteoretiker 
får tjäna som relief åt teoribygget. Ändå är parallellerna många. Hajer själv 
beskriver också sitt ramverk i jämförelse med ADVOCACY COALITION FRA-
MEWORK. Han lyfter framför allt fram sin egen betoning av politiska aktö-
rers sociala orientering snarare än deras individuella trossatser, och det på-
gående samtalets betydelse för sammanhållningen av politiska koalitioner 
snarare än individuella övertygelser som den viktigaste skillnaden. Även om 
det kan diskuteras om Hajer lyckas precisera den sociala analysnivå han talar 
om operativt, är det gemensamma snarare än individuella idéer – diskurser – 
som utgör startpunkten för analysen.61  

En diskurskoalition definieras utifrån en diskurs förankrad i en miljö, som 
individen socialiseras in i. En förespråkarkoalition ter sig (ibland, se vidare 
kapitel 3) mer som en sammanslutning av individer som tycker likadant från 
början, och sedan försätter sig i en situation där de begränsar varandra. Ock-
så policyförändring beskrivs något annorlunda, i konsekvens med detta. 
Istället för att som Sabatier och Jenkins Smith diskutera lärande och gynn-
samma omständigheter för att påverka individers uppfattningar med fakta, 
vill Hajer diskutera under vilka omständigheter en diskurs kan vävas in en 
annan och därmed utveckla policy. Diskurser (idéstrukturer) antas alltid ut-
göra en viktig länk i policyprocesser eftersom aktörerna behöver dem för att 
tolka den fysiska verkligheten till en social verklighet. Perioder av föränd-
ring är alltså inte kvalitativt annorlunda på så vis att den fysiska verkligheten 
förmår ”tränga igenom” en socialt definierad verklighet, bara en period då en 
socialt definierad verklighet ersätter, eller förändras till, en annan. Hajers 
beskrivningar av policyutveckling får därför inte heller den karaktär av di-
stinkta perioder av jämvikt eller uppbrott som kännetecknar både ADVOCA-
CY COALITION FRAMEWORK och PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY, även 
om han också urskiljer perioder då frågor har nått ”avslut” jämfört med peri-
oder när tolkningar utmanas.62 

Samtliga teorier är inriktade på policyförändring över långa tidsrymder.63 
De empiriska utgångspunkterna är jämförbara så till vida att samtliga teorier 
används för att förklara policyutfall i, om än inte bara i, centralstaten och den 

                          
61 Hajers DISCOURSE COALITION FRAMEWORK utvecklades i The Politics of Environmental 
Discourse, se (Hajer, 1995), explicit jämförelse med ADVOCACY COALITION FRAMEWORK, se s 
68ff. 
62 Hajer (1995, s 22f, 61-68). 
63 I PET talas om ”en jämförelsevis lång tid”, ca 50 år. Tidsperspektivet i deras egna analyser 
skiftar mellan 20 och 90 år, (Baumgartner & Jones, 1993, s 23). I ACF hävdas att en teori om 
policyförändring måste ha ett perspektiv på minst tio år, (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993, s 
16). Hajer undersöker i sin studie av miljöpolitik i Nederländerna och Storbritannien en tids-
period som sträcker sig över trettio år, (Hajer, 1995). 
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av centralstaten beroende administrationen.64 I kapitel 1 lyftes emellertid två 
centrala likheter teorier emellan fram, som gör att det är rimligt att tala om 
ett teoriperspektiv med mycket likartade ramverk, och besläktade idéer om 
centrala drivkrafter och effekter på politiken av dessa. Likheten gällde å ena 
sidan föreställningen om hur dominerande idéer tycks hämma och hindra 
nytänkande, och å andra sidan beskrivningen den organisatoriska och institu-
tionella kontext där dessa idéer finns förankrade, och får betydelse. 

Behovet att lyfta fram och undersöka teoriernas antaganden om idéstruk-
turer och organisatorisk kontext kan motiveras av slutsatserna från avsnitt 
2.1, där den länderjämförande litteraturens svårigheter att tydliggöra idé-
strukturernas förankring någonstans diskuterades. Men det kan också moti-
veras i termer av de i kapitel 1 skisserade kraven på god teori. Där antogs att 
en teori kan åstadkomma prövbara förklaringar genom att noga specificera 
dels den kontext och de strukturer som omgärdar det förlopp som ska be-
forskas, dels genom att precisera vilken handlingslogik som de inblandade 
aktörerna styrs av och genom vilka mekanismer aktörernas interaktion med 
sin omgivning styrs (narrativ i kontrast till kausal förklaring). I den mening-
en kan en teoribildnings utpekande av relevanta strukturer, utmejslandet av 
aktörernas tänkta handlingslogik (model of man), samt teorins idéer om den 
interaktion som utspelar sig mellan sådana aktörer i en sådan kontext, ses 
som dess kärna. 

En god teori om hur ”fängslande idéer” styr formuleringen av offentlig 
politik tycks alltså i högsta grad beroende av att vi noga preciserar den kon-
text som den högst konkreta produktionen av offentlig politik sker i. I det 
aktuella teoriperspektivet är den relevanta kontexten som ramar in och styr 
policyproduktionen alltså dels idéstrukturerna, dels den mycket handfasta 
organisatoriska och institutionella miljön. I den fortsatta beskrivningen av 
idéstrukturperspektivets teorier ska dessa två aspekter belysas närmare. Jag 
försöker tolka deras påståenden i så generella termer som möjligt, med de 
frågor som jag tänker mig att det är intressant att ställa med hjälp av teori-
perspektivet i åtanke.  

Idéer och idéstrukturer som formar policyprocessen 
Med ett konstruktivistiskt perspektiv är idéer representationer (gestaltning-
ar) av världen och värden – verklighetsföreställningar och värderingar.65 
                          
64 Jones och Baumgartner modellerar sin teori med hjälp av bl.a. den amerikanska federala 
kärnkrafts- och kärnsäkerhetspolitiken, se (Baumgartner & Jones, 1993, s 59-92). ACF har 
bl.a. använts för att undersöka federal olje- och gaspolitik, se (Sabatier & Jenkins-Smith, 
1993, s 149-175). Hajer (1995) undersöker regeringspolitiken på miljöområdet i Holland och 
Storbritannien. 
65 Den lite klumpiga termen ”representationer”, jfr (Fairclough, 1992 s 106f), i teorier om 
media ofta ”gestaltningar”, se t.ex. (McCombs, 2006), används för att betona att det handlar 
om språkligt eller på annat sätt synliggjorda verklighetsuppfattningar och värderingar snarare 
än individuella subjektiva upplevelser. Representationer är alltså inte längre oupplösligt för-
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Huvudintresset riktas alltså här mot system av sådana idéer. Även om de 
teorier som här behandlas inte saluförs som teorier om idéer i denna mening 
förutsätter de att det sätt på vilket världen och värden beskrivs kommer att 
återverka på policyprocessen. Dessa representationer betraktas i och för sig i 
ADVOCACY COALITION FRAMEWORK som en indikator på något annat: det 
närmaste vi kommer föreställningar och värderingar.66 Icke desto mindre ter 
sig de förväntade observerbara sambanden som ett samband mellan idéer 
och agerande i policyprocesser. (Hur vi bör se på frågan om idéers verkan 
måste handla om djupgående infärgning av människors föreställningar och 
värderingar återkommer jag till).  

De olika teorierna har lite olika beskrivningar av hur de idéer ter sig som 
formar politiken. Generellt kan idégods analyseras på olika nivåer. Om man 
renodlar ytterligheterna finns i ena ändan idéer på ”byggstensnivå”; ett utpe-
kande, benämnande och erkännande av samhällets och världens beståndsde-
lar, av igenkända positioner, värdebeteckningar och så vidare.67 I andra än-
dan av skalan finns mera systematiskt hopfogade världar där begrepp för-
binds kausalt och värdemässigt och därmed utpekar vissa handlingsvägar 
och förbjuder andra. Det är enkla begrepp för världens och värdens beskaf-
fenhet å ena sidan, och komplexa berättelser om världens och värdens be-
skaffenhet å den andra. Det ena hänger givetvis ihop med det andra, men 
knappast så enkelt att en viss uppsättning begrepp entydigt pekar mot en 
specifik berättelse.  

Komplexa berättelser ger mening och tolkningsverktyg på ett sätt som 
enkla begrepp inte i sig kan. Ju mer komplicerade idéstrukturer som byggs 
av en uppsättning begrepp till mångfasetterade idésystem, desto färre indivi-
der kan vi dock (just därför) anta känner igen och erkänner konstruktionen 
eller idéerna som en återgivning av den värld de lever i. En enskild individ 
delar igenkännandet av en ”demonstration”, en ”polismyndighet” och ”legi-
timitet” med fler än hon delar en tolkningsram som säger något om polis-
maktens legitimitet och kompetens, samt vad det betyder för medborgarnas 
rätt att demonstrera, vad som är legitima demonstrationssätt, eller en upp-
fattning om vilka effekter det kan få för polismyndigheten. Ju fler kompo-
nenter som inkluderas i ett idésystem till en allt mer komplex helhet av vär-
den och kausalsamband, ju exklusivare får vi anta att den ”värld” som sålun-
da konstrueras är.  

Det betyder att beroende på om vi intresserar oss för det ena eller andra, 
för byggstenar eller berättelser, kommer vi att finna ganska olika sorters 
diskurser. Graden av diskursiv likhet eller olikhet som framträder på en gi-
ven arena kommer dessutom te sig helt olika. Analysnivån bör följaktligen 

                                                                                                                             
bundna med sitt upphov, så som föreställningar är. Någon måste ha en föreställning för att den 
ska finnas, medan en idé kan finnas oavsett om någon omfattar den. 
66 Sabatier & Jenkins-Smith (1993, s 240, 243f). 
67 T.ex. s k schemateori, som utgår från begreppsliga abstraktioner på byggstensnivå, se 
genomgång i (Bennulf, 1994, s 226ff). 
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ägnas eftertanke, både när den egna analysen utformas och när andras teorier 
diskuteras. Att undersöka vilka tolkningar det finns och inte finns byggstenar 
till, och vad som därmed osynliggörs, blir en ganska annorlunda forsknings-
uppgift jämfört med att undersöka den roll som mer komplexa meningsska-
pande idéstrukturer (”berättelser”) spelar. En analys av tillgängliga be-
greppsliga byggstenar, med sikte att på så sätt skilja ut det tänk- och sägbara 
för att lyfta fram det otänkbara och osägbara pekar mot en i tid och rum bred 
samhällelig analys.68 En analys av komplexa och faktiskt levande berättel-
sers funktion i ett samhälle, manar till än större eftertanke om var dessa är 
förankrade, och vilka motberättelser som definierar dess inflytandes grän-
ser.69 Ju komplexare sammanhängande idésystem som analysramen söker 
urskilja, ju troligare är det också att en konflikt mellan idésystem kommer att 
visa sig i analysen av en given arena. 

Om sådana idéer och idésystem ska kunna antas forma och likrikta män-
niskors förståelse av världen, på ett sätt som går på tvärs mot andra tänkbara 
och till och med uttalade idéer, gäller det dock att finna en nivå där dessa 
idésystem är tillräckligt komplexa och därmed ”meningstunga” för att erbju-
da en sådan styrande tolkningsram.70 Gemensamt för PUNCTUATED EQUI-
LIBRIUM THEORY, ADVOCACY COALITION FRAMEWORK och DISCOURSE 
COALITION FRAMEWORK är att de idésystem de laborerar med (”story-lines”, 
”belief systems” och ”powerfull images”) antas fungera som sådana tolk-
ningsramar för mänsklig tanke och handling, även om de torgför lite olika 
föreställningar om vad som är tillräckligt därvidlag, och därmed hur de verk-
samma och iakttagbara tolkningsramarna ser ut:  

PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY tänker sig individer som är begrän-
sat rationella på så sätt att de bara kan se ett problem och resonera längst en 
dimension i taget.71 De ”kraftfulla idéer” som stabiliserar ett policymonopol 
torde alltså inte behöva vara alltför komplicerade (dock tillräckligt för att 
fördela auktoritet och utpeka lämpliga handlingsvägar, annars fungerar de 
knappast). Som kontrast målar ADVOCACY COALITION FRAMEWORK upp 
system av grundläggande värden och utsagor om världen ur vilka handlings-
inriktade slutsatser dras. Det är en grundsten i modellen att individen kan 
hantera komplexa målstrukturer. Här konstrueras en heltäckande ”värld” på 

                          
68 En sådan analys kan tänkas kräva avstånd: en utkikspunkt där det otänkbara inte längre är 
otänkbart. Analyser av högreståndskvinnors relativa maktlöshet i ett viktorianskt samhälle 
görs t.ex. först i en tid när det är tänkbart att en kvinna har lika värde, liknande intressen och 
samma förståndsgåvor som en man. Jfr (Fisher, 2003, s 75) om analys av metadiskurser à la 
Foucault jämfört med analys av verksamma berättelser. 
69 Jfr (Hanson, 2003), som i den länderjämförande litteraturen om idéers betydelse identifierar 
ett behov att särskilja mellan bredare komplex av folkliga kulturella orienteringar hos popula-
tioner i stort, och eliters sammanhållna och relativt mer konsistenta ideologier, eftersom dessa 
fenomen förmodligen har olika effekter på politiken. 
70 En nivå där det som hos (Radaelli, 1995) är naturligt att översätta idéer med kunskap 
(knowledge). 
71 Baumgartner & Jones (2002, s19ff), även “heuristics”, (Jones & Baumgartner, 2005, s 334). 
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ett helt annat sätt där slutsatser om policymål och medel dras ur en konsi-
stent uppsättning djupgående och mer allmängiltiga värderingar.72 I DISCO-
URSE COALITION FRAMEWORK är det också komplexa idésystem som styr 
människors politiska tolkningar, men de beskrivs istället som på metaforer 
grundade berättelser.73  

Vi har alltså på den rent begreppsliga nivån en likartad och klar idé om 
vad begränsande idéstrukturer är (ett och annat frågetecken i implikationsle-
det diskuteras så småningom): Teorierna är överens om att ganska komplexa 
idéstrukturer används som tolkningsramar i policyprocesser, och vad mera 
är, att sådana tolkningsramar är nödvändiga för aktörerna (idéstrukturer och 
tolkningsramar kommer här att användas som övergripande beteckning för 
det teorierna omtalar som story-lines, belief systems, respektive policy ima-
ges).74 Teorierna bygger också på att kollektiva idéer utgör gemensamma 
begränsande tolkningsramar för aktörer i policyprocessen. Det betyder att 
det bör gå att urskilja sociala miljöer där tolkningsramar av en viss komplex-
itet är relativt entydiga.75 Idéstrukturer kopplas därmed i idéstrukturperspek-
tivet nära samman med organisatoriska och institutionella strukturer. 

Organiseringen av politikens produktion: Betydelsefulla 
delprocesser 
Ovan framhölls att det är rimligt att försöka modellera policyprocessen som 
organiserat intellektuellt arbete, och resonera kring vilken logik som styr 
detta arbete på olika arenor. Ett sådant intellektuellt arbete kan liknas vid ett 
samtal i vid mening, där olika ståndpunkter och inlägg förs fram och beaktas 
inför en (temporär) konklusion. Just det att de inlåsande idéerna placeras i en 
organisatorisk kontext – vilket blir naturligt när inlåsande idéer kopplas till 
reproduktionen av idéer i ett samtal som ju förs mellan några, någonstans – 
framhölls också ovan som teoriperspektivets styrka. Hittills har jag dock 
bara kortfattat berört frågan om var de förmodat socialt förankrade låsning-
arna kan tänkas finnas. Men nu är det dags att titta närmare på teoriernas 
idéer om den institutionella och organisatoriska struktur som antas forma de 
förlopp som teorierna handlar om.  

                          
72 Sabatier & Jenkins-Smith (1999, s 133, 154). 
73 Hajer (1995, s 44, 60-65). 
74 Innebörden liknar ”ideologi” i en av termens flera betydelser; också ”diskurs” i den mån 
termen kan användas skild från sitt vetenskapsteoretiska bagage. För en kort diskussion se 
(Hermansson, 2002) s 15f. Här kommer ”ideologi” inte att användas, däremot vid enstaka 
tillfällen ”ideologisk” när något, t.ex. politisk press, explicit ska härledas ur idéer (aktörers 
idéer) snarare än intressen konceptualiserade på andra vis. 
75 Om vi översätter teorierna till variabelspråk kan vi kanske säga att idéer i dessa teorier görs 
till en kontextvariabel: Allt annat lika kommer en individ i idékontext A att uppvisa andra 
karaktäristika än hon gör i kontext B, på ett sätt som bara kan förklaras av kontexten. En 
uppgift för en sådan teori är att göra troligt att det finns en någorlunda entydig idékontext, 
kopplad till kollektivet, att påverkas av. 
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Ovan beskrevs att teoriperspektivet, vid sidan av en konstruktivistisk an-
sats, också präglas av en stark anknytning till sådan mer traditionell policy-
processanalys som intresserar sig för hur relationen mellan i policyprocessen 
inblandade aktörer påverkar politikens stabilitet och utveckling. I kapitel 1 
beskrevs hur John Kingdons MULTIPLE STREAMS (MS) kan ses som en vida-
reutveckling av ett perspektiv på produktion av politik som lägger vikt vid 
makt- och resursasymmetrier i mötet mellan olika slags ”spelare” i policy-
processen.  

Kingdon ser asymmetrier mellan ungefär samma slags aktörer som brukat 
intressera dem som teoretiserar om makten över policyprocessens – politisk 
nivå, förvaltningsorganisationer, utomstående intressen av olika slag – men 
istället för att se policyprocessen som ett möte mellan olika aktörer som äg-
nar sig åt att mäta sina krafter mot varandra ser han alltså den offentliga poli-
tikens formulering som resultatet av då och då förekommande möten mellan 
ganska olika verksamheter eller processer. De fungerar oftast ganska ostört 
av övriga processer, utifrån sin egna interna logik, men vid enstaka tillfällen 
drar de åt samma håll. För att policyförändring ska komma till stånd krävs 
normalt något från alla enskilda delprocesser. I Kingdons teoribygge är den 
offentliga politikens utveckling, och därmed policyidéers stabilitet och för-
ändring, beroende av beslutsprocessens organisering och av samordning av 
organisatorisk uppmärksamhet.76 

John Kingdons diskussion om sådana olika ”strömmar”, det vill säga hans 
uppspaltning av processen i problemformulering, lösningsformulering och 
”maktpolitik” (alltså politik betraktat som en mer eller mindre formaliserad 
kamp om positioner) och hans tanke om strömmarnas samverkan i policy-
processen, kan erbjuda ett ramverk för att spalta upp och förenkla de proces-
ser på olika nivåer som de tre teorierna beskriver. Beskrivningen av policy-
processen som bestående av separata delprocesser uppvisar betydande likhe-
ter med de teorier som här diskuterats, inte minst beträffande dynamiken 
mellan vad som kallas politiska ”subsystem” (policy sub systems) och den 
nationella politiken. Också i idéstrukturperspektivets tre teorier framträder 
ett gap mellan ”business as usual” i olika policysektorer, där lösningar på 
givna problem står i centrum, och dagsaktuella regeringsfrågor. Kring de 

                          
76 Kingdons teori presenterades i Agendas, Alternatives and Public Policies 1984, och i revi-
derad upplaga 1995, se (Kingdon, 1995). Kingdon ser sin modell som en utveckling av Co-
hens, Marchs och Olsens Garbage Can-modell, se (Cohen, March, & Olsen, 1972). Kingdon 
kallar, i deras efterföljd, konsekvent dessa processer för ”strömmar”. Det är en poetisk meta-
for, men ur begriplighetssynvinkel en olycklig term, vill jag påstå. Släktskapet med garbage 
can-teorin överdrivs. Kingdons ”strömmar”, till skillnad från Cohens m fl, antas vara renod-
lingar av just verkliga iakttagbara sociala processer, snarare än teoretiskt härledda analytiska 
kategorier. “Strömmarna” i Garbage Can-modellen är ordnade över tid, men handlar var för 
sig inte om socialt handlande. Det sociala handlandet uppstår först när strömmarna möts. I 
Kingdons modell är varje ”ström” en process av socialt handlande, begränsad till en viss 
arena. I (Baumgartner et al., 2006, s 960f) poängteras också likheten i synsätt mellan MS och 
PET. 
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senare kan vi med teoriernas hjälp urskilja både ett pågående maktspel, och 
en bredare substantiell debatt där frågan om hur problem ska prioriteras, 
vinklas och förstås ofta är centralare än konkreta lösningar. 

Idéreproduktion i subsystem och policysektorer 
Teoriernas beskrivning av subsystemen uppvisar betydande likheter, och 
några olikheter. Kingdon, som här används som en slags grundmodell som 
teoriernas påståenden om den relevanta kontexten relateras till, beskriver 
processer där lösningar på olika problem produceras i ”policy communities” 
som utgörs av sakspecialister på ett policyområde.77 Steget är inte långt till 
de subsystem teorierna laborerar med. Hajer talar om att ”policydomäner” 
eller subsystem, definierat som de organisationer som hanterar en viss fråga: 
interna till skillnad från externa intressenter.78 Sabatier och Jenkins-Smith 
definierar på likartat sätt subsystemen som aktörer från olika offentliga och 
privata organisationer, på olika nivåer, som aktivt ägnar sig åt ett policypro-
blem, eller en policyfråga. De ser opinion, allmänpolitik, och olika socio-
ekonomiska faktorer som externa fenomen vilka då och då rubbar händelse-
förloppet i subsystemet.79 Baumgartner och Jones talar i sin tur om ”policy-
monopol” omväxlande med subsystem, där ”subsystem-politik” försiggår 
vid sidan av en bredare politisk inblandning. Monopolen grundar sig på att 
den institutionella strukturen ger en uppsättning aktörer i uppgift att handha 
en policyfråga, och utestänger andra.80  

Subsystemen består alltså av aktörer som har sin kontinuerliga uppmärk-
samhet riktad mot ett visst sakområde, till skillnad från aktörer med ett bre-
dare allmänpolitiskt fält. Subsystemet består, kan vi tänka oss, till exempel 
av myndigheter av olika slag med fast ansvar för tillståndsprövning, tillsyn 
och information på ett visst område, men också andra intressenter, som till 
exempel näringsidkare inom området eller intresseorganisationer. I subsy-
stemen förs ett kontinuerligt sakfrågeorienterat samtal mellan berörda och 
involverade intressenter, men det är ett mer specialiserat samtal som i hög 
utsträckning sker i anslutning till den existerande verksamheten på politik-
området.81 De tolkningar av verksamheten som levereras där kan därför ofta 
vara mindre publika och tillgängliga än de tolkningar som allmänpolitiska 
debattörer levererar. Vi bör hitta dem i rapporteringar och utvärderingar av 
den egna verksamheten, egna styrdokument, i myndighetstidningar och spe-

                          
77 Kingdon (1995, s 116f). 
78 Hajer (1995, s 69). 
79 Sabatier & Jenkins-Smith (1993, s 17ff och 25), Sabatier & Weible (2007, s 192f). 
80 Baumgartner & Jones (1993, s 7ff), jfr Baumgartner et al. (2006, s 962). 
81 Hajer (1995, s 39) beskriver t.ex. en mer teknisk, specialiserad samtalsarena, som tycks 
kopplad till konkreta verksamheter, till skillnad från en mer metaforiskt orienterad politisk 
arena. Kingdon (1995, kap 6) talar om lösningsformulering och specialister. 
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cialiserad fackpress, med mera. 82 Det är inte heller orimligt att tro att man i 
dessa fora är mer upptagen med lösningar på redan formulerade problem, än 
med att formulera nya.  

Det finns dock vissa olikheter i beskrivningarna av subsystemen. Hajer 
liksom Sabatier och Jenkins Smith tänker sig (som sagt) till skillnad från 
Baumgartner och Jones att intressenterna i subsystemen ofta formerar sig i 
olika koalitioner (diskurskoalitioner respektive förespråkarkoalitioner), med 
konkurrerande bud på hur politiken bör utformas.83 Också i PUNCTUATED 
EQUILIBRIUM THEORY får vi tänka oss att policymonopol finns inom subsy-
stemen, och inte utgör dess helhet. Däremot finns inte samma tanke om kon-
tinuerlig mobilisering runt alternativa tolkningar – tvärt om. Subsystemaktö-
rerna, eller de dominerande koalitionerna i subsystemen, står dock i samtliga 
teoribildningarna normalt för ideologisk kontinuitet inom de ramar som sätts 
av en etablerad policy.  

I min licentiatuppsats argumenterade jag för att antagandet att stabila 
tolkningsramar sammanhänger med stabil organisering är en utgångspunkt 
med vars hjälp en prövbar förväntan på var en viss sammanhållande idé-
struktur i en sektor kan tänkas finnas.84 Det är ju nämligen och rimligen, 
argumenterade jag, den stabila organiseringen av det politiska samtalet som 
kan antas skapa stabila ramar för idéreproduktionen.85 Dessutom argumente-
rade jag för att teorier om stabila tolkningsramars inverkan på policyproces-
sen blir riktigt intressanta först när en sådan ideologisk stabilitet överens-
stämmer med någon annan slags mönster i hur policyproduktionen organise-
ras. En ”idéstruktur” som inte kan kopplas till något sammanhang, är både 
svår att relatera till andra tolkningar av allianser och skiljelinjer i policypro-
cessen, svår att överhuvud förstå innebörden av, och dessutom kan en sådan 
struktur knappast konceptualiseras som en struktur som styr policyproduk-
tionen (se också avsnitt 2.1). 

Det gör att vi – nu rör vi oss från den rent begreppsliga nivån i teorin till 
implikationsnivån – utifrån kännedom om den kontext där undersökningen 
görs både kan och bör föra en diskussion om i vilka organisatoriska och in-
stitutionella sammanhang det verkar rimligt att leta. 86 I det svenska systemet 

                          
82 Jfr (Hajer, 1995, s 45), om typer av material. Han skiljer dock inte mellan material från 
policyprocessens olika delprocesser. Jfr även (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993, s 240), (Sabat-
ier & Jenkins-Smith, 1999, s 151), (Baumgartner et al., 2006, s 970f).  
83 Hajer (1995, s 58-68), (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999, s 119ff). 
84 Danielsson (2008, kap 4). 
85 Tidigare har ACF explicit betonat det förutsättningslösa sökandet, (Sabatier & Jenkins-
Smith, 1993, s 15, 23ff), (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999, s 119, 127). Jfr dock (Sabatier & 
Weible, 2007 s 193), där den fundamentala principen antas vara: ”focus on the substantive 
and geographic scope of the institutions that structure interaction.” Där antas också att koali-
tioner i mindre öppna system än det amerikanska har en fastare kärna, och därmed en lösare 
anknuten periferi (ibid., s 200).  
86 Vad som är ett subsystem – vilka som ingår och hur relationerna mellan aktörerna ser ut – 
kan variera, t.ex. mellan olika sakområden jfr (H. T. Miller & Demir, 2007). Det är dock 
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är det rimligt att diskutera i termer av ”sektorer” och ”sektorsaktörer” för 
den sortens sammanhang där organiserat idéutbyte kan efterspanas. Om sek-
torn ska beskrivas som en arena för samtal kring verksamheten kan man i 
generella termer identifiera en kärna där tillämpande myndigheter och till-
synsmyndigheter står i centrum, en vidare samtalsarena som inkluderar av 
lagar och styrsystem närmast berörda samhällsaktörer, och en ytterligare 
vidgad arena där sakjournalistik, tillämpad miljöforskning och andra aktörer 
som gjort politikområdet till sitt permanenta intresseområde ingår. Policy-
förändringar kan göra att vilka offentliga organisationer som är intressenter i 
miljöpolitiken varierar över tid. I en svensk miljöpolitisk kontext, när vi talar 
om det miljöpolitiska systemet i stort snarare än någon enskild reglering, är 
den offentliga delen av sektorn de myndigheter vars ansvar är knutet till 
uttolkande av de viktiga miljöpolitiska lagstiftningarna, och till implemente-
ring av miljöpolitiska beslut. Där finns också de samhällsaktörer som dras in 
i myndigheternas arbete därför att deras medverkan är nödvändig för politi-
kens genomförande: främst industri och övriga företagare, men också miljö-
organisationer och andra intresseorganisationer. Sektorerna är också koppla-
de till regeringsmakten via departementens sakenheter, om än sektorerna 
som samtalsarena inte alltid omfattar engagemang från den högsta politiska 
ledningen.87  

Sektorer utgörs alltså av intressenter i förhållande till en policy, vilket be-
tyder att den i hög utsträckning formas av policyns utformning: dess förvalt-
ningsorganisation, institutioner, och sanktionsmöjligheter. Sektorerna består 
i så fall av aktörer som på grund av politikens utformning har gemensamma 
angelägenheter (även om man kan vara helt oenig om hur de ska skötas). 
Men de är rimligen också analytiska konstruktioner i så måtto att vilka delar 
av sådana faktiska interagerande nätverk av intressenter som urskiljs beror 
av precis vilken policy vi talar om, på vilken nivå. Det finns en organiserad 
permanens i den här typen av samtal som den allmänpolitiska debatten sak-
nar. Ansvariga myndigheter har ofta regelbunden kontakt med viktiga sek-
torsaktörer. Regeringskansliet har dessutom återkommande mer eller mindre 
formell kommunikation med sina myndigheter. Andra aktörer inbjuds också 
återkommande till överläggningar och remissrundor, och så vidare.88  

                                                                                                                             
rimligt att tänka sig att variationen också beoror av vilket slags politiskt system som avhand-
las. 
87 För beskrivningar av de svenska miljöpolitikens aktörer se t.ex. (Anshelm, 1995), (Duit, 
2002), (Linderström, 2001), (Lundqvist, 1971), (Lundqvist, 2004b), (Uhrwing, 2001) och 
(Vedung & Brandel, 2001). 
88 Se (Uhrwing, 2001) för en beskrivning av remissförfarandet och tillträdet till utredningsvä-
sendet på miljöpolitikens område. På ett miljöpolitiken mycket näraliggande policyområde 
(ibland ingående i miljöpolitiken), nämligen kärnkraftspolitiken, har till exempel Daniel 
Nohrstedt med en mer regelrätt prövning av ADVOCACY COALITION FRAMEWORK visat att 
centrala myndigheter är centrala stabila beståndsdelar i subsystem och koalitioner, och att 
deras allianser med centrala intresseorganisationer m.m. uppvisar få överraskningar, (Nohr-
stedt, 2007, s 78, även s 57-104). Nohrstedt prövar koalitionsmönster mer förutsättningslöst, 
men jag menar att hans resultat understryker det rimliga i att förutsätta mer om koalitioner och 
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En mycket schematisk bild av en sektor som samtalsarena, med utgångs-
punkt i det svenska fallet, skisseras i figur 2.1. 

 

 
 
Figur 2.1 Policysektor som samtalsarena: sektorsdebatt 

 

Idéproduktion i den nationella dagsaktuella politiken 
Ovan sades att de beskrivna teoribildningarna intresserar sig för dynamiken 
mellan sådana sektorer och den nationella politikens mindre kontinuerliga 
intresse och beslutsfattande. Betoningen av den processen är emellertid 
ganska olika framträdande i de olika teorierna. Det närmaste ADVOCACY 
COALITION FRAMEWORK kommer ett inflöde av nya idéer till regeringsmak-
ten är att förändringar i den allmänna opinionen hör till det som kan skaka 
om relationen mellan regeringsmakt och policysektorer.89 I PUNCTUATED 
EQUILIBRIUM THEORY beskrivs policyprocessen i det avseendet ganska likt, 
i en växling mellan perioder av ifrågasättande från framväxande kritiska 
rörelser utanför sektorn, som när de blir tillräckligt starka kan få upp frågan 
på regeringsmaktens bord, och perioder däremellan, då den fastslagna pro-
blembeskrivningen förvaltas av sektorerna utanför det politiska strålkastar-
ljuset. Nya idéer är dock här en viktig katalysator för regeringsmaktens poli-
tiska beslut att ändra policy. Mobilisering kring nya sätt att förstå en politisk 
fråga öppnar för en politisk omprövningsprocess.90 Jämfört med ADVOCACY 
COALITION FRAMEWORK där oppinionstryck betonas, spelar alltså innehållet 

                                                                                                                             
ställa frågor om hur de fungerar, snarare än att förutsätta hur de fungerar och ställa frågor om 
hur de ser ut. Ett mer öppet förhållningssätt kan möjligen vara rimligt i en kontext där staten 
är mindre och policysektor därför mindre tydliga, och det politiska livet mer aktörs- än orga-
nisationsorienterat (vilket stämmer i USA, där teorin utvecklats, åtminstone relativt Sverige), 
jfr (Baumgartner et al., 2006, s 961) och (Sabatier & Weible, 2007, s 199ff). 
89 Sabatier & Jenkins-Smith (1993, s 6, 20ff) och (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999, s 120ff, 
148). 
90 Jfr t.ex. (Baumgartner & Jones, 1993, s 9) med (Baumgartner & Jones, 2002, s 16). 
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i de nya idéerna här en större roll. Det handlar om en substantiell omorien-
tering, en ny kollektiv förståelse, snarare än om att ge efter för påtryckning-
ar. Bilden som tecknas är dock mer den av organiserad opinionsbildning och 
mobilisering än av ett öppet utvecklande meningsutbyte. 

Det är hos Hajer betydelsen av nya idéer på den politiska arenan framträ-
der tydligast. Även om han inte gör någon tydlig avgränsning kring vilka 
som deltar, beskriver han vad som förefaller vara en vidare krets av aktörer 
som intresserar sig för politiskt beslutsfattande, för den offentliga politikens 
innehåll och för institutionsbyggande, och som försöker upprätthålla eller 
omskapa den bild av verkligheten som politiken och institutionerna speglar. 
Han nämner såväl vetenskapsmän som aktivister och journalister.91 Kingdon 
talar om ”important people in and around government”, och ett problemori-
enterat snarare än lösningsorienterat samtal, vilket kanske kan antas sam-
manfatta det Hajer beskriver.92  

Också det dagspolitiska offentliga samtalets relation till policyproduktio-
nen kan kontextualiseras ytterligare i syfte att formulera en studerbar för-
väntning om relationen mellan idéer i det offentliga samtalet och dess even-
tuella avspegling i den offentliga politikens idéer. Om det svenska exemplet 
sades nyss att den offentliga dagsaktuella debatten kännetecknas av mindre 
organisatorisk permanens än sektorspolitiken. Icke desto mindre innebär en 
placering i en nationell och institutionell kontext att vissa aktörer och arenor 
på förhand blir mer intressanta än andra. Åtminstone kan man diskutera vil-
ka slags centrum som debatten rör sig runt. 

Principiellt är det riksdagen som har makten över den svenska offentliga 
politiken, men i det svenska politiska systemet är regeringsmakten och dess 
kansli policyprocessens centrum. Det tankegods som blir policy produceras 
eller bearbetas där i mycket hög utsträckning, och regeringsmakten kan, men 
behöver inte, beakta andra ståndpunkter än sina egna innan förslag läggs. 
Det får också konsekvenser för hur det offentliga samtalet ringas in. Det 
offentliga politiska samtalet, där olika aktörer försöker sälja in sin bild av 
hur statens affärer borde skötas, förs då helt naturligt i hög grad med reger-
ingen som måltavla, snarare än riksdagen. Det är också det samtalet som rent 
analytiskt blir intressant vid en analys av policyproduktionen. Den politiska 
debatten i regeringsmaktens närhet kan alltså vara mer eller mindre bred, 
men också ett bredare definierat samtal måste kunna antas omfatta eller be-
aktas av regeringsmakten: Debatten måste försiggå så att säga ”inom hör-
håll” för regeringsmakten. Man kan tänka sig olika snävt definierade arenor: 
regeringen och nyckelpersoner i regeringskansliet (Kingdons ”important 
people in and around government”); en partipolitisk debatt; en allmänpolitisk 
debatt i staten (där deltagarna är teknokratiskt och nyttoorienterade forskare, 
politiskt orienterade utredare, och delar av statsapparaten med allmänpolitis-

                          
91 Hajer (1995, s 61, 66). 
92 Kingdon (1995, s 90, 91). 
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ka uppdrag som till exempel RRV); delar av EU-systemet; den nationella 
journalistiken; den internationella debatten i mellanstatliga organisationer, 
och så vidare. I andra system än det svenska skulle till exempel domstolsvä-
sendet få en större roll.93 

 

 
 

 
Figur 2.2 Nationell offentlig samtalsarena: dagspolitisk debatt 

Även om åtminstone de svenska delarna av dessa arenor i hög utsträckning 
är orienterade mot regeringsmakten, är samtalsämnena och därmed konstel-
lationer av kommunicerande aktörer rimligen ganska skiftande. Jämfört med 
den verksamhetsorienterade diskussion som sker i sektorerna finns inte 
samma formella band mellan regeringsmakt och övriga aktörer, inte samma 
incitament att ”hålla sig till saken” i samtalen, och därmed knappast samma 
organisatoriska permanens i konstellationen av samtalande aktörer – det är ju 
också det som gör den olika graden av stabilitet i tolkningarna, som teoriper-
spektivet beskriver, trovärdig. Givet den policy vi är intresserade av, och 
givet nationell och institutionell kontext, finns ändå möjlighet att skaffa sig 
en uppfattning om vilka aktörer och arenor som borde vara intressanta. I 
figur 2.2 etiketteras denna samtalsarena i mycket allmänna termer. 

”Kopplade samtal” 
Man kan mycket schematiskt tänka sig policyproduktion som en intellektuell 
process, i vilken flera samtalsarenor av olika karaktär och med i hög grad 
olika slags deltagare, kopplas samman. Man kan tala om ”kopplade sam-

                          
93 Se t.ex. (Holmström, 1998) för en beskrivning av författningsdomstolars betydelse i olika 
politiska system. 
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tal”.94 Strängt taget framträder tre sorters samtal eller samtalsarenor i läs-
ningen av teorierna.  

 

 
 
Figur 2.3 Sektorsdebatt kopplad till nationell offentlig debatt, i relation till 
policyproduktion.95 (Figur 2.1 och 2.2 över varandra) 

Visserligen är omständigheterna kring själva det politiska beslutsfattandet 
ganska suddiga hos Baumgartner och Jones, respektive Sabatier och Jenkins-
Smith (de senare talar om en ”suverän” som fattar beslut under vissa om-
ständigheter, men själva den processen beskrivs inte).96 Men eftersom teori-
erna handlar om produktionen av den offentliga politiken, vars karaktär vi 
kan utgå från att vi vet något om, så kan vi också låta denna framträda tydli-
gare. I det svenska miljöpolitiska exemplet är det regeringsmakten som är 
organisationens centrum vid produktion av policydokument. Det för själva 
policyns tillkomst helt centrala intellektuella arbetet – den mycket konkreta 
produktionen av propositionstext, och den muntliga och skriftliga kommuni-
kation som leder fram till färdig text – sker i vårt exempel i regeringskansliet 
med den högsta politiska ledningen involverad.  
Detta arbete är i sin tur en del av – styrs av – de flera större sammanhang 
som teorierna tecknar bilden av. Dels sker propositionsproduktionen i kom-
munikation med sektorn. Detta ”samtal” har delvis en ganska formell form, 
                          
94 Jfr spelteorins kopplade spel, (Tsebelis, 1990). Kopplade samtal fångar också i hög grad in 
vad Kingdons kopplade “strömmar” handlar om. 
95 Jämför Kingdons tydliga fokus på parallella processer med vissa skärningspunkter. Där han 
låter samtalsämnet definiera sina ”strömmar” (problem- respektive lösningsformulering) får 
här typen av samtalsdeltagare (sektoraktörer, respektive allmänpolitiska debattörer) utgöra 
grunden för indelningen, tydligt i linje med åtminstone DCF och PET. I ACF är den allmän-
politiska debatten möjligen viktig i samband med ”externa chocker”, se nedan. 
96 Vilket också Nohrstedt (2007, s 34) påpekat beträffande ACF. I Sabatier & Weible (2007, s 
202), talas om ”governmental authorities”. 
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där inlägg begärs in i form av remisser och rapporter. Här kan man, i linje 
med ett par av de diskuterade teorierna alltså också tänka sig att konkurre-
rande tolkningsramar reproduceras av konkurrerande koalitioner i sektorer-
na, och att beslutad policy legitimerar en viss tolkning, och avfärdar andra. 
Policy(re-)produktionen sker då i dialog med den koalition som för tillfället 
har regeringsmaktens öra. Dels sker propositionsproduktionen inom ramen 
för ett offentligt politiskt samtal, där formen och deltagarna är mer flytande. 

Egentligen behöver vi inte se det som hugget i sten precis vilka samtals-
processer som borde beaktas. Det är möjligt att dynamiken mellan centralsta-
lig- respektive subsystemnivå ser lite olika ut beroende på vilket system som 
diskuteras.97 Uttryckt i generella termer bör utgångspunkten vara en i teori 
och empiri grundad föreställning om det politiska samtalets organisation i 
subsystemen.  

Inför en studie av policyprocesser i nutid kan man till exempel fråga sig 
om inte politikens delprocesser har internationaliserats. Utifrån litteraturen 
om epistemic communities, ungefär ”kunskapsgemenskaper”, kan man till 
exempel föreställa sig att gamla mönster för interaktionen mellan förvaltning 
och regeringsnivån knyts till nya internationella sammanhang som förändrar 
den traditionella relationen dem emellan. Med hjälp av ny forskning är vi 
inte helt okunniga ens om de nya samtalsmönster som därmed är under ut-
veckling, varför också sådana relevanta sammanhang skulle kunna inkorpo-
reras i modellen, antingen som en utveckling av aktörsuppsättningen i sek-
torsdebatten, eller som ytterligare en separat samtalsprocess på en separat 
arena.98 Grundpoängen är att vi ofta, med hjälp av kunskap om hur det poli-
tiska systemet vi vill studera ser ut och tidigare forskning, kan skapa oss en 
ganska tydlig bild av både sektorer och troliga koalitioner. Även när vi har 
anledning att tro att förändringar har skett, kan det finnas skäl att göra det 
möjligt att relatera nya resultat till de gamla mönstren. 

Maktpolitik 
I dynamiken mellan ”dagspolitikens” och ”sektorspolitikens” respektive 
inverkan på policyformuleringen grundas förståelsen av policystabilitet och 
förändring. De för policyprocessen relevanta delprocesserna har utifrån de 
beskrivna teorierna mycket schematiskt beskrivits som tre kopplade samtal. 
Alla teorierna har för den skull inte därmed återgivits i alla relevanta delar. 
Även om politik också kan ses som intellektuell verksamhet tänker man sig, 
åtminstone i ADVOCACY COALITION FRAMEWORK och PUNCTUATED EQUI-
LIBRIUM THEORY, att intellektuella processer dessutom i högsta grad påver-
kas av politiska strider om maktpositioner. Flera av teorierna för alltså in 

                          
97 Det diskuteras också inom flera av teoribildningarna att så kan vara fallet, se t.ex. (Baum-
gartner et al., 2006) och (Sabatier & Weible, 2007). 
98 Se t.ex. (Vifell, 2006). Det leder emellertid för långt att här specificera tänkbara konsekven-
ser för idéstrukturperspektivet av de förändringsmönster hon skisserar (se dock kap 10). 
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ytterligare en (eller en alternativ) delprocess i sin ”karta” över policyproces-
sens grundläggande organisation. Denna process har en annan karaktär en de 
tidigare beskrivna ”samtalen”, och kallas alltså här maktpolitik i betydelsen 
kamp om maktpositioner.  

Ovan beskrevs att i PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY föreställer man 
sig att efter perioder av politiskt ointresse kring en fastslagen policy kan 
grupper utanför sektorn, eller utanför den dominerande koalitionen i sektorn, 
skapa ökad uppmärksamhet kring frågan. Då kan ett nytt sätt att definiera ett 
problem mobilisera tidigare ointresserade grupper politiskt. Den press som 
skapas av den nybildade opinionen kanske i förstone bara resulterar i någon 
mindre justering för att blidka den nya opinionen. Även mindre omvälvande 
beslut kan emellertid ändra förutsättningarna för (balansen mellan) aktörerna 
i subsystemen på lägre nivå, och öka utrymmet för aktörer i subsystemen 
vars problemsyn stämmer överens med det nya beslutet, och därmed kan de 
öka pressen på centrala beslutsfattare, som fattar ytterligare gynnande beslut, 
och så vidare. Att ett problem formuleras om på central nivå kan betyda att 
utrymme kan ges till nya aktörer också på den nivån. Därmed skapas i flera 
steg ett massivt genomslag för en viss idé.99 När ett sådant skred ska starta, 
eller hur det börjar, är emellertid uttalat oklart. Mer ambivalent är framställ-
ningen av processens natur. Ibland framstår dessa skiften som alltigenom 
sociala processer, ibland framstår de som perioder då ”verkligheten” bryter 
igenom socialt etablerade kognitiva filter.100 En förutsättning för att detta ska 
kunna ske är hur som helst den maktpolitiska arenans demokratiska institu-
tioner för att utmana sittande makthavare. Processen framstår närmast som 
en sammansmältning av den politiska-, respektive problemformulerings-
strömmen i Kingdons ramverk. Idéer spelar stor roll, men i teorin finns 
egentligen ingen tanke om var idéerna produceras innan de exploateras för 
politiska syften. 

I ADVOCACY COALITION FRAMEWORK framträder, som sades ovan, före-
ställningen att de kollektiva idésystem som utgör tolkningsramar vid policy-
produktion upprätthålls i de politiska subsystemen, det vill säga sektorerna. 
Där reproduceras problembilder och föreställningar om verksamma och 
lämpliga lösningar. Auktoritativa policybeslut innebär inte slutet på en even-
tuell konflikt mellan koalitioner som tolkar världen med hjälp av olika idésy-
stem, men den ena eller andra tolkningsramen ges legitimitet och under-
byggs institutionellt. Rådande policy kan alltså ses som ställningstaganden i 
en mer eller mindre aktiv idékonflikt i sektorn.101  

 

                          
99 Baumgartner & Jones (1993, s 31ff och kap 4), Baumgartner & Jones (2002, s 13-23). 
100 Jfr t.ex. (Baumgartner & Jones, 1993, s 9) med (Baumgartner & Jones, 2002, s 16). 
101 Sabatier & Jenkins-Smith (1999, s 122, 125, 148). 
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Figur 2.4 Sektorsdebatt, nationell offentlig debatt och maktpolitik  

När ett beslut fattats om en policy, och en problemdefinition institutionalise-
rats, räcker det inte med att leverera konkurrerande idéer om hur saker och 
ting borde vara ordnade för att systemet ska kunna rubbas. Politikområdet 
måste utmanas utifrån för att regeringsmakten ska ompröva sitt ställningsta-
gande mer än marginellt (och eventuellt omfördela makt). Också vid dessa 
kriser och omprövningar verkar det dock vara från sektorerna vi kan förvänta 
oss nya idéer om lämplig policy: det är upp till minoritetskoalitionerna att 
exploatera de möjligheter till förändring som ges. Regeringsmakten reagerar 
på förändringar i dess maktbas, snarare än på nya idéer om hur samhällspro-
blem ska lösas. Förändringar kan triggas av stora socioekonomiska föränd-
ringar, som ändrar förutsättningarna för statsmaktens beslut, eller politiska 
systemförändringar. Opinionsförändringar är bara med på marginalen i den-
na lista av möjliga systemomskakande faktorer, och då främst som föränd-
ringar i regeringsmaktens maktbas.102  

I DISCOURSE COALITION FRAMEWORK, till sist, är denna aspekt av politi-
kens formulering nedtonad. Där framstår policyproduktionen som en rent 

                          
102 Sabatier & Jenkins-Smith (1993, s 6, 20ff), Sabatier & Jenkins-Smith (1999, s 120ff, 148). 
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intellektuell process, där nya metaforiska tolkningsramar som ibland formu-
leras i en mer allmän debatt, förändrar samtalet mellan regeringsmakten och 
sektorsaktörerna och deras reflektioner kring konkreta policybeslut.  

Samlar vi dessa teoriernas förslag på relevanta delprocesser landar vi inte 
så långt från Kingdons beskrivning av policyprocessens delprocesser som 
politik (maktpolitik), problemformulering (dagspolitisk debatt) respektive 
lösningsformulering (sektorsdebatt), se figur 2.4. Precis vilka processer som 
är viktiga, och hur de i så fall samspelar med varandra kan emellertid betrak-
tas som särskiljande hypoteser på samma tema. 

Förändringsdynamiken i policyprocessen 
Teorierna uppvisar ytterligare en påtaglig likhet: den att förändring respekti-
ve stabilitet i produktionen av den offentliga politiken är en effekt av dyna-
miken mellan dynamisk politik/politisk debatt på centralstatlig/nationell 
nivå, och stabiliserande praktikorienterad idéproduktion i subsystemen.103 
Precis hur denna dynamik beskrivs är emellertid lite olika: vi erbjuds en idé 
om dynamik mellan en trögrörlig sektorsorienterad politik och en mer lätt-
rörlig intellektuell dagspolitisk debatt (DISCOURSE COALITION FRAME-
WORK), en idé om dynamik mellan en trögrörlig sektorsorienterad politik och 
ett centralstatligt maktpolitiskt spel ganska fritt från ideologiska övervägan-
den (ADVOCACY COALITION FRAMEWORK), och en idé om dynamik mellan 
en trögrörlig sektorsorienterad politik och ett centralstatligt maktpolitiskt 
spel där idéer spelar en viktig roll (PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY): 

DISCOURSE COALITION FRAMEWORK ser ett inflöde av idéer från aktörer 
utanför sektorerna till regeringsmakten som viktigt, men utan att teckna bil-
den av att de som intellektuellt utmanar rådande ordning skulle ha en uttalad 
politisk agenda. Idéer beskrivs mer som resurs för regeringsmakten att nyttja 
i sitt tolkningsarbete, än som ideologisk/politisk press på regeringsmakten. 
Det betyder inte att sektorerna i nästa led blir passiva mottagare av reger-
ingsmaktens idéer. Bland subsystemens specialister upprätthålls sakoriente-
rade diskurser som möter politikernas och generalisternas mer metaforiska 
och övergripande metadiskurser. Nya metadiskurser skapar nya koalitioner 
mellan aktörer i policysektorn: de skapar en ny förståelse för hur mer specia-
liserade diskurser kan fogas samman. Ny regeringspolicy skapas i mötet 
mellan metadiskurser och subsystemets diskurser när tidigare avstånd kan 
överbryggas och konflikter neutraliseras. (Det bör också innebära att större 

                          
103 I DCF, till skillnad från ACF och PET, är detta implicit mer än explicit: Hajer (1995, s 
61ff) menar att det är diskurser på en metaforisk nivå som kan skapa förändring, till skillnad 
från mer specialiserade, t.ex. tekniska diskurser. Eftersom Hajer också säger att diskurser är 
intimt sammanbundna med den praktik där de skapar mening (1995, s 44, 55) kan vi dra 
slutsatsen att de verksamhetsnära specialisterna i sektorn står för kontinuitet, medan föränd-
ringsimpulser är kopplade till en samtalsaktivitet som har beslutsfattande snarare än imple-
mentering i blickfånget. 
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avstånd kan skapas i förhållande till andra specialistdiskurser).104 När en viss 
diskurs dominerar en sektor, och när diskursen kommit att avspeglas också i 
politiska program och institutioner, då uppstår stabilitet (”policy closure”).105  

I ADVOCACY COALITION FRAMEWORK är det däremot uttalat att policy-
förändring kräver något mer än idéer och samtal. För avgörande policyför-
ändringar, är den viktigaste faktorn det som kallas externa chocker. I be-
skrivningarna av dessa chocker kan man urskilja två typer av processer. Dels 
kan kriser eller ”händelser” av olika slag (i extremfallet stora olyckor eller 
katastrofer) ge minoritetskoalitioner möjlighet att mobilisera politiskt stöd 
för sin ståndpunkt på ett sätt som sätter press på regeringsmakten att ändra 
inriktningen på policy. Dels kan det ske storskaliga socioekonomiska föränd-
ringar, eller förändringar i den allmänna opinionen – opinionsförändringar 
kan förstås också vara kopplade till storskaliga sociaoekonomiska föränd-
ringar. Det kan även ske andra politiska förändringar som inte direkt har med 
politikområdet att göra, men som rubbar maktbalansen inom sektorn. I båda 
fallen handlar det om förändringar av maktbalanser. I det ena fallet skapas 
skiftet av minoritetskoalitioner som utnyttjar en händelse för att tillförsäkra 
sig nya stödtrupper med politiks makt, i andra fall förändras regeringens 
maktbas av händelser som inte direkt har med politikområdet att göra. I båda 
fallen utlöser ett politiska maktspel, och förändrade politiska styrkeförhål-
landen, en policyförändring.106 

Det finns också händelser som gör att de idéer som reproduceras i sekto-
rerna faktiskt utvecklas mer än marginellt. De idéer som sektorsaktörerna 
omfattar kan utmanas om de substantiella problem som sektorerna hanterar 
ändrar karaktär på ett sätt som är omöjligt att negligera trots de diskuterade 
informationssorterande sociala mekanismerna (man kan tänka sig katastrofer 
av olika slag vars effekter inte kan negligeras). Det tycks då röra sig om en 
simultan effekt på den centralstatliga och subsytemsnivån.107  

I PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY beskrivs policyprocessen som en 
växling mellan perioder av ifrågasättande från framväxande kritiska rörelser 
utanför sektorn, som när de blir tillräckligt starka kan få upp frågan på reger-
ingsmaktens bord, och perioder däremellan, då den fastslagna problembe-
skrivningen förvaltas av sektorerna utanför det politiska strålkastarljuset. 
Nya idéer är en viktig katalysator för regeringsmaktens politiska beslut att 
ändra policy. Mobilisering kring nya sätt att förstå en politisk fråga öppnar 
för en politisk intellektuell omprövningsprocess. 

När ett sådant skred ska starta, eller hur det börjar, är uttalat oklart. Men 
ökad uppmärksamhet kring en fråga och ett nytt sätt att definiera ett problem 
kan mobilisera tidigare ointresserade grupper politiskt, vilket kan resultera i 

                          
104 Hajer (1995, s 58-68). 
105 Hajer (1995, s 60f). 
106 Sabatier & Jenkins-Smith (1993, s 20ff), Sabatier & Jenkins-Smith (1999, s 120ff, 148). 
107 Sabatier & Jenkins-Smith (1993, s 19), Sabatier & Jenkins-Smith (1999, s 118, 123, 152). 
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ett centralt politiskt beslut som ändrar förutsättningarna för (balansen mel-
lan) aktörerna i subsystemen på lägre nivå. Utrymmet kan öka för aktörer i 
subsystemen vars problemsyn stämmer överens med det nya beslutet, och 
därmed kan de öka pressen på centrala beslutsfattare, som fattar ytterligare 
gynnande beslut, och så vidare. Att ett problem formuleras om på central 
nivå kan betyda att utrymme kan ges till nya aktörer också på den nivån. 
Därmed skapas i flera steg ett massivt genomslag för en viss idé.108 Ibland 
framstår dessa skiften som alltigenom sociala processer, ibland framstår de 
som perioder då ”verkligheten” bryter igenom socialt etablerade kognitiva 
filter.109 Ingen tydlig skillnad görs mellan maktpolitik och det offentliga sam-
talets villkor. De två delprocessernas karaktäristika framstår som två sidor av 
samma mynt. 

Teoriernas intresse för dynamiken mellan dagspolitik och sektorspolitik 
är tydligt kopplat till förståelsen av förändring. Nyckeln till förändring ligger 
alltså i att en fråga förs upp på den offentliga dagordningen och blir föremål 
för omprövning av regeringsmakten. Omtolkning av problemet kan leda till 
nya förutsättningar som ”ruskar om” i sektorn, när ny lagstiftning, nya rikt-
linjer, ny budgetsituation eller ny organisation etablerar ny praktik och om-
fördelar makten – ordet! – mellan sektorsaktörer eller koalitioner. Sedan 
intressenterna organiserats runt den nya dominerande tolkningsramen upp-
står åter stabilitet i sektorn, när idéer och (nyetablerad) praktik förstärker 
varandra.  

2.3 Besvarade och obesvarade frågor: en summering 
Kapitlet har ägnats teorier om idéstrukturers inverkan på policyproduktion i 
allmänhet, och ett teoriperspektiv som tycks svara mot kravet att sätta poli-
cyprocessens idéstrukturer i en organisatorisk kontext – ett krav som formu-
lerades i avsnitt 2.1 – i synnerhet. Med vägledning av de krav på bra teori 
som formulerades i avsnitt 1.2 har jag i kapitlet dels velat precisera de idé-
strukturer, organisatoriska strukturer, arenor och aktörer som teoriperspekti-
vet (här kallat idéstrukturperspektivet) pekar ut, och hur dessa förhåller sig 
till varandra (jämför krav 1 på god teori, som formulerades på sidan 36). 
Dels har jag strävat efter att göra denna beskrivning så enkel och renodlad 
som möjligt, givet de frågor jag tänker mig att teoriperspektivet kan använ-
das för att ställa (jämför teorikrav 4). 

I viss utsträckning har de mekanismer som kan tänkas förklara policysta-
bilitet och förändring beskrivits. Idéstrukturperspektivets beskrivning av 
förändring och dess koppling till en dynamik mellan policyprocessens olika 
nivåer har återgivits (i avsnitt 2.2), medan de problem som hänger samman 

                          
108 Baumgartner & Jones (1993, s 31ff och kap 4), (Baumgartner & Jones, 2002, s 13-23). 
109 Jfr t.ex. (Baumgartner & Jones, 1993, s 9) med (Baumgartner & Jones, 2002, s 16). 
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med att förklara både stabilitet och förändring med idéer diskuterats i mer 
allmänna termer (avsnitt 2.1). Frågan om idéstrukturperspektivet förmår lösa 
dessa problem, vilka i avsnitt 2.1 antogs kräva att det går att analytiskt ur-
skilja idéstrukturer som något annat än många aktörer som har idéer, har 
emellertid inte ännu fått något svar. Härnäst ska därför diskussionen fortsät-
ta, i syfte att pröva logiken och rimligheten i de mekanismer som idéstruk-
turperspektivet erbjuder oss (jämför teorikrav 2). Hur ska vi alltså förstå det 
där ”låsta” tillståndet, som då och då måste ”ruskas loss” för att politiken ska 
utvecklas? Det ska redas ut i nästa kapitel. 
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3. Tröghetens mekanismer 

I föregående kapitel har ett perspektiv på produktionen av offentlig politik 
beskrivits vars utgångspunkt är att politikens aktörer ofta fångas så av en idé 
eller en värdeladdad bild av verkligheten, att det verkar konserverande på 
formuleringen av politiken. Denna tankegång har kopplats till en organisato-
risk aspekt av politikens formulering. Framförallt beskrevs hur politiken, när 
den lämnas ifred att förvaltas av närmast berörda i policysektorer, tenderar 
att fastna i vissa problembilder som skymmer sikten för möjliga nytolkning-
ar.  

Idéstrukturer tycks åtminstone då kunna vara något mer än bara en av-
spegling av att många av de inblandade individerna för tillfället råkar tycka 
likadant. Idéstrukturerna i sig antas påverka och likrikta sektorsaktörernas 
föreställningsvärldar. Men perspektivet beskriver också hur nya idéer ibland 
och ganska plötsligt kan ställa invanda begrepp på huvudet och till synes 
möblera om det politiska landskapet. Formuleringen av den offentliga politi-
ken kring en viss fråga, betraktat som ett högst konkret harvande med idéer, 
tänks alltså oftast orienterat mot en sektor (eller kanske till och med delege-
rad till en sådan) men ibland bli del av ett större sammanhang där offentlig 
debatt och maktpolitik banar väg för att bryta ner gamla strukturer och for-
mulera nya tankegångar. Offentlig debatt och maktpolitik kan i sin tur tänkas 
hänga ihop med kriser av olika slag. 

Teoriperspektivets idéer om förändring har vunnit bred genklang. Men 
hur är det med förklaringarna till stabiliteten däremellan? Vad är det egentli-
gen som antas hända, när tänkandet emellan dessa inbrytningar från en mer 
föränderlig omvärld, går i stå (eller står fast, om man vill se det så)? En in-
tressant fråga är i vilken utsträckning teorierna förmår hantera uppgiften att 
beskriva idéers funktion för både stabilitet och förändring. En robust förklar-
ing av det slag som här är aktuellt antogs i kapitel 1 behöva en beskrivning 
av den för ett förlopp relevanta kontexten. I kapitel 2 beskrevs hur den insti-
tutionella strukturen och vidhängande idéstrukturer antogs forma formule-
ringen av den offentliga politiken. Men en struktur gör inget av sig själv. 
Teorin behöver alltså, fortfarande i enlighet med de krav på god teori som 
presenterades i kapitel 1, också presentera en idé om dem som handlar, och 
det som händer, styrt av dessa strukturer. Också här spelar idéer en viktig 
roll. 

Här ska därför teorins model-of-man och dess idéer om förklarande me-
kanismer diskuteras: det som gör att de aktörer som beskrivs, i interaktion 
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med de strukturer som pekats ut, producerar policy av mer och mindre trög-
rörligt slag. Inte minst är grundfrågan då hur idéer ibland kan uppträda som 
styrande strukturer, ibland som verktyg för förändring (det vill säga det pro-
blem som ringades in i avsnitt 2.1) och hur detta struktur-aktör problem på-
verkas av att idéstrukturerna placeras i en organisatorisk kontext. Jag ska här 
diskutera möjligheten att formulera en trovärdig teori om inlåsningseffekter 
av idéstrukturer i begränsade miljöer. Jag ska också diskutera möjligheten att 
formulera en trovärdig ”model-of-man”, förenlig med tanken om såväl kol-
lektiv inlåsning som kollektivt nytänkande i sådana begränsade miljöer.  

Först ska tröghetens mekanismer, så som de framträder i de olika teorier-
na beskrivas. 

3.1 Stabiliserande mekanismer i idéstrukturperspektivet 
Hur beskriver då teorierna grunden för idéstrukturernas homogeniserande 
och stabiliserande inverkan på politikens aktörer och därmed policyproces-
ser? PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY, ADVOCACY COALITION FRAME-
WORK och DISCOURSE COALITION FRAMEWORK bygger på tanken att de 
varseblivningar och bedömningar som policyprocessens aktörer styrs av är 
starkt kopplade till kollektiva föreställningar och bedömningar. De beskrivna 
verksamma mekanismerna som förklarar relationen aktör-struktur varierar 
emellertid lite mellan teorierna.  

Individer beskrivs i PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY som bara för-
mögna att ta hänsyn till en dimension av en fråga i taget. Det är en variant på 
begränsat rationell individ – med hänvisning till Herbert Simon och Allan 
Neville – där begränsningar i förmåga till uppmärksamhet (”attention span”) 
ställs i centrum.1 När flera frågor måste tacklas av denna begränsat rationella 
individ kommer processen med nödvändighet att kännetecknas av att dessa 
tacklas seriellt, en i taget, utan förmåga till koppling eller övergång däremel-
lan.2 Detta kan ses som en slags då och då punkterade jämvikter på individ-
nivå. Ingen fråga kan få kontinuerlig uppmärksamhet.  

Beskrivningen av politikens karaktär av punkterade jämvikter tar sin ut-
gångspunkt i röstningsparadoxen. I varje sammanhang där fler än två perso-
ner ska komma överens om ett handlingsalternativ som kan karaktäriseras 
utifrån fler än en dimension är utfallet instabilt på så sätt att om frågan tas 
upp igen nästa dag och alternativen ställs mot varandra i en annan ordning, 
så blir resultatet ett annat.3 Istället för att bara tala om den ordning i vilken 

                          
1 Se (Jones & Baumgartner, 2005, s 334).  
2 Se t.ex. (True et al., 1999, s 103). Se också (Jones, 2001), som Jones & Baumgartner (2002, 
s 303) hänvisar till. Där ställs mekanismerna bakom rationella och mindre rationella val helt i 
centrum, utan särskild koppling till PET. 
3 Det paradoxala är att utfallet blir annorlunda även om ingen av de inblandade har ändrat 
sina egna preferenser. 



 87 

alternativ ställs mot varandra kan man formulera det så att beroende på vil-
ken dimension av problemet som görs till den mest grundläggande så blir 
utfallet annorlunda. Stabilitet uppnås då genom att den samhälleliga upp-
märksamheten formas av kraftfulla idéer om problemets art och dess viktiga 
dimensioner. Dessa försäkrar att komplexa problem inte angrips från olika 
utgångspunkter. Röstningsparadoxen ”löses” genom att alternativen alltid 
ställs mot varandra i samma ordning utifrån en delad föreställning att det är 
naturligare eller viktigare att ställa A mot B, än B mot C. Eftersom männi-
skan är begränsat rationell och därtill en social och receptiv varelse som låter 
sig påverkas av idéer i sin omgivning om vad konflikter och valsituationer 
handlar om kommer ståndpunkter och konflikter i samhällen tendera att bli 
kollektivt endimensionella.4 Den individuella enögdheten speglar en kollek-
tiv. 

Att idéer spelar en sådan roll betyder inte att politikens aktörer normalt 
reflekterar över politiska problem med hjälp av idésystem, snarare hämmas 
reflektion, åtminstone kreativ sådan:  

A major factor limiting change in policy subsystems is the power of underly-
ing ideas to stop creative thinking. When we meet a powerful appealing idea, 
we tend to stop analysis.”5 ”We don’t examine these ideas because they seem 
so right.6 

Behind a wall of institutional arrangements designed with their help, and with 
a public or an official image also created by their own efforts, some policy 
experts enjoy tremendous freedom of action, seldom being called upon to jus-
tify their actions in terms of broad public accountability.7  

Teorin beskriver alltså idéproduktion i statsapparaten som en konsoliderande 
verksamhet som sysselsätter dem som redan tagit sig fram till maktens bord. 
Idéproduktionen upprätthåller den problembeskrivning som gav dem mak-
ten, och fungerar främst genom att idéerna framkallar ett välvilligt eller kan-
ske uppgivet ointresse bland potentiella utmanare utanför maktsfären.8 

ADVOCACY COALITION FRAMEWORK diskuterar aktörers förhållande till 
information med utgångspunkt i kognitiva filter. Jämfört med PUNCTUATED 
EQUILIBRIUM THEORY uttrycks där en mer positiv föreställning om vad ak-
törerna har idéstrukturerna till: de formar analysen snarare än hindrar. Efter-
som aktörer har begränsade möjligheter att göra rationella bedömningar be-
höver de verktyg för att tolka och processa information till vägledning om 

                          
4 Baumgartner & Jones (1993, s 12ff). 
5 Jones & Baumgartner (2002, s 303). 
6 Jones & Baumgartner (2002, s 304). 
7 Baumgartner & Jones (1993, s 8). 
8 När de politiska beslutsfattarnas enögdhet diskuteras mer abstrakt, se (Jones, 2001) och 
(Jones & Baumgartner, 2005), är det mindre uppenbart att det är kollektiva strukturer vi talar 
om, men det är fortfarande den mest rimliga tolkningen till policystabilitet och förändring. 
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lämpligt beteende. De system av värderingar och verklighetsuppfattningar 
som teorin benämner belief systems fungerar som sådana guider. Eftersom 
aktörer har behov av att göra världen meningsfull kommer nya intryck att 
sorteras och sorteras bort utifrån hur väl de stämmer med redan etablerade 
uppfattningar.9 Inom en koalition med aktörer på ett avgränsat politikområ-
de, vilka delar uppfattningar och värderingar, antar teorin således att: 

learning is instrumental, that is, that members of various coalitions seek bet-
ter to understand the world in order to further their policy objectives. They 
will resist information suggesting that their basic beliefs may be invalid or 
unattainable, and they will use formal policy analyses primarily to buttress 
and elaborate those beliefs (or attack their opponents’ views).10 

 
Det betyder att lärande sällan inverkar på de grundidéer som koalitionerna 
omfattar, men däremot på sådant som har att göra med problemets allvar på 
delområden (till skillnad från övergripande allvarsbedömning), hur ett av-
gränsat program fungerar (till skillnad från generella uppfattningar om lämp-
ligaste styrmedel och så vidare):  

[A]lthough policy-oriented learning is an important aspect of policy change 
and can often alter secondary aspects of a coalition’s belief system, changes 
in the core aspects of a policy are usually the result of perturbations in non-
cognitive factors external to the subsystem.11 

 
Mekanismen här är individuell och tydligt kopplad till aktören. Det är de 
idéer som individen hade igår som påverkar hur hon, normalt, tar sig an in-
formation i dag, inte idéerna i kollektivet. Någon förklaring till att de idéer 
som individer har korresponderar med ett kollektivs idéer ges inte, men vi 
måste nog tänka oss att de parallella ståndpunkterna har en social bakgrund. 
Dels antas grundläggande gemensamma föreställningar vara stabila över 
lång tid, längre än många enskilda aktörers medverkan. Dels är de enda led-
trådar som ges till varför en aktör hör till den ena eller andra idékoalitionen 
organisatoriska (även om man explicit tar avstånd från en organisation- en 
ståndpunkt- en aktör).12 De lärandeprocesser, som pekas ut som ett viktigt 
studieobjekt utifrån teorin, ter sig också sociala och kollektiva snarare än 
individuella.13 

                          
9 Sabatier & Jenkins-Smith (1999, s 130ff), Sabatier & Weible (2007, s 194ff). 
10 Sabatier & Jenkins-Smith (1993, s 19). 
11 Se (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993, s 19f), se också (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999, s 
125, 133). 
12 Sabatier & Jenkins-Smith (1993, s 25), Sabatier & Weible (2007, s 194f). 
13 Sabatier & Jenkins-Smith (1993 t.ex. s 45ff), se även (Sabatier & Weible, 2007, s 198). 
Beskrivningen av belief systems i flera skikt kan jämföras med Kuhn, Hall m.fl. (se ovan), 
som också tänker sig idésystem i flera lager med centrala näst intill orubbliga principiella 
värderingar i botten, ett mellanskikt, och sist ett mer löst sittande lager av tillämpningar och 
konkretiseringar. 
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Hajer med sin utgångspunkt i diskursanalysen beskriver i DISCOURSE 
COALITION FRAMEWORK hur social och psykologisk verklighet produceras i 
diskursiv praktik. Människor upplever världen genom språkliga berättelser, 
och diskurser reproduceras genom sekvenser av samtalssituationer. Hajer 
betonar själv att samtal är en social aktivitet. Således är det inte en enskild 
människas inre dialog med sig själv mot bakgrund av alla tillgängliga fakta 
och ideologier, inte heller är det ett suveräna individers informationsutbyte. 
Diskursens effekter på människan beskrivs med det diskursanalytiska be-
greppet positionering. Innebörden av det är att individen i privatlivet, arbets-
livet och det offentliga livet hela tiden stiger in i ett pågående samtal på en 
social arena och blir tilltalad som någon, utifrån en etablerad mening om, en 
förväntning på, vem hon är. Som den i grunden sociala varelse hon är blir 
hon den personen – tjänstemannen, politikern, aktivisten. Människans socia-
la drag, snarare än hennes suveräna, ses som människovarandets kärna. Ha-
jer talar om relationell snarare än individuell ontologi.14  

När ett synsätt på (en idé om) ett policyproblem väl etablerats ifrågasätts 
detta alltså mer sällan aktivt, utan politikens aktörer låter sig ”infärgas” av 
den rådande policydiskursen. Visserligen reproduceras samhället/ samhällen 
enligt Hajer i en argumentativ process, där såväl regler, distinktioner som 
uttryckssätt måste åberopas för att fortbestå. Men människor kommer inte till 
en social – politisk – miljö med bestämda intressen eller djupt rotade tros-
uppfattningar. Hennes intressen, identitet och uppfattningar, kreeras istället 
kontinuerligt genom språk-i-användning. Men språket finns etablerat före det 
att den enskilda aktören ger sig in i leken. Även om de deltagande språkande 
subjekten inte ska reduceras till speglingar av en diskurs är de därmed inte 
heller dess herrar.15  

Ett viktigt led i Hajers konceptualisering av sammanhangen runt de språ-
kande aktörerna är att det finns lokala mer konkreta och komplexa idésy-
stem, som binder samman aktörerna kring någon verksamhet, samtidigt som 
dessa lokala verksamhetsorienterade diskurser kan bindas samman av berät-
telser på en mer abstrakt och metaforisk meningsskapande nivå. Sådana mer 
generella berättelser omsluter (eller utesluter) mer lokalt i konkret verksam-
het förankrade berättelser, och fungerar därmed också som sammanhang och 
kommunikationsbrygga mellan olika lokala idésystem.16  

Om de olika teoriernas beskrivning av relationen mellan aktörerna och 
idéstrukturerna ska rubriksättas kan man alltså skilja mellan idéstrukturer 
som stabiliserar genom att de styr aktörernas kollektiva uppmärksamhet 
(PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY), deras lärande17 (ADVOCACY COALI-

                          
14 Hajer (1995, s 53ff, 57, 69). 
15 Hajer (1995, s 53-59). 
16 Hajer (1995, s 12ff, 19f, 68). 
17 Socialt lärande, vilket till exempel Pierson (2000), som med termen lärande avser kunskap 
som byggs på iakttagelser av verkligheten, snarare skulle kalla non-learning. 
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TION FRAMEWORK) respektive meningsskapande (DISCOURSE COALITION 
FRAMEWORK).  

Samtliga mekanismer antas kunna ”stänga in” aktörerna i en viss tolk-
ning. Betoningen av uppmärksamhet tycks fokusera mer på effekterna av 
idéstrukturerna, lärande respektive meningsskapande mer på interaktionen 
med dem. Men effekten i form av stabilisering tycks densamma. Likaså kan 
tanken på meningsskapande ses som öppnare för upprätthållandet av mindre 
systematiska idéstrukturer än lärande. Men med den professionella miljö där 
just detta meningsskapande antas försiggå är detta kanske inte en betydelse-
full skillnad. Strängt taget kan det ses som en ganska öppen fråga också hur 
stringent och systematiskt lärande är. 

3.2 Internalisering och kognitiva effekter? 
Stabilitet i policyprocesserna antas i teorierna uppnås genom speglingseffek-
ter mellan de idéer som kommer till uttryck i en viss organisatorisk och insti-
tutionell miljö, och berörda individers indoktrinering eller – mindre värde-
laddat – internalisering av dessa idéer. Fram träder bilden av en bunden ra-
tionalitet, fast på kollektiv nivå. 

När individers göranden och låtanden antas vara bundet rationella, måste 
den enskilda människans subjektiva värld tecknas för att vi ska förstå hennes 
göranden och låtanden. När en människas förförståelse innebär att informa-
tion och iakttagelser filtreras bort, då verkar begränsningarna i rationaliteten, 
eller normstyrdheten, hos individen i konserverande riktning. 

I de undersökta teorierna antas förförståelsen upprätthållas av en social 
gemenskap. Kollektiv av aktörer upprätthåller en intersubjektiv världsbild; en 
gemensam uppfattning om det sanna, det viktiga och det goda, eller åtmin-
stone en enighet om legitima motstående positioner i dessa frågor. I den 
ovan beskrivna litteraturen behandlas sådana kollektiv av aktörer som nå-
gonting mer eller annat än ett antal fria individer som råkar tycka likadant. 
Olika sociala mekanismer som härmning, socialt lärande och gemensamt 
meningsskapande har, i de olika teorierna, en viktig del i skapandet av ge-
mensamma tolkningsramar. Man kan säga, även om det inte uttrycks så, att 
en tanke om socialiseringseffekter – i tre olika skepnader – har lyfts in i po-
licyanalysen. Teorierna beskriver dessa socialiseringseffekter i termer av 
internalisering: de talar om styrande effekter på individer och deras upple-
velser av sin omvärld.18 Vi känner igen de kognitiva låsningarna, som också 
kallats mentala kartor, från genomgången av den jämförande litteraturen i 
                          
18 Se t.ex. (Jones & Baumgartner, 2002, s 303) och (Jones & Baumgartner, 2005, s 334ff). 
Jones och Baumgartner talar om ”indicator lock” när beslutsfattande hakat upp sig på en 
dimension av ett problem via en enda indikator. Jfr även (Jones, 2001, kap 4 & 5), (Hajer, 
1995, s 53ff), (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999, s 130ff) och (Sabatier & Weible, 2007, s 
194). 
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avsnitt 2.1. Här finns emellertid olösta problem i teoribildningen. Två av 
dem ska här lyftas fram.19 

Kognitiva låsningar i begränsade miljöer 
En av slutsatserna från genomgången av den länderjämförande litteraturen 
om idéers betydelse i policyprocesser var att om kognitiva låsningar ska 
göras till ett operativt policyteoretiskt förklarande begrepp, måste man på ett 
trovärdigt sätt förankra kollektiva idéstrukturer någonstans: i en organisato-
risk och institutionell kontext, men också i en ideologisk reproduktionspro-
cess som pågår där. De teorier som nu har diskuterats antogs kunna erbjuda 
just en sådan kontextualisering där tanken om gemensamma instängande 
idésystem kopplas till igenkännbara institutioner och organisationsstrukturer, 
det vill säga till specifika och sociala sammanhang (Wedeens sociala prak-
tik, se avsnitt 2.2 ovan). Det leder oss också från en allmän och intet förplik-
tigande socialkonstruktivism till något i och för sig mer vetenskapligt svår-
hanterligt, men också något bättre ägnat att göra reda i policyprocesser med.  

Varför svårhanterligt? På en generell nivå, menar jag, är socialkonstrukti-
vistiska antaganden okontroversiella: Det verkar mer än rimligt att vi – åt-
minstone i hög grad – konstruerar vår världsbild med hjälp av förenklande 
och kategoriserande tolkningar av vad som är sant, viktigt och riktigt. Det 
verkar också rimligt att vi i hög grad ärver sådana tolkningar genom kom-
munikation med våra likar, snarare än skapar dem utifrån egna undersök-
ningar och utvärderingar av sakernas tillstånd, och att vi betraktar världen 
med hjälp av dessa tolkningsramar.20 Vår omgivning är inte bara materia 
utan också idéer (inte minst om materia), och denna miljö av materia och 
idéer sätter ganska bestämda gränser för våra tankar och handlingar. Det är 
också rimligt att tänka sig att vi ofta helt enkelt inte förmår se, höra, eller 
tänka kring det vi inte har ord och begrepp för.21 

Konstruktivistisk policyprocessanalys innebär en rejäl insnävning i tid 
och rum jämfört med till exempel konstruktivism à la Foucault, där breda 
över tid stabila historiska meningssystem beskrivs, och där det meningsfulla 
                          
19 Jag har tidigare diskuterat hur stabiliseringsmekanismen i detta teoriperspektiv påverkar 
möjligheten att göra maktanalyser, se (Danielsson, 2008, kapitel 3). 
20 Rimligen kan också sådana sociala processer leda till ganska olika tolkningar av verklighe-
ten, olika subjektiva verkligheter, utan att för den skull en tolkning nödvändigtvis är mer 
objektivt sann än någon annan. 
21 Jfr (Bloor, 1997). Alldeles självklart är dock inte ett sådant synsätt. Ludvig Beckman skiljer 
t.ex. i sin genomgång av idéanalysens olika skolbildningar mellan en ”svag och trivial” vari-
ant av socialkonstruktivism, och en ”svårsmält stark”. Det är förvisso som Beckman säger 
trivialt att det är ett mänskligt påfund att fåglar kallas just ”fåglar” och inte ”fiskar”. Det är 
också som Beckman säger svårsmält att själva fåglarna från näbb till klo skulle vara flygande 
konstruktioner, se (Beckman, 2005, s 90f, 95). Med denna förklenande beskrivning av kon-
struktivismen avfärdas dock allt som finns däremellan: människans uppfinningsrika och för-
änderliga kategoriseringar av sin omgivning i t.ex. arter, raser, kön och andra sorter, kopplade 
till olika egenskaper och hierarkier. 
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handlandets hela variationsbredd speglas. Konstruktivistiska perspektiv på 
specifika policyprocesser bör snarare innebära ett snävare intresse för hur 
mer entydiga idéstrukturer hör samman med institutioner och därvid institu-
tionaliserade maktrelationer; hur diskurser beror av praktisk verksamhet, och 
en institutionell kontext. Det innebär inte bara ett intresse för hur ”politiken” 
eller ”samhället” formar möjliga identiteter hos politikens subjekt och objekt 
(som ”nätverkskoordinator”, ”ämbetsman”, ”arbetssökande”, ”rehabiliter-
ingsbar” osv.). Policyprocessens aktörer sysslar snarare med att konstruera 
sammanhängande ”världar”, på avgränsade politikområden, och det på ett 
sätt som faktiskt utestänger konkurrerande möjliga uppfattningar.22 Det 
handlar om ”mobilisering av bias”23 i specifika avgränsade situationer. 

Det som komplicerar ett sådant mer närgånget perspektiv, är att vi då 
måste hantera frågan om ”parallella verkligheter” som både är och inte är 
skilda från varandra. Det beror på att nyckeln till förståelsen av hur en poli-
cyprocess ”låses” (det vill säga fastnar i att reproducera snarare än nyprodu-
cera idéer), till syvende og sidst placeras hos individen och hennes kognitio-
ner, genom internalisering, även om stabiliteten upprätthålls via kollektiva 
sociala konventioner. Att sådana kognitiva effekter utpekas som själva 
grundbulten i låsningarna ställer emellertid vissa krav. För att härmning, 
socialt lärande eller gemensamt meningsskapande ska resultera i att en grupp 
människor individuellt internaliserar samma världsbild med hjälp av till-
gängliga idéstrukturer i sin omgivning, måste vi nämligen tänka oss att den-
na omgivning är ganska självklart entydig, det vill säga urskiljbar och tydligt 
framträdande framför andra idéstrukturer på samma sätt för varje enskild i 
gruppen. Det krävs helt enkelt en intellektuellt entydig omgivning som upp-
rätthålls ”runt” eller i gruppen.  

Kollektivets socialt producerade förutfattade mening om problemets natur 
och dess lämpliga lösning kan då tänkas styra uppmärksamheten, lärandet 
och meningsskapandet också i kontakten med den omgivande verkligheten. 
Internaliseringen av en socialt producerad bild av verkligheten – så måste 
idén om internalisering och kognitiva effekter tolkas – blir till en förväntning 
som gör att till och med själva förnimmelsen av verkligheten likriktas inom 
gruppen. Vad gruppen inte har ord för, det tänker man inte på inom gruppen, 
ser man inte, hör man inte… och skaffar sig därför inte ord för.  

Men internalisering och förnimmelser är något som trots sitt sociala ur-
sprung sker hos individen, och som handlar om individuell förmåga. Om det 
är kognitiva effekter som skapar stabilitet får vi också tänka oss att det om-
vända gäller: att förändring börjar hos individen och hennes förnimmelser. 
Om policyprocessens aktörer individuellt förmådde förnimma verkligheten 
på ett annat sätt så skulle således deras tolkningar förändras. Om det i deras 
intellektuella omgivning fanns alternativa tolkningar som medgav att upp-

                          
22 Mottier (2002, s 59f). Konstruktioner på berättelsenivå snarare än byggstensnivå, se ovan. 
23 Schattschneider (1960). 
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märksamheten riktades åt ett annat håll, eller att de i sitt lärande eller me-
ningsskapande prövade alternativ, så skulle åtminstone några av dem för-
nimma verkligheten på ett annat sätt. Deras individuella möten med omvärl-
den skulle te sig olika, och deras utveckling av världsbilder skulle ta olika 
riktning (och ha potential att berika och förändra varandra). I teorierna fram-
står det dock snarare som normalt att sådan individuell utveckling inte före-
kommer. De sociala ”världarna” runt individerna måste alltså vara entydiga 
och åtskilda. 

Det betyder att vi måste tänka oss att det i policyprocesser som hindras av 
idéstrukturer verkligen finns entydiga och tydligt åtskilda konstruerade värl-
dar som policyprocessens aktörer rör sig i. Problemet är att även om det i 
princip är en empirisk fråga, så är en sådan ensidighet i den intellektuella 
omgivningen helt enkelt svår att tänka sig kring aktörerna i de verklighetens 
organisationer och institutionella miljöer som teorierna antas säga något om, 
det vill säga kring tjänstemän, politiker och rådgivare i och runt myndighe-
ter, folkvalda, och regeringskanslier.  

Svårigheten har minst två sidor. För det första kan en enskild människas 
intellektuella omgivning i den moderna kommunikationsteknologins dagar 
vara hur vidsträckt och mångfasetterad som helst, åtminstone i någorlunda 
öppna demokratiska samhällen. Att avgöra en människas ”intellektuella ho-
risont” från en aldrig så organisatoriskt och institutionellt väldefinierad posi-
tion tycks helt enkelt svårt. Om det är ”kognitiva lås” som skapar stabilitet, 
om det för individen därmed räcker med nya förnimmelser av omvärlden för 
att kunna se utanför den etablerade tolkningen, och om det är den enskildes 
tillgång till alternativa tolkningsramar att pröva som avgör åtkomligheten av 
sådana förnimmelser, då torde vare sig homogen utbildningsbakgrund, stabil 
personalsammansättning eller intern fortbildning i en sluten organisation (vi 
kan ta polismakten eller militären som exempel24) vara tillräcklig för att 
hindra ”läckor” till enskilda individer.25 

För det andra är människors position i det organisatoriska och institutio-
nella landskapet ofta inte alls så fix och fast. Åtminstone ADVOCACY COA-
LITION FRAMEWORK framhåller uttryckligen möjligheten att individer rör sig 
mellan koalitioner.26 Samtliga teoribildningars långa tidsperspektiv gör ett 
sådant perspektiv rimligt också i de andra fallen. Som Rothstein påpekar i 
sin kritik av Mary Douglas och Aaron Wildavskys kulturteori – där mentala 
kartor också antas verka instängande i mer begränsade sociala kontexter – tar 
deras tanke om kulturell socialisering inte hänsyn till att människor kan ingå 

                          
24 Jfr (Kier, 1996, s 202). 
25 Möjligen kan man tänka sig att det i viss extremt specialiserad verksamhet utvecklas en 
egen entydig ”värld” som är så särskild och svårgenomtränglig att synpunkter utifrån antingen 
är sällsynta eller på en nivå där de ter sig irrelevanta för de inblandade. T.ex. ACF sägs dock 
explicit handla om frågor runt vilka det finns konflikt och teknisk oenighet, se (Sabatier & 
Weible, 2007, s 189). 
26 Sabatier & Jenkins-Smith (1999). 
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i och röra sig mellan väldigt olika kulturer.27 Dessutom tycks tankegången 
kräva att individer reagerar likadant på en viss social omgivning. 

Att en internaliseringsmekanism förklarar policystabiliteten, på så sätt att 
ett enda synsätt för en grupp av människor förefaller så alldeles självklart att 
de inte kommer på att ifrågasätta det, och därmed förnimmer verkligheten på 
ett ensidigt sätt, förefaller mig alltså allt svårare att driva hem när man rör 
sig från större till mindre och mindre sammanhang, och mer komplexa och 
sammanhängande tolkningsramar. Det som komplicerar den saken är att det 
mer närgångna perspektivet på policyprocesser gör att vi måste hantera frå-
gan om parallella socialt konstruerade ”verkligheter”, som både är och inte 
är skilda från varandra. Frågan reses inte minst inför de olika stabila koali-
tioner av aktörer, rimligen medvetna om varandras ståndpunkter men åtskil-
da från varandra, som ett par av teorierna laborerar med.  

Internalisering, stabilitet och förändring 
Hur ska då en generell förståelse av idéers betydelse som ram för tanken 
kunna överföras från samhället i stort till mer eller mindre lokala, specifika 
arenor och processer? Den utmaning som framträtt ovan är att en trovärdig 
koppling mellan idésystem och institutionell eller organisatorisk miljö och 
vice versa, måste kunna hantera frågan om socialisering och fysisk såväl 
som intellektuell rörlighet mellan olika sociala miljöer på ett rimligt sätt. 
Tanken om internalisering och kognitiva lås, har jag velat visa, tycks åtmin-
stone resa frågetecken kring projektets möjligheter.  

Problemet handlar närmare bestämt om hur de politiska aktörernas dubbla 
förhållande till idéstrukturerna ska förstås mer konkret: varken helt fria i 
förhållande till dem, eller alltid och helt bundna. Denna dubbelhet verkar 
intuitivt vara ett rimligt förhållningssätt till aktör-strukturproblemet. Även 
om den ideologiska tröghet som teorierna beskriver ter sig trovärdig, kan 
politikens aktörer inte alltid antas forma sina egna idéer utifrån omgivning-
ens. Det ger helt enkelt inte tillräcklig dynamik i förklaringsmodellen. Det är 
också en tilltalande tanke att aktörer inte bara är ”vandrande fragment” av 
institutioner eller diskurser.28 Men vad betyder det närmare bestämt att vi ska 
föreställa oss om politikens aktörer, när institutionell stabilitet samtidigt sägs 

                          
27 Rothstein (1994, s 157). Observera att Douglas och Wildavskys kulturteori är av det slag 
som inte beskriver kulturtillhörighet som något man nödvändigtvis insocialiseras i från unga 
år, och sedan behåller, se (Douglas & Wildavsky, 1982). Mot en sådan kulturteori vore förstås 
Rothsteins kritik inte relevant. 
28 Dahler Larsen (1996), i en liknande diskussion om nyinstitutionalism. Också Hajer jämför 
med denna debatt, när han säger att det är självklart nuförtiden att institutionella strukturer är 
både begränsande och möjliggörande, men att den kopplingen inte görs till språkstrukturer, 
som dock borde betraktas likadant, (Hajer, 1995, s 48f). Jag menar att när de språkstrukturer 
man talar om är komplexa meningstunga berättelser blir möjligheterna färre och begränsning-
arna fler, varvid skillnaden mellan uppställda begränsningar och vad som görs möjligt torde 
vara svårare att göra reda för. 
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handla om att människor ser världen genom ”kognitiva filter” som institutio-
nerna upprätthåller? 

Den som vill bygga in en sådan dubbelhet som en viktig komponent i en 
förklaringsmodell bör vinnlägga sig om att resultatet verkligen blir en teori, 
där det framstår som trovärdigt att samma uppsättning aktörer i policypro-
cessen faktiskt kan tänkas både reproducera och skapa nya idéer under olika 
omständigheter. När teoriernas beskrivningar av de mekanismer som repro-
ducerar stabilitet under vissa omständigheter fogas ihop med beskrivningar-
na av de mekanismer som skapar förändring, så blir resultatet snarare en 
teori för förändring och en annan för stabilitet, vars premisser ser olika ut. 

Även om till exempel Hajer i princip påpekar att det sociala och det indi-
viduella inte bara speglar varandra är glappet däremellan svårt att få syn på. 
Själva beskrivningen av den verksamma mekanismen, positionering, binder 
den sociala situationen och den individuella upplevelsen tätt samman.29 Fast 
Hajer också talar om strategiska aktörer med maktanspråk integreras inte 
denna bild av aktörer med bilden av den socialt positionerade individen.30 

Också PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY verkar vid närmare påseende 
vila på två olika mekanismer, som ger idéer två olika funktioner. Stabila 
policyutfall kan uppnås, menar Baumgartners och Jones, genom att männi-
skor är begränsat rationella varelser som inte kan hålla flera dimensioner av 
en fråga i huvudet samtidigt. För att exemplifiera: antingen handlar ”trafik-
problemet” om miljö eller rättvisa kommunikationsmöjligheter. Dessutom är 
människan en social och receptiv varelse som låter sig påverkas av idéer i sin 
omgivning om vad konflikten handlar om. Konflikter i samhällen tenderar 
därför att bli kollektivt endimensionella. Den vinnande parten bygger institu-
tioner som speglar dess ställningstagande längst denna konfliktdimension. 
Institutionerna cementerar jämvikten ytterligare: skapar organisationer som 
kan hantera, och därmed främjar, den ena men inte den andra dimensionen i 
exemplet ovan. Så upprätthåller institutioner i samspel med den härmande, 
sociala människan status quo. 

Om detta innebär att stabila politiska lösningar uppnås så tycks teorins 
teckning av människan innebära att externa chocker måste till för att rubba 
en uppnådd jämvikt. Men Baumgartner och Jones inför nu ytterligare en 
mekanism i modellen. Eftersom en kraftfull idé om politikens centrala kon-
fliktdimension på detta sätt kan forma kollektivets perceptioner och ställ-
ningstaganden, så blir policyidéer också kraftfulla strategiska vapen för den 
som vill vinna eller konsolidera politisk makt. Den som sitter vid grytorna 
kan använda idéer för att legitimera sin egen maktställning. Bäst torde det 

                          
29 Hajer (1995, s 53ff, 57, 69). 
30 Till exempel sägs om miljörörelsen att dess val att uttrycka sig med hjälp av en diskurs som 
kallas Ekologisk modernisering ”was partly made for strategic purposes [...] Its aim was to be 
seen as the right kind of people [...] avoiding being positioned as romantic dreamers”, (Hajer, 
1995, s 102), en beskrivning i skarp kontrast mot den teoretiska beskrivningen av positione-
ring (se ovan).  
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fungera om den konflikt som förde makthavarna till makten tonas ner och de 
resurser som gör att makthavarna kan antas lösa problematiken i fråga sätts i 
centrum. Den som vill utmana rådande maktstrukturer, å andra sidan, kan 
försöka finna ett alternativt sätt att beskriva problematiken på. Därmed kan 
nya allierade mobiliseras och motståndarnas stödtrupper destabiliseras, var-
vid utfallet av en konfrontation kanske kan bli annorlunda. Baumgartner och 
Jones betonar att det inte är någon enkel process som en enskild aktör kan 
kontrollera, men icke desto mindre görs strategiska försök som ibland lyck-
as.31 

Det betyder dock att dessa strategiska aktörer kan ställa sig utanför en i 
samhället rådande bild av en politisk konflikt, och göra en analys av hur en 
alternativ idé om konflikten skulle kunna gynna hans eller hennes intressen. 
Det betyder att intressen inte formas av idéer i ett givet samhälle, utan vissa 
aktörer kan frigöra sig från idéernas förvillelser för att främja sina sanna 
intressen genom att använda idéer. Intressen överordnas därmed idéer.  

Samtidigt måste tillräckligt många aktörer vara ostrategiska och låta sin 
uppfattning färgas av rådande dominerande idé, annars skulle idéer inte vara 
det kraftfulla verktyg som strategen behöver. För om idéer ska manipuleras 
för att dessa på grund av människors dispositioner kan utgöra stabiliserande 
faktorer i systemet, får det ju inte vara bara manipulatörer i farten utan också 
ganska många kvar som låter sig manipuleras. Även om vi accepterar denna 
uppdelning i politikens A och B-aktörer (där det att ha/fångas av, snarare än 
använda politiska idéer, renderar en plats i det mer osjälvständiga B-laget) 
saknas en bra idé om var vi hittar den ena och den andra sorten, och varför.32 

ADVOCACY COALITION FRAMEWORK förlitar sig mest entydigt på externa 
chocker och dramatiska kriser eller olyckor för att bryta igenom etablerade 
föreställningar.33 Här kan man ställa sig frågande till att en ny oavvislig syn 
som tränger sig på från verkligheten får förklara en ny syn på verkligheten, 

                          
31 Baumgartner & Jones (1993, s 16ff, 85f). 
32 Baumgartner och Jones talar om skillnader i preferensintensitet mellan de som mobiliserar 
och de som kan mobiliseras, vilket handlar om skillnader i hur fundamentala de personliga 
intressena är, som hotas (Baumgartner & Jones, 1993 s 19). Eftersom ”intensity of interests” 
hos olika aktörer beskrivs som en funktion av hur problemets förstås, d v s ”powerful ideas” 
om vilka aspekter av problemet som är de viktiga (Baumgartner & Jones, 1993 s 8), blir vi 
inte mycket klokare av detta urskiljningskriterium. Även de aktörer som låter sig mobiliseras 
måste vara sådana som har/känner tillräckligt intresse i/för frågan för att uttrycka support eller 
motstånd på något märkbart sätt i policyprocessen. Det handlar då knappast bara om ”vanliga 
medborgare” vars politiska engagemang inskränker sig till att gå och rösta vart fjärde år, ett 
sådant instrument är för trubbigt för att det skulle påverka mer än ytterligt få sakfrågeproces-
ser. Det måste (också) röra sig om aktörer som genom sin ”tröghet” kan stå för den mer kon-
tinuerliga idémässiga stabiliserande motståndskraften i policyprocessen. Även Baumgartner 
och Jones tycks se problemet att förena mekanismer för stabilitet respektive förändring: ”re-
soving agenda-setting perspectives with path dependency is part of the new agenda […] that 
we introduce here”, (Baumgartner et al., 2006, s 972). 
33 Sabatier & Weible (2007, s 198f, 204f). I senare versioner introduceras dessutom en ny 
”intern” väg till omvälvande förändring: ”agreements involving policy core changes”, (Saba-
tier & Weible, 2007, s 205ff). 
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men det är i sig inte ett teoretiskt problem på samma sätt. Men även om vi 
inte behöver utesluta effekter av katastrofer som plötsligt och mycket påtag-
ligt tränger sig på, så har många kriser en helt annan karaktär: jämför till 
exempel Tjernobylolyckans plötslighet med växthuseffekten. Skulle vi ute-
sluta förändring i avsaknad av momentana fysiskt påtagliga olyckor är det 
stor risk att mycken policyförändring lämnas oförklarad. Särskilt blir bilden 
av ett kollektiv som momentant och samtidigt ändrar ståndpunkt en utma-
ning, om verkligheten ändras smygande snarare än i stormsteg.34 

Som jag ser det kan man mycket väl tänka sig en individ som pendlar 
mellan att utan att ta notis om ny information som erbjuds ”vila” i en före-
ställning om världen hon konstruerat åt sig, och perioder av mer aktivt ifrå-
gasättande. Att människor på en viss arena, under stabila institutionella om-
ständigheter ofta tillsammans kan fastna i ett sätt att tänka om saker och ting 
på ett sätt som motverkar förändring förfaller också tänkbart och prövvärt.  

Problemen uppkommer när det förra – stabila institutioner – antas vara 
förklaringen till det senare – det vill säga individuell svårighet att alls upp-
fatta något som ifrågasätter den etablerade tolkningen – (och vice versa, 
individuell kognitiv enögdhet förklarar institutionell stabilitet), eftersom det 
blir så svårt att förklara att policystabilitet när den väl uppkommit, bryts. Det 
blir begripligt hur gemensamma tolkningar och institutioner etableras, men 
inte hur några kreativa och uppfinningsrika idéer kommer till som rubbar 
ordningen efter det att det institutionella locket lagts på.  

För att råda bot på teorins svårigheter att förklara förändring, kan man 
tänka sig att internaliseringen inte är så starkt kopplad till den för individerna 
gemensamma omständigheten att befinna sig i en miljö där ett visst idéinne-
håll återupprepas och institutionaliseras. Men då luckras inte bara bilden av 
låsningarnas styrka upp, utan också rimligen förväntningen på samfälldheten 
i dessa låsningar. Samtidigt är det just bilden av en kollektiv ideologisk trög-
het som är teoriernas intressanta gemensamma särdrag, och skiljer dem från, 
till exempel, en kontextorienterad ”tunn” rationalistisk policyanalys. Utan 
det led i teorin som antar att etablerade idéstrukturer faktiskt inskränker in-
dividernas möjligheter att producera nya idéer, handlar policystabilitet om 
att man håller fast vid en uppfattning om problemets art och lämpliga lös-
ningar, så länge tillräckligt många ännu inte accepterat att någon annan idé 
är bättre. Trögheten ligger då i att policyproblem inte alltid är lätta att lösa, 
och att det tar lite tid att lära om. Vi får tänka oss att några tänker mer krea-
tivt och kommer på nya idéer, och bara så småningom kan övertyga andra. 

                          
34 Se dock ovan nämnda ”agreements involving policy changes” (not 33), som emellertid 
introducerar en dubbeltydig bild av individen. Under vissa speciella omständigheter tycks 
koalitioner kunna bestämma sig för att byta en tidigare kognitivt låst ståndpunkt. Mekanismen 
sägs vara särskilt relevant i slutna, konsensusbaserade system, d v s mer relevant i det svenska 
än i det amerikanska systemet (Sabatier & Weible, 2007, s 205ff). Inte heller här integreras 
bilden av den kognitivt låsta individen med bilden av en individ som kan komma överens om 
att betrakta verkligheten på ett nytt sätt. 
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Scenariot är förvisso nog så trovärdigt, men kräver knappast en tung teore-
tisk överbyggnad med anspråk på att ställa nya frågor om policyprocessen, 
eller på att ge nya verktyg för att undersöka den.35 Det är i så fall inte heller 
rimligt att uttala sig om trögheter i policyprocesser som en effekt av den 
sociala människans kognitiva låsningar, eller att säga att idéstrukturer på-
verkar policyproduktionen.36 

3.3 Samtalets sociala effekter 
Det tycks alltså som om teoriperspektivets bärande mekanism dras med tro-
värdighetsproblem. De utpekade problemen har alla att göra med den indi-
vidcentrerade kognitiva mekanism, som utgör grundstommen i antaganden 
om idésystemens inlåsande effekter. Nästa avsnitt kommer därför att ägnas 
frågan om vi kan hitta andra sätt att beskriva idésystemens potentiellt kon-
serverande verkan, som gör att den fängslande idémanipulatören eller den 
kreativa nytänkaren och den som låter sig fängslas av idéerna inte ter sig 
som artskilda, och som kan användas i begränsade sociala kontexter. Dess-
bättre finns det alternativ till internalisering och kognitiva effekter. Jag ska 
här argumentera för att den rimliga mekanismen är social, och att vi inte alls 
behöver anta att politikens aktörer internaliserar idéer, som i sin tur styr de-
ras upplevelser. Minst lika rimligt som att idéer som återupprepas i ett visst 
sammanhang styr vad en individ tänker och upplever i relation till politikens 
sakfrågor, är att de påverkar politiken genom att de styr vad en individ tän-
ker att andra tänker om dessa frågor. Anpassning snarare än infärgning är 
nyckelordet. 

Samtal som sociala konstruktionsprocesser 
I föregående kapitel drogs slutsatsen att idéers eventuella strukturerande 
effekter på policyprocessen tydligt måste kopplas till social praktik. Denna 
tankegång har i sin tur kopplats till den idéernas sociala praktik som är 
språk, kommunikation och samtal: den språkliga praktik där idéer kommer 
till uttryck. Tidigare har jag tagit fasta på den organisatoriska sidan av saken: 
sedd som intellektuellt och språkligt hantverk måste policyformuleringen ske 
någonstans, och hur det samtal ser ut som resulterar i policy är i hög grad en 
praktisk organisationsfråga. Att var någonstans spelar roll för innehållet har 
också antagits. Men varför? 

                          
35 En sådan kritik skulle främst drabba Hajer, men numera också PET. 
36 Jfr Kingdon, vars tankar om tillgång och efterfrågan på idéer, samt beslutstillfällen, kan ses 
som ett ramverk för en traditionell ”bundet rationalistisk” policyanalys. Se Paula Blomqvist 
för ett exempel på nyare empirisk studie av policyprocesser som tar sin utgångspunkt i till-
gång på idéer, efterfrågan på idéer, och tillfällen, (Blomqvist, 2002). 
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Samtal och språkande kan beskrivas som sociala konstruktionsprocesser. 
Språk uppkommer, menar man då i Bergers och Luckmans efterföljd, i hög 
grad som ett resultat av ett omedelbart kommunikationsbehov, i vardags-
världen. Berger och Luckman börjar bygga sin analysram utifrån människors 
som lever tillsammans gemensamma erfarenheter av ett ”här och nu”. Även 
om mitt ”här”, är ditt ”där”, kommer vi dela upplevelser av en social och 
materiell omvärld. Människan kommunicerar om dessa upplevelser genom 
att sätta betydelser på företeelser, och (genom erfarenhet) komma överens 
om vilka fenomen som sorterar in under respektive begrepp. 

Men språket gör att vi kan tala om saker också bortom denna vardags-
värld. Vi kan rapportera om erfarenheter ”här och nu” för en tredje part som 
inte var med, för vilken ”här och nu” blir ”där och då”. En bit av verklighe-
ten kan göras tillgänglig genom beskrivning snarare än direkt erfarenhet. 
Med hjälp av de kategorier som språket erbjuder kan vi till och med tala om 
ett ”där och då” som ingen av samtalets deltagare har erfarenhet av. Då är 
steget inte långt till ett ”där och då” som ingen överhuvudtaget har erfaren-
het av. ”Framtiden”, politikens viktigaste dimension, är en sådan ”värld”. 
Språkets förmedlande kraft gör emellertid att vi kan betrakta dessa språkliga 
rapporter, eller konstruktioner, som verkliga. Vi föds in i, och kan senare i 
livet träda in i nya, vävar av rapporter om ”hur det är”.37 Dessa rapporter 
bildar en socialt reproducerad, konstruerad, delad och begränsad värld. Ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv betyder alltså att världen görs meningsfull 
via sociala, det vill säga kollektiva och delade, konstruktioner. Dessa kon-
struktioner är språkliga eftersom språket är det sociala system som gör att 
tolkningar kan delas. ”Verkligheten” kan konstrueras på olika sätt, vilket 
betyder att den alltid skulle kunna te sig annorlunda.38 Att människor som 
ofta samtalar med varandra bygger en värld som skiljer sig från de världar 
andra grupper av männisskor skapar, är då inte förvånande.  

Parallella stabiliserande mekanismer  
Men hur skapas stabilitet i sådana ”världar”, eller samtal? Bara det att språ-
ket är en gemensam konstruktion, som blir värdelös när den inte kan delas, 
skapar förstås tröghet. Hajer, som är den av de studerade teoretikerna som 
skriver om saken, tänker med sin diskursanalytiska utgångspunkt också på 
språket som en social konstruktion, och på individerna som i första hand 
socialt orienterade. Den sociala och språkliga orienteringen innebär, med en 
kunskapssociologisk tolkning, till att människor internaliserar den socialt 
upprätthållna bilden av verkligheten, och silar sina upplevelser av omgiv-
ningen utifrån denna ”verklighet”. Hon färgas in, i grunden, av sin sociala 

                          
37 Berger & Luckmann (1967). 
38 Vilket brukar påpekas inte har något att göra med ett förnekande av den materiella verklig-
hetens existens, bara att vi (ofta) inte har direkt eller fullständig tillgång till den. 
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omgivning. Stabiliteten i idéproduktion åstadkoms alltså så här: Vad som 
sägs vid en tidpunkt styrs av vad som sades vid en föregående tidpunkt, och 
vad som sägs i ett samhälle formar individens tankar. Det senare antas vara 
den länk som förklarar det förra. 

Såväl Berger och Luckman som många diskursanalytiker är benägna att 
diskutera sociala konstruktioner som internaliserade sådana. Med ett i tid och 
rum vidsträckt perspektiv är det också rimligt att anta att det fungerar på 
detta sätt. Tänker vi på språk som en uppsättning byggstenar tillgängliga för 
att beskriva verkligheten i vår tid och i vår del av världen, är analysen svår 
att ifrågasätta. Men det är en helt annan nivå än den där den offentliga politi-
ken tycks fastna i en ganska specifik och komplex berättelse om hur verklig-
heten ser ut och bör hanteras.  

Problemet med en hel del diskursanalytiskt inspirerad litteratur är att de 
mekanismer man ganska slentrianmässigt diskuterar torde vara verksamma 
för att skapa en tröghet på en helt annan nivå än den som förhindrar om-
prövning av till exempel enskilda delar av den offentliga miljöpolitikens 
innehåll. Frågan är hur vi på ett bättre sätt kan formulera en trovärdig meka-
nism bakom sådan mer begränsad tröghet. 

Inom det vida diskursanalytiska fältet finns ett parallellt sätt att uttrycka 
diskursernas sociala effekter. Det handlar då inte om att diskurser strukture-
rar individernas tankar, utan att de strukturerar vad som kan sägas, vad som 
kan föras fram som sanning. Genom att ta fasta på och renodla den ådran ska 
vi se om språksystem kan verka strukturerande utan att vi behöver blanda in 
språkets infärgning av människors tankar och kognitioner.  

Fortfarande sätts språksystemet som social konstruktion i centrum, men vi 
ska försöka se det som en renodlat situationsbunden social affär. Vad vi har 
att göra med är då begrepp, och system av begrepp, som upprätthålls genom 
kontinuerliga referenser. Vad vi faktiskt kan iaktta som stabilitet är ett sätt 
att tala (och skriva) om ett visst problem på ett visst sätt i en viss miljö. Utan 
att bry oss om individernas inre kan vi också dra slutsatsen att stabiliteten, 
när sådan kan iakttas, upprätthålls av individer på så sätt att vad de hör (eller 
läser) vid tidpunkt ett styr vad de säger (eller skriver) vid tidpunkt två.  

Formulerat på så sätt finns det ett uppenbart alternativ till tanken att indi-
viden anpassar vad hon själv säger eller skriver på grund av att hon internali-
serar de budskap hon fått, nämligen att hon av någon orsak styrs mer om hur 
andra verkar tänka och vad de verkar uppleva, än vad hon själv tänker och 
upplever. Det verkar inte otroligt. Med ett socialpsykologiskt perspektiv på 
mänsklig interaktion kan man nämligen anta att människan har ett grundläg-
gande behov av att höra till en social gemenskap. Därför tolkar hon sin om-
givning genom att iaktta andras tolkningar, och därför anpassar hon sina 
tolkningsramar – de hon för fram som sina tolkningar – efter andras.39 I ex-

                          
39 Det är strängt taget en annan förklaringsmodell än den rationalistiska variant som går ut på 
att det helt enkelt är lättare att följa en väg som redan stakats ut av andra än att bryta ny väg – 
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trema fall har grupper visat sig upprätthålla idéer som ingen i gruppen om-
fattade individuellt. Därför att man trott att ”alla andra” i den grupp som 
definieras som vi omfattar normen har man själv anpassat sig i ord och hand-
ling. Därmed har också för varje annan enskild individ bilden av vad ”alla 
andra” tycker stått fortsatt stark.40  

Det finns å andra sidan experiment som visar på en tendens att anpassa till 
och med uppfattningar och perceptioner efter omgivningens uttalade för-
väntningar.41 Internalisering av mer specifika ”sanningar” (jfr internalisering 
av ett språk möjligt att anpassa till en begränsad uppsättning sanningar ovan) 
kan alltså, men behöver inte, följa av behovet att anpassa sitt beteende. Oav-
sett om det beror på anpassning eller internalisering kan man alltså anta att 
det ligger ett värde för individen i att göra som någon annan gör, vilket ska-
par ordning(-ar) och struktur i samhällen och grupper. Att graden av kalkyle-
ring, anpassning och internalisering i förhållande till omgivningen varierar 
både mellan individer och mellan institutioner, och sällan kan renodlas som 
det ena eller andra, ter sig både möjligt och rimligt. Dessutom stöds också 
detta antagande av empirisk forskning.42 Men vi kan alltså tänka oss att oav-
sett kunskapssociologiska beskrivningar av hur socialt präglad en människa 
är i sitt insupande av verkligheten, så kan vi förvänta oss att socialpsykolo-
gisk gruppdynamik också påverkar hur man uttrycker sig om verkligheten. 
Ju mer analysen rör intellektuell verksamhet i tydligt urskiljbara grupper, ju 
mer verksam kan vi vänta oss att den senare mekanismen är.  

Idéförändring i begränsade miljöer 
Man kan rent allmänt hålla med om, eller inte hålla med om, att den ovan-
stående bilden av den sociala människan/ politiska aktören är mer trovärdig 
än bilden av kollektiv av individ under någorlunda stabila förhållanden helt 
internaliserar den offentliga politiken. Ett viktigt argument för denna alterna-
tiva ”model of man” är emellertid att den gör förändring begriplig i det aktu-
ella teoriperspektivet.  

I kapitel 2 sades att en trovärdig koppling mellan idésystem och institu-
tionell eller organisatorisk miljö och vise versa, måste kunna hantera frågan 

                                                                                                                             
även när det gäller socialt beteende så som kommunikation. Individer och kollektiv investerar 
i tolkningar, och det är helt enkelt rationellt sett kostsamt både att gemensamt bygga upp nya 
tolkningsramar och att avvika som individer. Det skulle alltså också kunna förklara regelbun-
denheter i mänskligt kommunikativt beteende, (Pierson, 2000). 
40 Bicchieri & Fukui (1999, s 130ff). Wedeen (1999) i en studie av den extrema ledarkult som 
upprätthållits i Syrien pekar på en alternativ socialpsykologisk mekanism. Hon antar att de 
absurditeter som den offentliga diskursen präglas av inte övertygar människor, men tystar 
dem genom skam inför varandra; att de tvingas lyssna till och återupprepa absurditeterna. 
Denna mekanism bygger dock på att den ideologiska makten vilar på en bas av andra maktre-
surser. 
41 Se (Föllesdal, Wallöe, & Elster, 1984, s 29ff) och (Asplund, 1987, kap 16-21). 
42 Olika situationer kan tänkas främja det ena eller andra förhållningssättet. För skillnader 
mellan individer, se (Asplund, 1987), för kulturskillnader se (Föllesdal et al., 1984, s 31). 
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om socialisering och fysisk såväl som intellektuell rörlighet mellan olika 
sociala miljöer på ett rimligt sätt. Om vi tänker oss att den viktigaste meka-
nismen för att förstå hur policyprocessens aktörer reproducerar idéer handlar 
om socialpsykologisk gruppdynamik snarare än internalisering, menar jag att 
teorierna blir rimligare på två sätt: Det ger en förståelse både för stark lokal 
ideologisk likriktning, och – till synes kanske paradoxalt – att denna likrikt-
nings i tider av förändring plötsligt framstår som så instabil. En social nor-
merande miljö kan tänkas vara mycket mindre än individens varseblivnings-
horisont. Kommunikationen på en avgränsad politisk arena kan antas styra 
produktionen av offentlig politik, utan att det behöver vara ett problem att de 
människor som deltar rör sig mellan flera ”världar”, och är bekanta med 
idégods från ännu fler.43 Både enhetlighet inom gruppen, och ”blindhet” 
inför tolkningar som florerar utanför gruppen, framstår med en sådan meka-
nism som troligare än om individens språkliga omvärld främst skulle påver-
ka henne genom internalisering och styrning av förnimmelser. 

Men samtidigt är det alltså också lättare att se hur denna stabilitet kan 
rubbas. Om vi kan tänka oss att det är normalt att idéer upprätthålls i en so-
cial miljö utan en genomgående internalisering hos dem som upprätthåller 
dem går det mycket lättare att tänka sig att till exempel förändrade omgiv-
ningsfaktorer – förändring av vilka som är det relevanta ’vi’ – spelar roll för 
hur ett problem uppfattas i en sektor. Teorierna beskriver i nuläget två vä-
sensskilda kollektiva mentala tillstånd. För förändring krävs att något, mer 
eller mindre plötsligt, bryter igenom en gemensamt upprätthållen kognitiv 
sortering av intryck, och att det då finns ett moment av kollektivt kreativt 
nytänkande enligt andra regler än vanligt, under vilket nya sorteringsfilter 
byggs upp. Istället kan vi tänka oss att aktörer under socialt tryck parallellt 
upprätthåller en lokalt likriktade diskursen och håller ett öga på världen utan-
för. Förändring och stabilitet blir då inte två typer av mentala tillstånd, utan 
två typer av omständigheter som gynnar social stabilitet eller motsatsen. 
Antagandet att politikens aktörer normalt sett mycket väl kan tänkas tänka 
utanför de i gruppen etablerade sociala konstruktionerna, betyder att även 
om det ligger ett värde för individen i att anpassa sig, så kan en enskild indi-
vid bestämma sig för att inte anpassa sig efter rådande institutioner. Det kan 
tänkas bli aktuellt utifrån små förändringar av sättet man uttalar sig på i 
gruppen, eller på grund av att någon avgörande faktor utanför gruppen för-
ändras på ett sätt som antingen rubbar föreställningen om hur relevanta andra 
verkar tänka, eller vilka de relevanta andra är. Och när något nytt väl är sagt 
är också detta en del av ”hur andra verkar tänka”, vilket påverkar den om-
givning som ytterligare andra i gruppen har att förhålla sig till. Denna meka-
nism verkar alltså mer sammanhållande och är samtidigt mer instabil.  

                          
43 Vi behöver alltså inte nödvändigtvis intressera oss för vilken av mekanismerna som bär upp 
ett samhälles sociala struktur, helt enkelt för att den förutspådda effekten är densamma. 



 103 

Idéstrukturer som förklaring 
Fördelarna med att formulera teoriperspektivets bärande mekanism i termer 
av social anpassning istället för internalisering kan också formuleras ur ett 
annat perspektiv, som handlar om möjligheten se idéstrukturer som förklar-
ing till tröghet.  

Med idéstrukturer menas här mönster i betydelsen ordning eller regelbun-
denheter i de idéer som människor produceras.44 Vi kan alltså tala om idé-
strukturer när vi ser ett i tid och rum utbrett upprepningsmönster. Det ligger i 
sakens natur att idéstrukturer i en viss tid och ett visst rum är starkare i bety-
delsen tydligare, mer framträdande, ju mer en viss specifik uppsättning idéer 
återupprepas och således ju mindre de ifrågasätts.  

Men för att en sådan idéstruktur ska antas kunna förklara att enigheten 
upprätthålls krävs att detta mönster är något mer eller annat än summan av 
vad enskilda individer tycker och tänker i en viss stund. I kapitel 2.1 be-
skrevs det som en utmaning för teoriperspektivet att utforma en teoretisk 
modell som beskriver de omständigheter under vilka aktörerna ibland råder 
över idéstrukturerna, ibland idéstrukturerna över idéerna. Jag menade att det 
måste innebära att man analytiskt kan skilja mellan å ena sidan idéstrukturer, 
och å andra sidan de aktörer som anpassar sig till eller utmanar dess struktu-
rer. Vidare argumenterade jag för att det innebar att idéstrukturer kunde 
kopplas till någon omständighet utöver det att ”alla” resonerar likadant. Ett 
”paradigm”, skrev jag, måste finnas någonstans, som konkret och trögrörlig 
verklighet utanför aktörernas medvetande. 

Detta låter sig göras om vi riktar uppmärksamheten mot den kommunika-
tiva praktiken snarare än tänkandet, och i linje med ovanstående resonemang 
föreställer oss att det för den enskilde individen är det hur andra verkar tän-
ka som är det sätt på vilket situationen ”bestämmer” hur individen handlar.45 
Om det som formar individen i ett socialt sammanhang är vad som över-
bringas och upprätthållas i kommunikation mellan aktörer i den miljö hon rör 
sig, snarare än de styrda varseblivningar hon får via sina kognitiva filter, så 
förläggs idéstrukturerna tydligt utanför individerna. Det är utsagorna i sig 
som bär idéstrukturer i den skepnad de spelar roll för människor handlings-
val. Kanske gäller det särskilt med avseende på text- och talhandlingar. De 
sociala konstruktioner som reproduceras fungerar som norm för vad som är 
vettigt att säga. Koppling till människors tankevärld blir mer oklar. David 
Bloor föreslår att sociala konstruktioner uppvisar en så tydlig parallell till 
institutionsbegreppet att denna samhälleliga kunskap – de sociala konstruk-
tionerna – helt enkelt ska betraktas som en uppsättning institutioner.46 

                          
44 Lundquist (1987, s 40f). 
45 Wedeen (2002). 
46 Bloor (1997), jfr Scott (1995) som vill tala om kognitiva institutioner. 
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På social eller aggregerad nivå betyder det att vi, med hjälp av språket, 
kan teckna en ”lokal verklighet” kring våra analysobjekt.47 Vi måste ställa 
frågan: vilka (språkliga) konventioner är de aktörer jag vill säga något om 
inbäddade i? Det tillgängliga språket utgör de tillgängliga betydelserna; den 
tillgängliga meningen, tolkningsramen. Den kan påverka individen genom 
att hon internaliserar den, men lika gärna ”bara” därför att det är det sätt på 
vilket ett fenomen brukar diskuteras, och därigenom är det socialt gångbara 
sättet att argumentera. Egentligen behöver vi inte intressera oss för vilket, för 
att föreställa oss att språk strukturerar de kommunikativa möjligheterna och 
därmed handlingarna. Tvärt om bör vi kanske akta oss för att hävda att en 
analys av tal och text kan likställas med analys av tankesystem – i högre 
grad ju mer begränsad miljö vi studerar. Poängen med den analytiska skill-
naden är att skillnaden mellan idéstrukturerna och de med hjälp av idéer 
tänkande individerna gör det möjligt att föreställa sig att det ena ibland kan 
förklara det andra, fast det andra gånger kan vara precis tvärt om. 

3.4 Slutsatser om idéstrukturperspektivets förklarande 
mekanism  
Det går att se världsbilder som instängande, utan att tänka oss individer som 
normalt ömsom upplever världen genom internalisering av politikens tolk-
ningsramar och ömsom kan konstruera sådana ramar, men också utan att ge 
avkall på kravet att ”ideas do not float free”. Jag menar att vi kan fortsätta 
prövningen av teorierna, men ersätta den utpekade mekanismen som gör 
idéstrukturer till potentiellt konserverande krafter i policyprocesser. I avsnitt 
2.2 beskrevs teorierna så, att en tanke om socialiseringseffekter lyfts in i 
teorier om policyprocessen. Socialiseringens effekter antas dock fungera via 
internalisering av kollektivets idéer. Men sociala effekter handlar inte bara 
om internalisering utan också om social anpassning. Det intressanta, åtmin-
stone i detta sammanhang, är den sociala verklighet som möter individerna. 
Den stabiliserande inverkan på policyprocessen som kollektivt lärande, me-
ningsskapande och styrning av uppmärksamheten har antas här främst hand-
lar om social anpassning, och inte i första hand internalisering. Det verkar 
helt enkelt rimligare på begränsade arenor. Jag har argumenterat för att ett 
sådant antagande också gör det mycket lättare att förstå dynamiken mellan 
stabilitet och förändring. 

I slutändan kan man emellertid fråga sig: Om det var så lätt att rädda teo-
riperspektivet bara genom att tänka sig en annan mekanism, var det verkli-
gen värt att ägna tankemöda åt? Är inte slutsatsen då bara att teorin visst 
fungerar, eftersom förändringen inte nödvändigtvis medför att vi vare sig 

                          
47 Jfr (Popper, 1979, s 165), se även Scharpfs kontextuella rational choice (Scharpf, 1997). 
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letar efter eller hittar andra resultat? Jag menar tvärt om att mycket har för-
ändrats, och att resultaten blir annorlunda även om beläggen är desamma. 
Det är viktigt att dra slutsatser utifrån logiska och rimliga premisser. Svaren 
som en undersökning kan ge är beroende av frågan, och frågan i sin tur av en 
robust teori. Särskilt de premisser som teorierna inte prövar bör granskas för 
att möta sådana krav. Alternativet vore att dra felaktiga slutsatser med hjälp 
av de premisser som teorierna skisserar, eller att förkasta teoriperspektivet 
för att de mekanismer de presenterar är svårsmälta. 

En annan fråga man kan ställa sig är om det inte nu är dags att empiriskt 
pröva om det faktiskt är så att den socialpsykologiska mekanismen snarare 
än den kognitiva mekanismen är verksam när politikens aktörer förhåller sig 
till idéstrukturer i sin omgivning. Svaret på det är både ja och nej. Mot pro-
jektet att empiriskt på individnivå ställa mekanismerna mot varandra kan 
(förutom att en sådan prövning kanske kräver andra verktyg än statsvetaren 
nödvändigtvis behärskar) å ena sidan anföras att vi redan vet från socialpsy-
kologisk forskning att den beskrivna sortens anpassning är vanligt förekom-
mande. Forskningen har dessutom visat att den kognitiva mekanismen ibland 
också förekommer som reaktion på samma slags omständigheter. Det är 
alltså inte empiriskt en fråga om antingen-eller, och behöver heller inte teo-
retiskt vara det för att den socialpsykologiska förklaringen ska fungera bättre 
(allt detta diskuterades ovan).  

Själv är jag alltså benägen att låta dessa allmänna befintliga empiriska be-
lägg för mekanismens existens, tillsammans det faktum att den socialpsyko-
logiska mekanismen i den prövning som företagits visat sig klara det funda-
mentala kravet på logik och rimlighet (teorikrav 2) medan den kognitiva 
mekanismen inte gjort det, fälla avgörandet.48  

Å andra sidan kan den empiriska undersökningen av den svenska miljö-
politikens utveckling som företas i avhandlingens nästa del läsas som en jakt 
på spår efter den beskrivna socialpsykologiska mekanismen. Jag ser nämli-
gen den mekanismdiskussion som förts i detta kapitel som ett viktigt led i 
preciseringen av var vi ska leta efter upprepningsmönster, och menar att den 
socialpsykologiska mekanismen ger ledtrådar som inte ges på motsvarande 
sätt av den kognitiva mekanismen. Hur en policy ska förstås – det som teori-
perspektivet aspirerar på att förklara – är rimligen en fråga som hänger nära 
samman med förekomsten av policymönster, och med de omständigheter 
som kan tänkas forma policy i sådana mönster. I nästa del av avhandlingen 
formuleras emellertid det som en undersökning och problematisering av 
idéstrukturperspektivets analysobjekt. 

                          
48 Jämför också diskussionen i avsnitt 1.2 om den narrativa teorins rimlighetskriterium, jäm-
fört med den kausala teorins sanningskriterium. 
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4 Policy som analysobjekt 

I avhandlingens första del urskildes grundstrukturen i idéstrukturperspekti-
vets förklaringsansats. Den tröghetsskapande mekanismen problematisera-
des, och ett förslag gavs också på en rimligare och mer logisk sådan meka-
nism. Det är dags att diskutera det som idéstrukturperspektivet vill förklara: 
den policy, och de mönster av stabilitet och förändring som formulerings-
processen ger upphov till.  

Teoretiserande om ”policyprocesser” – oftast självklart omtalade i be-
stämd form singularis som ”policyprocessen” – håller sig gärna på en ganska 
abstrakt nivå. Man utgår från funktioner i processen att formulera och för-
verkliga politik snarare än formella roller, och talar om ”mäklare” och ”ad-
vokater” i politik (policy brokers och advocats), aktiva i politiska nätverk av 
olika slag (policy subsystems, policy communities och issue networks). Men 
vad är till exempel egentligen ett politiskt ”subsystem” i en svensk kontext, 
vad gör man där, och hur kan man anta att subsystemen förhåller sig till kän-
da landmärken som departement, ministrar, myndigheter och utredningsvä-
sende? När teoriperspektiv formuleras på ett sätt som lämnar ett för stort 
glapp mellan abstrakt teori och konkret verklighet, kan det uppstå en osäker-
het om vad teorierna egentligen handlar om.1 Även när teorier formulerats 
som en välbehövlig reaktion på att ”gamla” modeller med ”traditionella” 
aktörsuppsättningar inte räcker till för att beskriva vem som i verkligheten 
har inflytande över politiken – så argumenterade jag i avsnitt 2.1 – blir dessa 
teorier intressantare i den mån de förmår förhålla de utvidgade öppnare mo-
dellerna till en mer formell beslutsstruktur.2 I avsnitt 2.2 gjordes också ett 

                          
1 De karaktärsdrag som föranledde Dennis Hales kritik från 1988 av en alltför hög abstrak-
tionsnivå i litteraturen om ”policyanalys” och ”policyprocesser” föreligger fortfarande, tjugo 
år senare (Hale, 1988). Det går förstås att invända att dessa teorier om politik är formulerade 
just för att ställa öppna frågor om vem som egentligen axlar olika roller i policyprocessen, och 
alltså egentligen har makten. Konsekvensen blir dock att den som söker teorier om hur stats-
apparaten fungerar, inte nödvändigtvis får någon vägledning om på vilket sätt en policypro-
cessteori handlar om staten.  
2 H. T. Miller & Demir (2007, s 142) menar att ”proceeding to analyze the policy process as if 
broad state institutions are irrelevant is a misuse of the concepts of network and community”, 
men menar samtidigt att användandet av den formella demokratin som norm “may be a nos-
talgic wish in the face of ever-increasing presence of extra-formal political dynamics that 
reflect the desire to say-so in public policy debate” (ibid s 145). Den rimliga lösningen torde 
vara att förhålla det ena perspektivet till det andra. Det gäller särskilt då det har upprepats i 
årtionden att den politiska regeringsmakten inte kan ses som en enhetlig aktör som formulerar 
en politiska vilja som en handlingskraftig förvaltningen sedan lojalt implementerar i en mot-
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försök till kontextualisering av idéstrukturperspektivet med denna utgångs-
punkt.3  

Men behovet av konkretion har fler aspekter. I takt med att bilden av den 
process och den aktörsuppsättning som ”skapar politik” blivit mindre fast 
och formalistisk i litteraturen, har också bilden av vad som är politik (eller 
policy) vidgats och problematiserats.4 Det har i sin tur skapat ett behov av 
tydlighet om vad som i det enskilda fallet åsyftas, när man talar om att för-
klara policyförändring.5  

En intressant fråga i sammanhanget är således vad, närmare bestämt, som 
är de här diskuterade teoriernas analysobjekt, och vad för slags förändring 
hos detta analysobjekt som perspektivet kan begripliggöra. Beroende på hur 
man väljer att precisera sina teoretiska antaganden därvidlag kan man nämli-
gen tänka sig helt olika empiriska resultat.  

I denna del II av avhandlingen följer dels en utredning av de teoretiska val 
som måste göras när analysobjektet ska urskiljas och avgränsas (detta kapi-
tel), dels en mer empiriskt orienterad prövning som syftar både till att belysa 
vikten av ett väldefinierat analysobjekt och till att ge idéer om hur teoriper-
spektivets påståenden om policyprocessers natur kan utvecklas (metodfrågor 
diskuteras i kapitel 5-6 och den svenska miljöpolitikens utveckling under-
söks i kapitel 7-10).6 Jag ämnar undersöka, teoretiskt och empiriskt, vilken 
betydelse valet av policydefinition får, och hur olika val av definitioner slår. 
Jag ämnar också argumentera för lämpliga val av analytiska avgränsningar, 
på såväl teoretiska som empiriska grunder. Som studien kommer att visa är 
detta en fråga om vägval som är avgörande såväl för vilka svar undersök-
ningar med hjälp av idéstrukturperspektivet kan ge oss, som för hur vi ska 
tolka och värdera dessa svar. 

”Policy” – ett undflyende analysobjekt 
Intressant nog anses det inte i någon av de diskuterade teorierna nödvändigt 
att ta avstamp i någon uttrycklig definition av analysobjektet ”policy”, eller 

                                                                                                                             
ståndslös omvärld. Att introducera alternativa påverkande krafter kan alltså inte längre betrak-
tas bara som en välbehövlig ögonöppnare (el. Theory as Enlightment, se avsnitt 1.2). 
3 Och jag argumenterade där för att det inte är rimligt att betrakta det som en helt öppen fråga 
vilken typ av aktörer som är indragna i processen eller hur relationen mellan olika aktörer ser 
ut. 
4 Hale (1988), Bacchi (2000), Fisher (2007b), H. T. Miller & Demir (2007). 
5 Det blir förstås extra knivigt att tillämpa en teori som vill hålla frågan om vilka som kan 
tänkas vara involverade i skapandet av policy öppen, om det dessutom också är en öppen 
fråga vad policy är. Särskilt torde det försvåra ur kumulativitetshänseende.  
6 Teorier kan kallas välgrundade spekulationer om verkligheten, se t.ex. (King et al., 1994, s 
19). Teorins användbarhet är beroende av t.ex. klarheten i de teoretiska operationaliseringar-
na, vilket är en förutsättning för goda empiriska operationaliseringar. Empiriskt välgrundad, 
hållbar, är en teori som prövats och befunnits hålla streck, dvs. använts för att ställa frågor om 
empiriska fenomen och fått bekräftelse som ”provisorisk sanning”. 



 111 

att närmare ringa in vad ”en policy” är.7 Vi kan utifrån vad de faktiskt gör – 
deras beskrivningar av policyprocesser, policyproblem, dem som tillskapar 
policy och så vidare – rekonstruera vad de avser. De direkta referenserna till 
det utflöde av policyprocessen som ska undersökas är emellertid sparsmaka-
de, eller formulerade lite i förbigående. I PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEO-
RY talas om utvecklingen av olika politiska program och frågor (issues), eller 
områden (policy areas). I den amerikanska kontexten karaktäriseras dessa 
som distinkt urskiljbara (discrete), vilket helt enkelt tycks innebära att man 
känner igen dem när man ser dem.8 I ADVOCACY COALITION FRAMEWORK 
specificeras det som ska förklaras som en hel kedja av fenomen: statsmak-
tens beslut, vilka ger upphov till institutionella regler, resursallokering och 
tillsättningar, vilket i sin tur genererar åtgärder och utfall (”policy impacts” 
respektive ”outputs”) inom ett politiskt subsystems domäner.9 I DISCOURSE 
COALITION FRAMEWORK definieras policyproduktion (”policy making”) 
som en tolkande aktivitet som resulterar i att ”ett policyproblem” definieras 
och regleras.10  

Frånvaron av en mer engagerad diskussion om analysobjektet och dess 
avgränsning gör att man får intrycket att definitionsfrågan är självklar. Så är 
dock inte fallet. En bredare litteraturgenomgång erbjuder flera ganska olika 
definitioner av ”policy”, och det är inte uppenbart vilken av dessa som de 
undersökta teorierna i idéstrukturperspektivet håller sig med. Ingen av litte-
raturens definitioner är heller i sig mer rätt än någon annan. Däremot måste 
den definition som väljs för en viss typ av undersökning vara lämplig utifrån 
just den undersökningsfrågan.11  

Också denna del av avhandlingen tar avstamp i den syn på teorier som 
formulerades inledningsvis i avsnitt 1.2. Teorier i vetenskapliga samman-
hang är påståenden, men fungerar i bästa fall också som frågor om världen. 
Utan precist ställda frågor vet vi inte vad frågan handlar om, och därmed inte 
vad vi efter en undersökning har svar på. Utan goda substantiella argument 
för varför just dessa frågor bör ställas vet vi inte heller hur (eller om) svaren 
är intressanta.12 En teori om policyförändring bör alltså vara precis och ge-
nomtänkt beträffande vad som är en policy och om vad som i sammanhanget 
                          
7 Definitioner av policy är närmast regelmässig i den litteratur som undersöker hur policy 
förhåller sig till implementering och utvärdering, se (Hill, 1997), (Hill & Hupe, 2002), 
(Pressman & Wildavsky, 1984), men inte i litteratur som handlar om hur policy formuleras 
och läggs fast.  
8 Baumgartner & Jones (1993, s 6, 22f, 59f). Det framhålls (ibid. s 23) att syftet är att närstu-
dera ”issue definition”, men avgränsningen av vad som är en fråga diskuteras trots detta inte. I 
(True, Jones, & Baumgartner, 2007, s 155) talar man även om ”policy area”.  
9 Sabatier & Weible (2007, s 202). 
10 Hajer (1995, s 21ff). 
11 Se t.ex. (Ball, 1993), som dock formulerar det tvärt om: förståelsen av policy bestämmer 
hur den ska analyseras. 
12 Ibland motiveras de frågor som ställs med att andra forskare formulerat sina frågor likadant, 
vilket ger jämförbarhet. Det är förstås en viktig synpunkt, men sådana argument om vinster i 
forskningsprocessen måste alltid vara sekundära i förhållande till de substantiella argumenten. 



 112 

är en tänkbar intressant förändring av policy – det vill säga vad som är en 
prövvärd men inte självklar konsekvens av den sorts politiska mekanismer 
och processer man är intresserad av att undersöka.  

I det här kapitlet ska därför följande frågor ställas: Vad menas med policy, 
hur avgränsas en policy, hur ska policyförändring respektive -stabilitet defi-
nieras, och hur påverkas svaren på dessa frågor av vilken slags process som 
tänks åstadkomma policyförändringen eller upprätthålla stabiliteten?  

4.1 Analys av ”policy” och ”policyförändring” ur 
idéstrukturperspektiv – förslag till preciseringar 
Vilken avgränsning vi väljer, och vilken nivå analysen läggs på – om det är 
utvecklingen av miljöpolitiken i stort eller någon mer avgränsad fråga som 
vilken slags fiskeredskap som bäst befrämjar biologisk mångfald som ska 
förklaras – har självklart stor betydelse för hur stor/avgörande/central en 
förändring måste vara för att räknas, och för vilka förändringar som räknas. 
Samma ändring av maskstorleken i fångstredskapen skulle kunna ses som en 
förändring i ett lands politik för biologisk mångfald i haven utan att det nöd-
vändigtvis är rimligt att uppmärksamma detta som en förändring i landets 
offentliga miljöpolitik. En stor förändring av den senare skulle å andra sidan 
mycket väl kunna lämna den förra helt intakt. Vad som är att räkna som en 
förändring beror förstås också på om den offentliga politiken förstås som 
statens ambitioner på ett visst område, eller policy definieras som vad staten 
gör.13 

Är det alltså rimligt att se miljöpolitiken som en policy, som förändras el-
ler är stabil, och var hittar vi i så fall denna svenska offentliga miljöpolitik? 
Eller bör analysen snarare följa utvecklingen av någon enskild sakfråga? Det 
behövs dessutom ytterligare klargöranden beträffande vad för slags föränd-
ring ska vi leta efter när vi väl har bestämt vilka frågor som ska följas.  

Valet är viktigt. För den som vill pröva någon av idéstrukturperspektivets 
föreslagna förklaringsfaktorer, till exempel effekter av kriser på policypro-
duktionen, är det förstås helt avgörande att ha en klar idé om vad för slags 
förändringar, var, som ska betraktas som belägg för att kris leder till föränd-
ring. Frågan om definition och avgränsning av analysobjektet måste diskute-
ras både i relation till vad för slags policy och policyutveckling teorierna 
aspirerar på att förklara, men också i relation till vad det är rimligt att teori-
perspektivet kan förklara. Det innebär att analysobjektet bör preciseras i 

                          
13 ”Policy” kan syfta på det ena eller det andra, eller både och, se vidare nedan. Jfr Bo Bengts-
sons utredning av hur karaktäriseringar av bostadspolitiken följer av vilken nivå analysen 
läggs på, både beträffande vilken statlig verksamhet som inkluderas i analysen, och i vilket 
led av politikens utformning som analysen görs, se (Bengtsson, 2001, s 66-71). 
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relation till det slags processer som idéstrukturperspektivet vill undersöka 
utflödet av. 

Om utvecklingen av en ”X-policy” eller ”den offentliga politiken beträf-
fande X” ska förklaras, måste vi alltså ha en klar idé både om hur X ska av-
gränsas och vad offentlig politik/policy är. Jag börjar med de minst kompli-
cerade aspekterna av det senare. 

Vad är policy? 
Vad är egentligen ”policy”, eller ”offentlig politik”, i detta sammanhang?14 
Man kan ganska enkelt avfärda ett par vanliga definitioner som svårtillämp-
liga. Det finns de som i begreppet policy velat inkorporera handling samt 
icke-handling och vilja, vilket tycks inkludera varje del av den stora organi-
sation som kallas staten, från den politiska hierarkins valda toppar och ner 
till minsta gräsrotsbyråkrat.15 Policy definieras då som en process, där viljor 
blir till handling. Några tänker sig en stegvis, ganska rationell process ”upp-
ifrån och ner”, medan andra ser en mer anarkistisk öppen strid om makten, 
där fler aktörer än de statliga ingår. Ur ingetdera perspektivet görs skillnad 
mellan ”policy” å ena sidan och å andra sidan en ”policyprocess” där policy 
tillskapas.16 Sådana definitioner ter sig alldeles för vittomfattande när policy-
utveckling ska förklaras utifrån en prövning av en specifik mekanism.17  

Statsmaktens topp eller botten? Vilja eller handling? 
Ofta analyseras policy istället som politisk vilja formulerad i den politiska 
hierarkins topp eller som politisk handling så som den utformas av statens 
implementerande basorganisation.18 Här finns ett analytiskt val att göra: Med 
ett ”nedifrån-och-upp-perspektiv”, eller en helt fragmenterad bild av stat och 
politik, är ”den offentliga politiken” liktydigt med den tolkning beslut får i 
det led där de tillämpas i samhället. ”Policy är alltid lokal”, säger man ibland 
för att understryka att innebörden av politiken inte står klar förrän den fak-
tiskt ges innehåll av gräsrotsbyråkrater. Den lokala politikens relation till 

                          
14 I den engelskspråkiga litteraturen talas om ”public policy” för att beteckna offentlig politik. 
15 Det går att urskiljer nio olika betydelser av ”policy”, från identifikation av allmänna mål till 
faktiska utfall, och det finns dem som velat täcka alla dessa steg genom att definiera policy 
som en sådan stegvis process, (Hogwood & Gunn, 1984, s 19). 
16 Hill (2007, s 19f). En klassisk definition där policy omfattar både statens beslut (vilja) och 
handling finns hos Easton, se (Hill, 2007, s 14f). För ett governance-perspektiv se t.ex. (Hill, 
1997, s 7f), för en översikt se (Rui, 2007), se även (Hale, 1988, s 436f). 
17 Att tala om policy på detta sätt uttrycker kanske också snarare ett ställningstagande om vad 
för slags perspektiv det är lämpligt att anlägga på offentlig politik. 
18 Yanov (2003, s 229f), jfr (Rui, 2007, s 245-251) och (Hill, 1997, s 8) samt (Hill, 2007, s 
19f). Detta kan givetvis nyanseras: policy kan också tänkas urskiljas i gräsrotsbyråkraters 
tolkningar av sin uppgift, snarare än i utförandet. Men det vanliga är då att det ändå är under-
förstått att vad de vill med sin verksamhet förklarar vad de gör, och att det är detta samband 
som gör tolkningarna intressanta. 
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centrala myndigheter och politiker är då allt annat än självklar, liksom för 
den delen relationen mellan politikens utformning i olika lokala kontexter.19  

Detta äger nog rent faktiskt sin riktighet. Men för den som på normativa 
grunder vill ge en särställning till den representativa demokratins produktion 
av beslut avsedda att forma samhället, är denna uttalade avsikt eller vilja att 
påverka i sig intressant. Frågan om genomslag och tillämpning (eller om det 
som sker i statsmaktens interaktion med omvärlden överhuvudtaget har att 
göra med någon centralt formulerad viljeyttring) är inte mindre intressant, 
men en annan. Med ett sådant normativt grundat uppifrån-och-ner-perspektiv 
blir det rimligt att hålla fast vid bruket att kalla statsmaktens legitima politis-
ka viljeyttringar – både formulering av mål och val av medel – för ”policy”.20  

Formella beslut och andra bindande avsiktsförklaringar 
Beroende på typ av politiskt system, om ett land styrs av en parlamentariskt 
kontrollerad regeringsmakt eller om folkförsamlingen delar makten med en 
folkvald president, kan den politiska makten att göra åtaganden i statens 
namn vara samlad eller delad, vilket innebär att olika slags beslut och åta-
ganden kommer ifråga. Det behöver för den skull inte bara vara formella 
beslut som räknas. I litteraturen talas till exempel om ”handlingsplaner” 
(course of action), som ”antas” (is adopted), eller till och med om ”uttryckt 
inställning”.21 Det betyder inte att varje utspel, till exempel från ministrar, är 
relevant. Det måste vara viljeyttringar som det är rimligt att betrakta som 
bindande – politiskt om än ej juridiskt – å statsmaktens vägnar. Det är alltså 
viljeyttringar som får sin legitimitet genom ett formellt beslut eller genom att 
man offentligen i statens namn binder sig för en handlingsplan. Vi kan tala 
om en avsiktsförklaring för att markera att den uttryckta viljan ska kunna 
kopplas till ett politiskt åtagande. 

Det betyder att vid sidan av konstitutionellt förankrade formella beslut får 
det som kan kallas det levande statsskicket i olika länder betydelse.22 Särdrag 
                          
19 Ett perspektiv som tidigare ofta gavs etiketten ”bottom-up”, numera oftare ”governance”, 
(Hill, 2007, s 19f). Jfr Rui (2007, s 249ff), som talar om ett konfliktperspektiv på policy, där 
vad staten gör är resultatet av olika samhällsintressens – inklusive olika företrädare för staten 
– ständigt pågående och sällan konstitutionellt ordnade maktkamp. 
20 Jfr (Hill, 2007, s 28f), (Pressman & Wildavsky, 1984, s xxi-xxii), (Hill & Hupe, 2002, s 4). 
En sådan begränsning innehåller inget ställningstagande om vem som har den egentliga mak-
ten över formulering och beslut, eller om olika led i genomförandeprocessen påverkar policy 
genom s k ”feedback-loopar”. Jfr (Rui, 2007, s 245ff), som i motsats till ett ”konfliktperspek-
tiv” talar om ett ”rationalistiskt perspektiv” på policy, vilket inbegriper policybegrepp som 
definieras med utgångspunkt i ett konstitutionellt synsätt på politiskt beslutsfattande.  
21 Hill (1997, s 7f), Hill (2007, s 14f). Ibland tycks det dock vara bara av vissa slags styrmedel 
uppbackade beslut som räknas: Lowi och Ginsburg talar om “an officially expressed intention 
backed by a sanction, which can be a reward or a punishment”, citerat i (Fisher, 2003, s 2). 
22 Dvs. en historiskt framvuxen politisk praktik (Hill, 2007, s 195, 197). Hill kallar fenomenet 
”oskriven författning”, och ”dolt ledningsnät”, och påtalar att det kan vara mycket olika i 
olika länder vilken roll formella beslut har i formandet av policy. Detsamma torde gälla be-
träffande vilka slags informella kollektiva beslut och viljeyttringar som ska räknas som poli-
tiskt förpliktigande enligt rådande praxis. 
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i formalia och praxis på olika politiska nivåer inom ett land kan också behö-
va beaktas, om man tänker sig att policyproduktionen på delstats- eller 
kommunal nivå ska undersökas. I det svenska nationella systemet, som här 
ska studeras, är det rimligt att betrakta propositioner, även i de delar som inte 
föreläggs riksdagen för beslut, skrivelser samt regeringsförklaringar som 
relevanta policydokument. Till det som sägs i formella beslut kan man alltså 
lägga i riksdagsmajoritet och regering kollektivt förankrade ståndpunkter, 
som formulerats på av politisk hävd centrala arenor. Mer generellt kan man 
säga att explikationer av olika beslut därmed också blir viktiga.23 För enkel-
hetens skull talar jag ändå om ”beslut” nedan, men ”policy” ska alltså här 
förstås som politiska åtaganden som statsmaktens nationella politiska led-
ning formellt har gjort, eller på annat sätt offentligen bundit sig för. 

Många teorier om policyprocesser handlar om produktionen av policy i 
denna mening. Det är också det perspektiv som redan anlagts i denna av-
handling, och som förefaller ligga i linje med de tre teorier jag studerat.24 Det 
krävs heller ingen längre utredning för att tydliggöra att policy förstått på 
detta vis är intressant utifrån tanken att instängande idéer styr policyproduk-
tionen, även om det inte är den enda förståelsen av policy som skulle kunna 
vara aktuell i sammanhanget.25 Jag avser alltså inte att avvika från eller pröva 
alternativ till detta synsätt. (Jag återkommer till frågan om vilken slags cen-
trala beslut och viljeyttringar som bör räknas, och hur). Man bör dock vara 
medveten om att definitionen av policy utanför detta teoriperspektiv är långt 
ifrån självklar, och att ett annat val av definition skulle kunna leda till helt 
andra undersökningsresultat beträffande policystabilitet och förändring. 

                          
23 Det sker också formellt, i det juridiska systemet, där propositioner i sin helhet, liksom 
utredningar kan användas som vägledande förarbeten, när lagstiftning ska tolkas, trots att alla 
delar av en proposition inte nödvändigtvis är föremål för riksdagsbeslut. 
24 Hajer talar om ”policy making” som en tolkande aktivitet där olika påståenden (claims) 
bedöms, jämförs, kombineras och slutligen resulterar i en definition av ett policyproblem och 
en reglering av detta problem. Även om ”reglering av problem” i princip kan tänkas syfta 
också på effekten av en beslutad institutionell ordning, motsägs det av beskrivningen i övrigt 
av ”policy making” som en intellektuell, tolkande, övning. Denna verksamhet placeras också i 
statsmaktens politiska ledning genom att ”policy makers” definieras som ansvariga politiker 
och deras seniora rådgivare, (Hajer, 1995, s 21ff). Utifrån studiernas upplägg kan man dra 
slutsatsen att det handlar om nationell politik. I PET talas t.ex. om ”major political decisions”, 
även om man också menar att det kan vara rimligt att betrakta vad myndighetsföreträdare 
faktiskt gör som en indikator på förändring av policy, (Baumgartner & Jones, 1993, s 5, 54). 
ACF ligger kanske närmast en inklusiv processdefinition av ”policy”, men har som en följd av 
detta också en mer fragmenterad bild av staten, där politik snarare är resultatet av många olika 
beslut i olika fora, än utflödet av en politisk lednings verksamhet. Icke desto mindre är beslut 
som fattas av ”governmental authorities” centrala i teorins modell över det som ska förklaras, 
vilket dock dessutom innefattar beslutens styrning av institutionella regler, resursallokering 
och tillsättningar, vilket i sin tur styr ”policy outputs” respektive ”policy outcomes”, (Sabatier 
& Weible, 2007, s 201ff). Det är också i ACF som det är mest oklart på vilken nivå i stats-
maktens hierarkier som ”governmental authorities” befinner sig.  
25 Det mest uppenbara alternativet vore att undersöka tolkningar av statsmaktens uppdrag i 
tillämparledet, och då skulle urvalet utgå från verksamma tolkningar, snarare än formellt och 
enligt den representativa demokratins politiska praxis legitima, viljeyttringar.  
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Vad är en policy? 
Det räcker dock inte att bestämma sig för vad policy är för att avgränsa ana-
lysobjektet, vi behöver också en idé om vad en policy – den ”X-policy” vars 
utveckling ska förklaras – är.26 I litteraturen framstår policy som något mer 
komplext än ett enskilt beslut: snarare som flera sammanlänkade (a web of) 
beslut, vilket implicerar både ett sammanhang av olika beslut vid en viss 
tidpunkt och en utsträckning över tid.27 Hur ett sådant sammanhang närmare 
ska avgränsas kan tyckas handla om vilken fråga vi vill veta något om, och 
vad som är ett lagom stort undersökningsobjekt.28 Men i den mån ärendet är 
att pröva ett teoretiskt perspektiv borde diskussionen också föras utifrån vad 
de här diskuterade teorierna försöker säga något om. Här ges emellertid bara 
implicit vägledning.29 I brist på otvetydiga besked måste en diskussion föras 
om vad det är rimligt att vi kan använda teoriperspektivet för att säga något 
om.  

Substantiell eller processtyrd avgränsning? 
Två möjliga förslag ska här diskuteras: vad som kan kallas en substantiell 
respektive en processtyrd avgränsning av analysobjektet ”en policy”. Den 
substantiella avgränsningen utgår från att det går att urskilja  

”en uppsättning beslut som hänger ihop med varandra […] beträffande valet 
av målsättning och medlen att uppnå dem i en bestämd situation.”30  

Vad det innebär att besluten hänger ihop är inte självklart men torde innebä-
ra dels att besluten delar utgångspunkter och principer med varandra, dels att 
om ett av besluten ändras i dessa avseenden så ändras också de andra beslu-
ten: beslutens innehåll utvecklas tillsammans.  

Från teoriperspektivets horisont ter sig emellertid en annan avgränsning 
lika rimlig: den processtyrda definitionen. Den tar, som beteckningen redo-
visar, istället sin utgångspunkt i att en policy är liktydigt med utflödet av en 
specifik process, som ur teoretisk synvinkel är intressant.  

De här beskrivna teorierna vill förklara den offentliga politikens stabilitet 
och förändring utifrån en idé om hur produktionen av offentlig politik går 
till. Det är beskrivningen av policyprocessen och de stabiliserande mekanis-
mer som formar den som utgör teoriperspektivets särpräglande kärna. Vi bör 
                          
26 Eller för all del flera ”policies” som utvecklas gemensamt och i takt med varandra, benäm-
ningen är egentligen inte det viktiga. Den teoretiska poängen är att analysobjektet, vars karak-
tär och utveckling ska undersökas som en helhet, måste definieras och avgränsas. 
27 Hill (1997, s 7). 
28 Flera författare understryker att vad som är en policy ligger i betraktarens öga, se (Hill & 
Hupe, 2002 s 4f), hänvisning till (Heclo 1972, s 83) och (Hogwood & Gunn 1984, 19ff), 
vilket ger en skenbar frihet för forskaren att bestämma själv. 
29 Vad de i sak studerar framgår, men inte om valet av studieobjekt är ett teoretiskt motiverat 
val, som utesluter andra slags definitioner av policy. 
30 Jenkins (1978 s 15). 
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i så fall avgränsa det policyutfall som ska förklaras, det vill säga det politi-
kens innehåll som kan karaktäriseras som stabilt eller förändrat, utifrån tan-
ken att vi ska fånga in effekten av den sorts policyprocess som teoriperspek-
tivet pekar ut som intressant. 

En processtudie innebär med Edella Schlagers ord att undersöka 

ett sammanhang av handlingar, händelser och beslut som kan resultera i auk-
toritativa beslut […] I undersökandet av sådana sammanhang riktas upp-
märksamheten mot strukturer, och mot den kontext och de begränsningar 
som formar processen.31 

Min tolkning i kapitel 2 var att samtalet är nyckeln till att ringa in ett sådant 
sammanhang i det aktuella teoriperspektivet. Samtalet är den sociala process 
där ”handlingar, händelser och beslut” – i hög grad kommunikativa sådana – 
formar idéinnehållet i det Schlager benämner ”auktoritativa beslut”. Policy-
produktionen kan alltså målas upp som ett samtal – eller närmare bestämt 
flera kopplade samtal (se kapitel 2) – där lärande, meningsskapande respek-
tive kollektiv uppmärksamhet är grundläggande mekanismer för stabilitet 
och förändring av offentlig politik. Om vi i linje med Schlagers uppmaning 
ovan ska försöka urskilja den ”struktur, den kontext och de begränsningar” 
där samtal formar den offentliga politiken är det rimligt att försöka urskilja 
frågekomplex som faktiskt kopplas ihop organisatoriskt, och som i den poli-
tiska praktiken behandlas tillsammans, som sammanhängande, samma sorts 
frågor. Vi bör också röra oss på den nivå där de sociala mekanismer verkar – 
det gemensamma lärandet, meningsskapandet eller styrningen av uppmärk-
samheten – som sammankopplar och särkopplar policyfrågor, och som defi-
nierar och omdefinierar politikens uppgift.32  

Policy som spår av processer 
Det är en empirisk fråga precis vilka dessa organisatoriska sammanhang är. 
Men man kan på förhand formulera hypoteser med utgångspunkt i vad vi 
faktiskt redan vet om hur policyproduktionen är organiserad. En del av den 
kunskapen gäller generella villkor för politisk styrning av moderna demokra-
tiska stater med många uppgifter. Vi vet för det första att en hel del för poli-
cyutfallet betydelsefulla diskussioner måste föras på en ganska generell nivå, 
när principer och utgångspunkter för hur olika sakfrågor ska behandlas läggs 
fast. I den representativa demokratins fora för sådana samtal är man nämli-
gen av olika skäl (som i korthet kan sammanfattas som en strukturellt ofrån-

                          
31 Schlager (1999, s 233), min översättning. 
32 Jfr (Hill & Hupe, 2002, s 5), där de beskriver ”specific policies as particular responses to 
specific problems in society”. Med andra ord handlar frågan om vad som är en policy om vad 
som betraktas som ett (slags) politiskt problem.  
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komlig brist på tid och specialiserad sakexpertis) helt enkelt tvungen att be-
handla policyfrågor generellt och ihopklumpade på olika sätt. 33 

En hel del frågor som inte principiellt och politiskt betraktas som tillräck-
ligt intressanta lyfts aldrig ens upp till dessa fora, trots att de i princip betrak-
tas som avhängiga den diskussion som där förs. Det betyder att om vi intres-
serar oss för utvecklingen av en snävt avgränsad policyfråga, till exempel 
tillåten kvicksilverhalt i fisk, är det alltså fara värt att denna specifika fråga 
utvecklas i utkanten av det system som utgör policyprocessens egentliga 
beslutsmaskineri, och att analysen därför inte kommer att inkludera för de-
mokratin (och för teoriperspektivet) viktiga samtalsstrukturer. Även om frå-
gan är ”större”, som till exempel utbyggnaden av vattenkraft eller luftvård, 
så riskerar det att gå oss förbi hur (om än inte att) behandlingen av en en-
skild sakfråga styrs av en mer generell problemsyn, och en mer generell 
diskussion. Om det är policyprocessers natur snarare än sakfrågans natur 
som intresserar, är ett bredare perspektiv i princip att föredra. Dessutom kan 
tolkningsramars betydelse för produktionen av offentlig politik i hög grad 
antas handla just om hur olika konkreta sakfrågor kopplas samman och isär. 
För att få syn på detta slags effekter krävs ett bredare analysperspektiv, vil-
ket samtidigt tvingar upp betraktaren till fågel- snarare än grodperspektiv. 

Teoretiskt sett borde då helst policyproduktionen i sin helhet betraktas. 
Av praktiska skäl finns en gräns för hur högt vi kan lyfta blicken. Dessbättre 
vet vi, för det andra, också att stora moderna stater knappast är organiserade 
för ett sådant helhetsgrepp. Även om alla politiska frågor förstås i någon 
mening i princip ställs mot varandra eller kan kopplas ihop – kultur mot 
sjukvård, energiförsörjning och arbetsmarknadseffekter – är systemet inte 
organiserat så att det är rimligt att förvänta sig ideologiska instängningsef-
fekter, upprätthållna av stabila samtalsstrukturer, på denna nivå. Det är istäl-
let på en nivå under detta totala helhetsgrepp som mer reguljära ”paket” av 
frågor regelmässigt diskuteras och utvecklas tillsammans, och som systemets 
resurser organiseras för att hantera.34  

Jag menar alltså att för att kunna undersöka policyprocessens karaktär, 
och säga något om stabilitet och förändring orsakad av begränsande idéer 
som reproduceras genom lärande, gemensamt meningsskapande eller kollek-
tiv uppmärksamhet, bör vi avgränsa den politik vi studerar så att vi fångar 
spåret av en organiserad reguljär samtalsprocess som förevarit i det offentli-
ga demokratiska systemet. Vilken typ av avgränsning som då blir aktuell bör 
bestämmas av hur frågeområden konstrueras organisatoriskt i den typ av 
system som ska studeras.  

                          
33 Rothstein (1991). 
34 Detta ”samtal” kan ta sig mycket olika uttryck. I ett maktdelningssystem där offentlig poli-
tik skapas som ett utflöde av en uppsättning olika men jämbördiga aktörers aktiviteter, får 
man resonera kring vilka ”inlägg” var och en av dessa regelmässigt förhåller sig till innan de 
formulerar en ståndpunkt, snarare än att förvänta sig att hitta ett organisatoriskt definierat 
sammanhang där samtliga policyskapande aktörer reflekterar tillsammans.  
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På en nivå under en helhetssyn på statens åtaganden går det rimligen i de 
flesta politiska system att urskilja grupper av frågor som, trots betydande 
olikheter, ändå ganska reguljärt faktiskt diskuterats i ett sammanhang, som 
samma slags frågor. I ett svenskt sammanhang är ”miljöpolitik” så som det i 
den politiska praktiken görs till ett sammanhängande politikområde ett så-
dant spår.35 Valet kan alltså motiveras utifrån teoriperspektivets fokus på 
instängande idéer, och instängningseffektens förmodade koppling till fasta 
samtalsfora.  

Substantiell och processtyrd avgränsning av policy? 
Det verkar alltså på förhand rimligt att inledningsvis och tentativt avgränsa 
analysobjektet till ett ganska brett sammansatt paket av olika sakfrågor som 
speglar hur det politiska systemet organisatoriskt grovsorterar politiska frå-
gor.  

Frågan om vad som är ett rimligt analysobjekt enligt idéstrukturperspekti-
vet kan dock därmed inte sägas vara löst. Jag menar att det fortfarande kan 
vara problematiskt att ta för givet vad ”en policy” är. I själva verket reser 
teoriperspektivet både substantiella och processberoende förväntningar på 
sammanhängande ”nät” av politiska utfästelser. Det förutsätts att samman-
hängande substans speglar en sammanhängande process. Utifrån teoriper-
spektivet verkar det rimligt att söka efter en av gemensamma utgångspunkter 
och principer sammanhållen offentlig politik, vars stabilitet och utveckling 
går så pass ”i takt” att den kan undersökas och förklaras som en helhet: en 
substantiell definition av en policy. Vi kan vidare utifrån teorin anta att be-
nägenheten att ”prata fast sig” i en viss policy är knuten till organiseringen 
av statsmaktens intellektuella arbete: en process.36 Men vi vet varken att det 
är så, eller, om det är så, vilken slags organisatoriska strukturer som är vikti-
gast för en sådan stabiliserande effekt. Istället för en teoretisk konklusion om 
hur teoriperspektivets analysobjekt ska operationaliseras har analysen snara-
re väckt nya frågor om det slags analysobjekt som förutsätts i teorierna finns, 
och var. Svaret kräver empirisk analys.  

Analysnivån i en sådan undersökning bör läggas på en nivå som gör det 
möjligt att ställa kritiska frågor om teoriperspektivets konstruktion av sitt 
analysobjekt. Tanken är att kunna ställa frågor om huruvida det finns organi-
satoriska sammanhang inom det större, där substantiellt sett olikartade poli-
cyinnehåll formuleras, och där förändring sker på olika sätt. Man kan till 
exempel tänka sig att den reguljära departementsorganisationen spelar en 
avgörande roll i hur politiken formuleras. Men det är också möjligt att det är 

                          
35 Under senare tid, i det svenska systemet. Därmed inte sagt att det är ett lämpligt sätt att 
avgränsa ”en offentlig politik” i något annat system, vid någon annan tidpunkt.  
36 Jfr Fairclough (1992, s 4) som i sitt program för analys av text förespråkar att texten sätts i 
relation dels till diskursiv praktik (vilken slags samtal som texten är ett resultat av) och dels 
social praktik (vilka slags sociala sammanhang den diskursiva praktiken och därmed själva 
texten är en del av). 
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den mer intellektuella indelningen i frågeområden, där olika organisationer 
kan samlas kring ett visst problem, som betyder mest.37 Att undersöka miljö-
politikens i vid mening utveckling innebär alltså att nätet kastas tillräckligt 
vitt för att fånga in olikheter i denna utveckling. Det ger möjligheter att stäl-
la frågor om avgränsningens rimlighet som ett snävare perspektiv inte ger.  

Men det finns fler definitionsfrågor att diskutera inför en sådan undersök-
ning. Ansatsen att jämföra utflödet av olika processer med varandra för att 
undersöka om vi substantiellt kan urskilja en eller flera ”uppsättningar beslut 
som hänger ihop med varandra beträffande valet av målsättning och medlen 
att uppnå dem i en bestämd situation” (det vill säga substansdefinitionen av 
en policy ovan, s 116 ) innebär att vi måste bestämma vad som menas med 
att substantiellt hänga ihop. Det bör betyda att en policy består av olika del-
beslut som i viktiga delar är lika, och som alltså också är olika andra beslut 
som inte hör till den sammanhängande policyn. Innebörden av det måste 
utredas. Det sammanhänger tätt med frågan om vad som ska betraktas som 
lika och olika över tid i en policy: förändring. 

Vad är policyförändring? 
Frågan om analysobjektets natur, det vill säga definitionen av ”policy”, 
sammanhänger alltså också med frågan om vilken slags variation som kan 
undersökas hos densamma. Jag har ovan redan talat om policy som den re-
presentativa demokratins legitima avsiktsförklaringar, och diskuterat hur 
man kan tänka sig att en sammanhängande policy tillskapas. Men vad är det 
i dessa viljeyttringar som är det väsentliga? Vad är det följaktligen som ska 
ha förändras eller vara annorlunda, för att vi ska tala om en avgörande för-
ändring eller olikhet? 

Litteraturen erbjuder flera olika policytypologier för att kategorisera olika 
slags policy, några utifrån vilken avsikten med politiken är. Lowi skiljer till 
exempel mellan fördelningspolicy, omfördelningspolicy, regleringspolicy 
och systempolicy, medan Wilson tar fasta på om kostnader och förmåner är 
spridda eller koncentrerade.38 Problemet är att, även om inget hindrar att det 
sker förändringar i hur en politisk uppgift uppfattas, så är typologierna av-
sedda att fånga in skillnader i olika politikområdens grundförutsättningar. De 
är alltså potentiellt för grovmaskiga för att fånga in alla förändringar av hur 
en typ av politisk fråga behandlas. Ett annat sätt att karaktärisera en policy är 
att utgå från vilken sorts styrmedel som används. Här finns olika mer eller 
mindre finfördelande kategoriseringar: olika kombinationer av stat-marknad-

                          
37 Detta är inte detsamma som att ställa ACF:s tanke att problembaserade koalitioner påverkar 
policy, mot en traditionell organisatorisk tanke. I ACF är det självklart vad en policy är utan 
att företrädarna presterar en beskrivning av policy som utflödet av en konkret process.  
38 Hill (2007, s 144f). 
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civilt samhälle, eller olika kombinationer av information, regleringar, eko-
nomiska styrmedel och organisering.39 

Bortsett från att sådana kategoriseringar av instrumentsammansättningar 
bara kan hjälpa oss att urskilja policyförändring över tid, och inte löser pro-
blemet vad som är en policy, så kan det ses som en avgörande invändning i 
detta sammanhang att policyinstrument i princip, och inte sällan i praktiken, 
är utbytbara.40 I ett teoriperspektiv som handlar om idéers betydelse för poli-
cyproduktionen är det problematiskt om det är svårt att avgöra om införandet 
av ekonomiska styrmedel bryter mot ett tidigare uttalat ideologiskt motstånd 
mot sådana styrmedel eller om det handlar om ett i sammanhanget oladdat 
val.41 

Förändrad policyteori 
Ovan antogs att policy innefattar både beslutade mål och anvisade medel. 
Men man kan invända att mål ofta är vaga, och nyss sades att styrmedel kan 
användas på olika sätt. Då räcker det inte att säga att policy är fastslagna mål 
och medel, och att förändring innebär nya mål eller en förändrad uppsättning 
styrmedel. Jeffery Pressman och Aaron Wildavsky menar att man också 
måste se policy som en idé om relationen mellan mål och medel.  

Policy implicerar teorier. Oavsett om det är uttalat eller ej, utgår varje policy 
från en kedja av initiala förutsättningar och förutspådda konsekvenser. Om X, 
så Y.42 

De talar alltså om policy som teorier, som de idéer vilka binder samman 
olika mål och medel till en helhet. I linje med detta ligger att en policy också 
implicerar en idé om ett bakomliggande problem, som föranleder analysen 
och åtgärderna.43 En policyförändring har då inträffat när det finns en ny 
problemsyn, eller en ny idé om hur möjliga insatser och konsekvenser häng-
er ihop. Att det också kan påverka såväl val av styrmedel som uppsatta mål 
är med ett sådant synsätt inte oväsentligt, men sekundärt. 

Valet att betrakta policy som teori uttrycker en föreställning om vad som 
är intressant och viktigt i en policy.44 En sådan definition ligger i linje med 

                          
39 Hill (2007, s 146ff). 
40 Hill (2007, s 147). 
41 Styrmedelsförändringar, t.ex. övergång till ekonomiska styrmedel istället för administrativa 
kan också vara ett uttryck för helt andra politiska processer och trender än de sakpolitiska. 
Därför kan det vara intressant ur sakpolitisk synvinkel, om ekonomiska styrmedel tränger 
undan andra typer av styrmedel, men det är också möjligt att sådana trender faktiskt inte är 
avgörande för det enskilda politikområdets utveckling, och inte heller får genomslag där på 
grund av att de som har inflytande över politiken tycker att det är viktigt. 
42 Pressman & Wildavsky (1984, s xxiii), min översättning. Se också (ibid., s 168f). 
43 Hill & Hupe (2002, s 5). 
44 Man kan invända att ett kommunikativt, tolkande perspektiv på politiken har en överdriven 
förväntan på politikens rationalitet och sammanhang, (Hill, 2007, s 17). Definitionen av poli-
cy som teori är dock inte nödvändigtvis bara betingad av en iakttagelse om hur policy faktiskt 
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det här diskuterade teoriperspektivet. Idéstrukturperspektivets tanke att poli-
tiken styrs av tolkningsramar, som potentiellt är instängande, lägger dock 
ännu större vikt vid den sammanhängande begripliggörande berättelsen.45  

För teori kan vara dålig och osammanhängande. Men det finns gränser för 
hur inkonsekvent och osammanhängande en berättelse kan vara, och fortfa-
rande kallas berättelse. Idéstrukturperspektivet antar att policy speglar (och 
upprätthåller) en tanke- och handlingslogik, som inte bara finns i policydo-
kument utan även bärs upp av, och formar, centrala aktörer på politikområ-
det i tal och handling – och kanske i tanke. För att vi ska tro på detta krävs 
att den teori som kan utläsas i en policy binder samman politikens olika delar 
till ett meningsfullt sammanhang. Det betyder i så fall att en tolkningsram i 
idéstrukturperspektivets mening inte kan vara liktydigt med vad som än kan 
utläsas i policyn, sammanhängande eller ej.46 Om man som Pressman och 
Wildavsky definierar policy som en fastslagen teori om hur politik på ett 
visst område bör bedrivas, kan vi säga att idéstrukturperspektivet dessutom 
antar att denna teori speglar en tydlig sammanhängande berättelse. Så be-
skriver också Hajer policyförändring i sina studier av nederländsk och brit-
tisk miljöpolitisk förändring.47 

Den senare tankegången kan prövas. I den här undersökningen antas alltså 
på förhand policy vara en teori som kopplar problem till mål och lämplig 
politisk intervention. Det är dock en ur idéstrukturperspektivet härledd empi-
risk fråga hur mycket berättelse, eller begripliggörande tolkningsram, det går 
att hitta i denna policyteori. Det är också en empirisk fråga om dessa tolk-
ningsramar förändras på ett sätt som verkar logiskt utifrån teoriperspektivets 
antaganden.  

Är det då alls en rimlig förväntning att dessa tolkningsramar kommer till 
uttryck i själva den policy som ska analyseras? Jag menar att eftersom poli-
cyproduktionen också är ett slags samtal, där deltagande aktörers idéer (mer 
eller mindre ”låsta”) förväntas styra innehållet, så bör vi se de styrande idé-
strukturerna också i den beslutade politiken, åtminstone i ett politiskt system 
som flitigt argumenterar för sina åtgärder, och förväntar sig att dessa argu-

                                                                                                                             
ser ut. Definitionen är rimlig också ur den normativa synvinkeln att praktisk politik bör utgå 
från en teori om relationen problem-mål-medel, och utifrån ett antagande att en fastslagen 
politik faktiskt används som en sådan sambandskarta, oavsett hur dåligt ritad. 
45 Jfr (Fisher, 2003, s 43) och (Bacchi, 2004, s 131, 141f). Den sistnämnda talar om policy-as-
discourse, och framhåller att analys av politikens problembilder och lösningsförslag tydliggör 
vad som står på spel i policyprocesser. Däremot tycks diskursen policy-as-discource, som 
namnet också annonserar, i hög grad präglas av en ambition att se bortom de idéer som fak-
tiskt diskuteras i politiken, för att se vilka idéer som egentligen präglar politiken och vad som 
egentligen pågår ”bakom” det som synes vara, (Bacchi, 2000 s 48f). Jfr också kapitel 2.1 (om 
byggstenar och tankestrukturer kontra faktiska berättelser). Med ett sådant perspektiv är det 
rimligt att analysera policy som diskurs, men kanske inte att definiera policy som diskurs.  
46 Möjligen kan man tänka sig att svårigheter att innehållsligt rekonstruera sammanhang med 
hjälp av logik kan kompenseras av ett empiriskt konstaterbart sammanhang, där en grupp 
policypåståenden alltid förändras tillsammans. 
47 Hajer (1995). 
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ment ska fungera som tolkningshjälp vid implementeringen av politiken. 
Tolkningsramarnas utbredning är inte självklar, men policyutfallet mätt i 
förestavade åtgärder och medelstilldelning bör konsekvent bäddas in i det 
slags tolkningsramar som antas förklara stabiliteten eller förändringen.48 

Samband mellan policyteori, teorins tillämpningsområde och styrmedelsval 
En politisk tolkningsram, som präglar en viss policy, bör också prägla me-
delstilldelning och den typ av åtgärder som politiken föreskriver. Det senare 
är, om perspektivet är riktigt, att betrakta som indikatorer på det förra. Så 
verkar också Jones och Baumgartner resonera i PUNCTUATED EQUILIBRIUM 
THEORY.49 Vore det inte så skulle idéerna betydelse kunna tolkas på ett helt 
annat vis: som rökridåer och ”tom” symbolpolitik, snarare än som potenta 
strukturer som faktiskt styr vad som betraktas som – eller hävdas vara – möj-
ligt och eftersträvansvärt.50 

Vilken sorts problemsyn och styrsystem som förespråkas är förstås inte 
frikopplat från de anspråk som ställs på var en miljöpolitisk problemsyn och 
ett vidhängande miljöpolitiskt styrsystem är relevant. Med institutionell ter-
minologi handlar det om vilken räckvidd en uppsättning policyprinciper har, 
eller vilken domän den gör anspråk på (scope). Även om sådan utvidgning 
på senare år kallats sektorsintegrering, och varit en del av den ekologiska 
moderniseringstankens program finns en risk att göra kopplingen på termni-
vå mellan utvidgningsambitioner och en specifik tolkningsram. I undersök-
ningen av den offentliga miljöpolitiken kommer därför frågan om vilka prin-
ciper som är tillämpliga att skiljas från frågan om var de ska tillämpas: poli-
tikens domän. 51 

                          
48 Att driva hem en förklaring med hjälp av idéstrukturperspektivet handlar då inte om att 
undersöka om en förändrad eller oförändrad medelstilldelning sammanhänger med ändrade 
idéer om medelstilldelning, utan om att undersöka om de idéer som präglar den offentliga 
politiken styrs av antingen tröga förvaltningsidéer, föränderliga medieidéer (d v s idéer på 
någon annan tydligt urskiljbar arena, jfr kap 2, eller något annat. Knut Dahl Jacobsen talar om 
premisströmmar, vilket tydliggör vad för slags hypoteser som kan vara intressanta att formu-
lera, (Jacobsen, 1965), se (Lundqvist, 1971, s 15). 
49 Se t.ex. (Jones et al., 2003) och (Baumgartner et al., 2006). 
50 Det finns ytterligare skäl att analysera tolkningsramar och ”skarpa förslag” som två aspek-
ter av samma sak: För att fastslå vad som är en stor eller liten förändring kan det vara av 
nöden att börja i tolkningsramen. Utanför den givna tolkningsramen kan det till och med vara 
svårt att avgöra vad som är en stor eller liten förändring. Åtminstone kan det vara olika vad 
som är viktigt eller stort, beroende på tolkningsram. 
51 Det aktualiserar en koppling till analys av det som kallas Environmental Policy Integration 
(eller EPI). Syftet där är att undersöka hur miljöhänsyn integreras i sektorspolitiken (dvs. i 
andra policysektorer än miljösektorn), också på central nivå som normer och utfästelser i den 
offentliga politiken, (Nilsson & Eckerberg, 2007). Den s k EPI-litteraturen talar om vertikal 
och horisontell integration, där den horisontella integrationen mäter principens genomslag 
över olika frågor, och den vertikala mäter genomslag i olika nivåer från idé, till praktik och 
effekt på miljön. Det är det förra som är relevant här. Däremot gör den anförda litteraturen 
den beskrivna kopplingen mellan miljöpolitikens utvidgning och ekologisk modernisering, 
vilket alltså här antas vara en förhastad slutsats. För att avgöra innehållet i politiken måste 
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Sammanfattningsvis förefaller det alltså lämpligt att, efter det att policy 
definierats som den representativa demokratins legitima avsiktsförklaringar, 
också säga att dessa avsiktsförklaringar bör analyseras som policyteorier. Då 
kan vi sedan pröva om policyteorin dessutom låter sig tolkas som en fastsla-
gen sammanhängande ”policyberättelse” eller tolkningsram, det vill säga en 
konsistent och internt konsekvent uppfattning om ett sammanhang mellan 
problem, mål och för målets uppfyllande lämpliga medel, kopplade till en 
uppsättning (samhälls-)fenomen. Detta skulle i så fall utgöra ett bud på vad 
en policy är.  

En förändring av en sådan policy har förekommit när en tolkningsram er-
satt en annan. Vid en policyförändring får man anta att alla delar förändras 
någorlunda samtidigt, så att de fortfarande hänger ihop i en berättelse. Man 
kan kanske också tänka sig att det finns ett sammanhang, fast någon viss 
komponent (till exempel problemsyn) förändras först, och de andra följer 
efter med viss eftersläpning.  

I föreställningen om policy som fastslagen stabil/stabiliserande tolknings-
ram ligger också en tanke om att valda styrmedel och organisation följer 
denna ”berättelses” logik. Med ett sådant antagande kan förändrad tilldel-
ning av medel, ny lagstiftning och organisationsförändringar ses som indika-
torer på att tolkningsramen förändrats. Men även det förmodade samman-
hanget mellan tolkningsram och sådana mer ”hårda” mått på styrmedelsval 
kan prövas. I undersökningen som följer ska alltså tre dimensioner av policy-
förändring uppmärksammas beträffande den politik som mellan sextiotalets 
början och sekelskiftet 2000 rubriceras ”miljöpolitik”: 

• Förändring av de principer som tillämpas på en uppsättning fe-
nomen 

• Förändring av den uppsättning fenomen som fastlagda principer 
tillämpas på (politikens domän) 

• Förändringar av styrmedel och verktyg, som medelstilldelning, 
lagstiftning och organisation 

4.2 Policy: teoretiska vägval och empiriskt prövbara 
antaganden 
Idéstrukturperspektivet vill förklara policyutveckling utifrån en specifik idé 
om policyprocessens basala villkor. Det är förstås problematiskt då att det 
inte framstår som helt givet hur ”policy” ska förstås. Det framstår i och för 
sig som relativt givet att det som ska förklaras är den representativa demo-
kratins legitima avsiktsförklaringar, och mer specifikt sådana viljeyttringar 
som enligt konstitution och praxis kan betraktas som juridiskt och politiskt 

                                                                                                                             
man gräva djupare än den nivå där termerna ”hållbar utveckling”, ”ekologisk hållbarhet”, 
”grön”, och ”sektorsintegrering” strös ut. 
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bindande å statsmaktens vägnar. Vilken nivå analysen sedan ska läggas på är 
däremot inte självklart. I litteraturen omtalas ”en policy” som ett nät av 
sammanhängande beslut. Frågan som ställdes i kapitlets inledning är hur en 
sådan sammanhängande policy ska avgränsas, inom vars ramar vi ska försö-
ka säga något om förändring eller stabilitet? Och vad ska räknas som intres-
sant förändring i sammanhanget? 

Jag har antagit att ”sammanhängande beslut” i idéstrukturperspektivet ska 
tolkas substantiellt och processuellt: en policy är en uppsättning formella 
beslut och andra bindande avsiktsförklaringar som är substantiellt lika, och 
som är utflödet av en sammanhållen process.  

Jag har dessutom antagit att den substans i ett beslut som i sammanhanget 
är mest intressant är dess policyteori. En sådan tolkning rimmar med idé-
strukturperspektivets beskrivningar av förklarande tolkningsramars betydelse 
för hur politisk information struktureras i produktionen av politik. Det bety-
der att beslut och viljeyttringar är att betrakta som lika när de utgår från en 
gemensam tolkningsram eller berättelse, där det tydliggörs vad som är pro-
blematiskt, vad som är eftersträvansvärt, och hur statsmakten bör bete sig för 
att det problematiska tillståndet ska närma sig det eftersträvansvärda.  

Det betyder i sin tur att vi är beroende av något slags verktyg för att ka-
raktärisera sådan likhet och olikhet i statsmaktens viljeyttringar, både för att 
kunna skilja en policy från en annan och för att kunna urskilja förändring i 
en policy. För att beskriva förändring är det dessutom lämpligt att skilja mel-
lan förändringar i principer och utgångspunkter för statsmaktens åtaganden, 
och frågan om på vilken domän dessa principer och utgångspunkter ska till-
lämpas. En policy kan förändras i något av eller båda dessa avseenden. Jag 
återkommer till den inte helt enkla frågan hur dessa tankegångar kan opera-
tionaliseras vidare i nästa kapitel.  

En viktig utgångspunkt för idéstrukturperspektivet, som skiljer det från 
ansatser som analyserar idéer i politiken som symbolpolitik och rökridåer i 
stället för handling, är att antagandet att det som kan sägas faktiskt sätter 
ramarna för det som kan göras. Rådande idéer antas spegla kollektivt läran-
de, meningsskapande eller uppmärksamhet, beroende på vilken av teorierna 
vi vänder oss till för en idé om den precisa mekanismen. Alltså bör politi-
kens tolkningsramar, och stabiliteten och rörligheten i dem, sammanhänga 
med användningen av ”hårda styrmedel”, och styrmedelsförändringar. Också 
dessa behöver kunna analyseras i mer generella termer än den enskilda sak-
frågans enskilda lösning. I tillämpningar av PUNCTUATED EQUILIBRIUM 
THEORY har till exempel medelstilldelning föreslagits som indikator på poli-
cyförändring.52 Andra möjliga indikatorer skulle kunna vara organisatorisk 
struktur eller typ av lagstiftningsprincip. Men tydliga omvälvande föränd-
ringar på styrsystemsnivå bör alltså gå hand i hand med förändringar av 
tolkningsramar.  
                          
52 Jones et al. (2003), Baumgartner et al. (2006). 
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Ovanstående är alltså en rekonstruktion av vad som i idéstrukturperspek-
tivet menas med policy, en policy respektive policyförändring, med utgångs-
punkten att deras utsagor om idéers styrande – framför allt bromsande – 
kraft bör tas på allvar. Antagandena innebär emellertid inte att den förutsatta 
entydighet kring analysobjektet som det här kapitlet gått ut på att ifrågasätta, 
kan betraktas som återställt. Snarare än att peka ut ett tydligt lättidentifierat 
analysobjekt vars utveckling kan förklaras, ställer ett sådant antagande ytter-
ligare frågor om om det slags förändringar som teorierna vill förklara faktiskt 
finns, och hur de i så fall kan preciseras ytterligare. Vad för slags processer 
som närmare bestämt är relevanta för att skapa sammanhang, och hur möns-
ter i substantiella sammanhang egentligen och närmare bestämt ter sig, måste 
emellertid betraktas som empiriska frågor. Valet att undersöka viljeyttringar 
i den politiska hierarkins topp och att analysera dessa som teorier är visserli-
gen att betrakta som teoretiskt motiverade val, som kan diskuteras, men inte 
har karaktären av prövbara påståenden. Men andra delar i den bild av politi-
kens karaktär och utveckling som tecknats är däremot prövbara. Istället för 
att utgå från idéstrukturperspektivets bild av idéernas stabiliserande effekt i 
produktionen av politik, ska den prövas i några avseenden. Den undersök-
ning som ska företas i kapitel 7-10 kan sammanfattas i fyra frågor: 

För det första: Går det att urskilja styrande tolkningsram(-ar) som präglar 
politiken? Intresset här riktas inte bara mot tolkningsramarnas innehåll och 
sammanhang, utan även mot graden och arten av den förmodade trögheten. 
Går det att se tydliga brytpunkter mellan olika tolkningsramar, eller handlar 
det om en gradvis förändring? 

För det andra: På vilken politisk domän tillämpas en viss tolkningsram? 
Hur och när förändras politikens domäner?  

För det tredje: I vilken grad sammanhänger politikens val av tolknings-
ram, och skifte av tolkningsram, med mer ”hårda” mått på policy och policy-
förändring, som medelstilldelning, styrmedelsval, och organisationsupp-
byggnad? 

För det fjärde: vilka samtalsarenor verkar vara viktigast för upprätthållan-
det av stabila tolkningsramar? Finns en enhetlighet i politiken som samman-
hänger med organiseringen i politikområden i stort – en slags intellektuell 
organisering – eller är det snarare den lite snävare departementsindelningen 
som präglar politikens policyteorier? 

Hur dessa frågor ska besvaras kräver ytterligare metodologiska vägval 
och preciseringar. Innan det är dags att börja diskutera hur vi kan gå tillväga 
för att undersöka svaret på dessa frågor krävs ett empiriskt fall att föra denna 
diskussion kring. Dessa frågor adresseras i tur och ordning i kapitel 5 och 6. 
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5 Svensk miljöpolitik: typ av fall, material och 
avgränsningar  

I föregående kapitel diskuterades på vilken nivå och var vi kan tänka oss att 
idéstrukturperspektivet förklarar formulering och förändring av offentlig 
politik. Diskussionen ledde fram till slutsatsen att om idéstrukturperspekti-
vets antaganden om formuleringsprocessens grundpremisser stämmer bör 
skillnader och likheter i vad som sägs vara starkt kopplade till skillnader och 
likheter i var det sägs. Möjligheten att på teoretisk väg kvalificera detta sam-
band närmare, utan hjälp av empiriska undersökningar, torde vara små. Där-
för är det dags att hitta ett fall med vars hjälp ytterligare frågor om samban-
det kan ställas och – delvis – besvaras.  

Huvudsyftet med undersökningarna i del II är att diskutera och utveckla 
teoriperspektivets analysapparat, och dess potential att ställa intressanta, 
precisa frågor. Men det görs genom att jag prövar ett grundpåstående som 
kan härledas ur teoriperspektivet, nämligen att idémässiga låsningar faktiskt 
normalt präglar den offentliga politiken. I samband med det undersöker jag 
hur spåren av de förmodade låsningarna ser ut. För båda dessa syften är det 
relevant att diskutera hur generella slutsatser som kan dras ur en undersök-
ning av det specifika fallet. Det är väsentligt att klargöra hur det valda fallet 
förhåller sig till det slags fenomen som teoriperspektivet vill säga något om. 
Detta kapitel ägnas val av fall, nödvändiga avgränsningar och material. 

5.1 Argument för val av fall 
Det politiska sakområde där teoriernas antaganden ska diskuteras och prövas 
empiriskt är alltså svensk miljöpolitik, från sextiotalets början och fram till 
sekelskiftet 2000.  

Jag har redan inledningsvis presenterat svensk miljöpolitik som ett intres-
sant fall att undersöka idén om idémässiga låsningar på. Den forskning som 
finns beskriver svensk miljöpolitik som remarkabelt stabil, men det går ock-
så att argumentera för att idéer kan ha haft stor betydelse för politikens ut-
veckling. Man kan emellertid, vid sidan av dessa ”preliminära”1 iakttagelser 

                          
1 Preliminära i relation till den här undersökningens syften. 
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om fallets karaktär, argumentera för att svensk miljöpolitik utgör ett välvil-
ligt valt fall för en undersökning av idéers betydelse i policyprocesser. 

Miljöpolitik 
Varför miljöpolitik? Det är värt att reflektera över vad det betyder att detta 
politikområde studeras, jämfört med till exempel ekonomisk politik och den 
ekonomiska politikens idéstrukturer. Åtminstone i dessa dagar kan ekono-
miska tankefigurer tänkas fungera som överideologi på andra politiska sak-
områden. Ekonomiska idéer kanske i så fall, mer än andra, tenderar att fun-
gera som referenspunkt för tanke och handling. Frågan skulle kunna ställas 
om ekonomipolitik i så fall vore ett lämpligare fält att studera idéstrukturers 
verkningar på? Ligger det inte nära till hands att där, snarare än i mer speci-
ficerade och specialiserade diskurser om sådant som miljön och miljöpoliti-
ken, undersöka idémässiga låsningar? 

Jag menar att så inte är fallet när idéstrukturperspektivet ska prövas. Som 
ovan beskrivits uttrycker de beskrivna teorierna ett intresse för konfrontatio-
ner mellan olika inlåsande idéstrukturer och tolkningsramar, som åtminstone 
tidvis skiljer olika aktörer i policyprocessen åt. Det är en konsekvens av den 
förankring av idéer i organisationer och institutioner som beskrevs i kapitel 
2.2. Det är också så idéstrukturperspektivet blir något mer och intressantare 
än en uppmaning att också vid policyanalys ta hänsyn till ”tidsandan” och 
den historiska kontexten i mer allmän mening. Teorierna beskriver betydel-
sen av sammanhållna och konkreta ”berättelser” med policyimplikationer: 
explicita tankeskolor och deras politiska roll, snarare än en diskursens under-
liggande mening som ligger bortom (eller motsäger) analysobjektens egen 
förståelse av situationen.2 

Det betyder att även om tidsandan präglas av en inte alltid uttalad ekono-
mism finns det, såväl i den ekonomiska politiken som i miljöpolitiken, enligt 
idéstrukturperspektivet anledning att tro att mer explicita och sammanhållna 
tankeskolor kan dela och strukturera policyprocessen inom ramen för en 
sådan tidsanda. På policynivå, när vi alltså talar om sammanhållna, explicita 
och ganska konkreta ”berättelser” med policyimplikationer, finns det enligt 
min mening inte anledning att tro att det ena eller andra politikområdet vid 
en given tidpunkt skulle uppvisa större låsningar i de politiska aktörernas 
förståelse av problematiken.3 En grundförutsättning i samtliga de teorier som 

                          
2 Jfr diskursanalysen, där diskurser som närmast kan liknas vid ”tidsandan” var studieobjektet 
för inspirationskällan och teoretikern framför andra, Michel Foucault, men där manifesta 
policyidéer på begränsade politiska arenor allt som oftast också studeras, fortfarande med 
Foucault som teoretisk utgångspunkt, trots att de båda projekten borde ställa helt olika krav. 
Det gäller också litteratur som aktualiseras i denna avhandling: (Hajer, 1995) och (Linder-
ström, 2001). 
3 Vad gäller tidsandan, i mer allmän mening, torde nog däremot ekonomiskt tankegods mer än 
miljöpolitiskt bidra till att forma vad som kan kallas tankens möjligheter och gränser för 
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här diskuteras som idéstrukturperspektivet är nämligen att dessa låsningar 
regelmässigt finns, även om de olika teorierna sedan har lite olika föreställ-
ningar om rytmen i och orsaken till att dessa låsningar bryts. 

Miljöpolitiken är ett politikområde rikt på utopier, och torde därmed läm-
pa sig väl för en välvillig prövning. Åtminstone två av teorierna – Hajers, 
respektive Sabatiers och Jenkins-Smiths – har i hög grad använts för att stu-
dera just miljöpolitik.4 Att pröva teoriernas oprövade premisser på ett sådant 
politikområde, kan också betraktas som en välvillig prövning. Med gängse 
”val av fall-terminologi” är visserligen i princip varje politikområde att be-
trakta som ett kritiskt fall för tanken om idéers inlåsande effekter, i den mån 
politiska beslut på området har någorlunda varaktighet och genomslag: Kol-
lektiva instängande idéstrukturer och tolkningsramar beskrivs i teorierna 
som en basal del av mänskligt och därmed politiskt beteende, och inte en 
mekanism som kan tänkas verka ”här men inte där”. Vad vi däremot kan tala 
om är gynnsamma förutsättningar för att få syn på tolkningsramarna, och på 
tolkningsramarnas organisatoriska förankring.  

I det sammanhanget kan det vara lämpligt att leta efter ett politikområde 
där idéer inte nödvändigtvis förväntas spegla de mest uppenbara intresse-
motsättningarna. Många miljöpolitiska ställningstaganden gäller en osäker 
framtid, där det är oklart hur kostnader och nyttor fördelas. Under sådana 
omständigheter ger såväl personliga erfarenheter av här och nu, som materi-
ell egennytta i mindre utsträckning vägledning. Under sådana omständighe-
ter borde det vara extra avgörande hur problem och nyttor beskrivs.5 Utan 
antaganden om idéers tröghet kan miljöpolitiken tänkas ha förutsättningar att 
förändras mer än till exempel socialförsäkringspolitiken, där klasstrukturer 
och klassintressen i sig kan antas erbjuda uppenbara konkurrerande eller 
bidragande förklaringar till stabilitet. Även om industrins ekonomiska intres-
sen torde kunna spela motsvarande roll på miljöpolitikens område är det inte 
på samma sätt givet att politiken är uppspänd mellan två materiella intresse-
poler. 

Sättet att resonera anknyter till försök att generellt kategorisera olika slags 
policy, utifrån grad av konflikt och grad av säker kunskap.6 Det är emellertid 
viktigt att ha i minnet att möjligheten att välja analysobjekt utifrån sådana 
hänsyn har sina uppenbara begränsningar. Även om jag argumenterat för att 
det kan vara lämpligt att studera ett politikområde där möjligheterna att be-
möta invändningen att en ideologisk tröghet bara speglar en underliggande 

                                                                                                                             
svenska nutida politiska aktörer eller samhällsmedborgare. Men det är inte det de här teorier-
na handlar om. 
4 PET har använts för att studera kärnkraftspolitik och bekämpningsmedelspolitik, (Baum-
gartner & Jones, 1993, kap 4). 
5 Heinelt (2007, s 115). 
6 Matland (1995), Perrow (1986, s 140ff). Andra sådana försök klassificerar policy med ut-
gångspunkt i om kostnader och nyttor är spridda eller koncentrerade (Wilson, 1984), eller 
kategoriserar policyproblem som fördelningsproblem, regleringsproblem eller systempro-
blem, (Lowi, 1972) och (Heinelt, 2007). 
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och uppenbar materiell intressekonflikt är så goda som möjligt, så innebär 
teoriperspektivets långa tidshorisont att placeringen av ett policyproblem i en 
viss kategori av den typ som beskrivits, mycket väl kan förändras under den 
studerade tidsperioden.7 

Svensk miljöpolitik 
Vad innebär det att det just är svensk miljöpolitik som studeras? Också här 
finns praktiska fördelar. Det svenska formella beslutssystemet är rikt på 
skrivna dokument. Politiken formuleras inte bara i lagar, utan i propositioner 
och betänkanden där lagar, budgetallokeringar och organisationsförändringar 
rutinmässigt bäddas in i förklarande utvikningar om syfte och beskrivningar 
av hänsyn som tagits. Det offentliga utredningsväsendet är omfattande, och 
dokumentationen av dess arbete även det tillgängligt. Jag utgår i och för sig 
från att idéer alltid finns som ”bäddar in” de ”skarpare” förslagen i en me-
ningsfull kontext. Men i policyprocesser som i hög grad offentligen doku-
menterar sig själva krävs mindre rekonstruktionsarbete för att få syn på dem. 

Den svenska miljöpolitiken är dessutom väl utforskad, av till exempel 
Lennart J Lundqvist, Jonas Anshelm, Andreas Duit med flera, vilket bör vara 
en fördel när policyutveckling över tid ska beskrivas. Det finns tillgång till 
sekundärmaterial som möjliggör ett längre och bredare perspektiv än som 
vore möjligt att täcka med egna primärdata. 

Däremot är Sverige inte på förhand vare sig ett särskilt troligt eller otro-
ligt fall för perspektivets grundantaganden om hur policyproduktionen for-
mas och begränsas av idéstrukturer.8 Teoriernas antagande, att idéstrukturer 
fungerar som begränsande ”orienteringskartor” i politiken, beskrivs som 
resultatet av en grundläggande mänsklig social orientering, och borde därför 
gälla i Sverige så väl som i andra länder, åtminstone så länge de politiska 
institutionerna och statens organisation präglas av viss stabilitet.9  

De olika teorierna har dock utformats med olika system i sikte: Å ena si-
dan det amerikanska maktdelningssystemet med pluralism som underliggan-

                          
7 Vilket också Lowi förutsatte: det slags problematik som en viss policy för med sig har att 
göra med vad för slags problem den uppfattas handla om snarare än om dess verkliga effekter, 
vilket alltså kan ändras. I litteraturen talas utifrån Lowis kategorier om issue relabelling, se 
(Heinelt, 2007, s 110). Som analysverktyg för att fånga in miljöpolitikens intressanta föränd-
ringar, vilket då skulle kunna vara ett alternativ, är dock Lowis m.fl. kategoriseringar för 
grovmaskiga, jfr (Heinelt, 2007, s 111). 
8 Jfr (Nohrstedt, 2007, s 38, 53f). 
9 Hajer studerar Holland och Storbritannien, Baumgartner och Jones liksom Sabatier och 
Jenkins-Smith USA. Man kan tänka sig att det svenska politiska systemets utformning – 
parlamentarismen, det proportionella valsystemet, de självständiga ämbetsverken osv. – på-
verkar var, och på vilket sätt närmare bestämt, idéstrukturer får betydelse för politiken. Om 
det teoretiska grundperspektivet bedöms som värt att pröva är det i så fall ett värde i sig att 
diskutera och pröva hur idéstrukturernas verkan kan tänkas se ut i olika nationella system. 
Bidraget här skulle i så fall vara att diskutera, beskriva och pröva konsekvenser i en svensk 
institutionell kontext. 
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de ideal. Å andra sidan europeiska parlamentariska system, med starkare 
politiska centralmakter och ibland korporativa inslag, där utgångspunkten är 
ett ideal av obrutna ansvarskedjor snarare än pluralism. Den komplicerade 
relationen mellan politik på delstatsnivå respektive federal nivå i det ameri-
kanska systemet bidrar till bilden av polarisering mellan en multipolär, och 
en representativ hierarkisk politisk grundmodell.  

Dessa olikheter kan förklara de specifika forskningsfrågor som befunnits 
intressanta att härleda ur teorierna. ADVOCACY COALITION FRAMEWORK har 
till exempel flitigt använts till att förutsättningslöst undersöka förekomsten 
av stabilt interagerande koalitioner av intressenter som verkar långsiktigt i 
politiken, vilket i system med starka myndigheter, korporativa traditioner 
och tydligare formella ansvarskedjor inte förefaller lika intressant.10  

Utifrån dessa skillnader har det också ofta diskuterats i vilken utsträck-
ning ADVOCACY COALITION FRAMEWORK och PUNCTUATED EQUILIBRIUM 
THEORY överhuvud är tillämpliga i mindre pluralistiska system än det ame-
rikanska.11 Det må vara en relevant diskussion beträffande de hypoteser om 
subsystemens karaktär och policyförändringarnas rytm som härletts ur teori-
ernas modeller, men i ett mer enhetligt och organisatoriskt stabilt politiskt 
system borde just tendensen att ”prata fast sig” i en viss tolkning snarast vara 
större än i ett mer fragmenterat och öppet dito. Sedan kan det kanske tänkas 
att ett relativt enhetligt och slutet, men kontinuerligt arbetande system, å 
andra sidan har förutsättningar att förändras mer gradvis. Förändringarnas 
karaktär kan också tänkas påverkas av policyprocessens dokumentations-
praxis och relativa ”papperstyngd”. Jag återkommer i kapitel 12 till frågan 
om hur de förändringsmönster som kan iakttas i den svenska miljöpolitiken 
kan tänkas vara kopplade till det system där politiken utvecklas.12  

Valet av svensk miljöpolitik som empiriskt fält kan alltså främst motive-
ras av att det där bör finnas goda förutsättningar för att få syn på om och hur 
idéer strukturerar policyprocesser. Forskningsstrategin är att försöka hitta 
fall med för teorierna gynnsamma eller typiska omständigheter. Den följer 
av min uppfattning att teorierna visserligen erbjuder intressanta tankegångar 
som vid första påseendet lovar att lösa problem som annan teori om policy-
skapande dras med. Men det är fortfarande otillfredsställande utrett både 
teoretiskt och empiriskt hur de idémässiga mekanismerna mer precist ser ut, 
vilket sammanhänger intimt med vilken slags spår den kan tänkas sätta i den 
offentliga politikens utformning. Det handlar här om att undersöka fall där 
                          
10 Studier av den europeiska samtiden torde dock kunna kräva en ändrad utgångspunkt. För-
ändrade men inte alltid uppenbara nya interaktionsmönster i samband med ökad interaktion 
med EU:s olika institutioner torde göra mer förutsättningslösa studier intressantare också från 
europeisk horisont. 
11 Se (Sabatier & Weible, 2007) för en översikt avseende ACF och (Baumgartner et al., 2006) 
för en diskussion om tillämpligheten av PET utanför sin ursprungskontext. 
12 Möjligen kan man också tänka sig att det sätt som olika forskare valt att operationalisera 
policyförändring på, utgår från en förståelse av policy som har att göra med det politiska 
system de själva lever närmast, men det är en annan historia. 
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det verkar troligt (idealt sett som troligast) att förväntningarna slår in, för att 
i bästa fall fylla i luckor i en intuitivt rimlig men outvecklad teoretisk före-
ställning om det politiska beslutsfattandets basala mekanismer.13 Sedan får 
diskussionen om möjligheten att generalisera fynden till teoriperspektivets 
generella påståenden föras utifrån en medvetenhet om fallets specifika ka-
raktär. 

5.2 Operationaliseringar, källor och material 
När offentlig politik, i betydelsen regeringsmaktens legitima avsiktsförklar-
ingar ska undersökas, hänger operationaliseringsfrågan och materialfrågan 
nära samman. 

Operationalisering och avgränsning  
Ovan sades att analysen bör synliggöra hur olika sakfrågor i realiteten kopp-
las ihop och behandlas under gemensam etikett i statsapparaten, eftersom 
detta också speglar en arbetsdelning när statsmakten organiserar sitt politis-
ka arbete. Det innebär att jag kommer att beskriva den politik som kallas 
miljöpolitik, miljövårdspolitik, naturvårdspolitik eller naturresurspolitik, och 
hur detta politikområde utvecklas.14 Det är sådan politik som rör vår hanter-
ing av luft, skog, vatten, djurliv mm, och hanteringen av i naturen produce-
rade nyttigheter, och som har som uttalat huvudsyfte att lösa problem röran-
de människans naturgivna omgivning.15 Till det kommer politik under andra 
huvudrubriker, när den haft som ett framträdande syfte att lösa sådana pro-
blem. Energipolitiken (inte minst kärnkraftsfrågan) och andra frågor där 
miljöaspekten under vissa perioder fått en framträdande position i diskussio-
nen (till exempel arbetsmiljö- och trafikpolitik), kommer därmed ibland att 
ingå i analysen.16  

Som jag sagt tidigare tänker jag mig alltså att den faktiska sammankopp-
lingen i ett gemensamt miljöpolitiskt frågekomplex utgör spåret av en orga-
                          
13 Jfr (Bengtsson, 1999/2005, s 14f, 18ff). Han argumenterar för strategin att undersöka para-
doxala och oväntade fall, för att vidareutveckla en ”robust” teori om det normala. Här är alltså 
tanken att den teoribildning som ska prövas ännu inte kan betraktas som robust, och att det 
därför inte ännu är rimligt att utveckla den genom att ställa frågor om tillämplighetens gränser 
och nyanser. 
14 Jfr (Anshelm, 1995, s 9).  
15 Jfr (Hedrén, 1994, s 49f). Hedrén beskriver miljöpolitikens tillblivelse på sextiotalet så att 
naturen börjar framträda som något man genom politiska åtgärder bör göra något med i mil-
jövårdande syfte, inte bara skydda från människors framfart. Även när ”naturskydd” och 
”miljövård” behandlas var för sig i politiken är de enligt Hedrén från sextiotalet och framåt 
diskursivt förbundna med varandra, d v s ses som ett sammanhängande politikområde. 
16 Under 90-talet formulerades ambitionen att miljöhänsyn skulle genomsyra i princip all 
politik, från alla departement. Dessa ambitioner var dock i praktiken mycket olika framträ-
dande. 
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niserad samtalsprocess som förevarit.17 Det är viktigare att en sådan ganska 
löslig och preliminär avgränsning tillåter en undersökning och problematise-
ring av politikområdets gränser, utkanter och centrum (eller centra), än att 
den bygger på en exakt operativ definition.  

Den breda avgränsningen tillåter mig således, är det tänkt, att gå vidare 
med frågan om vad för slags analysobjekt det är rimligt att idéstrukturper-
spektivet ska kunna förklara. Även om det inte är möjligt att täcka in all 
miljörelevant politik lika noggrant som politikområdets sakpolitiska och 
organisatoriska centrum, är tanken att analysera olika delar av en tänkt for-
muleringsprocess. Avgränsningen täcker alltså in behandlingen av samma 
slags sakfrågor i samma organisation (till exempel frågan om olika industri-
utsläpp, som länge varit ett miljöpolitikens kärnområde); samma sakfrågas 
behandling i olika organisationer (till exempel behandlingen av energifrå-
gans miljöaspekter i olika departement); olika sakfrågor i samma organisa-
tion (till exempel utsläppspolitiken och energifrågans tolkning när de be-
handlas tillsammans i miljödepartementet); och slutligen olika miljöfrågor i 
olika organisationer. Den sista och vidaste kategorin är relevant om det finns 
ett sammanbindande ramverk som gör det rimligt att tala om utvecklingen av 
en gemensam övergripande miljöpolitik, som sträcker sig över olika sakfrå-
gor och organisationsgränser (så att frågan om miljöhänsyn i skogen, be-
handlad med centrum i näringsdepartementet, kan kopplas till frågan om 
industriutsläpp, så som den avhandlas i miljödepartementet genom att ut-
gångspunkter och principer för politiken är lika).18  

Källor och material 
Urskiljandet av analysobjektet blir i hög utsträckning liktydigt med urskil-
jandet av det relevanta materialet: den räcka auktoritativa beslut med expli-
kationer som ibland självklart och ibland möjligen skulle kunna räknas till 
den svenska offentliga miljöpolitiken. Detta innefattar antagna lagar, men 
också riksdagstryckets beskrivningar av hur dessa är avsedda att tolkas, och 
dessutom politiskt snarare än juridiskt förpliktigande åtaganden beträffande 
hur riket ska styras. Att åtagandena ska antas vara förpliktigande å statsmak-
tens vägnar har här antagits begränsa materialet till regeringspropositioner 
och utskottsbetänkanden som riksdagen godkänt, regeringsskrivelser, reger-
ingsförklaringar med mera.  

Närmare bestämt använder jag tre slags källor för att avgöra vad som vid 
en viss tidpunkt är miljöpolitik, och ”på gränsen till miljöpolitik”. För det 
första använder jag statens egen indelning i politikområden, så som den 
                          
17 Undersökningar av enskilda sakfrågor skulle visserligen kunna innebära att vi ser effekter 
av hur sådana tolkningsramar strukturerar policyprocesser. Men om huvudfrågan gäller tolk-
ningsramarnas sätt att strukturera produktionen av offentlig politik måste blicken lyftas till 
den nivå där dessa organiserar policyproduktionen. 
18 Jämför den länderjämförande litteraturens nationella diskurser (se avsnitt 2.1). 
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framträder i statsverks- och budgetpropositioner. Det ger en konkret och 
handfast, om än både formell och lite trubbig, indelning. Här framträder 
framför allt politikområdets organisatoriska och sakpolitiska kärna, även om 
flytt av poster också ger en viss vägledning om hur politikområdets gränser 
ser ut. För det andra använder jag mig av den miljöpolitiska historieskriv-
ning som finns i olika policydokument: I riksdagstrycket finns regelmässigt 
redogörelser för politikens rötter och utveckling, när nya beslut beskrivs med 
utgångspunkt i gamla. Detta blir en beskrivning av det spår som policyma-
karna själva anser sig följa.19 Här blir miljöpolitikens relation till, och an-
språk på, angränsande politikområden tydligare. För det tredje använder jag 
mig av tidigare forskning om svensk miljöpolitik, både sådan som behandlar 
den offentliga fastslagna politiken och sådan forskning som belyser miljöpo-
litikens utveckling i bredare mening. Forskningen erbjuder en utomstående 
karaktärisering av vad som ingår i politikområdet. Här finns å ena sidan be-
skrivningar av de politikens kärnområden som framträder i materialet ovan. 
Men här finns också en del beskrivningar av hur miljöfrågan behandlats på 
angränsande politikområden, till exempel trafikpolitiken och skogspolitiken. 

Här har jag av tidsbesparande skäl dessutom valt att i primärmaterialet 
huvudsakligen utgå från propositioner. Det är visserligen inte formellt stats-
maktens sista ord, då det är utskotten och i sista hand riksdagsskrivelserna 
som förmedlar vad som slutgiltigt beslutats. Men propositionerna är desto 
centralare i den politiska praktiken, och centrala även i juridiken genom den 
roll som förarbeten har i rättssystemet.20 Det speglar förstås regeringspoliti-
kens vikt i relation till riksdagen i det svenska demokratiska systemet.21 Re-
geringens resursmässiga tyngd visavi riksdagen betyder också att departe-
mentet är centrum för den rent praktiska produktionen och sammanställning-
en av de idéer som utgör grundstommen i politiken. Om man tänker på pro-
duktionen av policytexter i termer av intellektuell organisering är 
huvuddelen av produktionsresurserna samlade i departementen. Riksdagen 
består, förutom sammanfattningar, oftast med korrigeringar av enstaka delar 
och nyanseringar, vilket rimmar med riksdagens mer begränsade berednings-
resurser. Givetvis tas hänsyn till riksdagsbehandlingen, så att det är proposi-
tionstexter som passerat riksdagens granskning som analyseras. 

                          
19 Vilket förstås kan omtolkas underhand. Det är alltså i första hand intressant för att få en 
uppfattning om vad miljöpolitik uppfattas vara när dokumentet skrivs. 
20 När politikens historik på ett område ska beskrivas inför ett nytt ställningstagande är det 
företrädesvis propositioner som används. Det avspeglas också i forskarpraktiken, se t.ex. 
(Lundqvist, 1980, s 181f). 
21 I minoritetsregeringar sker avstämningar eller förhandlingar med samarbetspartier, också 
med centrum i regeringskansliet. Att man tar hänsyn till majoritetsförhållandena i riksdagen 
flyttar inte centrum för själva formuleringen av idéerna. (Vid enstaka tillfällen samlar sig 
dock riksdagen till beslut där den mer än marginellt frångår sin roll som godkännandeinstans 
för regeringsförslag.) 
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Men inte heller alla propositioner om miljöpolitik kan granskas.22 Också 
för att urskilja centrala propositioner och utredningar tar jag hjälp av bedöm-
ningar i tidigare forskning, och policydokumenten: det är helt enkelt de pro-
positioner som tas upp som centrala när politikområdet beskrivs. Dessa pro-
positioner tenderar att vara tjocka och skulle kanske rent av kunna grovsorte-
ras fram med hjälp av sidantal.23 I någon mån är alltså materialets karaktär 
talande i sig. Nya omfattande propositioner på ett politikområde kan i sig ses 
som ett tecken på att det sker en intellektuell kraftsamling, som åtminstone 
erbjuder en möjlighet till substantiell förändring. Nya antagna förslag är i 
någon mening också alltid liktydigt med ny policy. Det finns skäl att vara 
uppmärksam på förslag som till utformningen avviker från det reguljära, och 
kanske särskilt övergripande omprövningsprocesser som resulterar i omfat-
tande avsiktsförklaringar (”stora propositioner”). 

Inkluderandet av vissa utredningar utöver detta material kräver särskild 
motivering. Om propositioner nästan alltid är i den demokratiska policypro-
duktionsprocessens centrum (givet relationen mellan regering och riksdag i 
det svenska systemet) så kan utredningars roll variera mer. Tillsättandet av 
en utredning kan vara ett uttryck för behov av information som underlag för 
propositionsskrivandet, såväl som en strategi för att skjuta undan en fråga. 
Resultatet – utredningsprodukten – kan sedan ligga mer eller mindre i linje 
med regeringens behov (dessa behov kan ju också ändras över tid) och an-
vändas eller negligeras. När utredningar fått stort utrymme i en proposition 
har jag ibland ansett det befogat att kontrollera hur utredningen har använts.  

Produktionen av policyidéer antas alltså här huvudsakligen äga rum i den 
formaliserade intellektuella process som manifesteras i utredningar och för-
                          
22 I den här avhandlingen har inte miljöpolitiska propositioner motsvarande de semiformella 
politikområdespropositioner som förekommer i t.ex. energipolitiken, trafikpolitiken och bo-
stadspolitiken, någon särställning. Om man ens kan tala om miljöpropositioner i den bemär-
kelsen, är de fåtaliga. 
23 Tittar vi på det totala antalet propositioner i miljöfrågor är det förstås ännu fler. Antal pro-
positioner som explicit berör miljöfrågor ökade mellan 1973/74 och 1993/94 från fem, och 
därunder, till tjugofem, per år. Mellan 1993/94 och 1994/95 halveras antalet, och efterföljande 
år (tidsserien sträcker sig fram till 1997/98) ligger nivån mellan nio och sexton. Det mest 
iögonfallande i utvecklingen är det höga antalet propositioner som tar upp miljö- och natur 
under den socialdemokratiska regeringens sista regeringsår innan maktskiftet 1991, och under 
hela den borgerliga regeringsperioden 1991-1994. Några närmare jämförelser av antal år från 
år är knappast meningsfulla eftersom propositionerna har mycket olika längd, och har miljö-
problematiken mer eller mindre i centrum. Tidsserien gäller det antal propositioner i riksda-
gens nätbaserade utskottsärendearkiv, oavsett departement, som antingen innehåller ordsam-
mansättningar med ”miljö” eller ”natur” i rubrik, ärendebeskrivning eller ämnesklassificering. 
Denna lista har sedan gåtts igenom för att rensa bort 1) träffar på budgetpropositioner och 
tilläggspropositioner 2) propositioner som inte handlar om miljö- eller naturvårdspolitik men 
som hamnat på listan därför att sökorden har flera betydelser. Arbetsmiljöpropositioner finns 
med i den mån de behandlar giftiga ämnen. Propositionerna kan handla enbart om centrala 
miljöfrågor, eller inkludera en miljöaspekt på något annat problem. Mellan 1992/93 och 
1998/99 följer antal propositioner från miljödepartementet denna kurva såtillvida att antal 
propositioner under de tre första åren i genomsnitt är dubbelt så hög som efterföljande år med 
ett största antal, 15 st, 1992/93, och ett lägsta antal, 4 st 1994/95. 
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slagsskrivande. Ovan sades dock att policy inte automatiskt borde likställas 
med formella beslut. I princip kan man tänka sig att policy också skapas 
genom andra slags politiska utspel. Är det då rimligt att bara titta på formella 
dokument? Jag menar att det finns goda skäl att anta att detta material är 
tillfyllest, rent av det bästa, för att kartlägga effekterna av det slags strukturer 
och låsningar som idéstrukturperspektivet handlar om. I propositioner och 
utredningar finns, förutom de förslag som riksdagen rent formellt fattar be-
slut om, även utgångspunkter och ambitioner beskrivna som både är tänkta 
som, och fungerar som, styrsignaler. Både formellt och i praktiken, sades det 
ovan, är det så att propositionernas viljeyttringar ges en särställning i det 
politiska systemet. Man kan dessutom anta att dessa processer rent faktiskt 
tar tillgängliga resurser, även tankeresurser, i anspråk. Policyidéer kan givet-
vis tänkas dyka upp och få genomslag i regeringspolitiken på andra sätt, 
eftersom tankekraft i princip är en resurs som i mindre utsträckning än mate-
riella resurser låter sig kontrolleras av formella maktstrukturer. Men ett en-
staka utspel gör knappast en policy. Idéproduktion i statsmakten är i hög 
grad en kollektiv process, vilket kräver resurser i form av tid och kommuni-
kationsfora. Den tydligaste etablerade form som finns för kollektiv reflektion 
är det ständigt pågående utrednings- propositions- och rapportförfattandet. 
Aktivitet där är ett uttryck för att statsmaktens ”tankeprocess”. De sakområ-
den som för tillfället ockuperar dessa fora torde tränga undan utrymme för 
kollektiv reflektion över andra problem. Jag menar att det är rimligt att anta 
att andra slags utspel normalt måste inlemmas i denna process, både för att 
utvecklas från idé till praktiskt orienterat förslag, och för att uppfattas som 
statsmaktens legitima viljeyttring, snarare än en politisk ”försöksballong”.24 

Det som nu sagts om val av propositioner som huvudmaterial för under-
sökningen är beroende av att teoriperspektivet ska undersökas i en svensk 
kontext. Vilken sorts dokumentation som bäst speglar policy är förstås i hög 
grad beroende av styrelseskickets principer och traditioner: I det amerikans-
ka systemet är till exempel det demokratiska beslutsfattandets skriftliga ut-
flöde i högre grad lagar och i lägre grad explikationer av dessa. I det svenska 
mer rikhaltiga och argumenterade materialet kan vi förvänta oss att kopp-
lingen mellan å ena sidan tolkningsram, och å andra sidan lagar, budgetallo-
keringar o s v är mer explicit.25 

Primär- och sekundärkällor 
Här är alltså den svenska miljöpolitikens centrala beslut, så som de utläggs i 
av riksdagen sanktionerade propositioner och utredningar, som är studieob-
jektet. Man kan då ställa sig frågan om den svenska miljöpolitikens utveck-
                          
24 Man kan förstås göra detta till en empirisk fråga, men det kommer inte att ske här. 
25 Sabatier och Jenkins-Smith har påpekat att parlamentariska system, med sina ”white pa-
pers” har en mer utsträckt beslutsprocess än vad som är fallet i maktdelningssystem. (Sabatier 
& Jenkins-Smith, 1999, s 151f). Helt olika sorters dokument kan också bli aktuella i olika 
politiska system, t.ex. domstolsutslag, se (Holmström, 1998).  
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ling behöver ägnas så mycket möda. Är den inte redan ganska grundligt be-
skriven? Det är den, fast den sammantagna beskrivningen är inte alldeles 
entydig. Inte heller ger den riktigt svar på mina frågor om policyprocessens 
natur. Det råder till exempel relativ samstämmighet i beskrivningarna av 
vilka tolkningsramar som varit och är aktuella. Beskrivningarna är emellertid 
bara ibland förankrade i specificerade beslut. Ofta utgör de mer allmänna 
beskrivningar av den politiska debatten och tidsandan, på den politiska are-
nan i bred bemärkelse. När de beskriver hur idéstrukturer avspeglas i enskil-
da policybeslut är de, efter den moderna miljöpolitikens första formativa fas 
på 60-talet, inte heller särskilt eniga om när och var olika idéstrukturer fram-
träder. För mig är det avgörande att kunna urskilja just idéstrukturers avtryck 
i beslutad offentlig policy, samt att nagla fast förändring mer bestämt i tiden.  

I den mån den offentliga miljöpolitiken redan är beskriven, är det en för-
del. Men det som just sagts betyder att viss bearbetning av litteraturens utsa-
gor om politikens utveckling krävs. Målet med min undersökning är emeller-
tid inte att åstadkomma en riktigare beskrivning av miljöpolitiken, utan att 
diskutera olika sätt att beskriva den, och att diskutera hur sättet att beskriva 
politiken hänger samman med möjligheten att ställa frågor om policyutveck-
ling.  

Som källor kommer alltså andras tidigare forskning att användas i den ut-
sträckning det är möjligt.26 Det är en förutsättning för att kunna täcka ett så 
brett material över en så lång tid som det här är fråga om. Där sekundärkäl-
lorna inte räcker till för mina frågeställningar görs egna analyser av primär-
materialet.  

Ibland skiljs mellan ”sekundäranalys” och ”metaanalys”. Sekundäranalys 
är då återanalys av data, till exempel med en annan metod, medan metaana-
lys innebär analys av analyser.27 I möjligaste mån försöker jag här använda 
forskningen som en genväg till ett material: som ”rapporter om vad som står 
i materialet”. Men det är klart att det inte går att undvika att dessa rapporter 
färgas av den tolkning respektive författare vill göra. Studier som är empiri-
tunga och ”genomskinliga” på så sätt att tolkningar stöds av grundliga be-
skrivande återgivningar av materialet och citat – böcker oftare än artiklar – 
är av naturliga skäl matnyttigare i en sådan analys.  

Trots allt är förstås sekundärmaterialet på många sätt svårhanterligt och 
ger sämre data än en egen analys skulle göra. Min bedömning är emellertid 
att möjligheten att spänna analysen över en större del av policyprocessen, för 
att kunna ställa en intressantare fråga, är en fördel som överväger dessa 
nackdelar.  

                          
26 Många författare har, med olika tidshorisonter och ur olika vinklar, studerat svensk miljö-
politik: Karl-Göran Algotsson, Jonas Anshelm, Andreas Duit, Åsa Knaggård, Magnus Linder-
ström, Elfar Loftsson, Lennart J Lundqvist, Evert Vedung, Åsa Vifell m fl, se vidare kapitel 
6-10. 
27 Glass (1976, s 3). 
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Läget är alltså sådant att det finns gott om forskning som ger gott om in-
formation om den svenska miljöpolitikens utveckling. Forskningen kan hjäl-
pa till att teckna en bild av policyutvecklingen (och den kommer dessutom 
utnyttjas för att utforma analysverktyg, se kapitel 6). Men den information 
som finns där behöver både reorganiseras och kompletteras vad gäller för-
ändring över tid för att fungera för mina syften. I nästa kapitel diskuterar jag 
hur sammanhang i policy och policyförändring rent praktiskt kan mätas i 
miljöpolitiken, och vilken slags analysverktyg vi behöver för det. Dessa 
verktyg ska sedan användas för att organisera, och i viss mån diskutera, den 
information som sekundärkällorna erbjuder, såväl som för analysen av pri-
märkällorna. 
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6 Idéstrukturer i policytext och realtyper som 
analysredskap  

Främst Lennart Lundqvist, men också Andreas Duit och Jonas Anshelm 
beskriver sextiotalets politik och institutionsuppbyggnad som präglad av ett 
avvägningsperspektiv. Det ekologiska perspektivet förekom visserligen som 
den ekonomiska avvägningstankens ”motdiskurs” när den svenska moderna 
miljöpolitiken tog form, men förefaller inte ha präglat den statliga miljöpoli-
tiken. Sextiotalets politiska konflikt perspektiven emellan beskrivs emeller-
tid av forskarna som i högsta grad levande.28 

I forskningen beskrivs den svenska miljöpolitiken därefter närmast uni-
sont som ett skifte från avvägningstänkande till ett ekologiskt modernise-
ringsperspektiv, någon gång mellan åttiotalets slut och nittiotalets mitt. I 
motsats till beskrivningen av det politiska klimatet vid avvägningstankens 
institutionalisering framställs den ekologiska moderniseringens insteg unge-
fär 30 år senare av flera forskare närmast som en blöt hästfilt över debatten. 
Magnus Linderström menar att den ekologiska moderniseringen ”har drag av 
ett hegemoniskt projekt”, vilket ska förstås som att det råder relativ ”konsen-
sus och samsyn kring den politiska och ideologiska inramningen av miljö-
frågorna.”29 Andreas Duit beskriver samma samstämmighet kring ekologisk 
modernisering.30 Bara i Jonas Anshelms beskrivning är idén mer kontrover-
siell och framställs som en provocerande radikalisering av politiken.31  

Möjligen har politiken därefter under nittiotalets slut rört sig ytterligare 
något steg mot en mer radikalt ekologisk politik för hållbar utveckling. Len-
nart J Lundqvist identifierar nämligen ytterligare ett skifte: från ekologisk 
modernisering till en idé om hållbar utveckling. Lundqvist beskriver den 
senare idén som mer ekologiskt radikal, och den ekologiska moderniseringen 
som en anpassning till industriintressen.32 (Vad som hänt efter maktskiftet 
2006 är vad jag vet inte belyst).  

                          
28 Lundqvist (1971), Duit (2002), Anshelm (1995). 
29 Linderström (2001, 7ff, citat s 10), se även (Lundqvist, 2000, s 23f). 
30 …som han dock snarare vill kalla ideologisk homogenitet, (Duit, 2002 s 160-170). 
31 Han framställer det som Görans Perssons och (delar av) socialdemokratins vision, formule-
rad i kläm mellan å ena sidan miljörörelsen krav på reformer, och å andra sidan kritik från 
höger för såväl ekologisk flum, fundamentalism, som för marknadsinskränkningar (Anshelm, 
2002, s 50-57). 
32 Lundqvist (2004b, s 211). 
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Miljöpolitiken framstår som präglad av tydligt sammanhållna tolknings-
ramar. Beskrivningarna i forskningen av den svenska miljöpolitiken är ändå 
inte entydig. Även om de övergripande dragen känns igen forskare emellan 
tycks de olika forskarna till exempel mena olika saker när de talar om den 
ekologiska moderniseringstankens insteg. Det verkar därmed inte heller fin-
nas någon konsensus om brytpunkter i miljöpolitikens historia, till exempel 
mellan ekonomiperspektiv och ekologisk modernisering.33 Beskrivningarna 
gäller inte heller bara den fastslagna politiken, utan ofta den politiska scenen 
i vidare bemärkelse, vilket förstås kan vara en delförklaring till de olika slut-
satserna.34  

Dessa skiljelinjer är förstås i mångt och mycket naturliga utifrån under-
sökningarnas olika syften, men illustrerar vikten av att en teori om policy-
förändring knyter samman sin idé om förklaring till policyförändring, med 
en därur tydligt härledd idé om precis vad det är som ska förändras och hur. 
Eftersom tidssekvenser är helt avgörande för varje förklaring är det förstås 
av största vikt att avgöra om det är riktigt att den ekologiska modernisering-
en började slå igenom 1988, eller om det skedde 1991 eller 1996. I vilken 
grad förändringen faktiskt kan karaktäriseras som en regelrätt ”synvända”, är 
avgörande för den som vill diskutera till exempel opinionens eller krisers 
betydelse för politisk idéförändring. 

Kapitel 4 och 5 ägnades frågor om vad vi ska leta efter, var. Uppgiften är 
alltså klar: Att besvara de frågor om det valda fallet svensk miljöpolitik som 
formulerades i kapitel 4 – går det att se styrande tolkningsramar i politiken, 
                          
33 Linderström, liksom Lundqvist, är benägen att se Göran Perssons tillträde på statsminister-
posten som den ekologiska moderniseringstankens genombrott i svensk miljöpolitik, (Linder-
ström, 2001, s 7ff), (Lundqvist, 2004a, s 1286f). Duit knyter dess genombrott mindre fast till 
Perssons ”Gröna folkhem”. Förändringsprocessen tycks i Duits beskrivning ha kommit gans-
ka långt redan under den socialdemokratiska regeringens miljöpolitiska offensiv i slutet av 
åttiotalet, med början i Ingvar Carlsson ”tredje vägens miljöpolitik”, (Duit, 2002, s 163f). 
Anshelm menar å sin sida att ”den tredje vägen” bara är ett nytt namn på traditionell s-märkt 
miljöpolitik. De första tecknen på omorientering urskiljer han istället i det s k Nittiotalspro-
grammet och miljöpropositionen 1990. Introduktionen av Perssons Gröna folkhem karaktäri-
seras dock som det avgörande diskursiva brottet. Anshelm ser miljömålspropositionen 1998, 
och liksom Lundqvist LIP-programmet, som de förnämsta uttrycken för den ekologiska mo-
derniseringstanken, (Anshelm, 1995, s 120ff, 133-144), (Anshelm, 2002, s 37ff), (Lundqvist, 
2001, s 324f), se även (Lundqvist, 2000), (Lundqvist, 2004b) och (Lundqvist, 2004a). Lund-
gren (1991, s 154-161) talar mer allmänt om två miljöpolitisk förändringsperioder; 1963-73 
samt 1985 och framåt (texten är alltså skriven 1991). 
34 Det ska påpekas att detta är problem utifrån mina försök att pröva teorier om politikens 
utveckling och inte utifrån studiernas egna syften. Syftet med Lundqvists senare studier av 
idéstrukturer har varit att undersöka nittiotalspolitiken, i hög grad med fokus på genomslag i 
genomförandeorganisationen, och den föregående skrift som explicit undersöker idéstrukturer 
är författad 1971. Duit beskriver politikens utveckling någorlunda kontinuerligt, men givet 
hans syfte står inte idéstrukturerna i centrum. Det gör de å andra sidan i Linderströms arbete, 
men i förhållande till mitt fokus är hans syfte för snävt: att undersöka om den ekologiska 
moderniseringen har fått genomslag i svensk politik. Andra idéstrukturer diskuteras eller 
eftersöks inte systematiskt av Linderström. Anshelms materialintensiva studier är mycket 
informativa, men lämnar utifrån mina behov luckor då de gäller delar av politikområdet: 
Anshelm koncentrerar sig på aktörernas ståndpunkter mer än på själva policyn. 
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hur förhåller sig förändring av tolkningsramar till förändringar i resurstill-
delningen och finns det någon skillnad i hur politiken formuleras som tycks 
bero av var den formuleras? Frågan nu är hur vi ska leta. För denna praktis-
ka uppgift behövs verktyg.  

Kapitlet ägnas framför allt utformandet av lämpliga verktyg för en analys 
av policy som teori i syfte att urskilja sammanhängande sådana teorier som 
kan kopplas till en viss begripliggörande tolkningsram. Uppgiften är inte 
alldeles lätt, menar jag, eftersom det inte finns någon självklar metodtradi-
tion att vända sig till för detta slags analys. Jag argumenterar nedan för an-
vändandet av realtyper som analysverktyg. 

6.1 Uppgiftens karaktär – en metodologisk 
positionsbestämning 
När ska vi då säga att den studerade politikens innehåll faktiskt ändrats på ett 
avgörande sätt? Svaret på den frågan har förstås att göra med vad vi betrak-
tar som politikens mest centrala innehåll. Det bud som formulerades i all-
männa termer i föregående kapitel på vad som är en policys mest centrala 
kärna, i generella termer, handlade om de idéer som är politikens utgångs-
punkt: policyteorin. En policyteori ger i första hand svaret på frågan varför, i 
termer av värderingar och verklighetspåståenden, som en viss uppsättning 
styrmedel och operativa mål bör läggas fast. En förändring av detta ”därför 
att” kan motivera nya styrmedel, men kan också innebära att samma styrme-
del tillämpas på nya sätt. 

I kapitel 4 sades också att idéstrukturperspektivet leder oss att tro att poli-
cyteoriernas påståenden om hur problem, mål och medel hänger ihop stöttas 
eller konstrueras med hjälp av förklarande tolkningsramar eller berättelser. 
Däremot ges inget precist bud på var en viss sådan tolkningsram ska komma 
till uttryck. Samtidigt är det orimligt att tänka sig att oavsett vilket politik-
område forskaren avgränsar åt sig att studera, så skulle politiken hänga 
samman utifrån en sådan förklarande logik. I ett avgränsat material kan i så 
fall flera strukturer ha gjort avtryck, och det är inte säkert att vi kan skilja 
den ena strukturen från den andra utan en strategi för hur det ska gå till. 

Diskursanalys eller traditionell idéanalys? 
Uppgiften att hitta sådana strukturer i materialet kräver, förutom en bra idé 
om var det är lämpligt att börja leta, också någon slags verktyg för att avgöra 
när en idé faktiskt kan antas hänga ihop med en annan. I vilken metodtradi-
tion ska vi börja leta efter sådana?  
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I många texttolkande ansatser ”mäts” innehållet mot en norm eller kanske 
en teoretiskt motiverad idealtyp.35 De slutsatser om textens struktur – eller 
brist på struktur – som kan dras av en sådan undersökning bygger då på en 
jämförelse med en i relation till materialet externt etablerad och motiverad 
logik. Här handlar det istället om att undersöka materialets inre logik. Det 
betyder att en policyteori hänger samman om det i det aktuella samman-
hanget, av dem som använder teorin som argument, framställs som följdrik-
tigt att en viss lösning följer av en viss sorts problem. Den struktur som ef-
tersöks är då en fråga om ett empiriskt konstaterbart argumentationsmönster. 
För i den grad idéstrukturen antas vara en existerande social konstruktion 
snarare än en logisk dito ökar förstås kraven på att visa att denna idéstruktur 
faktiskt syns i det aktuella sociala sammanhanget. På så vis är metoduppgif-
ten i den här avhandlingen mer besläktad med olika sorters diskursanalys än 
till exempel idékritik. 

Uppgiften att söka mönster kan sägas ha två sidor: för det första att se och 
förmedla en förståelse av materialets inneboende logik, och för det andra att 
systematiskt belägga det.36 Att upptäcka mönster handlar då om att upptäcka 
mening och upprepning av denna mening. Inte heller nu är vi emellertid 
framme vid något självklart svar på hur det går till.37 Ovan påtalades ett 
släktskap med diskursanalytiska forskningsuppgifter. Detsamma kan sägas 
gälla narrativanalys.38 Men många diskursanalytiskt inspirerade och narrativa 
metodförslag går ut på att hitta ytterligare meningsnivåer i texten, under den 
dominerande diskursens mer okomplicerade betydelse, till exempel genom 
att fokusera på hur ett budskap framförs.39 I en sådan ansats ligger ett mer 
eller mindre uttalat antagande att det också finns en ytlig betydelse (tolk-
ning) av texten som är självklar och därmed mindre intressant. Antagandet i 
den här undersökningen är tvärt om att budskapet – och för den delen makt-
spelet kring budskapets ”ytliga” dimensioner – inte är okomplicerat heller på 
en sådan nivå. Uppgiften är i detta avseende snarare besläktad med mer tra-
ditionell beskrivande idéanalys i så måtto att det handlar om att hitta struktur 
i, organisera, en texts primära och avsedda budskap, snarare än om att pro-
blematisera detta ”ytbudskap” för att hitta underliggande dolda maktstruktu-

                          
35 Beckman (2005, s 49ff). 
36 I den med diskursanalys besläktade narrativforskningen talar man om två kvalitetskrav 
relaterade till materialbehandling, dels kravet att visa på inre koherens och dels kravet på 
upprepade belägg, se Robertson (2005, s 255f, jfr även s 234, 253). 
37 Robertson (2005, s 261) säger att vi bör vara ”tydliga med vad man menar med narrativ och 
hur man kommer att känna igen en narrativ”.  
38 Det finns narrativanalys som mer bokstavligt och ibland mycket formaliserat försöker 
urskilja historiers olika komponenter i ett material (scen, roller, en händelse som innebär 
någon slags utmaning, därav följande interaktion, upplösning och utvärdering), (Czarniawska, 
2004, s 76-83). 
39 Se t.ex. (Fairclough, 2000). Jfr (Czarniawska, 2004, s 60-75 & 88-101). Sådana metoder 
blir mycket textnära, och är därför svåra att tillämpa på stora material. 
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rer.40 Därmed är heller inte den diskursanalytiska verktygslådan given: dess 
metodarsenal skjuter helt enkelt oftast över målet för en sådan här undersök-
nings syften. 

Det följer alltså en speciell metodologisk utmaning med en teoretisk posi-
tion som i kontrast till både diskursanalytiska policystudier och rationalistisk 
policyprocessanalys kombinerar konstruktivism med ett intresse för manifes-
ta idéer och funktionen hos etablerade politiska institutioner.41 Men denna 
position uppmärksammas sällan som en egen metodtradition, med egna pro-
blem, eller en egen metodologi och analysteknik, och tenderar att komma i 
bakgrunden i teoriperspektiv som sysslar både med dolda och mindre dolda 
idéstrukturer.42 I undersökningar av analysobjekt som liknar idéstrukturper-
spektivets, resulterar det ofta i inte helt problemfria lån från dessa andra 
traditioner. Varken diskursanalytiska tekniker med fokus på språkanvänd-
ning, eller traditionell idéanalys med hjälp av teoretiska begrepp och idealty-
per förefaller mig dock avpassade för den förelagda uppgiften. Sålunda utan-
för idé- och diskursanalysens huvudfåror tycks den enskilde författaren mer 
än vanligt utelämnad åt att själv konstruera sig en fungerande länk mellan 
forskningsfråga, metodologi och analysteknik.43 Det kräver i sin tur en tydlig 
redovisning av de metodologiska överväganden som gjorts vid utformandet 
av analysverktyg. 

                          
40 Om man kunde använda producenterna som facit för uttolkningsarbetet så är målet här att 
avtäcka en struktur som de som producerat texten skulle känna igen och kännas vid, om än 
som en alltför långt driven förenkling, vilket är långt ifrån självklart när underliggande bety-
delser och dolda maktstrukturer tolkas fram.  
41 Kanske kunde man använda Evert Vedungs benämning analys av idéers funktionella aspekt 
(”funktionell analys”), från tiden före diskursanalysens massiva genomslag på forsknings-
agendan, (Vedung, 1977, s 118ff), även (Beckman, 2005, s 14f). Det finns åtminstone skäl 
både att formulera detta forskningsintresse på egna villkor, och att vara en smula vaksam inför 
den metaforiskt blommande demarkationslinjen mellan analys av diskurser respektive mani-
festa idéer. Diskursanalys kan handla om att med samhällskritisk blick framvaska ”djupa”, 
”dolda” eller ”underliggande” innebörder, strukturer och processer, utan att vi behöver be-
skriva det idéstrukturperspektivet intresserar sig för i termer av ytliga, uppenbara innebörder, 
vars effekter är intressanta bara för dem som inte är samhällskritiska, jfr (Fisher, 2003, s 75). 
42 Det gäller t.ex. frame analysis, analysen av politiska tolkningsramar, som ibland handlar 
om ganska explicita snarare än underliggande ramar. Ansatsen tycks emellertid inte ha givit 
upphov till en egen uppsättning praktiska metoder att tillämpa, se Koenig (2006, s 61), som 
försöker råda bot på det, dock genom att undersöka det underförstådda i diskursanalytisk 
anda. Se även (Kitzinger, 2007, s 134-161). 
43 Jag menar med (Beckman, 2005, s 10) och i kontrast till (Jörgensen & Phillips, 2000, s 10) 
att metodlån i sig är helt legitima, men bara om denna länk inte brister. Bristen på sådan länk i 
analyser av policy med den beskrivna utgångspunkten manifesteras inte sällan i långa teore-
tiskt orienterade metodavsnitt med avstamp i Foucault, medan de praktiska strategier som ska 
länka dessa utgångspunkter med materialet är underutvecklade, gissningsvis eftersom 
diskursanalystraditionens verktyg inte fungerar optimalt för de frågor om politikens någorlun-
da manifesta innehåll i stora material som forskaren vill ställa.  
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Utgångspunkter för analys av idéer som manifesta sociala 
konstruktioner 
De analysverktyg jag utformat här vilar på tre ben. Analysverktygens grund-
struktur utgår från definitionen av policy som teori, och tanken att en policy 
består både av styrsystem, och av en problem- och verklighetsuppfattning 
som förklarar behovet av just detta styrsystem. Kategorierna i denna grund-
struktur har också anpassats till de analyserade teoriernas beskrivningar av 
vad de menar ingår i en sammanhängande policy. Beskrivningar av faktiskt 
existerande policyteorier från empirisk forskning om svensk miljöpolitik har 
sedan använts för att exemplifiera förekommande sätt att fylla dessa katego-
rier med konkret innehåll. Istället för att blottlägga upprepningsmönster i 
texten helt förutsättningslöst från grunden44, blir uppgiften då att försöka 
rekonstruera och känna igen spår av ur tidigare forskning härledda berättel-
ser. 

Om miljöpolitiska tolkningsramar i svensk kontext vet vi genom tidigare 
forskning nämligen en hel del, särskilt vid början av den period jag intresse-
rar mig för. Även om variationsmöjligheterna förstås i princip är oändliga 
beträffande hur en sådan tolkningsram skulle kunna formuleras, framträder i 
litteraturen några tämligen distinkta och fåtaliga perspektiv. Dessa berättel-
ser, som i forskningen framträder som resultatet av empiriska undersökning-
ar, kan kallas – eller kan utgöra grunden för utformningen av något som kan 
kallas – realtyper.45 Dessa ska jag här använda mig av i tolkningsarbetet.  

Strategin bygger inte bara på det pragmatiskt orienterade argumentet att 
fasta snarare än öppna analyskategorier ger möjligheter att studera större 
textmassor. Jag skulle också vilja lyfta fram några positivt formulerade ar-
gument. I det här kapitlet ska jag därför först utveckla beskrivningen av real-
typernas funktion i analysen, med hjälp av metodargument från olika forsk-
ningstraditioner: begreppshistorisk forskning, analys av politiska tolknings-
ramar och den del av diskursanalysen som sysslar med intertextualitet, det 
vill säga relationen mellan en enskild text och det textflöde det är en del av. 46 
Sedan går jag vidare till utformningen av de konkreta realtyper som ska an-
vändas i den fortsatta analysen. 

                          
44 Man skulle t.ex. kunna tänka sig kvantitativ nätverksanalys på ordnivå med hjälp av pro-
gram för kvantitativ innehållsanalys som Wordsmith. Man kunde också tänka sig en textnära 
regelrätt argumentationsanalys. Förmodligen hade man kunnat utvinna mer ur varje enskild 
text, till priset av att ett mindre material hade hunnits med. 
45 Se t.ex. (Ross, 1968, s 92ff). Det är alltså fråga om typer som tänks avspegla berättelser 
som används ”därute” i verkligheten, snarare än idealtypiska renodlingar. ”Realtyp” används 
för att beteckna resultatet av en undersökning snarare än utgångspunkten för den. Det är 
riktigt också här, men här är realtyperna huvudsakligen resultatet av andras redan företagna 
forskning.  
46 Om intertextualitet se t.ex. (Ajagán-Lester, Ledin, & Rahm, 2003), (Fairclough, 1992, s 
101ff), (Jörgensen & Phillips, 2000, s 12). 
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6.2 Realtyper som länk mellan text och kontext 
Den offentliga politikens tolkningsramar formas inte i ett vakuum utan präg-
las av tankegångar från den tid och den vidare kontext där den formuleras. 
Att använda realtyper snarare än idealtyper eller induktiva sökmetoder är ett 
försök att hantera ett därmed sammanhängande knivigt metodologiskt pro-
blem beträffande texttolkning. Egentligen är det två potentiella problem som 
ställer till det: textens beroende och dess oberoende av kontexten: En utsaga 
kan uttrycka en socialt betingad anpassning, men kan också vara ett uttryck 
för individuellt betingat nytänkande i relation till normen. Forskaren har att 
välja en väg som tar hänsyn till spänningen mellan det sociala/kontextuella 
och det konventionssprängande individuella, vilket innebär att forskaren 
behöver en strategi för att skilja det ena från det andra. Tabell 6.1 är avsedd 
att illustrera svårigheten att avgöra om det som sägs är en upprepning av 
konventioner eller ej, såväl som svårigheten att avgöra om det som inte sägs 
är underförstått eller otänkbart. Jag börjar med att beskriva realtypernas roll 
för att hantera kontextberoende, för att gå vidare med en diskussion om hur 
kontextoberoende kan hanteras inom ramen för en sådan ansats. 

Kontextberoende 
Tanken om kontextberoende, som bland annat formulerats i forskning som 
belyser idéhistorisk utveckling genom att följa olika begrepps betydelseför-
ändring över tid, är inte alls krånglig, men den skapar en del krångliga me-
todproblem. 

Utgångspunkten är att ord skiftar betydelse (mer eller mindre47) över tid 
och mellan olika sociala och kulturella sammanhang. Vi är alltså – ofta – 
beroende av kontexten för att kunna utröna ordens fulla betydelse.48 Quentin 
Skinner talar om i tid och rum ”tillgängliga meningar”.49 Men därtill beror en 
texts betydelse ibland av det som inte sägs. Texter kan ”tassa runt” vissa 
tabun, vars existens ändå i högsta grad laddar texten med betydelse.50 En text 
är dessutom en kommunikativ språkhandling, där människor liksom på andra 
områden försöker bespara sig onödig möda. I många sammanhang kan olika 
premisser vara underförstådda, och uppfattas som onödiga att skriva ut. De-
lar av resonemang som upprepas ofta kan falla bort eftersom det helt enkelt 
tas för givet att den som lyssnar ändå vet vad det handlar om. Vad som är 
underförstått och onödigt är på samma sätt som termernas mening kontext-
beroende: Vi skulle kunna tala om i tid och rum tillgängliga språkliga gen-
vägar.  

                          
47 En text om basal geometri kan till exempel tänkas färdas enklare i tid och rum än en text 
om ”familjen”. 
48 Skinner (1988, s 30ff). 
49 ”Available meanings” (Skinner, 1988, s 33). 
50 Kerstin Jacobsson med hänvisning till Bourdieu, (Jacobsson, 1997, s 16).  
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Tabell 6.1 Social anpassning och individuella uttryck 

 individuellt betingat                   socialt betingat  

Det som sägs: det originella  

                                                    det konventionella  

   

Det som inte sägs: det individuellt självklara det socialt självklara             Kontexten 

 det individuellt tabubelagda det socialt tabubelagda  

 det individuellt otänkbara det socialt otänkbara51  

 

Det betyder att varje text mer eller mindre uttrycker existerande konventio-
ner, det vill säga socialt etablerade förföreställningar om termers, referensers 
och begrepps relationer till varandra. Utifrån det här diskuterade teoriper-
spektivet kan man lägga till ytterligare en nivå, och föreställa sig att begrepp 
tillsamman bildar sammanhängande berättelser som kopplar ihop olika be-
grepp på ett meningsfullt och begripliggörande sätt. Det kan sammankopplas 
med Kosellecks tanke att ord har ”bagage”: ord kan vara kopplade till/ asso-
cierade med sådana berättelser.52 Det betyder i sin tur att i det konkreta tolk-
ningsarbetet behöver vi en strategi för att känna igen språkliga genvägar till 
sådana ofullständigt presenterade betydelser och berättelser. Skinner talar 
om att vi bör använda kontexten som en court of appeal, när vi diskuterar 
tolkningar.53  

Begreppshistoria kan innebära studier av idéers – begrepps – utveckling 
över hundratals år, eller uttryck i en helt annan tidsålder. Om resonemanget 
om kontextberoende tillämpas på kortare tidsperioder och på ett begränsat 
material snarare än ett begrepp så torde det innebära en förskjutning i vilken 
slags metodproblem kontextberoendet ger upphov till. Ju kortare tidsperiod, 
desto mindre risk att ord och uttryck byter språkliga betydelser och bagage. 
Men ju mer begränsat material vi undersöker, ju större är risken att det finns 
ett sammanhang – en ”berättelse” – som organiserar framställningen, men 

                          
51 Det originella, konventionssprängande, finns i denna kategori! 
52 Se (Kurunmäki, 2005, s 211). (Kraftfulla och spridda exempel är ord associerade med 
nazitiden). När några ungdomar kommenterar overallklädda skolkamrater med ”Vilka är ni 
då, Hitlerjugend eller?!” i en dokumentär om nollningsriter, illusterar det hur enstaka ord kan 
bära betydelser kopplade till berättelser. 
53 Skinner (1988, s 64). 
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som utanför sin kontext inte syns tydligt därför att det uppfattas som onödigt 
att vara explicit i alla delar – just där, igen.  

Vad som är nytt/originellt och vad som är socialt/konventionellt i den för-
da politiken sades ovan vara en fråga om det finns mönster i och mellan oli-
ka politiska beslut men detta mönster måste kanske i så fall rekonstrueras för 
att synas. Då kan det underlätta att föreställa sig den text man vill analysera 
som en del av dels ett flöde av samma typ av texter över tid, men också i 
”samspråk” med andra texter i samtiden.54 En text kan, utan att det utsägs, 
antingen anpassa sig till eller ta spjärn emot andra texter. Möjligheterna att 
se meningsfulla mönster ökar alltså om vi har tydliga referenspunkter både 
bakåt i den offentliga politikens närhistoria, och i samhället.55 Rein och 
Schön, som sysslar med analys av hur politiska tolkningsramar används 
(framing) har dessutom skilt mellan de mer utvecklade och tydligt koherenta 
retoriska tolkningsramar (rethorical frames) som finns i den allmänna poli-
tiska debatten, och den politiska praktikens mer handlingsinriktade tolk-
ningsramar (action frames), där mer pressande produktionsomständigheter 
tenderar att göra idéstrukturerna knapphändigare och mer fragmenterade.56 
För att inte missa några dimensioner av en handlingsinriktad tolkningsram, 
som är uttydbara för den som är bekant med den vidare intellektuella miljö 
där texten produceras och används, och därmed med de språkliga genvägar 
som finns i denna kontext, kan man alltså spegla dessa i mer retoriskt ut-
vecklade tolkningsramar som kan uttydas ur ett studium av sammanhanget 
runt omkring den studerade texten. 

Ett mer principiellt argument för realtyper som analysinstrument är alltså 
att det är ett sätt att göra kontexten till en del av analysinstrumentet.57 Real-
typerna fungerar som de efterfrågade referenspunkterna för att hitta me-
ningsgrundade mönster. Med hjälp av tidigare forskning (det vill säga en 
”förstudie” så omfattande att den inte ryms i ett enskilt avhandlingsprojekt) 
kan vi både få en uppfattning om konventioner och sådant som är så själv-
klart att det sägs mer sällan än det impliceras. Jag menar att det också är 
lättare att få syn på kontinuitet över tid om vi kan utgå från en tydlig berät-
telse för att se om den ändrats.58 
                          
54 Intertextualitet igen, jfr (Ajagán-Lester et al., 2003). En liknande poäng, fast med en mer 
aktörsinriktad infallsvinkel, är att vi måste beakta vilken slags handling en text är, i så måtto 
att språkhandlingar ofta just är reaktioner på andra texter, inom en viss genre, (Kurunmäki, 
2005, s 189) jfr (Robertson, 2005, s 236, 243f).  
55 Intertextualitet kan sägas ha två dimensioner, en som handlar om hur texter bygger på 
tidigare texter, och blir ett avstamp för senare texter, och en dimension som handlar om hur en 
text förhåller sig till andra texter i samtiden (Ajagán-Lester et al., 2003, s 207). Jfr synkron 
respektive diakron begreppsanalys (Kurunmäki, 2005, s 187). 
56 (Rein & Schön, 1996 ,s 91f), jfr (Fisher, 2003, s 63f) om fragmenterad policy, t.ex. som ett 
sätt att dölja oenighet eller skapa allianser. 
57 En större kontext än den som hela det här undersökta materialet utgör i relation till varje 
enskild text. 
58 Jfr Algotsson (1996) som söker ordning med utgångspunkten att det bör finnas en explicit 
externt fastställbar logik som knyter de politiska resonemangen på olika nivåer samman. 
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Kontextoberoende  
En svårighet när texten sålunda ska speglas i kontexten är emellertid att varje 
språkhandling, så som tidigare diskuterades, är både individuell och social 
samtidigt. Visserligen är vi alla beroende av språkliga konventioner och vi 
måste beakta vad man brukar mena med ett visst ordbruk för att det vi säger 
ska bli begripligt för andra. Men Skinner varnar för att i allt för hög ut-
sträckning se texter och språkhandlingar som uttryck för kontexten, vid stu-
diet av idéers utveckling. Risken är att uttolkaren är alltför snar att se ett spår 
av en berättelse som ett fullfjädrat uttryck för berättelsens sätt att beskriva 
världen.59 Vi måste förstå individuella eller enskilda uttryck via sociala kon-
ventioner, men får inte glömma att de förra kan överskrida de senare. Det 
individuellt betingade står alltså för möjligheten till nytänkande, medan det 
socialt betingade står för kontinuitet och reproduktion. Här är inte författa-
rens eller pennförarens föreställningar av särskilt intresse, men risken att 
göra för mycket av kontextuella kopplingar kvarstår.60  

För att undvika detta är det väsentligt att säkerställa att det meningsska-
pande mönstret är mer än sporadiskt urskiljbart i materialet. För att det ska 
vara trovärdigt att påstå att en viss berättelse faktiskt organiserar materialet, 
bör det också systematiskt gå att urskilja spår av en viss realtyp i en policy-
texts olika beståndsdelar. Eftersom vi antar att en viss problemsyn gör en 
viss användning av medel begriplig och meningsfull, bör där finnas tydliga 
spår av berättelsen i både beskrivningen av problem, mål och medel: Det är i 
relationen mellan dessa komponenter som policyteorin kommer till uttryck.  

Här gäller det alltså inte nödvändigtvis att få med en tolkningsrams alla 
nyanser och detaljer, tvärt om.61 Däremot måste det synliggöras hur en policy 
sammanbinder ett politiskt problem (och en tanke om dess lösning) med ett 
styrsystem.62 För att synliggöra den samhällsreglerande dimensionen av poli-
tiken, vid sidan av tekniska och naturvetenskapliga argument, är det inte 
minst viktigt att lyfta fram hur argumentationen från problem till lösning 
löper via de samhällsaktörer som ska påverkas och organiseras för att styrsy-
                          
59 Skinner (1988, s 33f) 
60 Hajer är den enda som nuddar vid denna problematik när han diskuterar frågan om överlap-
pande och fragmentariska tolkningsramar. Han menar att det kan finnas en ytlig och diffus 
metaforisk logik som inrymmer olika mer konkreta diskurser. Policy kan därför vara mer 
fragmenterad än vad första intrycket ger sken av. Det avspeglar den kommunikationssituation 
han utmålar, där ytliga samordnande berättelser gör att policyprocessens aktörer kan enas och 
bidra med olika bitar i idéproduktionen just för att metaberättelsen är öppen för många olika 
tolkningar. Olika idéstrukturer kan alltså tänkas existera parallellt, men också så att säga 
lagras på varandra. Mer konkreta idéstrukturer kan vara underordnad en större och vagare. 
Däremot kopplas inte frågan om denna överlappning och fragmentering till metodfrågan: hur 
man urskiljer och särskiljer olika tolkningsramar.  
61 Inte heller behöver jag för mitt syfte särskilt pröva om det stämmer att grundläggande 
värderingar är ännu mer stabila än empiriska slutledningar, som Sabatier och Jenkins-Smith 
antar, se (Sabatier & Jenkins-Smith, 1999, s 122). 
62 Genom att systematiskt särskilja mellan en problembeskrivande nivå och en åtgärdsnivå 
skapas bättre möjlighet att få syn på symbolpolitiska reaktioner. 
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stemet ska åstadkomma lösningen. Jag har löst detta genom att reducera 
informationsmängden i de miljöpolitiska diskurser som litteraturen beskriver 
till just hanterbara realtyper, med utgångspunkt i policyteorins mest centrala 
typer av påståenden. De komponenter som här ska urskiljas i policyrelevanta 
idéstrukturer och tolkningsramar är således: 

 
• Idéer om problemet i samhälls- och miljötermer 
• Idéer om vilka aktörer och vilken kunskap som bör ges auktoritet 

vid utformandet av problemlösning 
• Idéer om vilka aktörer som måste påverkas för åstadkommande av 

problemlösning 
• Idéer om lämplig utformning av styrsystemet63  

 
 
 

 

 
 
Figur 6.1 Tre nivåer och fyra komponenter i idéstrukturer 

Under samtliga rubriker ryms såväl normativa påståenden som påståenden 
om hur världen är beskaffad. Under den första rubriken ryms beskrivningar 
av naturen och miljön, problemens art och allvar, samt de värden som antas 
stå på spel. De två nästkommande rubrikerna utpekar vilka aktörer som ut-
ifrån dessa problembeskrivningar utpekas som politikens subjekt och objekt, 
det vill säga å ena sidan vilka som antas besitta relevant kunskap och bör ges 
                          
63 Jämför (Hedrén, 1994, s 92) som skiljer mellan miljön som problem, moraliska imperativ 
och organisationsprinciper. 

1 Problemet i samhälls- och 
miljötermer: Hotade värden 
samt tillstånd i miljön som 
kräver åtgärd 
 

2 Aktörer och kunskap 
som ges auktoritet i kraft 
av sin problemlösarkompe-
tens 

 
3 Lämplig utformning av det 
offentliga styrsystemet 

2 Aktörer som problemet 
placeras hos (som måste 
påverkas för att proble-
met ska lösas) 

    Samhälleliga 
    aktörsrelationer 
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auktoritet, och å andra sidan vilka som är ”miljöbovar”, eller som åtminstone 
måste påverkas för att problemet ska lösas.64 Förutom vilka aktörerna är, ska 
skillnader noteras i beskrivningen av vilka omständigheter som förklarar 
aktörers problematiska beteende. Den fjärde rubriken avser att fånga in på-
ståenden om de styrsystem som antas kunna åstadkomma en sådan politisk 
intervention. 

De svarta pilarna mellan figurens tre nivåer illustrerar en tänkt argumenta-
tionsstruktur i idéstrukturen. Att denna tolkningsram ordnas så att styrsyste-
met blir en slutsats dragen utifrån mer grundläggande föreställningar om 
samhället och miljön säger inte nödvändigtvis något om hur idésystemen 
kommit till i praktiken. De streckade pilarna illustrerar hur i styrsystemet 
institutionaliserade idéstrukturer tänks bidra till en social konstruktion av 
makt (nivå två), samt den sociala konstruktionen av gemensamma värden 
och verklighet (nivå tre).65 Detta avspeglar den i kapitel 2 och 3 beskrivna 
teoretiska föreställningen att idéer inte bara gör avtryck i politikens organisa-
tion, utan att politikens organisation genom att ”placera” problemet och dess 
lösning på ett visst sätt bland statens och samhällets aktörer bidrar till att 
reproducera och legitimera vissa idéer, medan andra marginaliseras eller till 
och med stigmatiseras.66 

För att det ska verka rimligt att idéstrukturerna faktiskt utgör politiska 
orienteringskartor som strukturerar politiken, bör det gå att utläsa en intern 
logik, med vars hjälp de olika kategorierna binds samman och politiska slut-
satser dras, oavsett om denna logik för en utomstående eventuellt ter sig 
baserad på lösa, vaga eller till och med felaktiga antaganden. Jag antar alltså 
att relationen mellan dessa komponenter bör beskrivas som relativt konstant 
i det undersökta materialet, för att en idéstruktur ska betraktas som en stabil 
politisk tolkningsram byggd på en förståelse av miljöproblemet och dess 
möjliga politiska lösningar. Förändring behöver för den skull inte innebära 
simultan omvändelse över hela linjen, men vi bör kunna förvänta oss att det 

                          
64 Jfr (Linder, 1995), se Fisher (2003, s 55) som fokuserar på skillnader i legitimitetsgrunder 
och vetenskaplig auktoritet, och (Ingram et al., 2007) som analyserar konstruktionen av ”tar-
get groups”.  
65 Jämför (Hermansson, 2002 ,s 17): att ha en ideologi handlar både om den trosföreställning 
om verkligheten man håller sig med, och vilka dominansförhållanden som därmed upprätt-
hålls (i teorin och ibland i praktiken). 
66 Tankegången kan ses som en slags organisatorisk parallell till psykologiska teorier om 
kognitiv dissonans och konsonans. Teorins förväntning är att människor anpassar den infor-
mation man tar till sig efter sina redan etablerade trosföreställningar, eftersom man har ett 
mentalt behov av kognitiv ordning och reda. Dessa reaktioner kommer i sin tur att förstärka 
och vidareutveckla färdigheter och uppfattningar, och göra människan mer lyhörd och upp-
märksam för den typen av information, se (Festinger, 1962 /1957, kap 1). På liknande sätt kan 
samhällsorganisationen (tex genom att utpeka vissa aktörer som auktoriteter) präglas av en 
viss förföreställning om problem och lösningar, som styr vilken informations som hämtas in. 
Valet av auktoriteter innebär ett val av perspektiv som gör att vissa problem synliggörs och 
därmed ”finns”. 
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etableras en ny logik som begripliggör de förändrade relationerna mellan 
kategorierna.  

Innan jag fortsätter med arbetet att utifrån den ovan beskrivna grundstruk-
turen och med hjälp av tidigare forskning beskriva tillgängliga tolkningsra-
mar i den miljöpolitiska diskursen, kan det vara läge att återkoppla till idé-
strukturperspektivet. 

Rimlig tolkning av idéstrukturperspektivet? 
Tolkningsramar är också i det teoretiska perspektiv som här prövas empiris-
ka fenomen, förekommande sammanhängande sätt att resonera om politik, 
till exempel miljöpolitik. Också Hajer, respektive Sabatier och Jenkins Smith 
har dock en tanke om vilken slags innehåll en sådan tolkningsram har. Den 
ovan föreslagna strukturen rimmar väl med deras, så till vida att de idéstruk-
turernas komponenter de radar upp skulle kunna inordnas under ovan angiv-
na rubriker. Hajer identifierar följande generella komponenter i en tolknings-
ram: 

• ”Typ av policyproblem” (problemets art, dess konsekvenser i natur 
och samhälle, problemets allvar)  

• ”Effekter på policydomänen” (hur miljöpolitik avgränsas i förhållan-
de till andra politikområden) 

• ”Vetenskap och expertis” (vetenskapens och experternas roll i pro-
blemlösningsprocesser) 

• ”Ramar för miljöregleringar” (hur mycket regleringar som behövs 
och hur snabbt)67  

Den andra punkten, politikens domän, kommer jag här betrakta som en egen 
dimension av politiken, se ovan kapitel 4. 

Sabatier och Jenkins-Smith skiljer mellan grundläggande värden och de 
mer empiriskt orienterade komponenterna. De förra handlar om sådant som 
basala värdeprioriteringar och vilka grupper som ska värnas. Tolkningsra-
marnas mest policyrelevanta komponenter beskrivs med följande lista:  

• problemets allvar 
• orsaker  
• lämplig avvägning stat – marknad 
• lämplig avvägning mellan olika ansvarsnivåer i staten  
• föredragna policyinstrument  
• samhällets problemlösarförmåga 
• inställning till allmänhetens respektive experters synpunkter 
• ”hjärtepolicyfrågor”68 

                          
67 Hajer (1995, s 164f, 254f). 
68 Sabatier & Jenkins-Smith (1999, s 133f). Kategorierna utgör alltså ”policy core beliefs”, 
vilket är de idésystem som formar koalitioner och konflikter i politiken. 
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Baumgartner och Jones är mer knapphändiga i sina beskrivningar. De antar 
att de styrande idéerna finns där, men mäter policystabilitet på andra sätt. 
När de talar om ”kraftfulla idéer”, som stöter bort alternativa tolkningar av 
vilka som bör få ansvara för en policy, är det dock rimligt att tolka det så att 
det också handlar om utpekandet av legitima problemlösare och legitima 
styrsystem i relation till ett visst definierat problem.69  

I relation till dessa olika kategoriförslag finns i den grundstruktur jag fö-
reslagit utrymme för de ovan föreslagna punkterna (ibland i sammanslagen 
form) samtidigt som ytterligare en kategori ingår: aktörer som måste påver-
kas för att problemet ska lösas. Det har förefallit mig vara en naturlig länk i 
en teori som söker koppla motiveringar till olika föreslagna styr- och kon-
trollsystem. Det finns emellertid ingen rätt kategoriuppsättning här, bara 
förslag som bättre och sämre kan hantera uppgiften att reducera informa-
tionsmängder utan att alltför mycket tappa bort de begripliggörande sam-
manhangen. 

6.3 Tillgängliga miljöpolitiska tolkningsramar 
I det här avsnittet ska den tidigare forskningens beskrivningar av innehåll 
och konflikter i miljödiskursen benas ut, med hjälp av den analysram som 
beskrevs ovan. Intresset riktas således mot  

1) förutsättningar och problem i miljö- och samhällstermer (typ av pro-
blem inklusive värden på spel och hjärtefrågor, samt allvar och or-
sak) 

2) aktörer, dvs. legitima problemlösare (vetenskapsföreträdare, exper-
ter, politiker, allmänhet) respektive problemmakare eller ”miljöbo-
var” (industri, allmänhet, andra länders regeringar osv., som norm 
eller som avvikare) 

3) styrsystem som reglerar aktörsrelationer i syfte att lösa problemen 
(regleringsgrad, typ av styrinsatser, marknadsinslag osv.).  

Som vi sett ovan är det framför allt tre tolkningsramar som framträder i 
forskningen om den svenska miljöpolitiken, och som också delvis avspeglas 
i litteratur om internationell miljöpolitik: det som kallas avvägningsperspek-
tivet, ekologiperspektivet, och perspektivet ekologisk modernisering. Sche-
matiska renodlingar av dessa perspektiv – realtyper – kommer att fungera 
som analysverktyg. Även vad som kan kallas ett naturvårdsperspektiv, och 
ett hållbar utvecklingsperspektiv får visst utrymme. 

I det här kapitlet kommer dessa diskurser att framträda som generella idé-
er om miljöpolitikens organisering. Den läsare som är bekant med miljöpoli-
tiken vet att hållbar utveckling och ekologisk modernisering är sentida idéer 
                          
69 Baumgartner & Jones (2002, s19ff), Baumgartner & Jones (1993, s 243f). 
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jämfört med det som kallas avvägningsperspektivet och ekologiperspektivet, 
och att avvägningsperspektivet är starkt förknippat med den moderna svens-
ka miljöpolitikens institutionalisering på sextiotalet. Tid och rum är inte 
alldeles frånvarande i nedanstående framställning, men placeringen av dessa 
idéer i sin politiska kontext sker på allvar först i nästkommande kapitel. Här 
är det logiken i hur lösningar kopplas till problemsyn, och uppfattning om 
olika aktörer, som står i centrum. Även om det är viktigt för min argumenta-
tion att dessa tolkningsramar varit aktuella och tillgängliga för aktörerna 
under den undersökta perioden, avhandlas frågor om när, var och hur närma-
re bestämt, först i kapitel 7 till 10. 

Ekonomi eller ekologi 
Forskningen beskriver hur två problemstrukturer står mot varandra i sextio-
talets politiska debatt om hur statens miljöpolitik bör utformas: avvägnings-
tanken, som också kallas ekonomitanken, respektive ekologitanken.70 

De båda synsätten skiljer sig åt avseende synen på naturen: där ekologi-
perspektivet ser naturen som en ”biologisk balansföreteelse” känslig för 
människans påverkan, ser avvägningsperspektivet naturen som ett knippe 
resurser att utnyttja, om än med förnuft. Ur Lundqvists beskrivning av av-
vägningstanken framträder en bild av naturen som en konkret plats med 
geografisk bestämning, där också vissa resurser finns. I viss mån är naturen 
något som påverkar livet ”utanför”. Vi kan till exempel inte klara oss utan 
vatten, vilket därför måste vårdas. Andra naturresurser, som skog och grus, 
är inte livsnödvändiga, men ändå viktiga. Annars tycks det fullt möjligt att så 
att säga stiga ut ur naturen, för att vistas i någon annan samhällssfär. Arbete, 
produktion och de flesta sociala interaktioner, äger rum någon annanstans. 
Att dessutom ha tillgång till ren natur sågs som en levnandsstandardfråga att 
ta itu med när de mer angelägna mänskliga behoven hade tillfredsställts. 
Naturen ger både sociala värden i form av rekreation, likväl som natur beva-
rad från mänsklig påverkan ger värdefull historisk kunskap. Även problem i 
naturen tycks uppfattas som varande något konkret och avgränsat. Ett för-
orenings- eller exploateringsproblem är något som påtagligt devalverar triv-
seln i naturen, dricksvattnets eller stadsluftens hälsosamhet, tillgången på 
grus, vetenskapsmännens tillgång till en viss sällsynt naturtyp att studera, 
osv.71 Uttrycket att ”vara ute i naturen” fångar i så måtto in denna natursyn. 

                          
70 Se framför allt (Lundqvist 1971, s 49f, 103f, 108ff), som är det ursprungliga upphovet till 
beskrivningen av de två perspektiven. Lundqvists material hämtas främst från riksdagstryck 
och utredningsprocesser – debattprotokoll, motioner, propositioner, utredningar och remissvar 
– men också ur pressklipp, varifrån han utläser vilka positioner som torgförs. Se även (An-
shelm, 1995) och (Duit, 2002). Beskrivningen av ekologi- och ekonomiperspektivet nedan är i 
huvudsak en adaptering av Lundqvists beskrivningar av dessa idéer till mina analyskategorier. 
71 Lundqvist (1971, s 49f, 103), se också (Anshelm, 1995, s 26, 32ff) om SAP, jfr även Hed-
rén (1994, s 226ff) som dock talar om en dominerande miljödiskurs utifrån ett större och i tid 
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Ekologitanken kan karaktäriseras som ett helhetsperspektiv. ”Miljön” – 
en term som i ekologiperspektivet ofta ersätter ”naturen” – är allomfattande. 
Den är det fysiska, biologiska och kemiska system vi lever i oavsett om det 
materialiseras som träd och fåglar eller av människor frambringade skyskra-
por och stadsluft. Hur vi än vrider och vänder oss sätter miljön ramarna för 
vår existens. Naturen övergår från att ha varit en plats till att bli komplicera-
de känsliga ekosystem där allt hänger samman, vars ramar och gränser 
mänsklig verksamhet måste anpassas till.72  

Dessa skilda utgångspunkter avspeglas i problembeskrivningen. Det 
ekologiska helhetsperspektivet är till sin natur mer komplext än ”naturen-
som-plats/resurs”-perspektivet. Uppfattningen om komplexiteten i de ekolo-
giska systemen gör också att miljöproblemen uppfattas som svåra att över-
blicka. Dagens mänskliga påverkan på naturen kommer att ge effekter i 
morgon som vi idag inte kan förutse.73 

Allvaret i situationen kan utifrån denna skillnad målas upp olika. Ekolo-
giperspektivet utgår från att situationen är allvarlig. Den ekologiska balansen 
är rubbad, och katastrof hotar om ingenting görs. De problem som syns idag 
är bara en förvarning om de som kommer till synes imorgon. Samhällsut-
vecklingen är roten till det onda: industrialiseringen, urbaniseringen, den 
ökade levnadsstandarden, trafiken och det politiska systemets oförnuftiga 
styrning pekas ut som orsaker till problemet. Avvägningsperspektivet inne-
bär en mycket större tilltro till problemets hanterbarhet inom ramen för det 
existerande politiska systemet.74  

Att problemen ter sig olika betyder att kraven på åtgärder också ser olika 
ut. Utifrån ekologiperspektivet, med syftet att undvika en hotande katastrof, 
finns skäl för en bred arsenal av mer långtgående åtgärder. Det ställer krav 
på lagstiftning, mer resurser, differentierade skatteregler m.m. Ur avväg-
ningsperspektivet, menar Lundqvist, är oviljan större mot politiska hästkurer. 
Det ansågs inte möjligt att ändra konkurrensvillkor, eller bryta principen om 
skatteneutralitet. Grupper vars intressen får stå tillbaka för miljöintresset 
måste kompenseras. Olika intressen måste representeras och jämkas i styror-
ganisationen.75 

Bakom detta motstånd finns en föreställning om att tillväxt genom indust-
rialisering är en förutsättning för framgångsrik miljövård: det ena ger pengar 
och det andra kostar. Till skillnad från ekologiperspektivet framhålls att det 
finns en skarp gräns för hur mycket producentintresset kan tåla, nedanför 

                                                                                                                             
mycket mer utsträckt material än Lundqvist och Anshelm: så hamnar hans fokus också mer på 
byggstenar än på berättelser, jfr kap 2 s 67ff. 
72 Lundqvist (1971, s 108ff). 
73 Lundqvist (1971, s 108ff), jämför (Anshelm, 1995, s 14ff), som beskriver den socialdemo-
kratiska outsidern och debattören Rolf Edbergs formulering av miljöproblemen. För en be-
skrivning om liknande internationella miljödiskurer, se (Dryzek, 1997, s 23-44). 
74 Lundqvist (1971, s 108f). 
75 Lundqvist (1971, s 109f). 
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vilken ytterligare jämkning inte är möjlig. Argumentet är starkt kopplat till 
konkurrensförmåga på utländska marknader. Ytterligare jämkning nedåt 
genererar inte bättre miljö, eftersom pengar till miljövård då skulle saknas. 
Någon motsvarande gräns för naturens bärkraft identifieras inte. Ekologiper-
spektivet ställer denna uppfattning på huvudet: mänskliga framsteg, ekono-
min, o s v – allt är på sikt beroende av att underordnas ekologiska lagar.76  

Det är också helt olika beslutslogik som förespråkas, och olika auktorite-
ter som framstår som logiska problemlösare. Ekologiperspektivet rymmer 
dock lite olika hållningar, beroende på vilken roll vetenskapen ges för pro-
blemets lösning. Å ena sidan kan den som uppfattar naturen som ett känsligt 
ekosystem på väg mot kollaps finna det rimligt att låta vetenskaplig ekolo-
gisk expertis vägleda besluten. Den bakomliggande föreställningen är då att 
det går att finna objektiv kunskap om ekologiska samband, och att det går att 
upptäcka och beskriva kriterier för den exploatering av naturen som är möj-
lig utan att balansen rubbas.  

I en besläktad ekologisk tankeströmning ser man mindre optimistiskt på 
våra möjligheter att mer än ytligt avslöja dessa samband, åtminstone inom en 
snar framtid. Här spelar också kunskap om ekologiska samband en stor roll, 
men dessutom anbefalls respekt och försiktighet inför ingrepp som kan tän-
kas rubba dessa balanser. Här spelar bidraget från en ansvartagande befolk-
ning, som strävar efter att ”väga lättare” på en ansträngd jord, en större roll 
för problemets lösning, vid sidan av en auktoritativ reglerande stat.77 Oavsett 
tilltron till vetenskapen finns föga utrymme för pragmatiska avvägningar 
eller politiskt motiverade förhandlingar med dem som förorenar. Frågan 
ligger helt enkelt på en annan nivå.78 

”Avvägningsperspektivet” syftar på utgångspunkten att miljövård uppfat-
tas som ett legitimt intresse vid sidan av andra lika legitima (eller ännu mer 
legitima) intressen, och den ståndpunkten är förstås avhängig av att miljö-
problematiken inte ses med samma allvarsögon. Naturvårdens intressen ska 
                          
76 Möjligen kan man ifrågasätta om avvägningstanken på ett idéplan i själva verket kan sägas 
handla om avvägning mellan olika legitima intressen, till skillnad från ekologiperspektivet 
som vill överordna ekologins krav. Avvägningstankens ”gärna fin miljö om bara ekonomin är 
i balans” kanske kan speglas i ett motstående ”gärna ett blomstrande näringsliv om bara de 
ekologiska systemen är i balans”. Skillnaden är kanske snarare att avvägningstanken formule-
rades i maktens centrum, där olika intressen måste beaktas och jämkas, åtminstone på ett 
retoriskt plan, medan ekologitanken formulerades där sådana hänsyn inte behövde tas (se 
vidare nedan). Ekologitanken mot ekonomitanken är i så fall mer adekvata beteckningar. 
77 Jamison identifierar en sådan nyorientering i sjuttiotalets miljörörelse i Sverige, då naturin-
tresset (jfrt med samhällsintresset) blev viktigare för miljöengagemanget, se (Jamison, Eyer-
man, & Cramer, 1990, s 24-39). Här kan vi se den svenska miljörörelsen i relation till den 
omgivande världen: Dryzek (1997, s 153-193) beskriver en “grön radikalism”, som tar fart i 
slutet av sjuttiotalet, i liknande termer. Rörelsen liknar den tidigare ekologiskt orienterade 
gränsfixerade miljörörelsen, men trodde mer på att människors förnuft eller instinkter skulle 
leda mot naturliga, småskaliga och mindre materialistiskt orienterade levnadsmönster med 
svagare hierarkiska regelstrukturer. Se också Anshelms beskrivning av Broderskapsrörelsen 
m.fl. i (Anshelm, 1995, s 14, 64-86). 
78 Lundqvist (1971, s 49f). 
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”beaktas” men kan få stå tillbaka när ”en ur allmän synpunkt riktig” avväg-
ning ska göras. Naturvårdsintressen som kan uttryckas i ekonomiska termer 
får vid denna avvägning, mot bakgrund av prioriteringen av tillväxt och eko-
nomi, en fördel framför naturvårdsintressen som inte kan uttryckas i ekono-
miska termer. Riktigheten i avvägningen kan emellertid inte mätas med ve-
tenskapliga kriterier. Avvägningstanken, i svensk tappning, söker praktiska 
förhandlingslösningar. Avvägningstanken speglas i beslutsprocessen genom 
intresserepresentation och nämndorganisation.79  

I båda perspektiven tycks alltså finnas en tilltro till politiken, fast de yttrar 
sig mycket olika. Avvägningsperspektivet innebär att politikens spelregler 
sätts i högsätet beträffande fastställandet av målet för politiken, medan en 
begränsad uppsättning politiska interventioner kan accepteras. Främst är det 
värnande om ekonomiska spelregler, och behovet av tillväxt, som sätter 
gränserna för vad som kan accepteras. Det betyder att även om omfattningen 
av miljövården bör bestämmas politiskt (under hänsyn till ekonomins spel-
regler), kan inte generella mål uppställas, eftersom möjligheter och svårighe-
ter i enskilda situationer måste avvägas. Ekologiperspektivet å andra sidan 
ser målet som vetenskapligt givet eller åtminstone bestämbart, och anser att 
det politiska systemets alla verktyg måste användas för att nå detta mål. 
Även när det bedöms som svårt att avgöra vad naturen tål, är utgångspunkten 
att vi vet att ekosystemen är så känsliga att den givna slutsatsen är påbjuden 
försiktighet. Tillståndet i miljön bör sätta standarden för styrningen. Man 
kan här se en skillnad mellan en definition av politik som konfliktlösning 
och politik som problemlösning. Skillnaden sammanhänger med en skillnad 
i synen på de aktörer som skapar miljöproblemen: företräder de ett särintres-
se eller bara ett särskilt intresse?  

Den beskrivna svenska policydiskursen ska sammanfattas med hjälp av 
schemat från kapitel figur 6.1. Den under sextiotalet institutionaliserade 
svenska miljövårdsdiskursen har följande karaktäristika: 

 

                          
79 Lundqvist (1971, s 49ff). Beskrivningen av den nationella diskursen kan speglas i Dryzeks 
beskrivning med internationellt perspektiv, av olika västerländska miljödiskurser. Avväg-
ningsperspektivet är besläktat med de pragmatiska problemlösardiskurser han beskriver, där 
miljöproblemen erkänns, men behandlas som väl avgränsade och lösbara inom ramen för den 
politiska ekonomin i industrisamhället, se (Dryzek, 1997, s 61). Varken den administrativa 
rationalismen, den ekonomiska dito eller den demokratiska pragmatismen fångar dock in det 
svenska beslutssystemet, där principen om avvägning speglas i intresserepresentation, (Dry-
zek, 1997, s 63-119). Den organisatoriska lösningen var dock inte självklar utan har fram-
ställts som en kompromiss mellan å ena sidan regeringens (och Naturvårdsverkets) hållning, 
där rent administrativa avvägningar var huvudlinjen, och å andra sidan industriintressen, vars 
samarbetsvilja staten var beroende av, se (Duit, 2002, s 113ff), se också (Anshelm, 1995, s 
14-28). 
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Figur 6.2 Avvägningsperspektivet 
 

 
 

1. förutsättningar och problem  
2. aktörer dvs. a) problemlösare, och b) problemmakare, samt  
3. styrsystem 
 
Det miljöproblem som ska hanteras beskrivs till att börja med mest i termer 
av smuts, obehag och oskönhet, så småningom allt mer i termer av hygien-
problem och ohälsa.80 I ganska liten utsträckning är miljön i sig, och naturen 
i sig, föremål målet för politikens omsorger. Att bevara och skydda djur, 
växter och natur, det vill säga den tidiga naturvårdsrörelsens agenda, kunde 
till och med framstå som något mossigt (och borgerligt), något man ville 
distansera sig ifrån.81 Det hindrar inte att bevarandeintressen lika väl som 
andra intressen väl låter sig inkorporeras i avvägningsmodellen.82 

Den miljödiskurs som under sextiotalet konkurrerade med avvägnings-
tanken, sammanfattas på nästa sida: 
 

                          
80 M. D. Pierre (1996, s 123-168, särskilt 164), Lundqvist (1971, t.ex. s 58, 78f och 174ff) 
81 Den tidiga miljörörelsen beskrivs bl.a. av (Rothstein, 1992 s 253-269). Se (Anshelm, 1995, 
s 13) och (Jamison et al., 1990, s 17f) om socialdemokratins distanseringsstrategi. 
82 Även sedan delar av miljörörelsen radikaliserats under senare delen av sextiotalet betydde 
inte det att mer traditionella bevarandeperspektiv på naturvården försvann, se (Jamison et al., 
1990, s 22f). 

1 Naturen en plats, en knippe resurser. 
Värden på spel: industrins livskraft, 
resurshus-hållning, rekreation, hälsa, 
historiska naturmiljöer. Av-gränsade 
tekniska problem. 

2a Intressen: industriföreträ-
dare och naturintresset. 
Underordnat: Experter på 
miljöhot, hälsofrågor och 
industriteknik. 

3 Statskontrollerad intresseavvägning, 
vägning kostnad mot nytta, planering, 
lokalisering. 
Intresserepresentation och individuell 
tillståndsprövning. Bidrag/ kompensa-
tion.

2b Industrin, och dess begripli-
ga brist på kunskap om indu-
strins effekter på miljön, dess 
beroende av tillgänglig teknik 
och ekonomiska realiteter. 
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Figur 6.3 Ekologiperspektivet 
 

 
 

1. förutsättningar och problem  
2. aktörer dvs. a) problemlösare, och b) problemmakare, samt  
3. styrsystem 
 
Grundproblemet är alltså enligt den ekologiska idéstrukturen större och svå-
rare. Naturen tecknas inte bara som ett komplexare fenomen, utan männi-
skan placeras här i miljön, som en del av den. En viktig tanke är att naturens 
intrikata samspel gör effekter av mänsklig verksamhet både svåra att faststäl-
la och svåra att reversera. Om samhället fortfar att utformas på kollisions-
kurs med miljöhänsyn kommer effekterna bli katastrofala. Ekosystemens 
komplexitet gör att mänsklig påverkan har svåröverskådliga effekter, som 
inte heller genast blir synliga. När ekosystem väl brutit samman kan samhäl-
let då inte backa ett steg till den situation som rådde strax innan samman-
brottet.83  

                          
83 Dryzek beskriver vad han kallar ”Survivalism” i vilken Lundqvists ekologiska perspektiv 
känns någorlunda igen, med det viktiga undantaget att den förra tanketraditionen beskrivs som 
både mycket mer elitistisk och mer internationellt inriktad. Överbefolkningen och resursför-
brukning i ett globalt perspektiv är en viktig del av ”survivalism”-diskursen. Problem formu-
leras med utgångspunkten att det är befolkningsökningen i de fattiga länderna som är proble-
met, och den resursförbrukning som följer när fattiga människor ökar sin levnadsstandard. 
Grundtonen var pessimistisk, men lösningar antogs behöva bygga på hierarki, och förutsatte 
att samhällseliten på den nordvästliga delen av klotet utgjorde hierarkins topp. – Det är ur det 
perspektivet kopplingen ska ses mellan den under sjuttiotalet mycket omtalade Romklubben 
(där bl.a. akademiker och multinationell företagarelit samverkar) och ”survivalism”, se (Dry-

1 Naturen ett komplext system, 
alltings förutsättning. Värden på 
spel: mänsklighetens överlevnad. 
Systembalansen allvarligt rubbad. 
Okunskap: systemkollapps troli-
gen närmare än vi inser.

2a Naturvetenskaplig, 
särskilt ekologisk, expertis. 
(Ansvarstagande medborga-
re) 

3 Vakta på, om möjligt identifiera 
naturens gränser. Absolut re-
glering av industrin grundad i 
expertkunskap och försiktighet. 
Syfte styrmedel: ”väga lättare” på 
jorden, spara och hushålla

2b Industrin och dess bristan-
de ansvarstagande.  
Befolkningen, som kräver att 
(industrin bidrar till att ge) 
allt högre levnadsstandard. 
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Ekologisk modernisering och hållbar utveckling 
I forskningen karaktäriseras den miljöpolitik som successivt formulerats 
under 1990-talet som en vision om ekologisk modernisering, vilket innebär 
ett brott mot hur miljöproblematiken tidigare uttryckts. ”Ekologisk moderni-
sering” är ett vetenskapligt utvecklat begrepp om sambandet mellan tillväxt 
och miljöproblem. Detta begrepp har sedan transformerats till att gälla ett 
sätt att tänka kring, och beskriva, miljöfrågor.84 Den avgörande skillnaden 
mot ”traditionellt” miljötänkande är övertygelsen att miljövård inte behöver 
bedrivas som ett nollsummespel, där miljöintressen konkurrerar med andra 
välfärdsintressen. Att skydda miljön, modernisera ekologiskt, ger tvärtom 
synergieffekter, och skapar tillväxt. ”Grönt” görs här till ett värde i sig, inte 
en – må vara samhällsekonomiskt motiverad – kostnad. Det gör det naturligt 
att, snarare än att rikta in sig på att åtgärda miljöproblem, se till att produk-
tionen inriktas på att leverera detta ”good” från början.85 

Den intressekonflikt som avvägningstanken byggdes kring, löses alltså 
upp i en förvissning om det möjliga i grön tillväxt, gröna jobb, grön ekono-
mi. Tilltron till grön teknik är en viktig komponent därvidlag. Med ett sådant 
tänkesätt blir behovet av syndabockar minimalt, och den försyndelse som 
hindrar utveckling är kanske snarast att alla inte förstår sitt eget bästa. Ett av 
de viktiga styrmedlen blir därmed information, och ekonomiska styrmedel 
kan också behövas för att styra om en ekonomi som är inne på fel spår. Sta-
tens uppgift blir att hjälpa till med omställning. Vad gäller administrationen 
är det inte intresserepresentation och intressebevakning som behövs, utan en 
integration av ”grönt” tänkande kring möjligheter snarare än problem, på alla 
nivåer.86  

Hållbar utveckling har en framträdande position i talet om ekologisk mo-
dernisering. Begreppet lanserades i Bruntlandkommissionens rapport till FN 
från 1987, och för bredare kretsar under det internationella miljömötet i Rio 
1992, där rapporten spelade en stor roll. I linje med Dryzek ses här denna 
tolkningsram som bredare än ekologisk modernisering. I Bruntlandrapporten 
är det internationella perspektivet framträdande. Global utveckling, menar 
man där, måste vara ekologiskt och socialt hållbar för att bli ekonomiskt 

                                                                                                                             
zek, 1997, s 23-44). Lundqvists framställning visar ett holistiskt men mer nationellt och mind-
re katastrofinriktat perspektiv, och visar inte på någon motsvarande elitism.  
84 I diskussionen om ekologisk modernisering kan två perspektiv urskiljas. Å ena sidan finns 
de forskare som intresserar sig för ekologisk modernisering som sådan, och som ägnat sig åt 
att visa att huruvida dess empiriska påståenden är riktiga, och/eller åt att fundera kring vilka 
policy-rekommendationer som bör följa av dessa empiriska samband. I denna forskning finns 
alltså normativa inslag: politik värderas, se (Murphy, 2000) för en sammanfattning). Å andra 
sidan finns det forskare som ser ekologisk modernisering som en ideologi bland ideologier, 
vilket är fallet här. 
85 Det är något annat än den klassiskt Keynesianska tanken att offentliga kostnader som måste 
tas kan ha positiva ekonomiska stimulanseffekter om de tas under lågkonjunkturer. Miljövård 
blir god företagsekonomi, och inte ”bara” god samhällsekonomi. 
86 Lundqvist (2000, s 22). 
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hållbar, vilket avviker från den traditionella synen som beskrivits ovan. Och 
tvärt om måste ekonomisk tillväxt till för att uppnå ekologisk och social 
hållbarhet, vilket utmanar den ekologiska tanketraditionen. Grundtanken är 
att alla dessa tre ”ben” förutsätter varandra.87 Ekologisk modernisering tar 
fasta på relationen mellan ekonomi och ekologi, och är inriktad på omställ-
ning av det moderna industrisamhället snarare än – som i Bruntlandrappor-
ten – global utveckling med sikte på bättre levnadsförhållanden för de sämst 
ställda. 

Ekologisk modernisering handlar om att ställa om det moderna industri-
samhället till en grön marknad för miljömedvetna konsumenter och produ-
center, medan perspektivet Hållbar utveckling så som det formuleras i Brunt-
landrapporten mer handlar om att det på global nivå finns utrymme för att 
rädda jorden från ekologisk kollaps utan att offra möjligheten till ett ekono-
miskt och socialt värdigt liv för de allra fattigaste. Diskursen Hållbar utveck-
ling har en positiv ton som nog främst kan förstås i polemik mot den tidigare 
internationella diskurs som såg befolkningsökningen i fattiga länder som ett 
okontrollerbart miljöhot i sig.88 Det betyder inte nödvändigtvis ett löfte om 
oförändrat livsutrymme för världens rika, vilket står på den ekologiska mo-
derniseringens agenda. 

Den ekologiska moderniseringstanken beskrivs schematiskt i figur 6.4:89  
 

                          
87 Hajer (1995), Lundqvist (2000). Dryzek ser ekologisk modernisering som en gren av dis-
kursen hållbar utveckling, där fokus är nationellt, och på ekonomi-ekologidimensionen, se 
(Dryzek, 1997, s 121-152). 
88 Dryzek (1997). 
89 Här vill jag framhålla att alla kritiska idéer om hur miljöpolitiken bör reformeras inte behö-
ver hänföras till en ekologisk moderniseringsdiskurs. När t.ex. Hajer ska beskriva ekologisk 
modernisering sveper han över miljödebatten från sextiotalet och, så ter det sig, stoppar in alla 
de regimkritiska tankar och principer han hittar. Det betyder att han, liksom Lundqvist, Dry-
zek m fl, lägger stor betydelse vid miljövårdens potentiella lönsamhet. Men Hajer vill också 
inkorporera föreställningar om naturens komplexitet och sårbarhet, liksom keynesiansk efter-
frågestimulans med hjälp av miljöinvesteringar, i ekologisk modernisering, (Hajer, 1995, s 
28ff). Förvisso var naturens komplexitet och sårbarhet ett viktigt led i den på sextiotalet for-
mulerade ekologiska tankefigur som beskrevs ovan, och i någon mening är den ”miljörörelse” 
som arbetar för ekologisk modernisering arvtagare till sextiotalets. Men att som Hajer beskri-
va inflytandet av ekologisk modernisering som en miljörörelses successiva genomslag med 
den senaste versionen av sina tankar om miljöproblemen, vore åtminstone i den svenska 
kontexten att riskera att stryka makten medhårs. När Hajer hävdar att Sverige agerade för att 
driva fram ekologisk modernisering i det internationella samfundet redan på tidigt åttiotal bör 
vi ha hans breda förståelse av ekologisk modernisering i åtanke, se (Hajer, 1995, s 96-101). 
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Figur 6.4 Ekologisk modernisering 
 

 
 
 

1. förutsättningar och problem  
2. aktörer dvs. a) problemlösare, och b) problemmakare, samt  
3. styrsystem 

Hur Hållbar utveckling ska sammanfattas är lite svårare att få grepp om. Jag 
har valt här att beskriva budskapet utifrån det dokument som är upphov till 
begreppet och vidhängande tankegods (eller åtminstone till dess spridda 
användning), d v s Bruntlandrapporten. Då är policyimplikationerna på na-
tionell nivå inte helt klara, varför jag inte gör någon motsvarande modell 
som för de övriga perspektiven.  

I mitt fall, eftersom jag är intresserad av hur nya tolkningsramar dras in i 
tolkningsarbetet över tid, menar jag att det är den rimligaste hållningen. Se-
dan dess har Hållbar utveckling beskrivits både som en självklar del av den 
ekologiska moderniseringen och som en egen särskild mer radikal miljöpoli-
tisk tolkningsram.90 För att göra det än mer svårhanterligt har ”Hållbar ut-
veckling” (liksom ekologisk) blivit en politisk etikett som gärna klistras på 
all slags politik som har med miljöfrågor att göra (och även annan politik). 
Istället för att göra nya realtyper av denna spretiga företeelse har jag funnit 
                          
90 Se Hajer och Duit för den första hållningen, Dryzek och Lundqvist 2004 för den andra. 
Lundqvists utmejsling av den hållbara utvecklingen är dock mer att betrakta som en renodling 
av vad en politik för faktisk hållbar utveckling bör innehålla, än en renodling av ett politiskt 
etablerat tänkesätt, vilket jag intresserar mig för. 

1 Miljö en aspekt av samhälls-
processer; ’many hands’. Värden på 
spel: Marknadsvinster/ förluster 
och miljöeffekter. Miljöproblemen: 
ganska allvarliga. Möjligt avgöra 
vad som är grönt.

2a Marknads- & teknikino-
vatörer. 
Bred ekologisk kunskap och 
brett ansvarstagande snarare 
än expertis. 

3 Styra/påverka efterfrågan och 
utbud. Staten: information, föregå 
med exempel, underlätta omställ-
ning. Integration. 

 

2b Marknadsaktörer, 
privata och offentliga 
sådana, både som produ-
center och konsumenter: 
Brist på grönt entrepre-
nörskap och omedvetna 
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det fruktbarare att utgå från de redan formulerade tanketraditionerna för att 
ställa frågan om hur de förvaltat den terminologi och den idébank som idé-
komplexet Hållbar utveckling erbjuder. 

Sammanfattning av de olika tolkningsramarna 
De ovan återgivna tolkningsramarna framträder, som sagt, i en analys av ett 
bredare material än det som ska undersökas i det här kapitlet. Perspektiven 
utgör en kategori förtydliganden av tillgängliga tolkningsramar. De ska an-
vändas som realtypiska referenspunkter vid analysen av den fastslagna 
svenska miljöpolitiken för att hitta spår av mönster i politikens innehåll.91 
Tanken är alltså inte att de ska användas för att ”mäta” idéerna avseende 
’mer eller mindre grön’, utan för att ställa frågan ’hurdå grön?’ Realtyperna 
utgör på empirisk grund preciserade förväntningar på vad jag kan tänkas 
finna med mitt analysverktyg. Det är inte nödvändigtvis bara en idéstruktur 
som kommer till synes, genomgående. Politik formuleras dessutom inte ute-
slutande för något, utan ofta i relation till ett alternativ som någon annan 
propagerar för. När detta syns i texten kan det bidra till att klarlägga den 
miljöpolitiska idéutvecklingen. 

Det är inte alldeles entydigt vilka tolkningsramar som är närmast ”släkt” 
med varandra, och överlappningar förekommer. De är dock i sina renodling-
ar tillräckligt distinkta för att kunna fungera som analysverktyg. Observera 
att en viss styrningslogik inte innebär att bara en viss sorts styrmedel kan 
komma ifråga. Ekonomiska styrmedel är till exempel inte nödvändigtvis 
marknadsfrämjande. 

6.4 Förändring av miljöpolitikens formella domän och 
andra ”hårda” mått på policystabilitet och förändring 
I idéstrukturperspektivet antas förändring av idéer gå hand i hand med insti-
tutionell och materiell förändring. Sättet att resonera om miljö och miljöpro-
blem antas styra vad som betraktas som möjliga och lämpliga handlingsal-
ternativ, och därmed vad som faktiskt görs. Med ett sådant synsätt blir det 
rimligt att se institutionell och materiell förändring på politikområdet – be-
slut om institutionell och materiell förändring för att hålla oss till definitio-
nen av policy som legitima viljeyttringar – som indikatorer på att nya idéer 
vunnit insteg i politiken.  

                          
91 Om det ska göras med hjälp av realtyper är det viktigt att utmejsla positioner som speglar 
empiriskt konstaterade intressanta skiljelinjer, men det spelar mindre roll om dessa är var-
andras logiska motsatser eller inte, jfr (Hedrén, 1994, s 80f).  
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Det betyder inte nödvändigtvis att nya policyidéer om det möjliga och 
önskvärda alltid omsätts i ny institutionell och materiell regeringspolitik.92 
Däremot kan det förväntas att institutionsförändringar och materiell föränd-
ring oftast åtföljs av förändringar av legitimerande idéer. Det bör alltså, om 
idéstrukturperspektivets antaganden om instängande idéer stämmer, gå att 
skapa sig en uppfattning om när policyidéer byter skepnad i materialet med 
hjälp av institutionella och materiella indikatorer.93 

Alternativt skulle man, fortfarande inom teoriperspektivets ram, kunna 
förfäkta tanken att de materiella och institutionella aspekterna av politiken 
inte alls bör ses som indikatorer utan som politikens väsentliga innehållsliga 
kärna. De idéer som präglar politiken är då istället intressanta för att de styr 
de materiella och institutionella dimensionerna av politiken. Den observerba-
ra effekten torde bli densamma. Också då bör stabilitet och förändring i idé-
er, resursfördelning respektive institutionell utveckling följas åt.94  

Men vad kan man då konkret använda som indikatorer på policyföränd-
ring, alternativt använda som alternativ beskrivning av politikområdets vik-
tiga aspekter? För att fungera i en generell teori om policyproduktion bör 
dessa aspekter kunna uttryckas i generella termer, och alltså inte vara speci-
fikt kopplade till miljöpolitik eller enskilda sakfrågor. De möjliga alternati-
                          
92 Se (Duit, 2002) om miljöpolitiken, jfr (Dahlström, 2004) om svensk invandrarpolitik. Vi 
bör inte, ens om vi tror att tolkningsramar spelar en avgörande roll för politisk handling och 
praktik, automatiskt förvänta oss överensstämmelse mellan tolkningsramar och handling, om 
inte den som tolkar och den som handlar är densamma. 
93 Diskursanalytiskt inspirerade policyanalytiker kan uttrycka sig polemiskt på ett sätt som 
tycks utesluta varje släktskap med ”traditionell” karaktärisering av policy och policyföränd-
ring. T.ex. hävdas det att eftersom institutioner är diskursivt konstruerade kan vi inte förstå 
dem utan ett diskursivt perspektiv, ”outside of the discourse” (Fisher, 2003, s 44f). Jag menar 
dock att de alternativa mått eller indikatorer på policyförändring som jag valt kan sägas utgå 
från en rationalistisk metadiskurs om för politikens genomförande betydelsefulla faktorer, 
som de mer specifika tolkningsramarna formuleras inom. I princip är det riktigt att vi inte 
riskfritt kan förutsätta vad t.ex. fördubblad budget betyder ”utanför diskursen”, se (Fisher, 
2003, s 41f, 49f), men för att kunna bedriva vetenskap måste forskaren bestämma sig för när 
det är värt att ta risken att ha en förutfattad mening, och var och i vilket avseende etablerade 
meningar ska undersökas. Jämför rimlighetskriteriet i narrativ teori, som diskuterades i kapitel 
1.2 s 26. 
94 Fortfarande är alltså inte de använda indikatorerna, eller alternativa måtten, nödvändigtvis 
att betrakta som i någon mening objektiva institutioner oberoende av diskursiv mening. Också 
ett beslut om budgettilldelning kan ses som en del i ”berättelsen om hur miljöpolitiken bör 
skötas”. En tänkbar invändning mot försöket att hitta indikatorer på policyteorierna, dvs. de 
sociala konstruktionerna av miljöpolitiken, är att både indikatorerna och antagandena om 
samband är för reduktionistiska. Att säga att de diskursiva sambanden är för komplexa för att 
vi ska kunna säga något generellt om dem kan emellertid te sig förvillande likt utsagan att de 
inte finns. För mig är den intressanta frågan vad påståendet att idéer och praktik är oupplösligt 
förbundna och styr varandra närmare bestämt betyder. Idéstrukturperspektivet ställer frågan 
(antar) att det vetenskapligt går att uppnå mer än förståelse av denna förbundenhet i det en-
skilda fallet vid en enskild tidpunkt. Den reduktionistiska beskrivningen av policyidéer och 
policypraktik är alltså ägnad att besvara frågan om det går att urskilja mönster i utvecklingen 
av policy som social konstruktion som kan uttryckas i generella termer – må så vara om denna 
kunskap är giltig bara inom en diskurs om den moderna staten och de nyttor den kan fördela, 
en diskurs som både forskaren och analysobjektet rör sig inom. 
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ven är många (jfr kap 4). Tanken med de alternativa mått som här valts är att 
de ska komplettera definitionen av policyteori som politikens kärna och fort-
farande vara rimliga utifrån det diskuterade teoriperspektivet.95 De handlar 
alltså fortfarande om politik i form av centrala beslut och legitima avsikts-
förklaringar. 

Medelstilldelning 
Ett klassiskt mått på policyförändring, som till exempel använts av Wildavs-
ky i hans argumentation för att politiskt beslutsfattande normalt sker inkre-
mentellt, är budgetförändringar.96 Även Jones och Baumgartner använder 
detta mått.97 Få skulle säga att medelstilldelning är en oviktig aspekt av poli-
tiken, och många ser nog fördelningen av gemensamma resurser som politi-
kens grundläggande uppgift. Ändå fångas budgeteringsfrågor inte nödvän-
digtvis in i definitionen av policy som teori. 

Ett problem med ekonomiska mått är förstås att politik inte alltid kostar 
pengar i statsbudgeten. Incitamentförändring i form av ekonomiska bidrag 
skulle till exempel kunna få samma substantiella effekter på den tilltänkta 
målgruppen som ett förbud, men få helt olika konsekvenser på statsbudgeten 
(här kan man dock se organisatoriska satsningar som ett kompletterande 
mått, se nedan). Likafullt är budgetförändring en typ av förändring, och en 
viljeyttring. Det är varken orimligt att se det som ett tecken på uppmärksam-
het, som en indikator på ambitionsnivå, eller helt enkelt som ett mått på om 
en satsning är ”stor” eller ”liten”.  

Blotta storleken på statsbudgetens satsningar på politikområdet kan alltså 
tänkas indikera när miljöfrågan är mer eller mindre ”het”. Både trendbrott 
och nivåskillnader kan vara intressanta. Utvecklingen av miljöanslagen be-
skrivs nedan med hjälp av vad som kan kallas miljöpolitikens huvudanslags-
post i budgetpropositionen: det som, när natur och miljö först syns bland 
budgetposterna 1964 kallas Naturvårdsverksamhet, sedan Miljövård, Miljö-
vård mm, Miljö, och Miljövård igen, först inom Jordbruksdepartementets 
ansvarsområde, och sedan i olika varianter av miljödepartement.98 Det är 
alltså utvecklingen av politikens kärnområde, under ett departements ansvar.  
                          
95 Jfr Steinbergers användning av Lowis policytypologi (se dock äv ovan kap 4) för att karak-
tärisera huvuddragen i tankegångarna bakom olika politiska program: en sådan typologi kan 
tänkas konkurrera med min uppställning av idéernas huvudkomponenter snarare än komplet-
tera den (Fisher, 2003, s 64f). 
96 Wildavsky (1964). 
97 Jones et al. (2003). 
98 Från statsverkspropositionen 1970 kallas det Miljövård eller Miljövård m.m. under samma 
departement. Efter miljödepartementets tillkomst heter politikområdet Miljö, till skillnad från 
Energi. Från 1990/91 betecknas politikområdet åter Miljövård, till skillnad från bl.a. Strål-
skydd och Kärnsäkerhet. Mellan 1996/97 och 1999/00 betecknas området också Utgiftsområ-
de 20A. Det anges vilka poster som räknas till utgiftsområde A, men den sammanlagda sum-
man för 20 A måste framräknas. Från och med år 2000, dvs. proposition2000/01:1 försvinner 
beteckningen A och B på posterna i utgiftsområde 20, när det som året innan kallades miljö-
vård respektive strålskydd och kärnsäkerhet slås samman i en gemensam miljövårdspost. Jag 



 165 

Tidsserien fångar också in förändringar i redovisningsvanor som inte 
omedelbart har med någon önskan att öka eller minska resurser till olika 
enskilda program att göra, till exempel när enskilda poster flyttas från ett 
departements ansvarsområde till ett annat, eller mellan departementets hu-
vudposter. Genomgången av politikområdets gränser ger dock möjlighet att 
åtminstone i grova drag urskilja vad som är nysatsning och vilka förändring-
ar som beror på nya redovisningsvanor. Budgettrender blir alltså intressanta i 
kombination med en kartläggning av policyområdets utformning. Idealt sett 
hade först en idémässigt sammanhållen policy identifierats, varefter me-
delstilldelning för just denna policy kartlagts. Det har inte varit möjligt. Viss 
uppspaltning i olika typer av satsningar görs emellertid.99  

Politikområdets utformning 
Att det finns skäl att skilja nysatsningar från gamla poster som flyttats in 
under miljöpolitisk etikett betyder inte att förändrade redovisningsvanor är 
ointressanta. Budgetpropositionens organisering i ansvarsområden och pos-
ter kan ses som ett uttryck för vad som betraktas som naturliga politikområ-
den – vilket ger en formell tolkning av politikområdets domän. Skiften i 
vilka sakfrågor som får egna rubriker och vad som bakas in i större poster 
kan också se som ett uttryck för vad som för tillfället ses som särskilt viktigt. 
Även när impulsen att förändra politikområdets gränser är administrativ sna-
rare än miljöpolitisk torde resultatet spegla en dagsaktuell uppfattning om 
vilka frågor som hör ihop.100  

Indelningen av frågor i politikområden på ett nytt sätt är alltså en indika-
tor på att något har skett med politikens idéer. Betraktar man budget som ett 
uttryck för hur resurser organiseras kan det dessutom ses som en inte helt 
oväsentlig förändring i sig.  

Organisation 
En med budgetfördelning besläktad dimension av politiken är hur statsmak-
ten organiserar sig för att omvandla resurser till effekter, och för att markera 
politiskt ansvar. Nya ansvarsområden får inte sällan en ny myndighet. Såda-
na kan i sig vara att betrakta som en tillskapad resurs i det att de tillför staten 
handlingsförmåga, åtminstone i så måtto att det finns en aktör att ta i bruk. 
Också om man tänker på politikens organisering i termer av förutsättningar 
för idé(re-)produktion är det rimligt att betrakta tillskapandet av nya offent-

                                                                                                                             
har valt att summera de poster som året innan utgjorde kategori A, men man skulle kunna 
betrakta kärnområdet miljövård som utvidgat med kärn- och strålfrågor. Budgetposterna är 
omräknade i 2000 års penningvärde. 
99 I litteraturen kan satsningar på miljöforskning urskiljas, se (Loftson, Hedrén, Hjort, & 
Löwgren, 1993, s 86), (M. D. Pierre, 1996, s 201), (Lundqvist, 1996, s 284) 
100 Men det kan också indikera en innehållslig förändring av miljöpolitikens idéer. För ända-
målet att identifiera förändringar i politikområden används samtliga budgetpropositioners 
(eller statsverkspropositionerna, som de hette vid periodens början) beskrivningar av politik-
området natur och miljö. 
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liga aktörer, eller en ny myndighetsstruktur där aktörer tvärt om försvinner 
eller slås ihop, som ett led i en förändring. Nya organisatoriska arenor kan 
betraktas som tecken på ett nytt identifierat behov, som i sin tur härrör från 
ett nytänkande. Men nya arenor för kunskapsinhämtning och bearbetning 
(som ju myndigheter ofta är) kan också, i enlighet med idéstrukturperspekti-
vets antaganden om betydelsen av det intellektuella arbetets organisering, 
betraktas som jordmån för ytterligare förändring. 

Därför uppmärksammas också introduktionen av nya offentliga aktörer, 
eller (mindre vanligt) avvecklandet av offentliga aktörer, som en aspekt av 
resursfördelning och policyförändring. Flytt av ansvar mellan olika nivåer, 
och omskapade revirgränser kan också ses som uttryck för nya föreställning-
ar om vilken typ av lösningsorganisation som behövs, men även som strate-
gier för att komma loss från de idéer som institutionaliserats i rådande orga-
nisation.101 Det är heller inte orimligt att se tillsättandet av en utredning av 
principiell eller organisatorisk karaktär, med mandat att lägga konkreta för-
slag, som ett led i en regeringens omprövningsprocess. Men detta, såväl som 
de färdiga utredningarnas faktiska betydelse i regeringens propositionsskri-
vande, måste bedömas från fall till fall.  

Typ av regelsystem 
I kapitel 4 diskuterades svårigheten att kategorisera styrmedel på ett sätt som 
fångar in fundamentala aspekter av den beslutade politiken, och intressanta 
avgörande förändringar av densamma. Valet att rikta intresset mot politikens 
policyteori snarare än styrmedelstyper var också ett sätt att hantera antagan-
det att frågan om vad som är en intressant eller viktig styrmedelsförändring 
är svårt att lösgöra från sammanhanget. När vi nu ska diskutera hur olika 
mått på (eller aspekter av) policyförändring hänger ihop är det ändå intres-
sant att försöka mäta styrmedels förändring med någon slags situationsobe-
roende kriterier. Samtidigt bör det fortfarande vara förändringar som idé-
strukturperspektivet rimligen kan förklara.  

En möjlig utgångspunkt för att formulera ett sådant mått på policyföränd-
ring är att undersöka förändringar i hur politikområdets regelsystem fördelar 
makt och inflytande. Med ett aktörsorienterat perspektiv på politik kan man 
säga att det viktigaste som politiken har att fördela är handlingsutrymme – 
med andra ord makt. En intressant förändring av politiken handlar således 
främst om förändringar av vem som ges inflytande över de samhälleliga 
beslut som löpande kommer att påverka den aktuella frågan, i det här fallet 
natur och miljö.102 Här får man vara uppmärksam på att vi får ställa frågan 

                          
101 Rothstein (1986). 
102 Elinor Ostrom föreslår att vi ska se på regler i termer av hur de strukturerar relationen 
mellan aktörer i en viss beslutssituation, se (Ellinor Ostrom, 1986). Ostrom talar själv inte om 
makt och maktutövning eller maktrelationer. Policyproduktion blir istället försök att påverka 
relationerna mellan aktörerna i en ”aktionssituation” – institutionerna är relationerna mellan 
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Vem ges makt över vad? för att fånga in alla relevanta maktförskjutningar 
(domänfrågan igen!), liksom att många olika slags regeländringar kan ge 
upphov till sådana förskjutningar. Ellinor Ostrom skiljer mellan sju olika 
slags regler, bland annat fördelning av positioner, preferensaggregeringsreg-
ler och regler som styr kommunikation och informationsinhämtning, vilka 
samtliga påverkar beslutssituationens struktur, och därmed i vems favör be-
slut kommer att fattas.103 Också här finns tidigare forskning att utnyttja. And-
reas Duit studerar principiella regleringsförändringar på miljövårdens områ-
de, med tyngdpunkt på förändring av berörda aktörer som ges legitimt infly-
tande över en fråga, och dessa aktörers jurisdiktion. Duit talar om ”auktorise-
rade spelare”. 104 

Samband mellan olika policymått 
Tillsammans, menar jag alltså, kan måtten ovan ses som viktiga förändringar 
i sig, men också som indikatorer på att det ”händer saker” i miljöpolitikens 
idébagage. Tanken bakom indikatorerna är att om satsade resurser och orga-
niseringen av dessa resurser förändras, eller om nya aktörer släpps in i be-
slutsfattandet, kan vi misstänka att politikens idégods också har förändrats. 
(Även om motsatsen inte gäller, att nya idéer nödvändigtvis indikerar bud-
getförändringar eller förändringar i aktörskonstellationer, så tänks idéer styra 
– stabilisera eller förändra – politikens resurs- och maktfördelning.)  

Man kan också tänka sig att dessa olika förändringar snarare är samman-
hängande steg i en process. Om statsapparatens resurser i hög utsträckning 
ägnas åt reflektioner kring miljöfrågor i utredningar och propositioner, och 
det däri anläggs ett brett perspektiv på miljöpolitikens helhet, eller miljöpoli-
tikens domäner utökas med nya omfattande sakområden, indikerar det att 
regeringsmakten åtminstone försöker formulera, och håller ögonen mer öpp-
na än vanligt för, nya idéer – om än indikatorerna bara ibland ger ledtrådar 
om precis vilken ny tolkningsram som aktualiserats. Kort sagt, att en om-
prövningsprocess är i görningen. Om utredningsaktivitet och produktion av 
omfattande propositioner antas indikera kvalitativ omprövning, så bör perio-
der då nya organisationer bildas och ny lagstiftning ses som perioder av po-
tentiell institutionalisering av ett nytt miljötänkande. Detta är tanken. Låt oss 
se vad den empiriska analysen ger vid handen. 

*** 

                                                                                                                             
aktörerna. Detta är dock en tanke som rimmar utomordentligt väl med konstruktivistiskt 
orienterad maktanalys. 
103 Ellinor Ostrom (1986, s 19). De sju slags regler hon skiljer mellan rör vilka positioner som 
finns i beslutssituationen, hur gränser sätts för vem som kan komma i åtnjutande av dessa, 
vilken slags utfall man har att besluta över, vilken slags auktoritet som följer med positioner-
na, hur preferenser aggregeras till beslut, hur informationsutbyte ska se ut inför beslut, samt 
slutligen för hur nyttor och kostnader fördelas mellan positioner. 
104 Duit (2002, s 153ff).  
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I de nästföljande fyra kapitlen undersöks policyförändringarnas karaktär på 
den svenska miljöpolitikens område med hjälp av ovanstående verktyg. Mitt 
intresse i den fortsatta framställningen riktas, i enlighet med de frågor som 
formulerades i kapitel 4, mot frågan om vad i politiken som egentligen ut-
vecklas tillsammans, både med avseende på mönster i utvecklingen av bud-
get, organisation och regleringar, och utvecklingen av tillämpade tolknings-
ramar. Grundprincipen i framställningen nedan är kronologisk. Uppdelning-
en i fyra tidsperioder, i lika många kapitel, har skett för överskådlighetens 
skull på pragmatiska grunder. De ska alltså inte förstås som fyra olika ”fall i 
fallet”. Däremot följs olika teman upp under olika tidsperioder. Varje tidspe-
riod/kapitel inleds med en kort beskrivning av den svenska och internationel-
la miljöpolitiska scenen i stort, för att sätta policyproduktionen i ett större 
sammanhang. De avslutas också med en delsummering, där frågan ställs hur 
de iakttagelser som gjorts belyser studiens övergripande frågor om policy-
processens natur. 
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7 Miljöpolitikens utveckling 1963–73:   
Globalt uppvaknande och svensk mobilisering 

Även om naturvårdspolitiken har en lång historia så är sextiotalet den tid då 
den moderna miljövårdens institutioner tar form, och miljöfrågan tar steget 
in i den politiska hetluften.1 Perioden som närmast ska beskrivas ramas in av 
Rachel Carsons uppmärksammade Silent spring, 1962 (på svenska Tyst vår 
1963), och oljekrisen 1973. Carson bok, om en pågående närmast global 
förgiftningskatastrof, brukar betraktas som den intellektuella väckarklocka 
som fick en hel värld att yrvaket inse att naturen och miljön behövde skydd, 
genom samhällets försorg.2 Oljekrisen, som utlöstes när OPEC bestämde sig 
för att strypa produktionen i syfte att industrinationerna skulle få känna vid-
den av sitt oljeberoende, gjorde det också materiellt påtagligt i breda kretsar 
att det moderna samhällsbygget stod på bräcklig grund.  

Under perioden 1963-1973 mångdubblas svenskarnas medlemskap i na-
turvårdsorganisationer såväl som mediebevakningen av frågan.3 Från att ha 
varit ett intresse för små grupper av hembygdsvänner och fågelskådare blir 
naturen, eller miljön som man allt oftare säger, ett samhällsproblem på den 
offentliga agendan. Planerna på en utbyggnad av Vindelälven, och aktiviteter 
runt FN:s miljömöte i Stockholm 1972 skapade debatt om och mobiliserade 
opinion i miljöfrågor, med lokala såväl som globala förtecken.4 Vindelälvs-
frågan vetter åt traditionell bevarandeorienterad naturvård, medan FN-
konferensen och aktiviteterna runt den har beskrivits som präglad av ekolo-
giperspektiv, med fokus på ekosystem och på gränserna för ekosystemens 
bärkraft.5 Det illustrerar att även om en ny sorts miljörörelse växer sig stark, 
så blomstrar också den ”gamla” naturvårdsorienterade rörelsen.6  

                          
1 Lundqvist (1971), se t.ex. även Duit (2002, kap 3), beskriver hur hanteringen av miljö-
skyddsfrågorna formades ur den luft- vatten- och naturvårdspolitik som tidigare bedrivits. Se 
också Rothstein (1992, s 253-269) om den tidiga naturvårdspolitikens utveckling. För en 
beskrivning av miljöjuridikens historiska rötter se Carlman & Westerlund (2007). 
2 Jamison, Eyerman & Cramer (1990, s 9, 17). En annan vid den här tiden viktig bok för den 
internationella miljörörelsen som brukar lyftas fram är Garrett Hardins Tragedy of the Com-
mons från 1968, se t.ex. Dryzek (1997, s 25, 28). 
3 Jamison et al. (1990, s 22), Boström (2001, s 63-72), Lundqvist (1971, s 107), Marin Ben-
nulf (1994, s78). 
4 Vedung & Brandel (2001, s 103-120), Anshelm (1995, s 28ff, 38), Pierre (1996, s 100ff, 
187f, 190ff). 
5 Dryzek (1997, s 43). 
6 Se t.ex. Jamison et al. (1990, s 26ff), Boström (2001, s 64-75). 
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Allt fler ser miljöproblemen som allvarliga hot mot människans existens. 
Redan före oljekrisen finns det de som ger uttryck för ett ”ekologiskt kris-
medvetande”, både i forskarvärlden, den offentliga debatten och i partipoliti-
ken.7 Också inom det regerande socialdemokratiska partiet finns redan tidigt 
enstaka ganska radikala miljövårdsförespråkare, samtidigt som det materiella 
moderniseringsprojektet pågår med full kraft, först under Tage Erlanders, 
och sen under Olof Palmes ledning.8 

Men vilka idéer återspeglas i statens miljöpolicy, den politik som formu-
lerades av de politiker och tjänstemän som lade fast grundpelarna i den 
svenska miljövården? I tidigare forskning finns, som framgått, grundliga 
beskrivningar av den moderna svenska miljöpolitikens födelse i slutet av 
sextiotalet. Eftersom det system som byggdes upp är så betydelsefullt för 
den fortsatta analysen ska utvecklingen trots det rekapituleras ganska nog-
grant. Miljöpolicy från det mindre beforskade sjuttiotalets första år får i hög-
re grad undersökas med hjälp av primärkällor.  

7.1 Policyförändring mätt som resurs- och 
makt(om)fördelning 
Det är alltså dags att skrida till verket för att försöka mäta policystabilitet 
respektive förändring, i syfte att pröva och utvärdera hur olika sätt att defini-
era och avgränsa det som ska mätas slår. I detta avsnitt ska policyförändring 
på miljöpolitikens område beskrivas med hjälp av enkla indikatorer som 
budget, organisationstillväxt, lagstiftningens fördelning av inflytande över 
naturvårds- och miljöfrågor samt politikområde (indikatorerna presenterades 
närmare i kapitel 6). 

Miljöpolitiska resurser 
Med miljöpolitiska resursindikatorer förstås dels budgetutveckling, dels or-
ganisationsutveckling. 

Uppbyggnaden av en särskild statlig organisation med uttalat ansvar för 
miljö- och naturvård kan sägas börja den 1 juli 1963 i och med inrättandet av 
                          
7 Inte minst försökte forskarsamhället skapa opinion, internationellt bl.a. i uppropet A Blue-
print for Survival och dess svenska motsvarighet Vädjan om samarbete för överlevnad (1972), 
Anshelm (1995, s 14-22, 38). I A Blueprint for Survival är småskalighet och självförsörjande 
en viktig del av det ekologiska samhälle man vill se förverkligat, se Goldsmith, Allen, Allaby, 
Davoll, & Lawrence (1972). Se även Vedung & Brandel (2001, s 185). 
8 Anshelm beskriver t.ex. Miljövårdsberedningens “sekreterare, initiativtagare och visionär” 
Hans Palmstierna som å ena sidan fast förankrad i partiet (han skrev dess första miljöprogram 
tillsammans med Valfrid Paulsson, SNV:s första GD). Men han var också författare till den 
uppmärksammade boken Plundring, svält och förgiftning (1967), och betraktades i samtiden 
som en domedagsprofet, se Anshelm (1995, s 16-22). Se även Vedung & Brandel (2001, s 
113-119) om motståndare till utbyggnad av Vindelälven inom partiet 1967-68. 
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Naturvårdsnämnden. Då diskuterades redan ytterligare samordning av olika 
miljövårdsfrågor.9 Ett principbeslut fattades 1965 om att tillskapa en central 
myndighet för naturvård, vilket resulterade i att Naturvårdsverket inrättades 
1 juli 1967. I samma principbeslut aviserades ett behov av en lagstiftning på 
miljövårdsområdet.10  

Naturvårdsnämnden lades ner i och med Naturvårdsverkets inrättande, 
samtidigt med några andra mindre myndigheter med vatten- och luftvårdan-
de uppgifter, vars verksamhet dittills räknats till andra politikområden.11 
Naturvårdsverket övertog vid sin tillblivelse dessa myndigheters ansvarsom-
råden, jämte ansvaret för det ”rörliga friluftslivet”. I praktiken uppgick de 
små myndigheterna i den stora.12 Vid sidan av ansvaret för den klassiska 
”platsorienterade” naturvårdspolitiken tillkom ett nytt ansvar. Det handlade 
om kontroll av utsläpp och andra störningar från industrin.13 Koncessions-
nämnden tillkom 1969 för att pröva tillståndsärenden med anledning av så-
dana föroreningar, i enlighet med den nya Miljövårdslagen.14  

Under perioden 1966 till 1969 förändrades också miljöforskningens orga-
nisation. Ett institut för vatten- och luftvårdsforskning, samfinansierat med 
industrin, inrättades. Dessutom sammanfördes och förstärktes forskningsme-
del som tidigare varit spridda på jordbruk, luftvård mm. Samtidigt avveckla-
des forskningsbidrag till Vetenskapsakademins naturvårdsforskning mellan 
1967 och 1969: Statsmakten samlar tidigare åtskilda frågor under samma 
tak, och tar ett fastare grepp om problemlösningsresurserna, samtidigt som 
resurstilldelningen ökar.15  

Ytterligare en myndighet tillkom ungefär samtidigt: Miljövårdsbered-
ningen. Den tillskapades 1968 för att bli regeringens eget rådgivande organ i 
regeringskansliet. Inga fler organisationsförändringar syns i budgetproposi-
tionernas beskrivning av miljöpolitikens uppgifter. Organisatoriskt byggs 
alltså miljövårdsorganisationen upp dels inledningsvis 1963, dels i omskapad 
utbyggd skepnad under perioden 1967-69. 

                          
9 Lundqvist (1971, s114-121): T.ex. Naturvårdsutredningen 1962:36, som förordade en orga-
nisatorisk samordning också med planfrågor. 
10 Proposition 1965: 97, JoU16 rskr 255. 
11 Närmare skulle Naturvårdsverket ersätta Vatteninspektionen, Väg- och vattenbyggnadssty-
relsens vatten- och avloppsbyrå, Luftvårdsnämnden och Naturvårdsnämnden. Den närmare 
utformningen utreddes av statskontoret, som också föreslog att beslutskompetens skulle dele-
geras till särskilda naturvårdsenheter på länsstyrelsen. I den nästföljande propositionen, 
1967:59 om inrättandet av ett Naturvårdsverk, godtas den föreslagna ordningen i väntan på att 
en lagstiftning skulle färdigställas. Där tar man också fasta på Fritidsutredningens förslag att 
samordna naturvårds och friluftsfrågor, se Lundqvist (1971, s 115ff), SOU 1962:36 och pro-
position 1963:71. 
12 Även statens friluftsnämnd uppgick i SNV, (Jonzon & Delin, 1969, s 34). 
13 Lundqvist (1971, s 170ff), Duit (2002 s 74). 
14 Lundqvist (1971, s 182 ff), Duit (2002, s 107 ff). 
15 Proposition 1966:1 (bilaga 11 s 298), proposition 1967:1 (bilaga 11 s 172), proposition 
1968:1 (bilaga 11 s 212), proposition 1969:1 (bilaga 11 s 205).  
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Vi ska också titta närmare på politikområdets ekonomiska resurstillväxt. 
Budgeten ökar dramatiskt mellan 1963 och 1973 (se figur 7.1). Den första 
förändringen, när politikområdet tillskapades, är förstås per definition stor. 
Om vi sedan med ledning av förändringarnas medelvärde räknar förändring-
ar jämfört med föregående år på 25 % (fortfarande 2000 års penningvärde) 
som riktigt stora (medelförändringen för perioden 1963 till 2000 är hela 46 
%, från och med 1970 15 %) så sker sådana stora förändringar efter tillkoms-
ten 1965, 1966, 1967 och 1969, och sedan 1973. Räknar vi istället föränd-
ringar över 15 % som stora, förändras budgetens mycket alla år under perio-
den, utom 1968 och 1970.  

 
Figur 7.1 Miljövårdsbudgetens utveckling 
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Diagrammet anger föreslaget anslag i 2000 års penningvärde.16  

                          
16 Omräkningen har skett med hjälp av SCB:s nyckel för penningvärde. Förslagsår i tabellen 
motsvarar det propositionsår då budgetförslaget läggs fram. Fram till 1975 läggs budgetpro-
positionen som proposition 1 på våren inför kommande riksdagsårs budget, dvs. proposition 
1975:1 innehåller budget för 1975/76. Våren 1976 har numreringen förändrats så att proposi-
tion 1975/76:100 innehåller 1976/77 års budget (jag antar regelmässigt att förslaget liksom 
tidigare kommer i januari). En reell förändring av budgetåret kommer i mitten av nittiotalet. 
Proposition 1994/95:100, på våren 1995, innehåller alltså budget för 1995/96 och för hösten 
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Den utan jämförelse största förändringen, en niodubbling av anslaget, sker 
dock mellan förslaget 1966 och förslaget 1967, det vill säga samtidigt med 
ovan beskrivna viktiga organisationsförändringar. Denna ökning förklaras 
framförallt av att ett bidrag till vatten- och avloppsanläggningar, som dittills 
redovisats under Kommunikationsdepartementets ansvarsområde nu redovi-
sades som miljöpolitik.17  

Förändringen innebär alltså både en stor ökning av hela posten och en 
tyngdpunktsförskjutning mellan miljöpolitikens delposter. Även 1969, året 
då Koncessionsnämnden inrättades, sker en dramatisk förskjutning av bud-
getens ekonomiska tyngdpunkt då ett bidrag till industrin för miljövårdande 
åtgärder införs. Därefter följer en fortsatt stadig och kraftig ökning av budge-
ten, men utan att organisationen byggs ut ytterligare. Ökningen av budget-
medel 1969 till 1973 kommer sig mest av en kraftig ökning av nämnda bi-
drag till rening av avlopp. Man kan dock notera att de stora och ökande bi-
dragen till reningsverk och industri som syns i budgeten vid denna tid inte 
bara var ett uttryck för omsorg om miljön. De framhölls också, både innan 
och efter energikrisen slog till, som instrument i konjunktur- och sysselsätt-
ningspolitiken.18  

Mer överraskande är kanske att från och med 1971 bidrar också ett mar-
kant ökat stöd till idrott och friluftsliv till miljöbudgetens starka tillväxt. 
Även medelstilldelningen till miljömyndigheterna ökar stadigt i och med 
miljöförvaltningens expansion, liksom medel för miljöforskning, men detta 
sker på en mycket mer blygsam nivå. Men de poster som ökningen av medel 
till Miljövård kommer till del är alltså relativt konstanta.  

                                                                                                                             
1996 (18 månader). Hösten 1996, i budgetproposition 1996/97:1, läggs budgetförslag för 
kalenderåret 1997. Budgetförslaget i proposition 1994/95:100 har tagits upp till två tredjede-
lar, för jämförbarhetens skull. Lennart J Lundqvist undersöker miljövårdens andel av den 
totala statsbudgeten mellan budgetåret 1973/74 (proposition 1973) och 1994/95 (proposition 
1993/94). Ökningar och minskningar följer ovanstående tabell, (Lundqvist, 1996, s 272). Jfr 
även utvecklingen av miljövårdsforskningsanslag, beskrivet av Loftsson m.fl. t.o.m. 1989, 
Pierre mellan 1988-91, Lundqvist (dock i löpande priser) t.o.m. budgetförslaget 1993/94. 
Upp- och nedgångar infaller något senare än i ovanstående tabell, (Loftson, Hedrén, Hjort, & 
Löwgren, 1993, s 86), (Pierre, 1996 s 201), (Lundqvist, 1996, s 284). Satsningen på miljö-
forskningen ter sig som ett resultat av, snarare än en drivkraft till, det offentliga miljöengage-
manget. 
17 Bidraget hade funnits under hela sextiotalet, och den nya redovisningen sammanhängde inte 
med någon ökning av beloppet, proposition 1966:1 bilaga 8, post B, proposition 1963:1 (bila-
ga 8, post B). 
18 Se Proposition angående [...] konjunkturstimulerande åtgärder 1972:125 (bilaga 7, s 50ff), 
där dessa syften inte ens formuleras som delsyften, se också proposition 1974:1 (bilaga 11, s 
7) där jordbruksministern nämner båda dessa syften. Jfr Hajer (1995, s 98) som uppmärk-
sammar denna keynesianska tanke som en nyhet i OECD-rekommendationer, i början av 
åttiotalet. Tanken finns då fortfarande i Sverige: se proposition 1984/85: 120, där konjunktur-
avpassade investeringsprogram för energiomställning 1983 och 84 beskrivs. 
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Figur 7.2 Kategorier i miljöbudgeten19  
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Kategoriernas närmare sammansättning beskrivs i bilaga 1. 

 

Legal maktfördelning i naturvårds- och miljöskyddspolitiken 
Lagstiftningens utveckling, med avseende på vem som lagstiftningsvägen 
ges inflytande över de centrala delarna av miljöpolitiken, vem lagen är till-
lämplig på, och hur de legala maktrelationerna mellan olika aktörer därmed 
ser ut och förändras, ska översiktligt beskrivas. Det handlar alltså i hög grad 
om politik som auktorisering och frågan om vilken typ av legitimitet och 
rollfördelningar som auktoriseringen bygger på. 

Naturvårdslagen 1964 
Perioden inleds av att en ny lagstiftning tas i bruk, den i december antagna 
1964 års naturvårdslag20. Den har beskrivits som föga nydanande, och sam-
lade bestämmelser som tidigare återfunnits i 1952 års Naturskyddslag, 1952 

                          
19 Följande kategorier har urskilts: Med naturvård avses utgiftsposter ämnade för åtgär-
der/ingrepp i naturen: förvaltning och restaurering av naturområden, men också natur-
vårdsupplysning och anti-nedskräpningskampanjer. Till miljöforskning räknas poster vars 
syfte är att hämta in kunskap om natur och milj, d.v.s. även (så småningom) miljöövervak-
ning. I friluftsliv ingår stöd till frilufts-och idrottsanläggningar. Internationellt arbete syns i 
inte i figuren ovan eftersom posten tillkommer 1973, men är då ett bidrag till FN:s miljöfond. 
Organisationskostnader har inte tagits med.  
20 Proposition 1964:148, rskr 371, även SOU 1962:36 och proposition 1963:71. I (Jonzon & 
Delin, 1969) återfinns lagen med kommentarer. Jonzon och Delin är de chefstjänstemän i 
jordbruksdepartementet som ansvarade för att förbereda lagstiftningen. 
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års Strandskyddslag och delar av 1947 års Bygglag.21 Lagen ger staten fort-
satta och i vissa avseenden ökade möjligheter att inrätta nationalparker och 
naturreservat, främst på egen mark, besluta om skydd för naturminnen på 
egen och andras mark, fridlysa växter och vissa djur, trygga strandtillgång 
för bad och friluftsliv genom strandskydd, villkora och i viss mån begränsa 
effekterna av arbetsföretag i naturen (främst grustäkter, men också skogs-
plantering mm) med hänvisning till landskapsskyddet, styra utbudet av re-
klam i landskapsbilden med hjälp av tillståndsplikt, samt hindra omfattande 
nedskräpning medelst hot om vite.22  

Den nya naturvårdslagen kan kanske främst ses som ett ingrepp i relatio-
nen mellan markägare och allmänhet, den senare i rollen som idkare av na-
tur- och friluftsliv i vars intresse tillgång på och tillträde till värdefulla na-
turmiljöer skulle värnas. Ur en synvinkel är den svenska rättstraditionen 
internationellt sett ganska radikal i sitt ingripande i äganderätten till allmän-
hetens fördel, då den innebär långtgående begränsningar i markägarens rätt 
att hindra tillträde till, och nyttjande av, natur och stränder. Men allemans-
rätten hade en lång tradition och var därför inte på allvar kontroversiell.23  

Mer känslig var frågan om möjligheten att hindra markägare från att för-
ändra naturen och därmed tillgången på naturområden lämpliga för frilufts-
liv, genom användning av den egna marken. Den uppsättning verktyg staten 
hade att förfoga över, från totalfredning av områden och naturminnen till 
villkorsprövning för olika ingrepp för att minimera förfulande effekter, för-
ändrades inte heller nämnvärt i och med den nya lagstiftningen. Lagen möj-
liggjorde att hinder kunde ställas upp för privat bruk såväl som för arbetsfö-
retag, till exempel bygge av hus och tomt vid stränder, plantering av skog på 
olämpliga ställen, uppsättning av skyltar, eller grustäkt utöver husbehovs-
täkt.24 Det betonades att inskränkningar i möjligheterna att använda den egna 
marken inte nödvändigtvis alltid innebar att markägaren kunde göra anspråk 
på ersättning. Å andra sidan betonades det också starkt att grustäkter och 
andra arbetsföretag i naturen fyllde för samhället viktiga funktioner, och 
därför måste få ske. Tanken var att styra arbetsföretag geografiskt, med na-
turintresset i åtanke, snarare än att hindra dem. Det är tydligt att naturvårds-
intresset, och intresset av att markägare får använda marken för samhällsnyt-
tig produktion, har helt olika dignitet.25  

                          
21 Jonzon & Delin (1969, s 27), se även Loftson et al. (1993, s 54) och Duit (2002, s 74). 
22 Jonzon & Delin (1969). 
23 Även om dess gränser diskuterades, se (Bengtsson, 1969). 
24 Vissa krav ställdes också på alla nyttjare av naturen, utöver det att inte trampa över alle-
mansrättens gränser i relation till (andra) privata markägare. Att överträda fridlysningsregler 
liksom nedskräpning fortsatte att vara ett lagbrott i relation till det allmänna, och helt oavsett 
ägandeförhållanden. 
25 Effekter av storskalig täktverksamhet ska t.ex. enligt lagtexten med hjälp av föreskrifter 
“såvitt möjligt begränsas eller motverkas”, 18§ NVL (Jonzon & Delin, 1969 s 90), se även (s 
106, 99). 
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Den typ av information som ansågs relevant i diskussionen om skälen för 
ingripande handlade i hög utsträckning om estetiska värden och tillgänglig-
het: det skulle vara vackert och trevligt och nära till hands att vistas i natu-
ren.26 Reglerna om nedskräpning relateras till ”otrevnad eller skada” och 
”snygghet i markerna”.27 Även om allmänhetens tillträde till naturen tycks ha 
varit viktigast när naturvårdsintresset definierades sågs också andra skäl att 
ingripa med lagreglering. Det ansågs finnas också ett vetenskapligt intresse 
av att bevara naturen, såväl olika typiska natur- och kulturmiljöer som säll-
syntheter. Man tänkte sig dock att det sociala och det vetenskapliga intresset 
av att bevara naturmiljöer ofta kunde tillfredsställas samtidigt. Dessa intres-
sen hade att avvägas mot markägaren eller nyttjanderättshavarens intressen. 
Hänsyn måste tas till den ekonomiska skadan markägarna kunde lida av att 
inte fritt få använda marken, särskilt när det rör sig om en pågående eller 
redan planerat användande.28  

Framhållandet av legitimiteten i det senare intresset kan tyckas helt ta ud-
den av ambitionen att om möjligt ta naturvårdshänsyn. Men politiken skulle 
tillse att det fanns geografiskt avgränsade naturområden för rekreation och 
bevarandeändamål, och de problem i naturen som diskuterades uppfattades 
vara mycket nära geografiskt knutna till arbetsföretagen – ofta handlade det 
om vad som kunde förpassas utom synhåll.29 Dessutom kunde markägare 
ersättas när den ekonomiska skadan av nyttjanderättens inskränkning blev 
för stor.30 Med en sådan utgångspunkt förefaller inte ambitionen att tillgodo-
se det naturvårdsintresset i skuggan av ett privat- och samhällsekonomiskt 
intresse av att nyttja marken på olika sätt anmärkningsvärt naiv, åtminstone 
inte i ett glesbefolkat land som Sverige. 

Den part som fick beslutsrätt genom dessa lagstiftningar var framförallt 
länsstyrelsen. Däremot måste riksdagen fatta beslut om nationalparker, och 
om ingrepp i dessa som kunde tänkas strida mot nationalparkens intentioner. 

31 Möjlighet att föra talan mot länsstyrelsens beslut gavs Naturvårdsnämnden 

                          
26 Omsorgen om ”landskapsbilden” återkommer både i lagen och i dess förarbeten. Natur som 
många ser, till exempel en naturskön vy från en väg, lyfts fram som exempel på skyddsvärd 
natur, (Jonzon & Delin, 1969, t.ex. s 95, 107ff, 112). 
27 23§ NVL. Med skador menas då konkreta skador på djur och människor av t.ex. taggtråd, 
(Jonzon & Delin, 1969 s 204). Man diskuterade t.o.m. möjligheten att komma till rätta med 
”sådana störande företeelser som […] det på sina håll utbredda missbruket av grammofoner 
och radioapparater på badstränder och annorstädes i naturen”, men stannade för att sådana 
beteenden täcktes in av naturvårdslagens inledande allmänna hänsynsregler, men också regler 
om förargelseväckande beteende, proposition 1963:71, återgivet i (Jonzon & Delin, 1969 s 
129). 
28 Jonzon & Delin (1969, s 35f, 98f, 136-150, 158ff). 
29 Det handlade om planering och styrning av markens användning för olika ändamål, se 
Jonzon & Delin (1969 t.ex. s 98f). 
30 Jonzon & Delin (1969, s 135-157). 
31 Länsstyrelsen (lst) hade beslutsrätten beträffande naturreservat, naturminnen och strand-
skydd, skulle utfärda täkttillstånd och tillstånd för varaktiga skyltanordningar samt beivra fall 
av betydande nedskräpning. Lst gavs också möjlighet att förordna om tillstånd för andra 
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och sakägare, det vill säga i första hand till den berörda markens ägare eller 
nyttjanderättshavare (för det fall ägarskap och nyttjanderätt inte samman-
föll). Samrådsförfarande mellan länsstyrelserna och Naturvårdsnämnden, 
och mellan markägarna och länsstyrelserna inför beslut, antogs borga för att 
naturvården normalt inte skulle präglas av konflikter.  

Trots att Naturvårdsnämnden inte gavs direkt beslutsmakt på naturvår-
dens område, var nämndens konstruktion alltså inte helt oväsentlig för makt-
fördelningen på naturvårdens område. Genom planering och en uttalad råd-
givningsfunktion hade nämnden möjlighet att påverka inför beslut, och 
överklaganderätten gav viss möjlighet att påverka i efterhand. Nämnden 
hade sju ledamöter: två som skulle representera vetenskaplig och kulturell 
naturvård, två för det sociala naturvårdsintresset, en representant för jord-
bruksnäringen, en chefstjänsteman, samt ordföranden och vice ordföranden 
som representerade regeringen. Trots att nämndens ledamöter antogs repre-
sentera intressen var dock ledamöterna inte nominerade av sina organisatio-
ner, utan utsedda av regeringen.32 

Det ansågs att nämndens rätt att bevaka naturvårdsintresset, och det fak-
tum att både föreningslivet och vetenskapen var företrädda i nämnden, gjor-
de den tidigare möjligheten att ge andra organisationer talerätt i naturvårds-
frågor onödig (en rätt som tidigare i enlighet med den gamla Naturvårdsla-
gen givits åt Naturskyddsföreningen, Vetenskapsakademien och Samfundet 
för hembygdsvård). Därmed tar staten ett steg fram, och naturvårdsorganisa-
tionerna ett steg tillbaka som aktör på naturvårdens område.33 Antalet ”auk-
toriserade spelare” på naturvårdens område minskade alltså i och med den 
nya lagen. 

Miljöskyddslagen 1969 
Miljöskyddslagen, som antogs i maj 1969 och trädde i kraft 1 juli, reglerade 
miljöfarlig verksamhet, det vill säga avlopp, utsläpp, föroreningar eller andra 
störningar från anläggningar eller markanvändning.  

Miljöskyddslagen byggde i stort sett på ett enda generellt verktyg: till-
ståndsprövning för all verksamhet som kunde befaras vara miljöfarlig. Bara 
vattenverksamhet hade tidigare varit koncessionspliktig, men nu sågs det 
som legitimt att ge staten möjlighet att i natur- och samhällsintressets namn 
intervenera i all industriell verksamhet som inverkade skadligt på miljön, 
och idka kontinuerlig tillsyn.34 De förbud som rörde vattenverksamhet (för-
bud att i vatten släppa ut avlopp från människor och djur, visst avlopp från 
metallindustrin och flera andra specificerade föroreningar) fortfor att ha en 

                                                                                                                             
sorters ingrepp än grustäkt, som kunde antas vara till skada för landskapsbilden. Regeringen 
eller myndighet som regeringen bestämde, beslutade om fridlysning, (Jonzon & Delin, 1969). 
32 Rothstein (1992, s 259f), Lundqvist (1971, s 64ff). 
33 Jonzon & Delin (1969, s 208, 210f), Rothstein (1992, s 258-267). 
34 Loftson et al. (1993, s 54f), Linderström (2001, s 93ff), Duit (2002, s 73, 103).  
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särställning med något mindre utrymme för avvägningar.35 I övrigt var 
grundprinciperna till synes enkelt formulerade i tre tillåtlighetsparagrafer: 
Placering i geografin av miljöfarlig verksamhet skulle vägledas av principen 
att minimera ”intrång och olägenhet” och verksamheten skulle vid behov 
anpassas till krav på försiktighetsmått och reningsåtgärder. Om verksamhe-
ten ändå kunde befaras föranleda ”olägenhet av väsentlig betydelse” krävdes 
särskilda skäl för att verksamheten överhuvud skulle tillåtas. Var konse-
kvenserna alltför allvarliga kunde verksamheten förbjudas helt. Vid alla 
dessa beslut skulle dock vägas in vad som var skäligt att kräva av verksam-
heten ur teknisk och ekonomisk synvinkel, och vilken nytta samhället hade 
av verksamheten.36 

Det som beskrivs som den stora skillnaden jämfört med tidigare re-
gleringar på miljöområdet är att Miljöskyddslagen intervenerade i en kon-
flikt mellan industriintressen (industri i vid mening) och allmänheten som 
alltmer sällan kunde kokas ner till en relation mellan en tydligt urskiljbar 
förorenare och en tydligt urskiljbar skada eller skadelidande.37 Man hade nu 
helt enkelt insett att en stor utsläppskälla kunde spridas ut som i och för sig 
försumbara kvantiteter hos var och en av dem som nåddes av utsläppen, men 
att de drabbade istället kunde vara ett offer för många sådana diffusa ut-
släppskällor.38  

Här kan man möjligen invända att naturvårdslagens reglering till skydd 
för det sociala friluftsintresset på samma sätt ofta saknade en tydlig relation 
mellan skada och skadelidande part, och att det politiska behovet att interve-
nera därför fick formuleras i allmänintressets namn också där. Att den verk-
samhet som i och med Miljöskyddslagen skulle åtgärdas hade effekter av en 
för naturvårdspolitiken ny karaktär, både beträffande allvar och geografisk 
spridning är dock otvetydigt, liksom att lagen nu etablerade en juridisk mil-
jöpolitisk koppling till mycket större delar av det för samhället väsentliga 
företagandet än tidigare. De insatser som stod på spel i och med de nya for-
muleringarna av lagstiftningens uppgift, var både så mycket större och så 
mycket mer inflätade i varandra än på Naturvårdslagens tillämpningsområ-
de.39 Att den konflikt som skulle regleras därmed uppfattades som svårlöst 
avspeglas i att Miljöskyddslagen 9-52 §§ upptas av procedurregler för hur 
beslut ska fattas enligt de generellt hållna principerna i 4-8 §§. Klart är att 
miljöpolitikens juridiska domän, där avvägning mellan naturvårdsintressen 
och andra ekonomiska intressen skulle få en legal lösning, hade vidgats av-
sevärt. Lagstiftningens konstruktion, byggd som den var på verksamhetsan-

                          
35 Visserligen har förbudet tillägget ”om det [utsläppet] ej uppenbart kan ske utan olägenhet”, 
vilket dock med något mindre undantag måste dispensprövas (7§ ML och 5§ Miljöskydds-
kungörelsen), men inga legitima motstående skäl att väga in i beslutet anges.  
36 4-6 §§ ML 
37 En sådan partskonstruktion hade t.ex. sedan tidigare Vattenlagen, se (Duit, 2002 s 103). 
38 Duit (2002, s 101ff) 
39 Jfr (Duit, 2002, s 118) 
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passad avvägning, gjorde också att det blev särskilt väsentligt vilka som fick 
i uppgift att sköta avvägandet, och skapa praxis på området. 

Den myndighet som formellt gavs beslutsmakten över tillstånden var 
Koncessionsnämnden, vars uppgift alltså var att tillståndspröva miljöfarlig 
verksamhet. Lagen stadgade att nämnden skulle bestå av ordföranden som 
skulle vara domare, en tekniskt bevandrad stadigvarande representant, en 
företrädare för Naturvårdsverket och en företrädare för industrin eller kom-
munal verksamhet, beroende på om ärendet gällde industriell eller kommu-
nal verksamhet. Ledamöterna skulle vara både experter och intresseföreträ-
dare, varvid Naturvårdsverket antogs företräda miljövårdsintresset.40 Kon-
struktionen speglar tydligt avvägningstanken, och jämfört med Naturvårds-
nämnden tidigare fanns här (när större värden sattes på spel) inte samma 
övervikt för naturvårdsintresset. 

Lagstiftningens konstruktion inkluderade dock en reguljär ordning av dis-
pensansökningar till Naturvårdsverket (även länsstyrelsen prövade vissa 
dispenser). I själva verket skulle Koncessionsnämnden bara pröva ärenden 
som inte fick sin lösning genom företagets acceptans av Naturvårdsverket 
dispensvillkor. Koncessionsnämnden konstruerades alltså i praktiken som en 
garant för rättssäkerheten i Naturvårdsverkets administrativa prövning.41 
Naturvårdsverket antogs å ena sidan hävda miljövårdens intressen i Konces-
sionsnämnden, men å andra sidan också självt kunna sköta en avvägning 
mellan miljövård och andra samhällsintressen, en ordning som också av-
speglades i verkets styrelse.42 

Den lagreglerade tillståndsprocessen, med dess betoning på skälighetsbe-
dömningar och avvägningar, i mesta möjliga mån som samförståndslösning-
ar mellan industrin å ena sidan och prövningsmyndigheterna å den andra, 
skapade enligt Andreas Duit en stängd exklusiv beslutsarena. Det faktum att 
skadeförhållanden på området ofta var så diffusa att ett skadelidande miljö-
intresse sällan tog annan gestalt än de i samförståndslösningarna djupt invol-
verade myndigheterna, underströk de auktoriserade spelarnas exklusiva till-
träde till makten.43 

Förutom dessa lagstiftningar tillkommer vid periodens slut också en lag-
stiftning om miljö- och hälsofarliga varor. Jag återkommer till det. 

                          
40 Rothstein (1992, s 263), Duit (2002, s 107ff, 127). 
41 Duit (2002, s 109, 114f). En sådan beskrivning gör ordningen rimlig, medan tanken att 
ärenden normalt faktiskt skulle avgöras av Koncessionsnämnden, precis som Lundqvist och 
Rothstein påpekar, innebär att miljöintresset skulle avvägas två gånger, först inom SNV i 
förprövningen och sedan i den egentliga prövningen i Koncessionsnämnden, (Rothstein, 1992, 
s 265), (Lundqvist, 1971, s 209f). 
42 Rothstein (1992 s 262). 
43 Duit (2002, s 135ff). Duit pekar dock på Björn Gillbergs Miljöcentrum som ett försök att ge 
skadedrabbade juridiskt och politiskt tillträde till beslutsarenan.  
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Miljöpolitikens formella domän 
Man kan säga att konstruktionen av politikens domän också avspeglar en 
tänkt maktfördelning. Utan legala implikationer ger det ändå en angivelse av 
var det kan anses relevant och legitimt att hävda miljöpolitiska principer, 
både för statsmakten i relation till det omgivande samhället, och för olika 
samhällsaktörer i relation till statsmakten.44 Att se hur denna domän utformas 
och förändras är således av intresse. Här får den formella politikområdesin-
delningen i budgeten tjäna som mått på domän och domänförändring. 

Utvecklingen av politikområdet i statsbudgeterna under denna tid förmed-
lar intrycket att miljö- och naturvårdsfrågorna inledningsvis förts upp på den 
politiska dagordningen i små och avvaktande steg. Det börjar alltså med att 
”Naturvårdsverksamhet” 1964 dyker upp som en egen budgetpost, under 
Jordbruksdepartementets ansvar. Till en början omnämns detta inte alls i den 
inledande ansvarsbeskrivningen, och ter sig därför som en nyordning lite i 
förbigående. Politikområdet bildas genom att utgifter för en ny Naturvårds-
nämnd (inrättad 1 juli 196345) förs samman med några redan existerande 
poster, som föreningsbidrag till naturvårdsupplysning46, markägarersättning 
samt förvaltningen av de naturvårdsobjekt som staten äger själv.47 Den socia-
la dimensionen syns i budgeten från och med 1966 i posten Avsättningar till 
friluftslivets främjande, men att främja allmänhetens tillgång till naturen var 
redan från början en del av Naturvårdsnämndens uppdrag.48 

Administration av naturvård och friluftsliv, i liten skala, inte minst klas-
sisk bevarandeinriktad sådan, är alltså till en början politikområdets kärna. 
Man kan uttyda förslagsaktiviteten och besluten om att bygga ut naturvårds-
organisationen som en vilja att formulera en ny naturvårdspolitik och ta frå-
gan på större allvar, en vilja som dock ännu inte uttrycks i någon särskilt 
bestämd ny riktning. I den statsverksproposition 1964 där naturvårdsnämn-
den presenteras får vi under ”motiv” bara veta att:  

[n]aturvårdsnämnden framhåller att den endast i ringa utsträckning kan grun-
da sina förslag till äskanden på egna erfarenheter. [...] Vad gäller den aktuella 
verksamheten uttalar naturvårdnämnden, att den nyligen påbörjat arbetet med 
sådan inventering och planering, som erfordras för den intensifierade natur-
vården.49 

                          
44 …och när ansvarsfördelningen inom statsmakten är oklar för en företrädare för statsmakten 
i förhållare till en annan. 
45 Proposition 1966:1 (bilaga 11 s 298), även (Lundqvist, 1971 s 58). 
46 Bidrag till Naturskyddsföreningen, Samfundet för hembygdsvård och Vetenskapsakademi-
en, ffa till upplysning, men också forskning. Se (Rothstein, 1992, s 253-260) för en beskriv-
ning av föreningarnas stora roll i den tidiga naturvårdspolitiken.  
47 Proposition 1964:1, (bilaga 11, post K Naturvårdsverksamhet). 
48 Myndighetens ansvarsfunktioner var knutna till den nya Naturvårdslagen från 1964 (NvL 
1964:822), som reglerade naturvård och strandskydd, också utifrån sociala utgångspunkter. Se 
även (Lundqvist, 1971, s 63, 66). 
49 Proposition 1964:1 (bilaga 11 s 266). 
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Konkretare än att existerande budgetposter borde förstärkas, och att nämn-
den behöver ytterligare medel för att i ”stegrad takt” fortsätta nämnda ”in-
tensifiering och planering” av naturvården, blir det inte.50  

Utvecklingen av politikområdet under 1966-69 indikerar däremot ett nytt 
och vidare grepp över miljöfrågorna. År 1966 syns ett första tecken då det 
nyinrättade Institutet för vatten- och luftvårdsforskning inordnades i politik-
området.51 De nya myndigheterna Naturvårdsverket (1967) och Konces-
sionsnämnden för miljöskydd (1969) representeras av nya poster, men också 
nya uppgifter. Naturvårdsverket och än tydligare Koncessionsnämnden har 
företag och industri som sitt verksamhetsområde, vilket tillsammans med det 
år 1969 införda bidraget till industrin för vatten- och luftvårdsåtgärder kan 
sägas förskjuta politikområdets tyngdpunkt.52  

Året efter, 1970, sker bara marginella justeringar bland posterna, och poli-
tikområdets organisatoriska utveckling tycks avstanna – även om budgeten 
fortsätter att expandera, se ovan, och man kan notera att ”miljö” ersätter 
”natur” i flera titlar.53 Riktigt nytt efter det är egentligen bara ett bidrag till 
Förenta Nationernas miljöfond i 1973 års budgetförslag, i kölvattnet av den 
stora FN-konferensen om miljön som hölls i Stockholm 1972.54  

Domänen etableras alltså 1963-64, men utvecklas till att omfatta nya poli-
tiska uppgifter framförallt 1967-69 och förändras därefter bara marginellt 
under perioden. 

Förändringsindikatorerna sammanfattade 
De ovan beskrivna delförändringarna ska för översiktlighetens skull sam-
manfattas i tabell 7.1 för att se vilka mönster av policyförändringar som 
framträder.  

                          
50 Proposition 1964:1 (bilaga 11 s 266-273). 
51 Proposition 1966:1 (bilaga 11 s 298). Industrin och staten samfinansierade forskningsinsti-
tutet. 
52 Proposition 1967:1 (bilaga 11 s 172), proposition 1968:1 (bilaga 11 s 212), proposition 
1969:1 (bilaga 11 s 205).  
53 ...som att hela budgetposten byter namn till Miljövård, bidrag för Naturvårdsupplysning blir 
Miljövårdsinformation, Naturvårdsforskning blir Miljövårdsforskning, Stöd till idrotten ersät-
ter Fonderingar för friluftslivet. Det enda tillskottet sker när Ersättning för vissa skador av 
rovdjur flyttas från posten Diverse, se proposition 1970:1 (bilaga 11 s 178). 
54 Förändringar: ett omfattande organisationsstöd till idrotten, vid sidan av anläggningsstödet, 
en Rikskampanj mot nedskräpning (finns mellan 1971 och 1973 som en särskild post jämte 
miljövårdsinformation), och bidrag till ”miljövårdande” åtgärder (ersätter ”vatten- och luft-
vårdande” dito inom industrin), se proposition 1971:1 (bilaga 11 s 155), proposition 1972:1 
(bilaga 11 s 166), proposition 1973:1 (bilaga 11 s 167), proposition 1974:1 (bilaga 11 s 158). 
Man kan notera att när Sverige 1971 avger sin nationalrapport till FN, inför nästkommande 
års stora konferens, inkluderas i beskrivningen av miljöarbetet också Socialstyrelsens ansvar 
för hälsovådliga föroreningar, hälsovårdsstadgans reglering av sanitära olägenheter, Veteri-
närstyrelsens ansvar för livsmedelshygien och jaktlagstiftningens reglering av viltresursen, 
(Sveriges nationalrapport till Förenta Nationerna rörande den mänskliga miljön, 1971 s 
45ff). 
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Åren 1963-64 tillskapas politikområdet naturvårdspolitik, med ny huvud-
organisation och en samlad lagstiftning. Insatserna på det nya politikområdet 
är emellertid i stort sett bara en samling av redan befintliga budgetposter och 
regler. Det kan tolkas som en utfästelse att naturvårdsfrågorna ska tas på 
större allvar, i kombination med en osäkerhet om vad detta större allvar i 
praktiken kräver. ”Något” måste och ska göras, men vad? 

År 1966 har luftvårdsfrågan vunnit insteg på miljöpolitikens område, me-
dan friluftsintresset prioriteras upp: De natur- och miljövårdande uppgifterna 
utvecklas. Året efter tar avloppsfrågan över åtminstone som ekonomiskt 
dominerande miljöpolitisk uppgift. Avlopp och utsläpp kan tillsammans 
sägas utgöra en ny politisk uppgift: att i miljövårdande syfte ta hand om det 
moderna samhällslivets mindre önskvärda bieffekter i form av föroreningar. 
År 1969 institutionaliseras arbetet mot föroreningar också legalt som politik-
områdets kärna, med pragmatisk tillståndsprövning som verktyg. Därefter 
sker bara marginella förändringar av uppgifter och maktfördelning, även om 
resurstilldelningen – politikområdets prioritering – fortsätter att stiga. 

När de olika förändringsindikatorerna beskrivs tillsammans blir det alltså 
tydligt att det kan vara nog så rimligt att se de olika indikerade förändringar-
na som delsteg i en process. Några kommentarer kan göras i samband med 
en sådan tolkning: 

För det första: Tolkade tillsammans, som steg som bygger på varandra, 
ger indikatorerna ett annat intryck än någon enstaka av dem skulle göra – 
åtminstone gäller det budgetförändringar i förhållande till de andra måtten.  

För det andra: Osäkerheten om vad som egentligen är en policyförändring 
på rätt nivå för teoriernas förklarande mekanism kvarstår. En jämförelse 
mellan å ena sidan miljöbudgetens i sin helhet utveckling, och andra sidan 
naturvårdsutgifternas utveckling, visar att de största förändringarna i dessa 
poster sker vid olika tidpunkter. Beträffande naturvårdsutgifter utgör istället 
1965 års budget, och 1969 och 1970 års budgetar de största trendbrotten. 
Och hade vi följt enskilda budgetposter oavsett vilken slags politik de räkna-
des som, det vill säga oavsett vilken slags problem verksamheten antas lösa, 
så hade den stora omvälvningen i politiken som indikatorerna visar på 1967 
blivit betydligt mindre. Själva storleken på det avloppsreningsstöd som nio-
dubblar politikområdets budget detta år förändrades ju nämligen inte alls, 
just då. 

Här kan det vara på sin plats att påminna om antagandet ovan, att vi bör 
söka idéstrukturer och förändringar av sådana idéstrukturer på en nivå där 
sådana mekanismer som teoriperspektivet laborerar med rimligen kan för-
väntas ha intressanta inlåsningseffekter som styr det aktuella beslutsfattan-
det. De tolkningsramar som styr regeringens beslutsfattande och därmed 
policyproduktionen kan antas handla just om vilken slags prioritering mellan 
olika uppgifter som ska göras, enligt vilka övergripande principer, snarare än 
(eller åtminstone lika mycket som) om hur en enskild sakpolitisk uppgift  
ska lösas. Därför verkar det rimligt att söka förändringseffekter på en 
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Tabell 7.1 Förändringsindikatorerna sammanfattade 

 
År Domän Budget Organisation Reglering  
1963   

 
Naturvårdsnämnden  
tillskapas 

 

1964 Skapas (reorg. 
av existerande 
naturvårdande 
uppgifter) 

Skapas (av 
existerande 
poster) 

 NVL samlar, 
skärper något, 
tidigare re-
gleringar 

1965 
 

 Stor ökning Principbeslut om SNV  

1966 Utvidgas 
(industri/ 
luftsvård) 

Stor ökning 
Tyngdpunkt-
förskjutning: 
Friluftsfrågan 
34 % av bud-
get 

  

1967 Utvidgas: 
(avloppsrening 
och miljö-
vårdsforsk-
ning) 

Mkt stor ök-
ning 
Ny tyngd-
punkt: Av-
loppsrening 81 
% av budget 

SNV tillskapas 
 

 

1968   Miljövårdsberedningen 
tillskapas 

 

1969  Stor ökning, 
viss förändring 
av inriktning: 
Industristöd + 
avloppsrening 
71 % av bud-
get 

Koncessionsnämnden 
tillskapas 

ML, ny juri-
disk domän  

1970     
1971  Tyngdpunkts-

förskjutning: 
Friluftsfrågan 
27 % av bud-
get 

  

1972     
1973 Utvidgas 

(internationellt 
miljöarbete) 

Stor ökning av 
den redan 
största posten 

 Förslag lag om 
miljö- och 
hälsofarliga 
varor 
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övergripande nivå där miljöpolitikens inriktning snarare än behovet av av-
loppsrening bestäms. Men det kan förstås också vara så att även om övergri-
pande miljöpolitiska tolkningsramar styr politisk interaktion, så organiseras 
sakfrågornas lösning ändå i arenor på en mer småskalig nivå. För att under-
söka den saken, det vill säga om beskrivningen ovan av ett politikområde 
som utvecklas stötvis är rimlig, ska idéinnehållet i politiken under perioden 
undersökas närmare, med hjälp av tolkningsramarna från kapitel 6. 

7.2 Förändring av miljöpolitikens tolkningsramar:  
två spår  

Den bild som förmedlades av indikatorerna, att intresset att ”göra något” 
kom före en förändring av tankarna kring naturvårdens uppgifter, får stöd av 
tidigare forskning.1 Men politikens tankegods var inte alldeles oförändrat. 
Kopplingen mellan naturvård och friluftsliv förstärktes tidigt under perioden, 
vilket kan sägas utgöra en folklig twist på den gamla bevarandetanken. Na-
turområden och naturtyper var värdefulla att spara och bevara också för att 
de erbjöd rekreation och naturupplevelser för den breda befolkningen.2 Det 
var emellertid fortfarande en fråga om vård och förvaltning av avgränsade 
platser. Naturvård handlade i början på sextiotalet i hög grad om landskaps-
bilden – ett framträdande och talande begrepp i 1964 års naturvårdslag – och 
om hur den skulle kunna göras eller bibehållas estetiskt tilltalande, trots be-
hovet att nyttja olika naturresurser.3 

Tolkningsram i besluten om miljöpolitikens nya kärninstitutioner 
Den politik som institutionaliserades 1967 till 1969 har delvis en annan ka-
raktär. Vid sidan av bevarandet av mer eller mindre vilda naturområden och 
dess djurliv hade då ett bredare perspektiv på människans miljö börjat anläg-
gas, det vill säga den mark, det vatten och den luft som alltid omger mänsk-
ligt liv. Det moderna industrisamhällets problematiska effekter på mark, 
vatten och luft, och därmed människors hälsa och livskvalitet, blev föremål 
för politik. Fortfarande framträdde dock dessa problem i politiken i huvud-
sak som lokala, och avgränsade företeelser. Den fortfarande 1967 domine-
rande tanken att höga skorstenar var ett bra sätt att lösa problem med förore-
ningar från industrier i stadsmiljöer, illustrerar att föroreningsproblemen och 

                          
1 Lundqvist (1971, s 47-66, 108ff), Loftson et al. (1993, s 54), Linderström (2001, s 93ff),  
2 Anshelm menar att det är en socialdemokratisk tanke att se miljön som en ny välfärdsdimen-
sion för de breda massorna, (Anshelm, 1995 s 12f, 26f).  
3 Jonzon & Delin (1969, s 95, 107ff, 112). 
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vården av naturen inte nödvändigtvis kopplades samman.4 Problembilden 
handlade om att direkta lokala utsläpp kunde minskas, framförallt för att 
undvika negativa hälsoeffekter, och naturområden sparas. Men kopplingen 
”frisk” natur i balans som grundläggande förutsättning för människors liv 
och hälsa, vilket skulle komma att bli en vanlig problembeskrivning så små-
ningom, gjordes ännu inte. 

En annan aspekt av detta var att det nu var den miljöfarliga verksamheten 
som blev politikens centrum, mer än naturen. I huvudsak var det drift- och 
anläggningsfrågor i verksamhet starkt kopplad till det moderna industrisam-
hällets fortsatta ekonomiska utveckling som man försökte påverka.  

Att industrins och industrisamhällets fortsatta utveckling var viktigast 
togs för givet, men i den mån det var ekonomiskt och tekniskt möjligt för-
väntades industrin självklart vara med och formulera samförståndslösningar 
som minskade de oönskade bieffekterna av tillverkningsprocesserna. Jämk-
ningen mellan olika i och för sig legitima särintressen ansågs dock i sam-
hällsintressets namn behöva både överses och styras för att den rätta fördel-
ningen av nyttor skulle åstadkommas. Att olika intressen, och särskilt indu-
strin, måste få komma till tals visas i prövningsinstansernas parts- och 
nämndorganisation, men också till exempel i samarbetet kring kunskapspro-
duktionen i Institutet för vatten- och luftvårdsforskning.  

Med hjälp av framförallt Lundqvist, men också Duit kan grundtanken i 
den mellan 1967 och 1969 institutionaliserade miljöpolitiken tryggt hänföras 
till den idéstruktur som kallas avvägningstanken. Själva realtypen är ju också 
ett resultat av Lundqvists forskning om den policy som formulerades under 
denna tid, om än uttryckt med hjälp av lite andra rubriker.5 Därför ska jag 
inte orda så mycket mer om det utan övergå till att undersöka gränserna för 
denna tolkningsrams utbredning. 

Policyproduktionens organisatoriska dimension: flera 
utvecklingsspår och olika tolkningsramar 
När naturvården först togs mer på allvar i offentlig politik var agendan för 
vad som skulle göras inte formulerad. Det tycks vara så att det först etable-
rades nya statliga arenor för policyproduktion i form av utredningar med 
ganska öppna uppdrag och myndigheter, och först därefter fylldes politiken 
successivt med nytt innehåll. Att naturvård görs till en giltig rubrik för poli-
tisk verksamhet kan alltså fungera som en inbjudan och en uppmaning att 
formulera en sådan.  

Men hur närmare bestämt såg denna process ut? Här ska något sägas om 
var politiken formulerades, och hur olika policytexter förhåller sig till eller 
bygger på varandra, eftersom låsningarnas eventuella utbredning ovan an-
                          
4 Lars J. Lundgren (1998). 
5 Se kapitel 6 ovan. 
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togs ha att göra med hur policyprocessen är organiserad. Jag har tidigare 
formulerat det så att det handlar om att leta spår efter förda samtal, där poli-
cyproduktionen ses som en kedja av kommentarer till tidigare formulerade 
policytexter. I försöken att inordna de texter som framhållits som viktiga för 
miljöpolitikens utveckling i sådana sammanhållna spår eller kedjor av beslut 
(som diskuterades i kapitel 4) blir det tydligt att bilden av en miljöpolitisk 
utvecklingsprocess, för idéstrukturperspektivet att förklara, kan komplice-
ras.6 

Policyprocessens huvudspår 
Två utredningar utpekas som särskilt viktiga för miljöpolitikens utveckling. 
Immissionsutredningen, under Justitiedepartementet, utredde föroreningsfrå-
gan i anslutning till en förestående reform av jordabalken mellan 1963 och 
1966. Naturresursutredningen, under Jordbruksdepartementet, pågick mellan 
1964 och 1967 och skulle ge underlag för en politik för kunskapsförsörj-
ningen på miljövårdsområdet.7 Fröet till den politik som ovan beskrivits har 
spårats till den ena av dem.  

Närmare bestämt är det ett tilläggsdirektiv till Immissionsutredningen 
1964 som i Andreas Duits avhandling lyfts fram som början på en policy-
formuleringsprocess, som kom att omtolka föroreningsproblematiken från en 
civilrättslig relation mellan enskilda till ett samhällsproblem.8 I utredningens 
slutbetänkande har föroreningar, oavsett om det är avlopp till en sjö eller 
bilavgaser eller något annat, gjorts till ett generellt problem, och i linje med 
den uppfattningen föreslås ett generellt koncessionssystem snarare än speci-
fika tillståndssystem för olika slags utsläpp.9 Immissionsutredningens förslag 
utgjorde sedan grunden för utformandet av det prövningssystem som efter 
remissrunda och vissa modifieringar sedan lades fast.10  

När Naturvårdsverket hade tillskapats kopplades också en annan pågåen-
de policyformuleringsprocess till myndigheten och politikområdet: Det sam-
arbete som sedan 1963 försiggått mellan bilindustri och företrädare för sta-
ten, där man samtalade sig fram till vilka gränsvärden för utsläpp som kunde 
vara tekniskt och ekonomiskt möjliga för bil- och bränsleindustrin. Detta 
samarbete kunde nu flyttas från kommunikationsdepartementets ansvarsom-
                          
6 Lars J Lundgren (1991) talar i en mer populärvetenskaplig framställning övergripande både 
om två ganska separata spår: det ”blå” miljövårdsspåret och det ”gröna” naturvårdsspåret, (s 
153f), men samtidigt – så tycks det – om för spåren gemensamma utvecklingsperioder, (s 
154ff). 
7 Proposition 1965:1 (bilaga 11 s 282f), och 1966:1 (bilaga 11 s 260f). 
8 Tilläggsdirektivet motiverades av att flera remissinstanser visade missnöje med hur förore-
ningsfrågan behandlades i jordabalksutredningens förslag 1963, (Duit, 2002, s 101ff), se 
också (Lundqvist, 1980 s 65-72). 
9 SOU 1966:34, även (Duit, 2002, s 101ff).  
10 Naturvårdsverket utformade ett förslag på hur prövningen skulle organiseras (prövningen 
föreslogs skötas helt inom SNV) utifrån kommitténs förslag, som skickades ut på remiss 
samtidigt. Avvägningsprincipens grunder fanns dock i kommitténs slutbetänkande, (Duit, 
2002, s 102-109), och (Linderström, 2001, s 94). 
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råde till den nya myndigheten och så småningom inordnas under miljölag-
stiftningen.11  

Utgångspunkterna och tillvägagångssättet i den politiska praktik som ut-
vecklats för bilars utsläpp stämde väl med – eller kom kanske till och med 
att påverka – den politiska praktik som höll på att utvecklas för att hantera 
industrins föroreningar: Naturvårdsverket, som fick ansvar för det pågående 
samarbetet med biltillverkarna, var också mycket aktivt involverat i arbetet 
att finna formerna för ett intensifierat miljövårdsarbete. Naturvårdsverket 
strävade aktivt efter samförstånd och samarbete också med den miljöpåver-
kande industrin. Under ett par års tid, medan lagstiftningsfrågan löstes, var 
Naturvårdsverket helt hänvisat till att försöka påverka genom rådgivning och 
samverkan.12 En viktig del i den koncessionsprocess som sedan kom att eta-
bleras var att Naturvårdsverket i samarbetsgrupper med olika branschorgan 
utarbetade de riktlinjer för acceptabla utsläppsgränser som de enskilda pröv-
ningarna sedan utgick ifrån. Utgångspunkten också för dessa riktlinjer var 
vad som var tekniskt och ekonomiskt möjligt i olika branscher.13 

Den beskrivna utveckling av intresseavvägning och industrisamarbete 
som politikens idé och praktik kan tyckas följa en tydlig linje, där innehållet 
utvecklas successivt i utredningsarbetet, men utan större tvehågsenhet om 
politikens utgångspunkter.14 Till beskrivningen av hur politikens huvudfåra 
utvecklas kunde egentligen också fogas utformandet av verktyg och organi-
sation för samhällsplanering (se vidare nedan), så till vida att utformandet av 
verktygen för samhällsplanering och naturvård delvis sammanföll, och sågs 
som nära kopplade till varandra. Inför Naturvårdsverkets och Planverkets 
inrättande samma år hade man diskuterat om inte planfrågor och naturvårds-
frågor naturligen borde handhas av samma myndighet. Även om det inte 
blev så var lokalisering av olika arbetsföretag en naturlig del av tänkandet 
kring hur avvägningar mellan naturvårdens och företagandets behov skulle 
skötas.15 

Sidospår i policyprocessen 
Men detta är inte det enda organiserade miljöpolitiska samtal som pågick i 
statsförvaltningen under perioden. Vid sidan av bevarandet av naturmiljöer 
och reglering av industriverksamhet diskuterades olika slags gifter och skad-

                          
11 Lundqvist (1980, s 41-50, 60f). 
12 Lundqvist (1971, s 170ff). 
13 Lundqvist (1971, s 192-212), Lundqvist (1980, s 43ff). 
14 En del kontroverser fanns dock om hur prövningssystemet närmare skulle utformas, (Duit, 
2002 s 107-114). Här kan man notera att SNV ansåg att utsläppsgränser skulle sättas genom 
administrativa beslut, snarare än genom nämndbeslut. Även om det fanns en förståelse för 
behovet att ta hänsyn till ekonomiska och tekniska möjligheter, ansåg man att en sådan av-
vägning kunde skötas inom statsförvaltningen, (Duit, 2002 s 106f). Det tycks som om rätt 
avvägning, med hjälp av kunskap om natur och miljö, för Naturvårdsverket var viktigare än 
rättvis avvägning. 
15 Loftson et al. (1993, s 59ff), Lundqvist (1971, s 114f). 
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liga ämnen från ett bredare spektrum av verksamheter. Intresset riktades 
dock inte bara eller ens huvudsakligen mot utsläppen, utan lika mycket mot 
ämnenas förekomst i naturen. Den 1963 nyinrättade Naturvårdsnämnden 
tycks ha fungerat som en viktig mötesplats där en vetenskaplig och en poli-
tisk/administrativ synvinkel på dessa frågor kunde mötas, och nämnden fick 
därmed viss betydelse för att föra in nya idéer i statsapparaten. Konsekven-
ser av jordbrukets betade utsäde (det vill säga utsäde kemikaliskt skyddat 
mot växtsjukdomar) i form kvicksilverförgiftning hade diskuterats flera år i 
forskarvärlden. Naturvårdsnämnden inledde sin verksamhet genom att släp-
pa fram den diskussionen också på den statliga arenan. Tidigare hade bland 
annat Naturskyddsföreningen och en kommitté under Naturvetenskapliga 
forskningsrådet utan större framgång försökt få myndigheten Statens växt-
skydd att ta sig an frågan.16  

Jan Thelander och Lars J Lundgren, respektive Magnus Linderström, lyf-
ter fram Naturresursutredningen som ett annat sammanhang där miljöfrågor-
na började göras till ett samhällsproblem snarare än ett privat problem i rela-
tionen mellan förorenare/exploatör och drabbad markägare.17 Också Naturre-
sursutredningen tog sig an frågan om miljögifter, mycket handfast och ve-
tenskapligt. Kvicksilverfrågan, som alltså tidigare behandlats av 
Naturvårdsnämnden, blev föremål för en ny expertkonferens 1965, där färs-
ka data som tydde på okända betydande föroreningskällor presenterades. 
Resultatet av frågans uppmärksammande blev nya undersökningar, men 
också nya hårdare riktlinjer och, beträffande vissa betingsmedel, förbud.18 
Naturresursutredningen beställde också undersökningar av förekomsten av 
insektsgiftet DDT i naturen, från kemister vid Stockholms universitet. Som 
en bieffekt av detta upptäckte forskarna oväntat höga halter av vad som vi-
sade sig vara PCB (en olja som främst användes i olika industriella proces-
ser) i naturen. Ämnets mycket hälsovådliga effekter var redan välkända, men 
som ett arbetsmiljöproblem.19  

Utredningens vetenskapliga approach, där spetsforskning från olika disci-
pliner fick utrymme, tycks ha inneburit att man både framförde en syn på 
naturen som bestående av komplicerade, samverkande, svåröverblickbara 
ekologiska system och noga påpekade att man bara i grova drag visste hur 
naturens olika system och balanser påverkades av olika substanser. Även om 
också naturresursutredningen var av den åsikten att vissa skador på naturen 
måste accepteras i den ekonomiska utvecklingens namn, förutsåg man att det 
                          
16 Thelander & Lundgren (1991, s 90-101, 134ff) 
17 Thelander & Lundgren (1991, s 56ff), Linderström (2001, s 88f), Pierre (1996), Thelander 
& Lundgren (1991, s 95f). Problemet med bekämpningsmedlens effekter både på natur och på 
människors hälsa lyftes upp på dagordningen med hjälp av biologen Rachel Carsons Tyst vår 
några år dessförinnan (Thelander & Lundgren, 1991, s 31-37), jfr (Anshelm, 1995 s 7). 
18 Thelander & Lundgren (1991, s 95f, 101). Rekommendationerna om betning anpassades 
sedan nedåt 1964 av Växtskyddsanstalten. Vissa betningsmetoder och medel förbjöds helt, 
även om det tycks ske motvilligt, av Giftnämnden 1964 respektive -65.  
19 Thelander & Lundgren (1991, s 102ff). 
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krävdes stora resurser också för att skydda naturen. Bland annat behövdes 
insatser för att bygga upp ”signalsystem” som i tid kunde registrera de rubb-
ningar i de ekologiska systemen som hotade naturens funktioner och männi-
skors hälsa.20 Även om det inte därmed går att säga att utredningen håller sig 
med en konsekvent ekologisk tolkningsram, så ter sig beskrivningarna av 
naturen, och problemen i naturen, som närmare det ekologiska perspektivet 
än avvägningsperspektivet. 

Naturvårdsnämndens och naturresursutredningens uppmärksammande av 
nya allvarliga och svåröverskådliga effekter av olika substanser i naturen, 
och frågan om vilka åtgärder som krävs för att lösa dem, ter sig emellertid 
inte som det centrala stråket i utvecklingen av miljöpolitiken, även om natur-
resursutredningen också fick mer enstaka genomslag både genom att olika 
sakproblem uppmärksammades (kvicksilver, DDT, PCB, försurning) och 
genom ökad satsning på miljöforskning. Varken utgångspunkten i naturen, 
uppmärksamheten på gifter eller förbudslinjen tycks nämnvärt prägla arbetet 
i övrigt med att formulera det som kommit att uppfattas som miljöpolitikens 
organisatoriska och institutionella kärna. Åtminstone är det andra tanke-
gångar som lyfts fram som avgörande för politikområdets utveckling. Gift-
frågan kom de närmaste åren att huvudsakligen behandlas som en hälsofrå-
ga, i andra organisationer än naturvårds- och miljöpolitiken (jag återkommer 
till det).21  

Ytterligare ett ”sidospår”, som ännu inte alls behandlades tillsammans 
med övriga naturvårdsfrågor när statens nya miljöpolicy utformades handla-
de om vattenkraftens utbyggnad. Bevarandefrågan politiserades dock mot 
slutet av sextiotalet, och konflikter mellan det moderna industrisamhällets 
utbyggnad och bevarandeorienterad naturvård fick ökad medial uppmärk-
samhet.22 Vindelälven blev symbolfråga. Fortfarande 1966 var utbyggnaden 
av vattenkraften föremål för ett slags Saltsjöbadsavtal mellan företrädare för 
utbyggnadsintresset företrätt av det statliga affärsverket Vattenfall och na-
turvårdsintressen företrätt av Naturvårdsnämnden, vilket låg till grund för 
Vattendomstolens bedömning.23 I juni 1969 lyftes för första gången frågan 
om vattenkraften från parterna till en högre politisk nivå. Riktlinjen att ut-
byggnaden skulle ske i en avvägning mellan olika intressen slogs fast också 
här. Men ingen ordning för hur denna avvägning regelmässigt skulle ske 
stadfästes, utan regeringen uttalade sig 1970-71 helt enkelt om den rätta av-
vägningen: Vindelälven skulle sparas, medan andra sträckor skulle exploate-
ras.24 Detta kan ses som ett förebud om etablerandet av en starkare koppling 

                          
20 Thelander & Lundgren (1991, s 121ff). 
21 Thelander & Lundgren (1991, s 90-101, 134ff). 
22 Forsberg (1992, s 42ff). 
23 Vedung & Brandel (2001, s 111f). 
24 Vedung & Brandel (2001, s 119ff). De beskriver visserligen skälen bakom det uppmärk-
sammade socialdemokratiska beslutet att gå på Vindelälvsräddarnas linje 1970-71 i ganska 
krassa realpolitiska termer, (Vedung & Brandel, 2001 s 121-147). Men i kapitel 2 ovan antogs 
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mellan planpolitiken och miljö- och naturvårdsfrågor under sjuttiotalets för-
sta år. 

Olika arenor, olika samtal – men viss korsbefruktning 
Lägger vi samman de bilder forskningen ger kan vi alltså notera att alla delar 
av statsapparaten inte går alldeles i takt, eller för den delen i samma riktning, 
beträffande utvecklingen av principer för hur natur och miljö ska hanteras 
politiskt. Gamla arenor kunde till och med uppfattas som bromsklossar i 
processen, till exempel Statens växtskydd i den process som till slut resulte-
rade i förbud mot vissa giftiga betningsmedel i jordbruket. Nya arenor tycks 
viktiga: Naturvårdsverket blev en remissinstans som fick starkt genomslag i 
politiken, men bidrog också mer aktivt i arbetet med att utforma politiken.25 
Ovan beskrevs hur Naturvårdsnämnden och naturresurskommittén fungerade 
som länk där nya, i förhållande till politikens huvudlinje alternativa pro-
blembeskrivningar, kunde finna vägar in i statsapparaten. Men frågan är vad 
som hände med dessa radikalare, mer ekologiskt färgade idéer. Politikens 
huvudlinje speglar immissionsutredningens problematisering av samhällssy-
stem och föroreningar snarare än naturresursutredningens problematiseringar 
med utgångspunkt i giftiga ämnen och processer i naturen. 

Av Lars J Lundgrens beskrivning av försurningsfrågans uppdykande på 
den miljöpolitiska dagordningen kan man emellertid dra slutsatsen att denna 
idéproduktion trots allt fick vissa effekter också på politikens kärnområde: 
Att direkta svavelutsläpp runt olika förbränningsanläggningar var skadliga 
för människan och växtligheten hade uppmärksammats en tid, bland annat av 
Immissionsutredningen. Att svaveldioxidutsläpp kunde spridas långt över 
landgränser och falla ner som surt regn, vilket i sin tur orsakade både omfat-
tande korrosionsskador, sämre bördighet i jorden, och fiskdöd i vissa sjöar 
offentliggjordes, var däremot en nyhet. De nya forskningsresultaten publice-
rades originellt nog allra först i Dagens Nyheter, i oktober år 1967.26  

Resonemangen finns också i naturresurskommitténs sista betänkande från 
november 1967. Där finns faktiskt både det gamla och det nya sättet att se på 
problemet med: I vissa avsnitt diskuteras svaveldioxidutsläpp som ett lokalt 
problem där höga skorstenar är en del av lösningen. I andra avsitt kopplas 
fiskdöd till sura sjöar och förhöjda kvicksilverhalter, vilket i sin tur kopplas 
till långväga utsläpp både nationellt och internationellt. De förra avsnitten är 
skrivna av Naturvårdsverkets man i utredningen, de senare av den Ultuna-
forskare som strax innan offentliggjort forskningsresultat om ett mer omfat-
tande, allvarligt och komplext utsläppsproblem.27  

                                                                                                                             
att oavsett skälen till lanseringen eller upprätthållandet av en tolkningsram kan det faktum att 
den uttrycks i sig få effekter. För att det ska ske behöver den emellertid framträda tydligt, och 
det gör den ännu inte. 
25 Lundqvist (1971, s 133ff). 
26 Lars J. Lundgren (1998, s 74ff). 
27 Lars J. Lundgren (1998, s 74ff). 
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Snart kommer dock hela kommittén att argumentera för den senare linjen. 
Utifrån en sådan förståelse av problemet börjar därpå Naturvårdsverket, på 
eget initiativ, utforma ett förslag om reglering av utsläppshalterna, som läm-
nas regeringen i mars 1968. Regeringen säger sig godta problembeskriv-
ningen, men är ändå inte beredd att gå så hårt åt förorenarna som Natur-
vårdsverket föreslagit. Ett lägre tak för högsta tillåtna svavelhalt i eldnings-
olja infördes samma år. Det var satt för att inte ställa till för stora problem i 
branschen. Istället poängterades vikten av att ett samarbete mellan verket 
och industrin inleddes, för en fortsatt diskussion om ekonomiskt och tekniskt 
möjliga fortsatta reduktioner.28  

Även om de mer ekologiskt orienterade problembeskrivningarna inte kom 
att genomsyra det miljöpolitiska systemet tycks hävdandet av sådana pro-
blembeskrivningar ändå ha bidragit till att enskilda sakfrågor togs upp till 
behandling. Vi kan också notera att olika tolkningsramar alltså inte bara 
fanns bland politiker och allmänhet, utan också – om än inte lika polarisera-
de – i statsapparaten, och i policyprocessen. Vi kan dessutom konstatera att 
de två spåren i det miljöpolitiska samtalet som beskrevs ovan, inte kan ses 
som helt avskilda från varandra. 

Vi ska nedan se vad som händer med dessa tolkningsramar, och med de 
olika samtalsspåren, i den fortsatta formuleringsprocessen. 

7.3 Förändringar av miljöpolitikens tolkningsramar: 
ekologins insteg på miljöpolitikens domäner? 
Budgetutvecklingen under sjuttiotalets första år visar å ena sidan fortsatt 
kraftigt ökad resurstilldelning, å andra sidan ingen nämnvärd förändring av 
politikområdets institutioner eller domän. Vad betyder det? Är det den ökade 
viljan att satsa resurser på miljön, eller bristen på utveckling av politikområ-
dets institutionella och organisatoriska dimensioner, som bäst illustrerar hur 
synen på miljöpolitikens problem och uppgifter utvecklades och förändra-
des? Vad händer med avvägningstanken och ekologiperspektivet i den fort-
satta formuleringsprocessen – som fortsatt kan tänkas bestå av flera olika 
parallella miljöpolitiska formuleringsprocesser, vilka utvecklas mer eller 
mindre i takt med varandra? 

Återigen har Lennart J Lundqvists bidragit till kunskapsbanken med en 
beskrivning av miljövårdens huvudspår, nu med fokus på statens luftvårds-
policy under sjuttiotalet, med tyngdpunkten förlagd till dess första halva. 
Olika utredningar, flera av eller på uppdrag av Naturvårdsverket, beskrev 
behovet av att minska utsläppen av svaveldioxid (från oljeförbränning), bly 

                          
28 Lars J. Lundgren (1998, s 42f, 91ff, 102f, 115ff). Kommitténs arbete resulterade också i att 
regeringen tog ett initiativ i OECD där man, helt utan framgång, försökte sälja in den nya 
beskrivningen av försurningsproblemet, ibid. 
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(från bensinen), kolmonoxid, kolväten, kväveoxider (från bilavgaser) och 
partiklar (mest från trafiken). Hälsoargumentet verkar ha varit primärt, och 
argument förs fram att Världshälsoorganisationens riktlinjer för luftkvalitet 
från 1972 avsågs böra vägleda insatserna (svaveldioxid och kväveoxid bidrar 
annars också till försurning29). Det är alltså ännu en ansats att diskutera effek-
ter som utgångspunkt för politiken, återigen utifrån Naturvårdsverkets for-
mulering av problematiken. Det verkar dock ha stannat vid en ansats. Resul-
tatet av Lundqvists undersökning är att regeringen väljer att införa gränsvär-
den med utgångspunkt i vad som anses vara tekniskt och ekonomiskt möjligt 
snarare än vad som ur hälso- och miljösynpunkt vore önskvärt. Men inom 
ramen för ett sådant avvägningstänkande finner man det rimligt att genom 
gränsvärdesregler i samhällsintressets namn låta hälso- och naturvårdsintres-
set (med tyngdpunkt på hälsa) väga tyngre än tidigare.30  

Andra delar av miljöpolitiken beskrivs inte lika entydigt präglade av av-
vägningstanken. Några menar att ett ekologitänkande vinner insteg i politi-
ken vid sjuttiotalets början. Frågan om de strömmande vattnen behandlades 
utförligare än tidigare 1972, vid regleringen av den fysiska riksplaneringen, 
och där uttalas den dittills starkaste ambitionen att spara älvsträckor orörda.31 
Elfar Loftson med flera riktar uppmärksamheten mot just detta beslut, när de 
i förbigående nämner att ekologibegreppet där för första gången fick politisk 
betydelse genom att krav på ekologiska hänsyn infördes i riktlinjerna. Håkan 
Forsberg menar till och med att en ekologisk grundsyn var en framträdande 
princip i beslutets miljötänkande, även om preciseringen av principens till-
lämpning sedan brast.32 Även Magnus Linderström, och Andreaz Strömgren 
också mer i förbifarten, uppmärksammar ”ekologins insteg” i regeringsför-
slaget.33 Samtidigt beskriver Linderström, liksom Vedung och Brandel, den 
fastslagna planeringsprocessen som en avvägningsprocess där olika sam-
hällsintressen, inklusive Industriförbundet fick komma till tals.34 Hur ska 
detta förstås? 

                          
29 Långt i efterhand (våren 1985) sägs i en försurningsproposition att en svensk forskarrapport 
till FN-konferensen 1972 var tidigt ute med att inte bara lyfta fram frågan om försurning, utan 
också argumentera för svavelföreningarnas internationella karaktär och långsamt verkande 
effekter i ekosystemen. Man varnade redan då för framtida effekter på skogen, och framhöll 
att effekterna kunde komma att synas först när det var för sent att göra något åt dem. ”En 
majoritet av deltagarna vid 1972 års konferens fann de svenska påståendena svåra att ta till 
sig”, proposition 1984/85:127 (s 20). Det framstår som om den svenska regeringen vid den 
aktuella tidpunkten hade samma svårigheter. 
30 Det gäller sjuttiotalets första år men också när den värsta chocken lagt sig efter energikrisen 
1973-1974 (liksom senare, efter regeringsskiftet 1976), (Lundqvist, 1980, s 159-180). 
31 Som Vedung och Brandel påpekar i annat sammanhang sammanföll klassiska naturskydds-
intressen med mer ekologiskt orienterade intressen i denna fråga (Vedung & Brandel, 2001, s 
150, 131f). 
32 Se Forsberg (1992, s 99ff), med hänvisning till Lars Emmelin (1983) Planering med ekolo-
gisk grundsyn. Naturresurs- och miljökommittén, Bakgrundsrapport 13, Stockholm. 
33 Loftson et al. (1993, s 61), jfr Linderström (2001, s 112), Strömgren (2007, s 145). 
34 Linderström (2001, s 120f), Vedung & Brandel (2001, s 171). 
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Samhällsplanering för bättre miljö 
Grunderna för fysisk riksplanering (FRP), det vill säga planering på central 
nivå av markanvändningen i landet, formulerades redan 1966-67. Och redan 
i debatten inför formuleringen av planpolitiken, också i statliga utredningar 
om än inte med organisatoriska konsekvenser, hade planering kopplats 
samman med miljöfrågan. Grundtanken var att industri och näringsliv, och 
deras exploatering av natur och naturresurser, borde kunna styras också geo-
grafiskt. Vid sidan av försöken att se till både industrins och naturvårdens 
intressen i verksamheter, vid miljöprövningen, tänkte man sig att olika in-
tressen kunde tillgodoses genom att särskiljas geografiskt. Liksom beträffan-
de utsläppsnivåer skulle styrningen ske genom prövning och avvägning ut-
ifrån olika verksamheters speciella förutsättningar.35 Planverket inrättades 
1967, efter diskussion om huruvida uppgiften skulle samordnas med natur-
vårdsmyndigheten.36 Att värna naturvärden handlade i planpolitiken så som 
den formulerades 1966 och 1967 om att hushålla med naturresurser och om 
att spara lämpliga vackra platser för friluftslivet, helt i enlighet med de idéer 
som institutionaliserades med naturvårdslagen 1963 – men med det fram-
växande industrisamhällets effekter för ögonen snarare än skogsbruk och 
torvtäkter.37 

Lagreglerad lokaliseringsprövning av industriverksamhet som kunde på-
verka landets naturresurshushållning infördes dock först 1972 i bygglagstift-
ningen. Lagstiftningen skulle ge regeringen vissa möjligheter att få sista 
ordet i det planeringssamarbete som redan pågick inom ramen för den fysis-
ka riksplaneringen.38 Men hur var det egentligen med det som ovan beskrevs 
som det ekologiska tänkandets genomslag i beslutet om planpolitiken 1972?  

Propositionen Om regional utveckling och hushållning med mark och vat-
ten, där lagförslaget presenterades, omfattar med bilagor över 1000 sidor. 
Propositionen har en huvudtext med missiv, där ny lagstiftning föreslås med 
hänvisning till dels en regionalpolitisk redogörelse från Inrikesdepartemen-
tet, dels en utredning av planinstitutets uppgift och legala utformning från 
Civildepartementet. Det är i Civildepartementets beskrivning av planinstitu-
tets syfte och uppgift som ekologibegreppet behandlas, med hänvisning till 
den offentliga utredningen Hushållning med mark och vatten (SOU 
                          
35 Loftson et al. (1993, s 59ff). Varken fysisk riksplanering eller naturresurshushållning har 
dock samma historia som ML av enhetlig orubbad lagstiftning. 
36 Lundqvist (1971, s 114). Den gamla byggnadsstyrelsen avskaffades samtidigt. Det var dock 
inte alldeles klart hur FRP skulle bedrivas, varför Planverket fick en viktig roll i preciseringen 
av politiken, (Forsberg, 1992, s 87f), jfr SNV:s roll för utformandet av miljöskyddets kärnin-
stitutioner. 
37 Forsberg (1992, s 76f). Detta är strax före det ovan beskrivna perspektivskiftet i naturre-
surskommittén.  
38 Riktlinjer för FRP fastlades av riksdagen först 1972, i proposition 1972:111, (Loftson et al., 
1993, s 59f), se också Linderström (2001, s 120ff). Själva FRP lagreglerades inte, utan huvud-
tanken var att FRP skulle vägleda tillämpningen av beslut enligt Bygglagen, Miljövårdslagen 
och Väglagen, (Forsberg, 1992, s 91 och kap 9). 
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1971:75). I beskrivningarna av rapportens utgångspunkter nämns, vid sidan 
av behovet att reglera intressen i konflikt, behovet av ekologiska hänsyn i 
planeringen. Naturen är inte bara en produktionsfaktor utan den (med en 
något kryptisk formulering) bestämmer i väsentlig del människans fysiska 
miljö. Ekologiska hänsyn måste tas vid industrilokalisering, med hjälp av 
”totalmodeller” – det kallas uttryckligen så – som beskriver de ekologiska 
förutsättningarna i termer av klimat, mark, vatten, vegetation osv.39  

Här är ett systemperspektiv framträdande. Men det är alltså en syn på 
ekologiska kretslopp och samband där förhoppningarna om att kunna förstå 
och kontrollera naturens kretslopp är stora, snarare än en maning till besin-
ning och försiktighet i människans försök att erövra naturen.  

Ett ekologiskt synsätt innebär, anför civilministern efter referatet av ut-
redningen, att samhällsutvecklingen bör ske inom de ramar som naturresur-
serna och naturmiljön anger, att naturliga ekosystem ska bevaras, att utsläpp 
bara kan tillåtas om de kan tolereras ur ekologisk synpunkt, och att förnyel-
sebara resurser används. Det är vidare  

angeläget att en ekologisk grundsyn tillämpas på alla planeringsnivåer.40 

Så långt låter det mer som det slags försiktiga ekologiska tankegods som 
beskrevs inledningsvis. Men ministern måste ändå konstatera 

att en ekologisk grundsyn så som jag nyss försökt beskriva den inte är möjlig 
att tillämpa fullt ut.41  

Det kan göras först när välgrundad kunskap om ekologiska samband, och 
modeller och metoder för ekologiskt hänsynstagande i planeringen utveck-
lats. I avvaktan därpå bör restriktivitet iakttas, och de kunskaper som faktiskt 
finns om regionala skillnader i naturens tålighet bör tillämpas.42 

När riktlinjerna sedan specificeras för miljöstörande industrier känns av-
vägningstanken bättre igen:  

Otvivelaktigen kan lokalisering av vissa industrityper innebära konflikter 
med väsentliga miljö- och naturvårdsintressen. Lokaliseringsöverväganden 
bör inriktas på att begränsa dessa konflikter bl a genom att så långt som möj-
ligt göra markreservationer [...] i andra områden än dem som från rikssyn-
punkt är av särskilt intresse för rekreation och så att miljöförstöring undviks i 
särskilt känsliga områden. 

                          
39 Proposition 1972:111 (bilaga 3, s 8ff). 
40 Proposition 1972:111 (bilaga 3, s 131). 
41 Proposition 1972:111 (bilaga 3, s 131). 
42 Proposition 1972:111 (bilaga 3, s 131). Inte heller kommittén tycks ha utgått från att dess 
beskrivning av naturens tillstånd kunde motivera att den fortsatta industriella exploateringen 
inskränktes mer än på marginalen, (Forsberg, 1992, s 100f). 
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Ny industrimark bör planeras i anslutning till redan industrialiserade områ-
den. Planeringsprocessen tänks gå till så att natur av särskilt intresse att be-
vara först utesluts: sådan som ”inte bör komma ifråga för lokalisering av 
miljöförstörande industri.”43 Sedan beaktas natur- och miljöförutsättningarna, 
och en lokalisering av den ”miljöförstörande industrin” bestäms således till 
mark som kan komma ifråga för miljöförstöring, företrädesvis i anslutning 
till platser där annan sådan verksamhet redan försiggår. En sådan beslutspro-
cess antas inte heller leda till allvarliga begränsningar i lokaliseringsvalet.44 
Här syns inte något systemperspektiv på naturliga processer till.45 

Att på grund av brister i kunskap vänta med att tillämpa ett ekologiper-
spektiv tills ”mera välgrundade ekologiska överväganden [...] kan inlemmas 
i beslutsunderlaget”46 framstår ur ett konsekvent ekologiperspektiv som lätt 
absurt. Problemet i retoriska termer är att ekologibegreppet inte låter sig 
införlivas med vare sig de problem-, aktörs eller lösningsbeskrivningar som 
rådande politik i övrigt vilade på. Absurditeten uppstår i ett glapp mellan två 
tankefigurer som civilministern ser anledning att framhålla som värdefulla, 
men som inte låter sig förenas. Om de komplexa sambanden i naturen och 
miljön gör att konsekvenserna av miljöförstöring är både allvarliga och svår-
överblickbara, kan man förstås önska sig ”totalmodeller” som beskriver pre-
cis vad man kan göra och var, men det verkar riskfyllt att vänta på dem. 

Av de tankefigurer som framträder i propositionen sitter alltså definitivt 
den ekologiskt färgade mer löst. I lag- och förordningsförslag, såväl som i 
propositionens huvudtext, saknas helt både ekologibegreppet, krav på över-
ordnade miljöhänsyn, och de reflektioner kring miljön i termer av system 
som kännetecknar ekologitänkandet. Sammantaget med de förbehåll som 
ekologibegreppets tillämpning omgärdas med där de omskrivs, blir tolkning-
en att beslutad policy inte rimligen kan beskrivas som något avsteg från av-
vägningsprincipen. Inte heller syns något av ekologisk alarmism, eller ens 
framlyftande av situationens allvar. Även om utredningsförslaget om ekolo-
giska totalmodeller beskrivs, så tar ministern inte fasta på det i sina framåt-
syftande skrivningar. Den ekologi som skymtar förbi är också av en optimis-
tisk-teknokratisk variant, snarare än försiktig och problematiserande. Där-
emot kan framlyftandet av det ekologiska perspektivets betydelse åtminstone 
i princip ses som en fingervisning om att miljövårdsintresset borde få större 
genomslag i planpolitikens avvägningar. Beskrivningarna av natur och miljö 
                          
43 Proposition 1972:111 (bilaga 3, s 157). 
44 Proposition 1972:111 (bilaga 3, s 157). 
45 Förhållandet mellan utredning och proposition har dock beskrivits tvärt om: enligt (Fors-
berg, 1992 s 99) nämndes den ekologiska grundsynen inte alls i utredningen, men fanns i 
beslutet. Vad Forsberg tycks ta fasta på är att termen inte förekommer i utredningen. 
46 Proposition 1972:111 (bilaga 3, s 131f). Forsberg (1992, s 94ff) talar om ”koncentrations-
principen” och ”zonering” som huvudmetoder för FRP. Hans tolkning att den ekologiska 
grundsynen är en fastslagen grundprincip i FRP, vid sidan av koncentrationsprincipen och 
zoneringstanken (s 98-103), är för mig utifrån ovanstående beskrivning av dokumenten inte 
hållbar.  
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har dessutom i propositionen fått viss naturvetenskaplig och ekologisk färg i 
så måtto att det inte längre är ”landskapsbilder” som avhandlas. Det finns 
gott om naturvetenskapliga beskrivningar av naturmiljön i termer av mar-
kens surhet, typ av vegetation, och klimat osv. Där finns också mer ekolo-
giskt populärvetenskapligt färgade beskrivningar av naturen och miljön, när 
man talar om ekosystem, naturliga sådana, i ”balans” och ”jämvikt”.47  

Kemikaliekontroll: avvägningstanken utmanad ännu mer? 
Strax efter det att planpolitiken fastlagts beslutades om ytterligare en lag-
stiftning på miljöområdet, som låg lite längre ifrån den beskrivna redan eta-
blerade ordningen. Lagen om hälso- och miljöfarliga varor trädde i kraft 
först 1974, men arbetet med propositionen inleddes 1972 och avrapportera-
des februari 1973. Lars Lundgren ser här en kvalitativ förändring när skyd-
det av naturen prioriteras upp i politiken vid sidan av hälsohänsyn.48 Men hur 
genomgripande, och vilken form tar sig denna förändring? 

Tidigare hade bara vissa ämnen och produkter reglerats, och då främst ut-
ifrån hälsofarlighet, med hjälp av giftförordningen och bekämpningsmedels-
förordningen från 1962. År 1971 kom också en särskild PCB-lag. Nu var 
avsikten att ta ett bredare grepp över miljö- och hälsofarliga ämnen så väl 
som färdiga varor, till skillnad från miljöskyddslagen som handlade om ut-
släpp från anläggningar. Den nya lagen hade alltså en betydligt generellare 
måltavla, och ansågs därmed mer flexibel i relation till det moderna samhäl-
lets produktutvecklingstakt: Varje ämne, beredning eller vara med skadliga 
kemiska/ biologiska effekter på miljö eller hälsa, eller med effekter som 
kunde befaras medföra sådan skada, reglerades (låt vara med vissa undan-
tag) av lagen.49 

Ett tydligt ansvar lades på den som hanterar sådana produkter: importörer, 
tillverkare och försäljare. De blev skyldiga att undersöka kemiska produkters 
eventuella hälso- och miljöfarlighet, och agera för att hindra och motverka 
skador på människor och miljö, bland annat genom märkning av farliga pro-
dukter och användningsanvisningar. Produkterna skulle anmälas för registre-
ring och tillståndsprövning, varvid farliga produkter kunde förbjudas eller 
beläggas med villkor. Välgrundad misstanke om risk antogs med den nya 
lagen räcka för att myndigheterna skulle kunna agera.50 Ansvarig för detta 
blev en Produktkontrollnämnd knuten till Naturvårdsverket.  
                          
47 ...vilket inte alla vetenskapliga remissinstanser var nöjda med, se t.ex. proposition 1972:111 
(bilaga 3, s 71f). 
48 Lars J Lundgren (1991, s 153), dock saknas källhänvisningar då framställningen är mer 
populärvetenskaplig. 
49 Proposition 1973:17 (s 3-5). 
50 Proposition 1973:17 (s 3-5). Se också Linderström (2001, s 116f). Den tidigare Giftnämn-
den uppgick i den nya organisationen. Kommunen hade tillsynsansvar, vilket vid denna tid 
inte gällde andra miljörelaterade lagstiftningar, (Westerlund, 1999, s 26). 
En post för Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor tillkommer i 1975 års budget. 
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I propositionen beskrevs den utredning som låg till grund för propositio-
nen, Miljökontrollutredningens Lag om hälso- och miljöfarliga varor (SOU 
1972:31).51 I utredningen förs enligt Thelander och Lundgren åtminstone 
delvis resonemang som tar miljöproblemen på större allvar än avvägnings-
tanken brukar tillåta.52 Hur ser dessa resonemang ut närmare bestämt, och i 
vilken utsträckning får de styra policyutformningen?  

I propositionens beskrivning av utredningsresonemangen finns fog för att 
tala om avsteg från avvägningstankens tolkningsram. När naturen och miljön 
beskrivs är det i hög grad i termer av komplexa samband, men i jämförelse 
med planutredningen ovan är det i högre grad konkreta exempel på samband, 
och konkret komplexitet snarare än generella uttalanden om balans och jäm-
vikt i ekosystem.53 Den största kontrasten till beskrivningen av planutred-
ningen ovan, men också den tidigare fastslagna miljöpolitiken, ligger emel-
lertid i framlyftande den osäkerhet som miljöproblemen genom sin komplex-
itet är behäftade med. Här beskrivs utredningens uppfattning ganska mång-
ordigt, till exempel dess uppfattning att 

[s]ärskilt allvarlig och svårbedömd är […] frågan om riskerna för effekter ge-
nom kronisk exponering för gifter i mycket låga koncentrationer. Sådana 
skadeverkningar kan sammanhänga med antingen att substansen i fråga upp-
lagras i kroppen eller att substansen eller någon nedbrytningsprodukt från 
denna eljest under sin passage genom kroppen orsakar skador som inte går 
tillbaka eller repareras i cellerna.54 

Samtidigt kan det vara ”ytterst svårt att fastställa” sådana effekter. Kemiska 
produkter kan ge effekter på könscellerna  

som alltså inte manifesterar sig förrän hos avkomman […och] eventuellt inte 
[är] observerbara förrän efter åtskilliga generationer.55 

Vidare citeras utredningens påpekade att tanken om övervakning bygger på 
att det faktiskt är möjligt att nå kunskap om effekter. I själva verket är detta 
svårt när de intrikata balanssystemens inbördes beroendeförhållanden, med 
olika synergi- och potentieringseffekter, måste ses från toxikologiskt, hygie-
niskt, analytisk kemisk och ekologisk synvinkel samtidigt. Fullkomlig viss-
het om riskerna går inte att nå.56  

                          
51 Den hade pågått sedan maj 1969, då tilläggsdirektiv gavs till en nyinrättad utredning om 
miljövårdsinformation. Betänkandet SOU 1972:31 kom i april 1972. 
52 Thelander & Lundgren (1991, s 73). 
53 Man talar t.ex. om samverkanseffekter, diffusa emissioner, anrikning i näringskedjan, och 
mikrobiella enzymsystem, se proposition 1973:17 (s 17-21). Även mer allmänt om ”rubb-
ningar i de intrikata balanssystem som är resultatet av organismernas inbördes beroendeför-
hållanden”, se (s 18). 
54 Proposition 1973:17 (s 17f). 
55 Proposition 1973:17 (s 17f). 
56 Proposition 1973:17 (s 18f). 
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Här handlat det ganska tydligt om ett ekologiskt synsätt på miljön som 
komplext ”system” som omsluter människan, om än inte så överansträngt 
och nära kollaps som delar av miljörörelsen tänkte sig. Resonemangen om 
eventuella ännu oupptäckta genetiska effekter av kemikalieanvändningen – 
lite torrt uttryckt ”på avkomman” – är emellertid en slags bild av en ”osyn-
ligt tickande bomb”.57 

När det samhällsproblem som ska hanteras beskrivs är ett ekologiskt syn-
sätt inte alls lika tydligt. I en lång uppräkning av produkter som nuförtiden 
används och innehas av enskilda i hemmet, från textilier som impregneras 
för att bli skrynkelfria till bekämpningsmedel av olika slag, kan man kanske 
ana en underliggande problematisering av det moderna tillväxtsamhällets 
livsstil, även om det inte utsägs.58 Men egentligen finns inga tydliga resone-
mang om problem med industrisamhället på nivån över de mycket konkreta 
problem som lagstiftningen tar sikte på, annat än att det framgår att de ska-
dor på miljö och människor som diskuterar är ganska allvarliga, och kräver 
en lösning. 

Vad gäller vilka som är ansvariga för miljöproblemen lyfts utredningens 
synpunkt fram att även små tillsatser i varor som används i stora kvantiteter, 
kan resultera i stora utsläpp i naturen: Det är problemet med diffusa emissio-
ner (till skillnad från punktemissioner) som lyfts fram, vilket i miljöpolitiska 
historieskrivningar brukar uppmärksammas som en del i åttiotalets nya mil-
jöpolitik (se nedan).59 Utredningen pekar därmed i viss mån, åtminstone indi-
rekt, också ut användarna av miljöfarliga varor som bensin och tvättmedel.60 
Udden riktas dock mot importörer, producenter och försäljare av varor och 
ämnen. Här gäller ansvar och skyldigheter, och företagen ska bära kostna-
derna för sin undersökningsplikt. Även om ansvarig myndighet föreslogs ha 
skyldighet att ge besked om ett ämne eller en vara skulle klassas som hälso-
farlig eller inte (liksom i den tidigare giftlagstiftningen) skulle den som ville 
ha beskedet betala för undersökningen.61  
                          
57 Vissa av remissinstansernas reaktioner på det påbjudna allmänna ansvaret att försäkra sig 
om alla kemiska ämnens ofarlighet antyder att de såg utredningen som ett utslag av allmän 
reaktionär ”kemikalieskepsis”. Utredningen diskuterar också möjligheten att förhandspröva 
alla förekommande kemiska produkter, men avvisar det både av resursskäl och för att det inte 
är sakligt motiverat, se proposition 1973:17 (s 33, 35, 45). 
58 Proposition 1973:17 (s 16). Att regeringen skulle ges befogenhet att vid behov utsträcka 
regelverket också till varor där de skadliga effekterna var rent fysiska eller handlade om buller 
(särskilt nämns den nedskräpning som engångsförpackningar förorsakar) kan ses som ytterli-
gare ett tecken på att utredningen utgår från en mer generell kritisk syn på det moderna kon-
sumtionssamhället, se s 30f. Men det är i så fall outsagt. 
59 Proposition 1973:17 (s 16), jfr t.ex. Duit (2002). 
60 Problemet med tvättmedel är, säger man t ex, helt beroende av hur många människor som 
samtidigt ägnar sig åt att tvätta. Man kan också notera att utredningen diskuterar ”Håll Sveri-
ge rent”-kampanjen (den som tedde sig lite apart i genomgången av budgeten ovan), vilket 
tycks vara den första stora offentligt finansierade insatsen som söker komma till rätta med 
miljöproblem genom att ändra vanliga människors beteenden. Beteenden kallas dock inte 
problem rakt ut, och beskrivs inte med några moraliserande tonfall. 
61 Proposition 1973:17 (s 43f). 
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Ett vetenskapligt perspektiv på de komplicerade processerna, och kemika-
liernas risker antogs av utredningen vara den självklara utgångspunkten för 
förbud och villkor för kemikalieanvändning.62 De styrmedel som föreslogs 
tog i praktiken uteslutande sikte på producerande företag och näringsidkare. 
Dessa skulle i ökad utsträckning avstå, spara och vara försiktiga vid produk-
tion och hantering, medan man inte diskuterade möjligheten att få människor 
i gemen att avstå från att använda kemiska produkter. Fall-till-fallprövning 
blev, liksom vid prövning enligt miljöskyddslagen, lösningen, även om mo-
tiveringen här var flexibilitet för att kunna kontrollera och förbjuda nya äm-
nen snarare än behovet att väga in ekonomiska hänsyn.  

Men regleringen skulle inte ske bara med hänsyn till risker och skade-
verkningar. Även här tänkte man i sig att avvägningar skulle påverka beslu-
ten. Det är å ena sidan skador och risker, och å den andra ”fördelar för sam-
hället” respektive ”behovet av varan” som ska vägas mot varandra. Utgångs-
punkten är däremot inte som i miljöskyddslagstiftningen självklart företa-
gens förmåga att bära kostnaden av miljövinsten.63  

Riktigt vad det är för nytta som kan motivera risker och skador utsägs 
dock inte. Att företagarorganisationer inte är påtänkta i beslutsprocessen 
tyder på att det faktiskt är ett annat slags nytta som föresvävar utredarna. Inte 
heller när det sägs att riskabla ämnen som kan tas bort, ska tas bort, eller att 
farligare ämnen alltid ska ersättas av ofarligare om det finns sådana, diskute-
ras företagens ekonomi som en relevant faktor.64 Det är intressant: Skillna-
den mellan att i beslutsfattandet väga producentsynpunkter som handlar om 
att ett visst ämne av ekonomiska skäl ”måste” användas i tillverkningen av 
tvättmedel mot den skada ämnet gör, och att väga skadan av tvättmedelsan-
vändningen mot människors behov att göra rent sina kläder, är betydande. 

Propositionens beskrivning av såväl miljö- och samhällsproblem, relevan-
ta aktörer som önskemålen om nya styrmedel, följer utredningen ganska väl 
fast i mindre tydligt ekologisk tappning. När miljöfrågans predikament be-
skrivs är det inledningsvis mycket mer välbekant än när utredningen rekapi-
tuleras. Den ekonomiska tillväxtens nödvändighet understryks, och god mil-
jö beskrivs som en ny dimension av levnadsstandardbegreppet: delvis en 
funktion av människors ökade krav på sin livsmiljö. Uppgiften är att undvika 
misshushållning med resurser, ohälsa, vantrivsel eller förstörelse av den yttre 
miljön, och utvecklingen får ”ej enbart [drivas] av kortsiktiga ekonomiska 
intressen”.65 Därefter kommer ett kortfattat erkännande av att 

Frågorna om olika kemiska ämnens akuta giftighet, successiva upplagring i 
naturen, ackumulering i näringskedjorna, svårobserverade effekter i låga do-

                          
62 Proposition 1973:17 (s 65f), även om utredningen också beskrivs vilja ta hänsyn till behovet 
av varan vid enskilda beslut, se (s 20). 
63 Proposition 1973:17 (s 42ff). 
64 Proposition 1973:17 (s 42ff). 
65 Proposition 1973:17 (s 82f). 
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ser och komplicerade ekologiska verkningar är ett stort och svårt problem-
komplex.66 

En konflikt som framkommer både i propositionens remissammanställning 
och i Linderströms beskrivning, är om kemikaliefrågan först och främst skul-
le betraktas som en hälsofråga inom arbetsmiljöorganisationens ansvarsom-
råde, eller i första hand ses som en miljöfråga kopplad till Naturvårdsverkets 
organisation.67 Utredningen hade poängterat att det var skadeverkningarna på 
miljön som stod i centrum. Ministern påpekar i propositionen att ”miljö” är 
liktydligt med ”omgivning” och vill därmed inte se någon tydlig gräns mel-
lan inre och yttre miljö.68 Den organisatoriska kopplingen till Naturvårdsver-
ket kan dock ses som ett ställningstagande i konflikten (föga överraskande 
givet att utredningen både initierades av och landade hos den för miljöfrå-
gorna ansvarige jordbruksministern).  

Lagstiftningsförslaget godtogs i hög grad av regeringen. På en viktig 
punkt skiljer sig propositionen tydligt från utredningsförslaget. Utredningen 
ville se Produktkontrollnämnden som ett specialistorgan och inte ett partsor-
gan. Där skulle visserligen kompetenser från olika håll kunna samarbeta, 
men samarbetet beskrivs som ett sätt att samla sakkunskap för att kunna lösa 
problem av komplicerad teknisk-vetenskaplig natur. Ministern däremot för-
ordade att en rad olika intressen skulle få representation i nämnden, där-
ibland arbetstagarna, näringslivet och ett antal olika myndighetschefer. Där-
emot skulle sammansättningen av representationen vara sådan att nämnden 
”auktoritativt” kunde hävda miljöintressena.69 Skillnaden, som ligger i att 
ministern betonar representation och intressen snarare än kompetens och 
naturvetenskaplig problemlösning, även om båda förslagen ser samordning 
mellan olika slags organisationer som viktig, är inte oväsentlig. Detta illu-
strerar handfast vilken slags och vems nytta det är som ska avvägas mot 
skador och risker. Det tycks ske en glidning här mellan utredning och reger-
ingsförslag, som är möjlig för att de värden som ska avvägas beskrivs så 
knapphändigt. De skilda ställningstagandena rimmar med ett mindre tydligt 
ekologiskt problemperspektiv i ministerns förslagstext än i utredningsrefera-
ten. 

Lagstiftningen i sig sätter inga tydliga mål eller gränser för vad lagen ska 
uppnå. Den ger verktyg att använda för regering och nämnd att reglera den 

                          
66 Proposition 1973:17 (s 83). 
67 Se Linderström (2001, s116ff), proposition 1973:17 t.ex. (s 21, 23ff). Även andra organisa-
tionsförslag förekom. 
68 Proposition 1973:17 (s 82f). 
69 Proposition 1973:17 (s 102f, s 65f). Nämnden kom att bestå av myndighetschefen för Na-
turvårdsverket (ordf.), cheferna för ASS, SoS, KV, LV, lantbruksstyrelsen, en näringslivsre-
presentant, tre fackrepresentanter och en vice ordförande. Avvägningstanken avspeglas också 
i tillägget till lagstiftningen att konsumentorganisationer skulle kunna föra talan mot beslut 
enligt lagen. Möjligheten till undantag vid övergångssvårigheter för näringslivet skrevs in i 
lagen, se (ibid s 3-5). 
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kemiska produktfloran. Den ger regeringen möjlighet, och tvingar nämnden, 
att sätta standarder för vad som är acceptabel risk och skada, under vilka 
omständigheter. Men den ger inte närmare anvisningar om var ribban ska 
läggas, eller hur. Nämndens sammansättning av olika intressen och med-
lemmarnas påbjudna representantskap kommer under sådana omständigheter 
rimligen att spela stor roll för hur uppdraget att skydda hälsa och miljö tol-
kas.70 Det är heller inte självklart i vilken utsträckning nämndens samman-
sättning bidrog till för miljön mer positiva avvägningar. Ordförandeposten i 
naturvårdsverkets händer kan ha varit betydelsefull. Facket hade tre repre-
sentanter, men slets rimligen ibland mellan omsorg om jobben i industrin, 
och omsorgen om arbetarnas arbetsmiljö. Även om omsorgen om arbetsmil-
jön och den yttre miljön ofta sammanföll så hade till exempel flygbesprut-
ningar av skogen (säkert med rätta) framförts som en arbetsmiljöreform i 
skogsbruket. Vad man kan notera är att jämfört med koncessionsnämndens 
sammansättning har statens (fem) och fackets representanter blivit fler, me-
dan näringslivet här hade en av tio (inklusive ordföranden) istället för en av 
fyra. 

Även här, menar jag, är det därför rimligast att i den fastslagna politiken 
tala om en uppgradering av miljöintressets tyngd inom ramen för avväg-
ningstanken, som en respons på en mer ekologiskt färgad utredning (en mer 
ekologiskt färgad utredning än planutredningen). Den ingående beskrivning-
en av utredningens ståndpunkt, utan synbar kritisk udd, ger emellertid ett 
vacklande intryck. Ekologiska inslag i tolkningsramen är tydligast vad gäller 
natursynen.  

7.4 Utveckling och entydighet i svensk miljöpolitik 
1963–73: summering  
Att politikområdet är välkänt och utforskat från olika synvinklar kan sägas 
göra det särskilt lämpligt för en undersökning av hur en teoretisk modell av 
policyprocessen klarar konfrontationen med en spretig politisk verklighet. 

Tidigare statsvetenskaplig forskning ger entydigt bilden av den miljöpoli-
tik som institutionaliserades under perioden 1967-69 som präglad av avväg-
ningstanken. Man kan tillägga att den nya politiken inte ersätter den traditio-
nella bevarandeinriktade naturvårdspolitiken, utan den senare inordnas gans-
ka enkelt under den förra. Projekt för att åtgärda påtagliga utsläppsproblem i 
vissa områden runt smutsiga industrier och i vissa stadsmiljöer, fogas till 
bevarandeprojekt ute i naturen. Båda uppgifterna samlas under en organisa-

                          
70 Produktkontrollnämnden gjordes skyldig att på begäran (mot avgift) lämna besked, och 
därmed fatta beslut, om ett ämne eller en vara eller hanteringen av dito, skulle vara att betrak-
ta som hälso- eller miljöfarligt.  
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tion, men verkar inte kopplas till tanken att naturen i mer övergripande me-
ning måste hållas ”frisk”.  

Vi har dock sett att samtidigt som miljöskyddet håller på att institutionali-
seras förekommer i formuleringsprocessen och i staten, bland annat i och 
runt Naturresursutredningen, en tolkningsram som är mer ekologiskt oriente-
rad, åtminstone i beskrivningen av naturen och själva miljöproblemen. Na-
turresursutredningen tar bland annat upp frågan om olika gifter och deras 
påverkan på komplexa ekosystem, och – alldeles innan den avslutas – för-
surningsproblemet. Flera av problemen är nyupptäckter också i forskarvärl-
den.  

Den nya miljöskyddslagstiftningen och miljövårdsorganisationen tar 
emellertid inte primärt sin utgångspunkt i en sådan problembeskrivning. När 
giftfrågan behandlas under de nästföljande åren är det av andra redan etable-
rade organisationer. Behandlingen av dessa frågor tycks inte följa en helt 
konsekvent linje. Beträffande kvicksilverbetningen beskrevs ovan hur såväl 
Giftnämnden som Statens växtskyddsanstalt 1965 bara motvilligt lät sig 
överbevisas om behovet av åtgärder. Mellan 1965 och 1968 visade Folkhäl-
san senfärdighet och valhänthet i fråga om kostrekommendationer föranled-
da av höga kvicksilverhalter i fisk.71 Å andra sidan uppvisade Giftnämnden 
senare en offensivare sida. Bekämpningsmedlet DDT förbjöds 1970 genom 
Giftnämndens administrativa beslut, tillsammans med flera andra bekämp-
ningsmedel.72 Efter ett larm 1970 om bruket av lövbekämpningsmedlet 
Hormoslyr i skogsbruket, granskades med hjälp av en expertgrupp bruket av 
fenoxisyror som var medlets verksamma substans. Myndigheten kom fram 
till att kända fakta sade att fenoxisyror vid ”normalt” bruk inte hade skadliga 
effekter på människor och djur. Trots det förbjöd nämnden ämnet tillfälligt i 
väntan på ytterligare forskning – några av forskarna hade pekat på att kun-
skapen om ämnets effekter hade luckor. I ljuset av nya insamlade fakta be-
stämde sig nämnden 1972 för vissa lättnader i förbuden. Då ingrep regering-
en och förordade stopp för flygbesprutning över skogsmark i väntan på att 
frågan utreds ordentligt, vilket en enig riksdag antog som sitt beslut.73 Här 
tillämpas åtminstone vid två sammanhängande tillfällen försiktighet grundat 
på kunskap om okunskap, vilket ter sig alldeles nytt, och som konsekvent 
med ekologiperspektivet snarare än avvägningstanken.  

Det är först vid 1973 års beslut om en ny kemikalielagstiftning och en 
produktkontrollnämnd som kemikaliefrågan förefaller ha blivit tydligt för-
ankrad som i första hand en miljöfråga (snarare än en arbetsmiljöfråga eller 
en ren hälsofråga), under Jordbruksdepartementets och Naturvårdsverkets 
ansvar. Möjligen finns här en kontinuitet mellan sextiotalets diskussion runt 
                          
71 Thelander & Lundgren (1991, s 137ff) 
72 Vissa gifter skulle enligt giftförordningen och bekämpningsmedelsförordningen, båda från 
1962, registreras hos Giftnämnden. 1969 beslutade nämnden att medlen inte fick registreras, 
vilket var liktydigt med förbud. 
73 Enander (2003, s 11f), Jensen (2006, s 199ff). 
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Naturresursutredningen på sextiotalet och utredningen av kemikaliefrågan 
1972-73. Båda utredningarna behandlade kemikalier och var konkret oriente-
rade mot komplicerade samband i naturen. Åtminstone ter sig sättet att när-
ma sig frågan likartat. När beslutet om produktkontroll sedan fattas tycks 
dock inte problembeskrivningen och lösningsorganisationen helt i takt med 
varandra. Åtminstone innebär betoningen på samförståndslösningar att man 
sätter större tilltro till industrins och handelns frivilliga deltagande i arbetet 
med att begränsa användningen av skadliga kemikalier än utredningens ex-
perter utifrån sin ekologiskt färgade syn på problemets allvar ansåg rimligt.  

Man kan också notera att beträffande samhällssyn syns inga förändringar 
alls mellan 1966-69 och 1972-73. Inget antyder att det finns några grundpro-
blem med det moderna industrisamhället, eller det liv som människor skapar 
sig i industrisamhället. Viss problematisering av nedskräpning och buller 
förekommer (resulterande i en kampanj mot nedskräpning och införande av 
begränsningar av skotertrafiken i fjällen) vilket i och för sig kan ses som ett 
utpekande av ”vanliga människors” livsstil som bidragande till miljöproble-
men. Men förslagen handlade mer om att undvika onödig otrivsel på grund 
av buller och osnygghet, än om att i ekologisk anda problematisera grunden 
för det moderna industrisamhället. När sådant som utsläpp från privatbilis-
men och tvättmedelsinnehållet togs upp, gjordes det till ett produktions- och 
näringslivsproblem snarare än ett konsumtionsproblem.74  

Är detta att betrakta som en utveckling eller början till utveckling av den 
tolkningsram som styr politikområdet miljö? Kanske. Även formuleringen 
av planpolitiken strax innan präglades av en slags ekologisk systemsyn vad 
gäller de processer i naturen som politiken skulle medverka till att skydda. 
Men planpolitikens tanke att miljöproblem kan lösas och naturvårdshänsyn 
tas genom att olika intressen helt enkelt får hållas på olika ställen, för re-
spektive verksamheter mest lämpliga, bygger på att miljöproblemen inte 
uppfattas som särskilt pressande. De mer oroade tongångar som kommer till 
uttryck i kemikaliepolitiken skulle kunna ses som en fortsatt utveckling mot 
en ekologik orienterad problemanalys, som åtminstone pressar fram för mil-
jövården mer gynnsamma avvägningar. Om en sådan slutsats om en föränd-
rad generell tolkningsram ska dras beror på den fortsatta utvecklingen av 
miljöpolitiken. En alternativ tanke om utvecklingen är att det organisatoriska 
och institutionella inordnandet av produktkontrollen i miljöpolitikens huvud-
fora innebär en anpassning också vad gäller giltiga tolkningsramar. Då skulle 
de ekologiska resonemangen i beslutsprocessen snarare vara att betrakta som 
”restprodukter”.  

Delvis alternativa perspektiv formulerades alltså på de temporära samtals-
arenor som utredningar utgör, men vann inte gillande när policy slutligen 
formulerades i den reguljära organisation där etablerade aktörer förde ordet. 
Man kan dock notera att ekologiperspektivet (delvis i teknokratisk-
                          
74 Se t.ex. proposition 1973:1 (s 5-9).  
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optimistisk variant, delvis i naturvetenskaplig) trots detta inte är alldeles 
främmande för beslutsfattarna: Det ansågs visserligen inte görligt att för-
verkliga det, men som vi sett ovan betydde det varken att problembeskriv-
ningen var helt obekant eller att den helt kategoriskt avfärdades. Vid behov 
behärskade man den ekologiska vokabulären ända upp på högsta nivå. I Sve-
riges Nationalrapport till FN inför FN-mötet 1972 sätter Palme sin signatur 
under en beskrivning av den globala miljösituationen i allvarstyngda termer: 
Människans möjligheter till överlevnad, sägs det där, ligger i gemensamt 
ansvarstagande för det enda klot vi har. Produktions- och konsumtionsmöns-
ter måste genomgå djupgående förändringar... även om också “alla förenas i 
en strävan efter ökat materiellt välstånd”.75 

Vi har alltså sett vissa skillnader i synen på naturens tålighet och behovet 
att vara auktoritativ i förhållande till industri och företag mellan olika fråge-
områden, närmare bestämt mellan planpolitiken och kemikaliepolitiken. Det 
kan röra sig om en skillnad över tid, men också om att diskussionen utveck-
lar sig olika på olika arenor. Här kan det spela roll om politiken formuleras i 
en organisation som har miljöfrågor som sin huvuduppgift, eller i en organi-
sation där miljöfrågan är en ny aspekt på en gammal huvudfråga. Under 
nästföljande period, när energi- och miljöfrågor börjar smälta samman i den 
allmänna debatten, kommer vi få rika möjligheter att se hur miljöproblema-
tiken tacklas i olika organisatoriska kontexter. 

                          
75 Nationalrapport till FN (1972, s 7). 
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8 Miljöpolitikens utveckling 1973–85:         
Inte riktigt bara kärnkraft 

Ekologiperspektivet vann ökad internationell spridning som problembe-
skrivning 1972-73. FN-konferensens betydelse nämndes i föregående av-
snitt. Dessutom uppmärksammades Romklubben, en internationell sam-
manslutning av politiker och företagsledare som knutit till sig en grupp sy-
stemvetenskapliga forskare, och publicerade framtidsstudier. Publikationen 
Limits to growth (1972) blev mycket spridd. Där beskrevs hur en global ka-
tastrof väntar om resursuttömningen, befolkningsökningen, och miljöförstö-
ringen får fortgå. Mänsklighetens möjligheter till överlevnad var enligt 
Romklubben beroende av att stränga gränser sattes för tillväxtsamhället – 
och av att befolkningstillväxten begränsades så att de knappa resurserna 
kunde räcka längre.1 När oljekrisen hösten 1973 försatte den rika delen av 
världen, och inte minst dess självmedvetande, i gungning, fanns alltså redan 
en tolkningsram färdig med vars hjälp problemen kunde analyseras.  

I Sverige radikaliserades miljörörelsen under sjuttiotalets första år, inte 
minst i spåren av alternativkonferenserna i Stockholm 1972.2 Ungefär samti-
digt som det i kapitel 7 beskrivna försiktiga politiska erkännandet av ett eko-
logiperspektiv i teknikoptimistisk variant, utvecklar delar av miljörörelsen en 
allt djupare misstro mot projektet att läsa av ekosystemens intrikata och 
känsliga balanser, för att med precision kunna staka ut gränserna för indu-
strisamhällets utveckling. De lösningar som miljörörelsen förespråkar blir 
därför allt oftare inriktade på försiktighet och alternativa ”naturligare” livs-
stilar och samhällsformer.3 Även före oljekrisen fanns debattörer som inkor-
porerade energifrågan i miljödebatten, och ställde de ändliga energikällorna 
som samhället blivit allt mer beroende av mot ”flödesenergi”: en tankefigur 
som tillämpar ett system- och balanstänkande i linje med ekologiperspekti-
vet.4 Efter oljekrisens genomslag var tanken att det är något fundamentalt 

                          
1 Utvecklingen beskrivs bland annat av Anshelm (1995, s 39), Anshelm (2000, s 115f), Dry-
zek (1997, s 21-30) 
2 Se t.ex. Pierre (1996, s 204), Boström (2001, s 69ff), Jamison et al. (1990, s 26-32). 
3 Dock inte helt, snarare finns här en allt påtagligare splittring, (Anshelm, 2000, s 151f) och 
(Jamison et al., 1990, s 28ff). 
4 Vedung & Brandel (2001, s 185). 



 206 

galet med tillväxtsamhället inte omöjlig att lufta ens på etablerade tidningars 
ledarsidor.5  

Redan 1973 fick det borgerliga blocket lika många mandat i riksdagen 
som vänsterblocket.6 Att vågskålen tippade över till de borgerligas fördel 
1976 ter sig som en effekt av att centerpartiet och Thorbjörn Fälldin – dock i 
sista minuten – mobiliserade ett starkt kärnkraftsmotstånd.7 Också inom det 
socialdemokratiska partiet problematiserades det energiberoende tillväxt-
samhället under hand allt mer, framförallt i Broderskapsrörelsen från och 
med sjuttiotalets andra hälft.8 Kärnkraftolyckan i Three Mile Island nära 
Harrisburg i mars 1979 och den därpå aviserade svenska folkomröstningen 
om kärnkraftsprogrammets framtid bidrog till att hålla energifrågan högt 
uppe på den allmänpolitiska dagordningen. Strax efteråt briserade den så 
kallade andra oljekrisen, som för att påminna om energipolitikens komplexa 
natur.9 Den stora skandalen med det Hormoslyrtillverkande företaget BT 
Kemis nedgrävda gifttunnor som hittades 1975, och ytterligare rapporter om 
olika bekämpningsmedels rent av dödliga effekter, bland annat bland de SJ-
arbetare som besprutade banvallar med hormoslyr, gjorde att sjuttiotalets 
miljödebatt inte bara handlade om kärnkraft och energi.10  

Men kärnkraften dominerade den politiska scenen, i kraft av sin partipoli-
tiska sprängkraft och den därav följande segdragna behandlingen av frågans 
olika aspekter, som kulminerade i kärnkraftsomröstningen 1980. Även om 
kärnkraftsfrågan mobiliserade opinionen har forskare dock pekat på att själ-
va omröstningsproceduren samtidigt bidrog till att desarmera de radikalaste 
delarna av miljörörelsen.11 Också den expansiva miljöförvaltningen, som 
rekryterade personal från miljörörelsen, bidrog till att knyta miljörörelsen 
närmare staten. Det gjorde den måhända mindre oppositionell än den annars 
skulle ha varit.12  

Efter omröstningen gick luften ur miljödebatten. Att försurningsfrågans 
allvar började uppmärksammas internationellt och nationellt tycks inte 

                          
5 Anshelm (1995, s 40f), Anshelm (2000, s 128f). Och det var verkligen en kris: år 1970 kom 
77 % av Sveriges energiförsörjning från oljan (Energimyndigheten, 2008). 
6 Vilket resulterade i att den socialdemokratiska regeringen fick förlita sig på den s k lotteri-
riksdagen. 
7 Se Lewin (1992, s 330), som dock också påpekar att centerpartiet i jämförelse med föregå-
ende val faktiskt tappat väljare, från strax över till strax under 25 %. Se också Holmberg, 
Westerståhl, & Branzén (1977, s 147ff) samt Esaiasson (1990, s 265). 
8 Anshelm (1995, s 64-89). 
9 Oljekrisen utlöstes av revolutionen och Ayatolla Khomeinis maktövertagande i Iran i juni 
1979, och handlade förstås på nära håll om helt andra saker än västvärldens energiförsörjning. 
10 (Pierre, 1996 s 193f). Redan 1967 hade BT Kemi blivit skadeståndsskyldigt för att vattnet 
förstördes i Teckomatorp där fabriken låg. Företaget försattes i konkurs 1977, i samband med 
att ytterligare tunnor hittades, (Kristofer Hansson och Fredrik Johnsson prod. P3 Dokumentär: 
BT Kemi SR 2006-02-12). 
11 Eftersom man blir tvungen att underordna sig en ordning där detaljerade förslag skulle 
utarbetas, bred kampanjverksamhet skulle genomföras osv., (Anshelm, 2000 s 224).  
12 Jamison et al. (1990, s 42f), jfr Kitschelt (1986) om den generella tesen. 
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nämnvärt ha engagerat opinionen vid åttiotalets inledning.13 När socialdemo-
kraterna åter vann regeringsmakten 1982 är det snarare borgerlig regerings-
oförmåga i allmänhet än en besviken miljöopinion som lyfts fram som för-
klaring.14 Fortfarande 1984 kunde professionella opinionsundersökare be-
trakta sjuttiotalets miljöengagemang som en i stort sett överstånden fas.15 
Men lite mer i skymundan, bland annat i den socialdemokratiska rörelsens 
sidoorganisationer, levde miljöengagemanget. Under åttiotalets första halva 
fick den under sjuttiotalet radikaliserade broderskapsrörelsen understöd av 
både SSU och kvinnoförbundet när den förespråkade nolltillväxt och stan-
dardsänkning. År 1981 hade Miljöpartiet bildats, och dess framgångar i 
kommunalvalet 1985 skulle också snart påminna om att inte heller alla välja-
re tröttnat på miljöfrågan.16 

Det är alltså i högsta grad en händelserik tid i svensk miljöpolitisk histo-
ria. Hur präglar detta det tankegods som återfinns i svensk miljöpolicy? Pre-
cis som under tidigare perioder ska först resurstilldelning med flera handfas-
ta indikatorer gås igenom, sedan ska frågan ställas om miljöpolitiken präglas 
av en sammanhållen tolkningsram, och hur och var det i så fall kommer till 
uttryck. 

8.1 Policyförändring mätt som resurs- och 
makt(om)fördelning 
Policy och policyförändring kan beskrivas med hjälp av budget, organisa-
tion, lagstiftningens fördelning av inflytande, respektive politikområde (in-
dikatorerna presenterades närmare i kapitel 6). I kapitel 7 beskrevs hur poli-
tikområdet tog organisatorisk och institutionell form 1967 till 1969, och att 
förändringen av vad som kan kallas politikområdets kärna därefter avstanna-
de utom beträffande medelstilldelningen. Däremot tillkom vid periodens slut 
en särskild politik för miljöfarliga ämnen och produkter ungefär samtidigt 
som kopplingen till miljöpolitiken tydliggjordes i planpolitiken. Dessutom 
kom en något förändrad problemsyn till uttryck i den produktpolitik som 
presenterades riksdagen vårvintern 1973. Samma år kunde vi också konstate-
ra de första spåren av en internationell dimension i indikatorerna. Det är 
samma år som statens intresse för miljön, mätt som resurstilldelning, är som 
högst. Men vad händer därefter? 

                          
13 En internationell ramkonvention (dvs. en överenskommelse om ramar och former för fram-
tida substantiella överenskommelser) om transnationella luftföroreningar antogs i november 
1979 av ett ministermöte i FN:s regi.  
14 Esaiasson (1990, s 278-284). Uppföljningen detta år av FN:s miljömöte 1972, ”Stockholm 
+ 10” gick spårlöst förbi, (Corell & Söderberg, 2005 s 19).  
15 Hans Zetterberg på Sifo, se (Zetterberg, 1984). 
16 Vedung (1989, s 148f), även Esaiasson (1990, s 289). 
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Miljöpolitiska resurser 
Den miljöpolitiska budgetens utveckling under hela perioden 1963-2000 
tecknades i inledningen av kapitel 7 (se figur 7.1). Där syns att trots den bild 
av en levande miljödebatt, och den begynnande mer radikala kritik av till-
växtsamhällets avigsidor som skisserats ovan inte minst i samband med att 
kärnkraften blev en miljöfråga, så vände expansionstrenden för politikområ-
det miljövård i pengar räknat till sin motsats i och med 1974 års budgetför-
slag.17 Av utvecklingen av föreslagna budgetanslag att döma sjunker intresset 
för att satsa på politikområdet. Sänkningen är drastisk mellan januari 1973 
och januari 1974, bromsas upp till 1975 och är återigen mycket stor till års-
siftet 1975/76. Mellan 1975/76 och 1978/79 sker däremot mycket små för-
ändringar, medan budgeten årsskiftet 1979/80 inleder en ny, inte fullt så 
dramatisk nedgångsperiod, som planar ut något 1981/82 till 1984/85. 

Om man tittar på budgetens delar framträder emellertid inte riktigt samma 
bild av ”bara” ett stadigt avsvalnande intresse. Att brytpunkten mellan 1973 
och 1974 blev så dramatisk beror på att stödet till kommunala avloppsre-
ningsanläggningar, som dittills ökats rask takt, nu istället skars ner ordent-
ligt, från 255 miljoner 1972/73 till 155 miljoner året efter. Eftersom det var 
ett mycket specifikt och massivt stöd var det i någon mening självklart att 
det skulle fasas ut, men man hade kunnat tänka sig fortsatta satsningar på 
liknande områden. På så sätt kan den successiva utfasningen av programmet 
fram till dess det avslutades 1981/82, läsas som en nedprioritering av miljö-
frågan.18 Inga nysatsningar under perioden kommer ens i närheten av detta 
bidrags omfattning, och trots stora successiva nedskärningar är posten bud-
getens i särklass största ända fram till 1980.19 

Här visas två figurer, för att skillnaden mellan avloppsstödet och stödet 
till friluftslivet är så stort att det är svårt att följa de andra posternas utveck-
ling när de ska åskådliggöras i samma figur. I figur 8.1 visas utvecklingen i 
några av de mindre kategorierna, medna relationen mellan några av de mind-
re och de större kategorierna illustreras i figur 8.2. 

 
 
 

                          
17 Det vill säga den proposition 1974: 1 som läggs i januari 1974. Eftersom det aktuella teori-
perspektivet vill förklara policyförändring i termer av uppbrott från gamla tankemönster, är 
det mindre intressant att det är 1974/75 års budget. 
18 Flera senare minskningar görs med explicit hänvisning till det statsfinansiella läget, se t.ex. 
proposition 1977/78:100 (bilaga 13 s 2) och 1979/80:100 (bilaga 13 s 1). 
19 Se proposition 1972:1 (bilaga 11 s 144ff), proposition 1975:1 (bilaga 11 s 170), proposition 
1975/76:100 (bilaga 11 s169), proposition 1976/77:100 (bilaga 13 s 177), proposition 
1977/78:100 (bilaga 13 s 181), proposition 1978/79:100 (bilaga 13 s 167), proposition 
1979/80 (bilaga 13 s 173), proposition 1980/81 (bilaga 13 s 164), proposition 1981/82:100 
(bilaga 13 s 166), vari för sista gången avsätts bidrag till avloppsreningsverken, se även pro-
position 1987/88:85 (s 290). 
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Figur 8.1 Kategorier i miljöbudgeten20  
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Figur 8.2 Kategorier i miljöbudgeten  
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Kategoriernas närmare sammansättning beskrivs i bilaga 1. 

                          
20 De ny tillkomna posterna är ”Undersökningar av miljö- och hälsofarliga varor” och strål-
skyddsforskning, som hade kunnat räknas till miljöforskningen. 
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Trendbrottet sker alltså i den budget som läggs fram i januari 1974, vilket vi 
kan notera är första budgeten efter den under hösten timade oljekrisen. Övri-
ga minskningar av olika poster det året är emellertid uteblivna uppräkningar 
(det var inflationstider) snarare än regelrätta minskningar. Året därefter, i 
budgeten som läggs i januari 1975, förändras och bantas emellertid även 
stödet till industrin för luft- och vattenvårdande åtgärder, som legat på sam-
ma summa sedan det infördes 1969, till mindre än en tredjedel. Dessutom 
fick industrin konkurrera med andra om den del av pengapotten som nu skul-
le användas för att utveckla avfallsbehandling. Däremot breddades använd-
ningsområdet något så att industrin nu även kunde söka bidrag för åtgärder 
som innebar att ny miljöteknik utprövades.21 Här ses kanske fröet till en om-
svängning i synen på statens och industrins relation: istället för att hjälpa 
företag med den allra mest omoderna tekniken som ”drabbats” av miljö-
skyddets hårdnande krav, så skulle nu de allra mest framsynta företagen 
kunna stödjas. Eftersom denna nyorientering bara gällde delar av ett stöd 
som samtidigt bantades ordentligt får signalen om en omsvängning i relation 
till de miljömässigt omoderna företagen ändå betraktas som tydligare än 
signalen om en ny relation till de moderna. 

Ytterligare en större förändring, som sker i socialdemokraternas sista 
budget i januari 1976, är att friluftsliv och idrott bryts ut till ett eget politik-
område, vilket är en i högsta grad märkbar förändring av politikområdets 
sammanlagda budget. Året innan var faktiskt 100 av politikområdets 385 
miljoner avsatta för friluftsliv och idrott, och utbrytningen förklarar att en 
annars mer kontinuerlig sänkning av natur- och miljövårdsbudgeten bryts i 
ett ordentligt kliv nedåt.22  

Den massiva bantningen av framför allt avloppsreningsprogrammet döljer 
dock andra förändringar som i relation till detta gigantiska program är små. 
Redan januari 1975 ökar avsättningarna till miljövårdsforskning och miljö-
vårdsövervakning något igen. I den borgerliga regeringens första budget i 
årsskiftet 1976/77 ökar både stödet till industrin och avsättningarna till na-
turvård. Industriprogrammet fortsätter att öka rejält i ytterligare två budgetar 
till. Nästa tydliga brytpunkt kommer 1983-84, efter nästa blockmaktskifte. 
Då vänder avsättningar till naturvård kraftigt uppåt. Ökning förklaras i hög 
grad av att det som förut hette ”Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag”, 

                          
21 Industristödsprogrammet var från början femårigt. Det förlängdes alltså i oförändrad form 
ett år, proposition 1974:1 (bilaga 11 s 9), 1975/76:100 (bilaga 11 s 9). Bidraget bantades 
sedan från femtio till femton miljoner, dessutom alltså räknat i löpande priser. Samtidigt sker 
en mindre ökning av kunskapsrelaterade poster, dvs. miljöforskning och miljöövervakning, 
men det är inte frågan om en omfördelning, även om nästan femton miljoner tillförs. Bidraget 
till miljövårdande åtgärder inom industrin (som sedan 1972 kunnat utgå till anläggningar för 
omhändertagande av kemiskt avfall) efterträddes av ett stöd till avfallsbehandling 1975, och 
sedan av stöd till miljöskyddsteknik 1981. Detta bidrag hade då ersatt det minskande bidraget 
till kommunala avloppsreningsverk som miljöbudgetens enskilt största post, näst SNV:s 
anslag.  
22 Fortfarande beräknat i fast penningvärde.  
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och nu blivit ”Åtgärder mot försurning”, får ett kraftigt tillskott. Den nya 
posten är nästan tre gånger så stor, och två år senare, 1984/85, har det blivit 
den allra största posten, näst anslaget till Naturvårdsverket.23  

En nästan samtidig förändring är att industristödet, som efter 1979 fått 
naggas i kanten av inflationen och även justerats ner en smula 1981/82, 
sänks kraftigt i förslaget 1983/84 för att sedan helt försvinna till 1984/85.24 
Här kan man tala om omprioriteringar: de nya pengar som tillförs naturvår-
den är ungefär av den storleksordning som industristödet minskas med. Hur 
förändringen ska tolkas är förstås därmed inte självklart. Minskat in-
dustristöd behöver inte nödvändigtvis vara en ambitionsminskning om det är 
så att kostnader vältras över på företagen.25  

Försöker man se mönster på en nivå under budgetens helhet men över de 
enskilda delposternas brytpunkter kan man urskilja tre förändringsperioder. 
För det första: de stora nedskärningarna som inleds i de budgetar som läggs 
1974 och 1975, i det som kan sammanfattas som bidrag till anläggningar för 
att ta hand om det moderna industrisamhällets avfall och utsläpp. Inte minst 
kan den drastiska minskningen av industristödet ses som en viktig förändring 
i ljuset av de olika tolkningsramarnas bilder av dem som ställer till miljöpro-
blemen. 

För det andra: år 1975, 1977, och i viss mån 1978 och 1979 sker också 
tydliga förändringar av budgetposterna. Det första året ökar miljövårdöver-
vakningsposten, och 1976 och än mer 1977 naturvårdsposterna, vilket inne-
bär ett trendbrott för natur- och miljövårdsrelaterade poster. Samma år, 1977, 
och två år till, ökar industristödet igen. Eftersom det stödet stöpts om att 
handla om avfallsbehandling, och eftersom inte bara industrin kan söka bi-
draget, kan man säga att likheten med stödet till avloppsreningsanläggningar 
ökat. När det senare stödet minskas, och det förra ökar, framstår ökningen av 
det specifika ”industristödet” som mindre anmärkningsvärt, även om vi ska 
hålla i minnet att bidrag alltså också kunde ges till teknikutveckling. Den 
sammantagna effekten är en stadig fortsatt minskning av stödet till rening 
och avfallsbehandling, med en balansförskjutning runt 1980, då detta sam-

                          
23 I löpande priser. Proposition 1982/83:100 (bilaga 11 s 147), 1984/85:100 (bilaga 11 s 151). 
24 Vid årsskiftet 1980/81 förändrades inriktningen igen så att det fortsatt gick att få bidrag till 
ny miljöteknik, men bara i undantagsfall för avfallsbehandling, vilket åtminstone inte minska-
de relevansen för industrin, 1980/81:100 (bilaga 13 s 6), även 1983/84:100 (bilaga 11 s 114f), 
1984/85:100 bilaga 11 (s 3). 
25 Se principen om förorenaren betalar nedan. I proposition 1975:1 (bilaga 11 s 152f) vill 
jordbruksministern understryka att miljövårdsinvesteringar normalt ska ses som en del av 
produktionskostnaden: Stödet var från början tänkt som en temporär insats för att hjälpa de 
företag som var sämst rustade 1969 att möta den nya lagens krav. SNV argumenterar i sin 
anslagsframställning för att också kommunerna borde klara sig utan bidrag för det slags av-
loppsreningsverk som bara uppfyller kommunens krav, men ministern avfärdar resonemanget 
(ibid. s 150). När programmet så småningom avslutas framstår dock besparingen som huvud-
motivet, även om det också nämns att efterfrågan på bidraget minskat, 1983/84:100 (bilaga 11 
s 114f). 
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manlagda stöd har blivit något mindre än de försiktigt expanderande poster-
na naturvård, och miljöforskning/miljöövervakning tillsammans.  

Slutligen kan man åren 1983, 1984 och 1985 se att detta byte av tyngd-
punkt i budgeten accelererar. Reningsverksstödet tar slut 1983, och samma 
år börjar industristödet minskas kraftigt, för att 1985 inte finnas alls. Samma 
tre år ökar bidraget till naturvården kraftigt så att vid periodens slut natur-
vård och miljöforskning/miljöövervakning tillsammans har ca 70 % av bud-
geten, medan inga poster finns för de bidrag till rening som dominerade 
budgeten i nästan lika hög utsträckning vid periodens början. 

Periodens tillskott av organisatoriska muskler på miljöområdet är betyd-
ligt mer blygsamma än under föregående period, och består i att Strålskydds-
institutet vid årsskiftet 1975/76 börjar räknas som en miljöpolitisk myndig-
het.26 Precis vid perioden slut är det dock dags att verkställa den nya kemika-
liepolitiken. Den nya myndigheten Kemikalieinspektionen tillkommer. Da-
tum för inrättandet, liksom för den nya kemikalielagstiftningens 
ikraftträdande, är 1 januari 1986.27 

Legal maktfördelning i naturvårds- och 
miljöskyddslagstiftningen 
Hur utvecklas naturskydds- och miljövårdslagstiftningen under perioden? 
Inte mycket. Vissa skärpningar av naturvårdslagen gjordes 1974, som inte 
förändrar vilka aktörer som berörs, men några skärpningar i regelverket gav 
miljövårdande myndigheter lite större möjligheter att ingripa till naturvårds- 
och friluftsintressets förmån, både med förebyggande institut som natur-
vårdsområden, och genom större möjligheter att ställa till ansvar för upp-
kommen skada. Utgångspunkten är en något mer misstänksam syn på mark-
användare och markägare.28 Två år senare kom en lag om svavelhaltiga 
bränslen som möjliggjorde något mer långtgående gränsvärden, och var till-
lämplig på mindre anläggningar och verksamheter än miljöskyddslagen.29 
Men i stort sett bestod under perioden organisation och lagstiftning i den 
form de givits under sextiotalets andra halva. 

Beskrivningen kan dock modifieras något. En förändring Duit lyfter fram 
är den borgerliga regeringens initiativ 1981 att ta bort Naturvårdsverkets roll 
som dispensinstans i tillståndsprövningen enligt ML, i en proposition ägnad 
att rätta till brister i rådande system snarare än att omstöpa det. Koncessions-
nämnden respektive länsstyrelser och kommuner fick därmed viktigare roller 

                          
26 Proposition 1975/76:100 (s 169). 
27 Loftson et al. (1993, s 76f). 
28 Proposition 1974:166 och 1975:1 (bilaga 11 s 8). Allemansrätten skrevs in i lagen, strand-
skyddet skärptes och instrumentet naturvårdsområden infördes, (Loftson et al., 1993, s 54). 
29 1976/77:100 (bilaga 13 s 8f). 
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i tillståndsprocessen.30 I Linderströms framställning framgår att detta var helt 
i linje med Industriförbundets önskan, eftersom Naturvårdsverket upplevdes 
ha frångått sin uppgift att väga ekologi mot ekonomi och ofta framställde 
krav på miljöhänsyn som översteg vad som Koncessionsnämnden sedan 
föreskrev.31 En upptrappad grad av konflikt mellan Naturvårdsverket och 
industrin torde ha inneburit att fler ärenden redan avgjordes i Koncessions-
nämnden, varför förändringen i praktiken kanske inte var avgörande. Snarast 
är det en organisatorisk renodling av avvägningstanken, med den skillnaden 
från systemets tillblivelse att den statliga naturvårdsorganisation som hade 
resurser nog att driva frågor, allierades mer ensidigt med naturvårdsintres-
set.32 Det är i så fall inte den enda beskrivningen av att det tas små steg mot 
ett mindre samarbetsinriktat styrsystem. Bland annat genomdrev den borger-
liga regeringen trots industrins häftiga protester ett system där miljöavgifter 
för utsläpp kunde utdömas.33 Till skillnad från minskade bidrag, och regelan-
passning låter en sådan åtgärd sig mer otvetydigt tolkas som en aktiv nyori-
entering i relation till förorenarna. 

Beskrivningen av den ökade graden av konfrontation, och av de visserli-
gen mindre åtgärder som företogs, leder ändå tanken mot en viss kantring av 
miljöskyddet mot krav istället för samarbete. Relationen mellan de auktori-
serade problemlösarna och de utpekade problemmakarna tycks hur som helst 
mindre präglad av samförstånd, vilket rimmar med att juridisk prövning blev 
en viktigare komponent i styrsystemen där informella samarbeten (om än i 
skuggan av den statliga hierarkins latenta maktresurser) tidigare dominerat. 
Samtidigt fick kommuner och lokala arbetstagarorganisationer möjlighet att 
överklaga Koncessionsnämndens beslut. 34 Det tippar inte avvägningen mel-
lan industri- och naturvårdsintressen åt något bestämt håll, men understryker 
att nämndens beslut nu i mindre grad antogs kunna främja ett gemensamt 
samhällsintresse, och i högre grad faktiskt självklart antogs behöva gå legi-
tima samhällsintressen emot.  

Vid sidan av de här beskrivna lagarna ska även noteras att en ny kemika-
lielagstiftning antogs 1985, och att det i juni 1985 också lades ett förslag till 
en naturresurslag.35 Innehållet i dessa återkommer jag till nedan. 
                          
30 Förslagen utgick från en av socialdemokraterna initierad översyn av miljövårdslagen, Mil-
jöskyddsutredningen, som 1978 resulterade i SOU 1978:80 Bättre miljöskydd I, (Duit, 2002, s 
140f), även (Lundqvist, 2004, s 30). 
31 Linderström (2001, s 130f). Skälet angavs också vara att underlätta för industrin, (Duit, 
2002, s 140). 
32 Om man tolkar Naturvårdsverket som företrädare för naturvårdsintresset. Även om man 
från början vägde miljö mot andra intressen kan myndigheten ha glidit över i den rollen. Vid 
årsskiftet 1975/76 (proposition 1975/76:100 bilaga 11 s 10, 126) beslutades att SNV skulle få 
en forskningsavdelning med förstärkta anslag, vilket kanske bidrog till att rollen som miljöex-
pertmyndighet förstärktes. 
33 Duit (2002, s 138ff), Linderström (2001, s 131f).  
34 Duit (2002, s 145). 
35 Lagen om kemiska produkter (1985:426), som trädde i kraft 1 januari 1986, och naturre-
surslagen (1987:12), (Loftson et al., 1993, s 58ff). 
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Miljöpolitikens formella domän 
Några förändringar av miljöpolitikens domän syntes inte på budgetposterna 
under sjuttiotalets första år, även om det framgick i kapitel 7 att en strategi- 
och möjligen perspektivförskjutning gjorde problematiska ämnen och varor 
till föremål för statliga interventioner, vid sidan av fabriker och andra verk-
samheter. Det syns dock i budgeten som lämnas 1975, då Undersökningar av 
hälso- och miljöfarliga ämnen får en liten post.36  

Ytterligare några olika, nu till synes ganska radikala, förändringar kom-
mer till uttryck. Först avknoppades alltså idrotts- och friluftsfrågor (som 
ovan antogs representera en social dimension i miljöpolitiken) till ett eget 
politikområde i socialdemokraternas sista budget före maktskiftet. Flytten 
behöver inte ses som bara en administrativ nyordning. Tvärtom är det logiskt 
om miljö- och natur allt mer kommit att uppfattas som ett problemområde 
snarare än ett välfärdsprojekt. Kopplingen till idrott och fritid kan då ha upp-
fattats som mer långsökt än tidigare, och motiverat att frågorna skildes åt. 
Värt att notera är alltså att detta inte är ett borgerligt uppror mot en social-
demokratisk idé om miljön som en välfärdsfråga.37 Samma år sker en helt 
annan slags förändring då Statens strålskyddsinstitut, SSI, överförs till poli-
tikområdet Miljövård, och återigen kan vi notera att detta görs innan block-
maktskiftet. Ytterligare ett år senare får strålskyddsforskning en post.38 Det 
är förstås kärnkraften som blivit en miljöfråga.  

En mer gradvis förändring under perioden är att själva naturen görs mer 
synlig i miljövårdsbudgeten. I budgeten 1974 diskuteras behovet av att ut-
veckla system för miljöövervakning.39 En post för bidrag till kalkning av 
sjöar och vattendrag införs 1977 (det är försurningsfrågan som aktualiseras), 
liksom ett program för övervakning av miljökvalitet 1978 och en särskild 
post avsätts för restaurering av Hornborgarsjön 1981.40 Flera av dessa poster 
utgör enskilda begränsade program, men tillsammans med det faktum att 
bidragen till avloppsrening försvunnit från och med förslaget 1983, och bi-
drag till industrin från och med 1985 (båda avsluten görs efter det socialde-
mokratiska maktövertagandet), så har uppgiften att restaurera naturen blivit 
                          
36 Proposition1975:1 (bilaga 11, s 170). 
37 Den sociala dimensionen av socialdemokratins syn på naturvården har beskrivits av (An-
shelm, 1995 s 13, 33ff). Samtidigt är uppgiften att säkerställa områden för bland annat fri-
luftsliv alltjämt en av SNV:s och miljöpolitikens uppgifter. 
38 Proposition 1975/76:100 (bilaga 11, s 169), proposition 1976/77:100 (bilaga 13, s 177). 
39 Ett förslag hade lagts av samma utredning som behandlade miljö- och hälsofarliga varor 
strax därföre. Jämför också planpolitikens efterfrågan på ”totalmodeller” för att läsa av natu-
rens tålighet, proposition 1974:1, se även 1973:1 (bilaga 11, s 8). 
40 Kalkningsbidrag i proposition 1976/77:100 (bilaga 13, s 177), Miljökvalitetsövervakning i 
proposition 1977/78:100 (bilaga 13, s 181) (försvinner tillsammans med ”särskilda undersök-
ningar på miljövårdsområdet” i januari 1984, men tycks återuppstå som övervakning av miljö-
förändringar januari 1985). I proposition 1980/81:100 (bilaga 13, s 165) tillkommer Restaure-
ring av Hornborgarsjön. Kalkning, se även proposition 1976/77:3. Kalkningsprogrammet var 
en utveckling av en mer begränsad verksamhet för att värna fiskevatten, i Fiskeristyrelsens 
regi, innan Naturvårdsverket 1982 tog över verksamheten.  
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tydligare medan industri- och kommunsamarbetet inte längre kommer till 
uttryck. Försurningsfrågan, som uttryckligen dyker upp som budgetpost först 
i den socialdemokratiska regeringens första budget efter blockskiftet 1982 
och snabbt får en särställning, har ersatt stöd för att åtgärda konkreta förore-
nande verksamheter som politikens centrum.41 Förändringen förmedlar bil-
den att själva naturen, mer än industrin, gradvis blivit politikens huvudupp-
gift. 

Ytterligare förändringar sker under åttiotalets början. I den borgerliga re-
geringens sista budget, i januari 1982, har en Toxikologisk informationsser-
vice dykt upp.42 Kemikalier, farliga ämnen och produkter, har alltså åter ak-
tualiserats, och syns nu så smått i den formella beskrivningen av politikom-
rådet. Ett par år efter kärnkraftsomröstningen tillkommer ett par relaterade 
poster: ”beredskap mot kärnkraftsolyckor” också i januari 1982, respektive 
strålskyddstillsyn 1983.43 Två år senare syns dock ingen av dessa poster un-
der egna rubriker.44  

Förändringsindikatorerna sammanfattade 
De ovan beskrivna delförändringarna mellan 1973 och 1985 sammanfattas i 
tabell 8.1. Fortfarande 1973 expanderar miljöbudgeten kraftigt, och interna-
tionella miljösamarbeten liksom produkt- och varukontroll tillförs miljöpoli-
tiken. Året efter inleds en mer än tioårig avveckling av bidragen till avlopps-
reningsverk och de smutsigaste industrierna. Också andra posters stigande 
kurvor vänder, eller bromsas upp. Redan året efter ökar posten till miljö-
forskning, året därefter (1976) ökar naturvårdsposterna, samtidigt som kärn-
kraften åtminstone delvis görs till en miljöfråga, och å andra sidan friluftsliv 
och idrott kopplas bort från domänen. Under åren som följer förstärks dessa 
etablerade utvecklingstrender långsamt, för att börja accelerera mot perio-
dens slut, vilket innebär att natur- och miljövårdsposterna från och med 1983 
börjar öka snabbare, medan bidragen till avloppsreningsverk och industrier 
avvecklas helt till tidsseriens sista år, 1985. Det kan sättas i samband med att 
lagstiftningen korrogeras i mindre samarbetsorienterad riktning vid åttiota-
lets början (1981). 

Mot slutet av perioden börjar vi närma oss en tidpunkt som av vissa fors-
kare pekas ut som den ekologiska moderniseringstankens genombrott i 
svensk miljöpolicy. Därför ska uppmärksamheten då skärpas, för att jag så 
småningom kunna säga något om med vilken grad av plötslighet en sådan 

                          
41 Proposition 1982/83: 100 (bilaga 11, s 147), proposition 1984/85:100 (bilaga 11, s 151). 
Naturvårdsverket hade i sina anslagsframställningar tryckt på för att öka forskningsinsatserna 
beträffande försurning åtminstone sedan proposition 1976/77: 100 (bilaga 13, s 142). 
42 Proposition 1981/82:100 (bilaga 13, s 167). 
43 Proposition 1981/82:100 (bilaga 13, s 167), proposition 1982/83:100 (bilaga 11, s 148). 
44 Proposition 1984/85:100 (bilaga 11, s 151). 
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förändring så småningom sker. Dessförinnan ska dock bland annat kärnkraft-
frågans avtryck i miljöpolitiken diskuteras. 
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8.2 Förändring av miljöpolitikens tolkningsramar: 
Kärnkraft som miljöpolitisk knäckfråga 
Några år in på sjuttiotalet debatterades miljöproblem framför allt i samband 
med kärnkrafts- och energifrågan.1 När forskare talar om miljöopinionen 
under denna tid brukar inte sällan miljöengagemang och engagemang i kärn-
kraftsfrågan slås ihop.2 Vi såg också ovan att kärnkraftens säkerhetsaspekter 
rent formellt 1975 hänfördes till miljöpolitikens område. Vi vet på förhand 
att kopplingen mellan kärnkraft och miljörisker gjorde den borgerliga reger-
ingsperioden minst sagt besvärlig. Det verkar alltså knappast gå att undvika 
att blicka ut mot kärnkraftspolitiken, men också energipolitiken, i en studie 
av miljöpolitikens utveckling, åtminstone när det görs för att undersöka ett 
teoriperspektiv som ser politikområden som sociala konstruktioner.  

Kärnkrafts- och energipolitikens olika turer har studerats av flera forskare, 
(Jonas Anshelm, Evert Vedung, Daniel Nohrstedt m fl), vilka jag tar hjälp av 
när bilden av policyförändringen ska tecknas. Några saker måste emellertid 
redas ut. Det går visserligen fort att konstatera både att en framtida avveck-
ling av kärnkraften fastslogs under extraordinära former 1980, och att reger-
ingen under en tid därefter inte agerade särskilt kraftfullt för att förbereda 
marken för den omställning som långt om länge skulle krävas. Men hur mil-
jöpolitiken påverkades av att kärnkraften blev ett miljöproblem, och hur 
miljöpolitiken konstrueras i relation till energipolitiken, står inte omedelbart 
helt klart. I ljuset av att den politiska konflikten kring kärnkraften i högsta 
grad var miljöpolitisk (och inte bara en försörjnings- och näringslivsfråga), 
ska sökljuset riktas mot de miljöpolitiska tolkningsramar som de fattade 
besluten – eventuellt – ramades in i. Anshelm har visat hur kärnkraften blev 
en miljöfråga i den svenska samhällsdebatten redan från och med 1972.3 Jag 
ska titta närmare på olika beskrivningar av hur detta avspeglas i policypro-
duktionen. Frågan är om kärnkraftsfrågan fördes in i en miljöpolitisk tolk-
ningsram, eller om kärnkraftsfrågan förändrade miljöpolitiken – och i så fall 
hur och var. 

                          
1 Anshelm daterar starten på den partipolitiska kärnkraftsdebatten till november 1972, då 
centerpartiets Birgitta Hambreus interpellerade i frågan, om driftsrisker och förvaring. Under 
våren 1973 kom, som en reaktion på det i statsverkspropositionen presenterade kärnkraftspro-
grammet, motioner från både Hambreus och Thorbjörn Fälldin m.fl. i frågan, (Anshelm, 2000, 
s 152f). 
2 T.ex. Marin Bennulf (1994), Pierre (1996). 
3 Anshelm (2000, s 117). 
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Kärnkraft blir – försiktigtvis – miljöfråga under 
socialdemokratiskt regeringsinnehav  
Det finns nämligen två olika beskrivningar i forskningen av hur den offentli-
ga kärnkraftspolitiken utvecklas, med avseende på var man vill förlägga det 
avgörande brottet mellan oproblematiserad utbyggnadsiver och ett erkän-
nande i politiken av miljörelaterade begränsningar. Daniel Nohrstedt vill 
förlägga brottet först till fastläggandet av kärnkraftomröstningens resultat 
1980. Utifrån Leif Lewins, Jonas Anshelms, liksom utifrån Evert Vedungs 
och Magnus Brandels beskrivningar, tycks det rimligare att förlägga detta 
brott till 1975, eller kanske redan 1973. 

Det ligger kanske närmast till hands att anta att skillnaderna beror på att 
man helt enkelt tar fasta på olika saker som avgörande för att kunna karaktä-
risera politiken som på ett väsentligt sätt förändrad. Det påminner om hur 
viktigt det är att klargöra precis vad det är som ska (kan!) förklaras, när ett 
teoriperspektiv som aspirerar på att kunna förklara policyförändring diskute-
ras. Därför ska vi titta närmare på vad för slags förändringar de olika tolk-
ningarna tar fasta på. 

I statsverkspropositionen 1973 hade regeringen planlagt en fortsatt kraftig 
utbyggnad av kärnkraften, utan diskussion om kärnkraftens miljöeffekter. 
Utgångspunkten för förslaget var den statliga kärnkraftindustrins prognoser 
om energibehovet, och bedömningen att kärnkraft var ett sätt att slippa de 
naturvårdsproblem som till exempel en utbyggnad av vattenkraften förde 
med sig. Riksdagen godkände programmet för en snar utbyggnad till 11 re-
aktorer, men menade att den av regeringen föreslagna fortsatta utbyggnaden 
till 24 reaktorer borde utredas innan beslut kunde fattas.4 Två år senare, i den 
energipolitiska propositionen 1975, är nya frågor om strålning och riskta-
gande en självklar utgångspunkt åtminstone för tolkningen av rationalen 
bakom bantningen av det långsiktiga programmet. Det kortsiktiga program-
met utökades dock från 11 till 13 reaktorer.5 Därför är det inte så svårt att 
ifrågasätta propositionens beskrivning av ett kärnkraftsprogram i ”begränsad 
skala”: vid den här tiden var ännu bara tre reaktorer i bruk, två mer eller 
mindre färdiga att starta, och tre under uppförande.6 Det kan alltså tyckas 
rimligt att karaktärisera detta som ett kärnkraftsoptimistiskt utbyggnadsbe-
slut i linje med den tidigare politiken. Daniel Nohrstedt beskriver också 
energipropositionen 1975 just så, som ett utbyggnadsbeslut, i linje med den 
tidigare oproblematiserande synen på kärnkraften och i kontrast till det långt 

                          
4 Vedung & Brandel (2001, s 186), även Anshelm (2000, s 152f). Planen att bygga 11 kärn-
kraftverk var då inte ny, utan hade presenterats för och godkänts av riksdagen redan 1970 och 
1971, (Holmberg et al., 1977, s 27). 
5 Energipolitiken är ny på flera sätt: beslutet är det första där ett samlat grepp tas över energi-
frågorna, (Vedung & Brandel, 2001, s 16). 
6 Lewin (1992, s 92, 312ff), Anshelm (2000, s 152ff, 179f).  
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senare ”avvecklingsbeslutet” i proposition 1979/80:170, efter folkomröst-
ningen – och efter olyckan vid Harrisburg.7 

Andra forskare pekar emellertid på avgörande förändringar mycket tidiga-
re, och ser ett erkännande av kärnkraftsindustrins miljöproblem i politiken 
mycket tidigare. Vedung och Brandel förlägger brottet mellan två synsätt till 
våren 1973. I den ovan nämnda statsverkspropositionen från januari 1973 
kommer en oproblematiserande hållning till uttryck. Utskottets behandling 
av propositionen i maj samma år sker dock med nya utgångspunkter.8 I ener-
gipropositionen 1975 beskrivs denna förändring också av Leif Lewin som 
tydlig. Visserligen föreslås då en minskning av ökningen i energikonsumtio-
nen snarare än ett stopp eller ens en minskning. Man hänvisar dessutom i 
beslutet till att människor upplever att det finns en risk, snarare än att det 
finns en sådan. Men Lewin menar att accepterandet av en lägre takt i den 
privata konsumtionsökningen, i jämförelse med den tidigare linjen och andra 
länders politik, måste betecknas som en radikal omläggning.9 I linje med 
Lewin noterar Vedung och Brandel att propositionen faktiskt på allvar disku-
terar nolltillväxt (på lång sikt), vilket de betecknar som sensationellt.10 Poli-
cymakarna finner sig, ganska plötsligt tycks det, leva i en värld av knapphet 
och gränser, om än inte särskilt kvävande sådana.11 Utifrån den här avhand-
lingens fokus på policy som teori verkar det också rimligt att se detta som en 
viktig kursändring, trots att de praktiska konsekvenserna av denna ändring 
antogs ligga långt fram i tiden.12 Skiljaktigheten ovan illustrerar emellertid 

                          
7 Nohrstedt (2007, s 2, 61ff). Nohrstedt prövar ACF, och hans utgångspunkter skulle därför 
kunna tänkas ligga närmast denna avhandlings. 
8 Vedung & Brandel (2001, s 186), även Anshelm (2000, s 152f) och Holmberg et al. (1977, s 
30). 
9 Lewin (1992, s 314ff). 
10 Vedung & Brandel (2001, s 190). 
11 Dryzek rubricerar motsatt inställning “Growth forever: the Promethean Response”: Tack 
vare människans gränslösa uppfinningsförmåga finns inga stadigvarande naturliga gränser 
som människan måste anpassa sig till och hålla sig inom. Nya lösningar kommer att ha fors-
kats fram när de gamla lösningarna och resurserna är uttömda, (Dryzek, 1997, s 45-60). 
12 Med mindre tilltro till teorin att idéer konstruerar verkligheten, vore det alltså möjligt att 
karaktärisera det energipolitiska beslutets behandling av kärnkraften som business as usual, 
med en smula retoriska eftergifter åt miljöopinionen. Med ett sådant synsätt är emellertid inte 
heller beslutet 1980 radikalt annorlunda. Den långsiktiga planen för avveckling som lades fast 
1980 innebar att konsekvenserna konkretiserades något, framförallt i form av den ”bortre 
parentesen”, men rådande tolkningsram i fastslagen policy kullkastades inte. Skillnaden kan 
inte heller förklaras av fokus på ”hårda fakta” snarare än idéer: även beslutet 1980 innebar att 
ytterligare reaktorer laddades. Medan Anshelm m.fl. i linje med denna avhandling undersöker 
vad som sägs i beslutet, gör Nohrstedt – åtminstone i detta fall – en bedömning av vad reger-
ingen egentligen vill – vilket 1975 enligt Nohrstedt m.fl. är att fortsätta utbyggnaden enligt 
den tidigare långsiktiga planen, fast man av politiska skäl drar sig för att säga det (även (Le-
win, 1992, s 314ff, 327f) och (Vedung & Brandel, 2001, s 189ff)). Jag har tidigare argumente-
rat för att idéstrukturperspektivet rimligen handlar om det som sägs (jfr kap 2 och 3).  
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den offentliga politikens mångdimensionalitet, och den därmed samman-
hängande svårigheten att mäta dess förändring.13 

Främst identifierades dock i energipropositionen behovet att spara på ol-
jan, vilket inte i detta sammanhang diskuterades som ett miljöproblem i sig 
(om än som en ändlig resurs).14 Miljöfrågan kom in i nästa tankeled, då den 
satte käppar i hjulet för utvecklandet av de båda tydligaste alternativen. Pro-
blemen med alternativen ansågs inte heller allvarligare än att kärnkraften 
först skulle kunna byggas ut (och ett ökat uttag av vattenkraft ske), medan 
ytterligare alternativ utvecklades – fast med större hänsyn till miljörisker och 
naturvärden än man tidigare tänkt sig.15  

Även om kärnkraften blev ett miljöproblem kan man alltså inte säga att 
riskerna eller osäkerheten kring miljöeffekterna antogs vara särskilt stora. 
Trots det var skillnaden betydelsefull jämfört med den av Anshelm målande 
beskrivna tidigare ohämmade teknikoptimismen, och synen på kärnkraften 
som det miljövänliga svaret på ett energibehov som ökade med vad som 
uppfattades vara obändig lagbundenhet.16 

I termer av avhandlingens miljöpolitiska tolkningsramar framstår själva 
naturen i den nya energipolitiken inte i särskilt tydlig dager, än mindre syns 
något av ekologiperspektivets balans- och systemtänkande. Diskussionerna 
om lokalisering aktualiserar i stället, i enlighet med avvägningsperspektivet, 
naturen som plats.17 Vattenkraften diskuterades fortfarande utifrån nyttan av 
att spara naturmiljöer (platser), kontra nyttan av att använda vattnet som 
energiresurs.18 Liksom i den sedan tidigare formulerade miljöpolitiken var 
det industrins livskraft och det samhälleliga behovet av tillväxt som satte 
gränserna för hur mycket anpassning till det mindre tungt vägande natur-
vårdsintresset som kunde tålas. Den domän där samhällets och industrins 
interaktion med sin naturgivna omgivning antogs vara problematisk hade 
bara utvidgats, då risken för strålning erkändes som ett miljöproblem vid 
sidan av utsläpp av olika slag.  
                          
13 Inklusive svårigheten att i ett generellt förändringsmått få in det konkreta substantiella 
innehåll som för inblandade parter kan vara de viktigaste, och där ett kärnkraftverk mer eller 
mindre är det politiken handlar om. 
14 Eller nästan inte: Knaggård identifierar här en mycket knapphändig referens till den svens-
ke forskaren Bert Bohlins rapport (faktiskt för det statliga Institutet för framtidsstudier) där 
klimatfrågan introduceras som ett politiskt problem, se (Knaggård, 2009, s 111). 
15 Vedung & Brandel (2001, s 191-199). Linderström skriver också att den fastslagna policyn 
i proposition 1975:30 inte uttryckligen var särskilt miljöpolitisk, (Linderström, 2001, s 139). 
Samma år som propositionen kom gjordes dock ett tillägg till byggnadslagen som 1975 stad-
gade att regeringen skulle pröva lokaliseringen av industri med väsentlig betydelse för landets 
hushållning med energi, (Loftson et al., 1993, s 60) och (Lewin, 1992, s 315). Beslutet kan ses 
som ännu en indirekt koppling mellan energiindustrin, inklusive kärnkraften, och miljöfrågan.  
16 Anshelm (2000, s kap 2 och s 111f). 
17 1972 infördes möjlighet för regeringen att regleringsvägen styra lokaliseringen av stora 
industrier genom bygglagen, 1975 utökas den möjligheten till att omfatta ”verksamheter som 
har väsentlig betydelse för hushållningen med energi”, (Loftson et al., 1993, s 60). Vid denna 
tidpunkt är det rimligen inte minst kärnkraftverk man har i åtanke. 
18 Vedung & Brandel (2001)  
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Det borde också betyda att nya aktörer blev miljöpolitiska sådana, då en 
miljöpolitisk dimension tillfördes relationen mellan kärnkraftsindustrin (del-
vis statlig19) och den statliga kontrollorganisationen. Det är emellertid inte 
uppenbart att det uppfattades så direkt. Kärnkraftsinspektionen fortfor att 
räknas till Industridepartementet medan Strålskyddsinspektionen överfördes 
från Socialdepartementet till Jordbruksdepartementet – vilket indikerar en 
omdefiniering från hälsofråga till miljöfråga.20 Den statliga auktoriteten 
byggde emellertid, i jämförelse med organisationerna i miljöpolitikens kär-
na, i högre grad uteslutande på expertis. Istället för att tala om att kärnkraf-
tens risker skulle avvägas mot andra risker, inpräntades att dessa risker var 
under god kontroll, och därmed mycket små. I ljuset av detta var det kanske 
inte så konstigt att det, det minimala utrymmet för förhandling till trots, togs 
för givet att relationen mellan myndighet och industri, liksom i miljöpoliti-
ken i övrigt, skulle präglas av ett förtroendefullt samarbete snarare än miss-
tänksam kontroll.21  

Kärnkraft som borgerlig miljöpolitik 
Politikens fortsatta utveckling låter sig svårligen beskrivas skild från det 
politiska spel som formade den. Även om kärnkraften försiktigtvis blivit en 
miljöfråga, eller åtminstone i riksdagsbehandlingen av programförslaget 
1973 och i energipropositionen 1975 en fråga med viktiga miljöpolitiska 
aspekter, så utvecklades inte heller i fortsättningen kopplingen mellan (den 
övriga) miljöpolitiken och kärnkraft/energipolitik på policynivå annat än 
lösligt och så småningom. Det ter sig paradoxalt nog som en effekt av att 
Centerpartiet, riksdagens mest antikärnkraftsprofilerade, mest miljöoriente-
rade och mest (åtminstone i kärnkraftsfrågan) ekologiskt orienterade parti, 
fick regeringsmakten och statsministerposten. Partiet kom nämligen inte 
ensamt till makten, utan skulle regera med de uttalat kärnkraftsvänliga Mo-
deraterna och Folkpartiet.22 

Oenigheten gjorde att de normala beredningsprocedurerna inte fungerade 
så bra, och att policyutvecklingen i hög grad gick i baklås. I oktober 1978 
sprack också regeringen när Centerpartiet, som lovat sina väljare att inte 
medverka till en utbyggnad av kärnkraften, inte lyckades påverka regerings-
kollegerna från folkpartiet och moderaterna i sak, och inte heller fick deras 
stöd för förslaget att hålla folkomröstning om kärnkraften. Centerpartiets 

                          
19 Vedung (1979, s 219f) beskriver ägarförhållandena i kärnkraftsindustrin 1976. 
20 SSI:s uppgift preciserades efter utredning i proposition 1975/76:123. 
21 Anshelm (2000, s 159ff, 166). Även SNV förespråkade kärnkraft, av miljöskäl, (ibid s 211).  
22 Anshelm (2000, s 188ff). Redan för att kunna bilda regering fick Centerpartiet kompromis-
sa om sina vallöften att aldrig medverka i en regering som bidrog till att bygga ut kärnkraften, 
(Vedung, 1979, s 18ff). 
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alternativa grundsyn på energipolitiken hade vid avgången inte alls färgat av 
sig på den offentliga politikens problembeskrivningar.23  

Den folkpartistiska minoritetsregeringen som tog över regeringsmakten 
gjorde istället upp med socialdemokraterna om energipolitiken, och på denna 
uppgörelses grund formulerades en energipolitisk proposition. På grund av 
kärnkraftsolyckan i Three Mile Island nära Harrisburg, vars förlopp började 
28 mars 1979, sköts dock riksdagsbehandlingen av energipolitikens riktlin-
jer, liksom aktuella reaktorladdningsbeslut, på framtiden. Socialdemokrater-
na övergav överenskommelsen med folkpartiet om energipolitiken, och för-
enade sig 4 april med centerpartiet i ett krav på folkomröstning efter det 
stundande riksdagsvalet. Folkomröstningen bestämdes till mars 1980.24  

Efter valet i september 1979 gavs Fälldin åter förtroendet att leda en bor-
gerlig trepartiregering, trots att moderaterna passerat centerpartiet som störs-
ta borgerliga parti. Denna regering fick därmed också ansvaret att formulera 
en politik på grundval av omröstningens resultat. Redan i maj 1981 avgick 
denna regering efter inbördes oenighet i marginalskattefrågan, och ersattes 
av en minoritetsregering bestående av centerpartister och folkpartister. 

De stormiga politiska förutsättningarna sammanföll alltså med närmast 
stiltje beträffande politikens innehåll (stiltjen i policyutvecklingen framstår 
närmast som ett resultat av den stormande politiken). Några steg på väg mot 
omröstningens genomförande kan uppmärksammas för att beskriva denna 
brist på utveckling, men också några intressanta mindre förskjutningar i hur 
politiken formulerades:  

En regeringskompromiss i form av en villkorslag antogs av riksdagen vå-
ren 1977, och innehållet präglades helt av att man inte kunde komma fram 
till en kompromiss i substansfrågan. Villkorslagen stipulerade att inga nya 
kärnkraftverk fick tas i drift om inte godtagbar säkerhet i hanteringen och 
lagring av avfallet kunde lösas.25 Knäckfrågan var förstås vad som var ”sä-
kert”, och vilken slags hantering som därmed är ”godtagbar”, vilket beror på 
hur verksamhetens risker beskrivs och värderas. Det som av Centerpartiet 
framställdes som så stränga villkor att det i praktiken blev ett förbud, tolka-
des helt annorlunda av kärnkraftsförespråkarna och industrin.26 Det intres-
santa här är emellertid Anshelms iakttagelse att kärnkraftsfrågan i och med 
lagen teknifierades och juridiserades. Följden av att frågan lagreglerades 
blev nämligen att den överlämnas till experter och jurister. Det var dock 
ingen ny organisation eller domstol som skulle avgöra frågan om laddning, 

                          
23 Anshelm (2000, s 241f), Lewin (1992, s 334f), Vedung (1979, kap 2). 
24 Proposition 1979/80:75, se Anshelm (2000, s 247, 251ff, 269ff), Vedung & Brandel (2001, 
s 234ff). 
25 Vedung (1979, s 27f). 
26 Vedung (1979, s 34-41, 43f), Anshelm (2000, s 193ff). 
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utan den befintliga myndigheten Statens Kärnkraftsinspektion.27 Denna 
myndighet hade dittills haft i uppgift att tillse – garantera – att driften av de 
svenska kärnkraftsverken skedde under säkra former. Om det därifrån plöts-
ligt skulle formuleras en ståndpunkt som underkände framtida reaktorer lik-
nande de som redan fanns för att säkerheten inte kunde garanteras, då skulle 
det vara ett överraskande underkännande av grunderna för den egna verk-
samheten, och pocka på förklaring.28  

Men så skedde inte. Anshelm beskriver hur SKI våren 1979, precis som 
den strax dessförinnan formulerade energipropositionen förutsätter, tillstyrk-
te laddningen av Forsmark 1 och Ringhals 3 till och med på tvärs mot de 
bedömningar mot villkorslagens kriterier som hade gjorts av de geologer 
som myndigheten själv anlitat.29 Det är svårt att nu utan grundligare under-
sökningar skapa sig en uppfattning om skälen till detta, men man kan konsta-
tera att av någon anledning fick den på myndigheten och i den närmast be-
rörda sektorn rådande uppfattningen om riskerna råda över inlägg ”utifrån”. 
På sätt och vis innebar hänskjutandet av beslutet till en expertmyndighet att 
det tydliggjordes att vetenskaplig auktoritet var politikens legitimitetsgrund, 
medan avfärdandet av det beslutsunderlag som den anlitade expertisen sedan 
levererade tydliggör att vetenskaplig auktoritet inte nödvändigtvis är entydig, 
eller pekar i ekologisk riktning. Man ville legitimera beslutet vetenskapligt, 
men inte med sådan vetenskap som hade som utgångspunkt att med riskana-
lys och försiktighet som ledstjärna (en naturlig utgångspunkt ur ekologiper-
spektivets synvinkel) belysa ”värsta-möjliga-scenarier”.30 

Också beträffande kärnkraftspolitiken tillsattes utredningar, men deras be-
tydelse tycks ha varit störst i den politiska striden inför formuleringen av 
policy. En energikommission, med många olika intressen företrädda, utsågs 
efter maktskiftet 1976. Slutsatserna från slutbetänkandet 1978, att oljan var 
ett större miljöhot än kärnkraften, användes som ammunition mot kärn-
kraftsavvecklingen utan att slutsatserna om hur oljans miljöeffekter hade 
undervärderats för den skull inkorporerades i formuleringen av den offentli-
ga politiken.31 I den energipolitiska proposition som presenterades 1 mars 

                          
27 SKI skulle få fälla avgörandet, och regeringen som fortfarande hade den formella besluts-
makten, skulle rätta sig efter SKI:s bedömning, (Vedung, 1979, s 56, 64f, 74) och (Anshelm, 
2000, 244ff).  
28 Folkpartiet och dess ledare Ola Ullsten kunde också explicit, och utan att mötas av protes-
ter, i förhandlingen om lagens tillämpning med övriga partiledare sammanfatta beslutet så att: 
”SKI:s bedömning måste i praktiken innebära, att man granskar, om något framkommit ge-
nom den begärda undersökningen, som ändrar grunden för SKI:s tidigare beslut”, fp-
dokument citerat i (Vedung, 1979, s 130, 204). 
29 Anshelm (2000, s 244ff). 
30 Jfr (Vedung, 1979, s 35-41). Vedung menar dessutom att, fast ingen av dem som stod bak-
om formuleringarna från början insåg det, villkorslagen kom att göra det svårt att väga in 
vissa slags säkerhetskrav i laddningsbesluten, (Vedung, 1979, s 88). 
31 Att en av kommissionens kärnkraftsmotståndare under utredningens gång kom att ”omvän-
das” utifrån en ny problembeskrivning framstår i Anshelms beskrivning som en viktig sym-
bolfråga i kampen om de osäkras stöd. Utredningen kunde dock inte enas, (Anshelm, 2000, 
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1979 får den oro för oljeberoendets miljökonsekvenser, som motiverat delar 
av kommissionen att ta ställning för kärnkraften, inte något genomslag. Det 
vore annars följdriktigt, om frågan om utbyggnaden av kärnkraften och olje-
eldningen också sågs som viktiga miljöfrågor. I industriministerns framställ-
ning framgår explicit att drivkrafterna bakom energipolitiken är risken för 
energiknapphet och stigande priser, och det därmed sammanhängande ut-
landsberoendet, i kombination med behovet av fortsatt tillväxt, stigande väl-
stånd och en utbyggnad av den offentliga sektorn (en formulering ganska 
långt från hur sentida borgerliga partier uttrycker sig).32 Där framförs också 
ståndpunkten att andra sektorer än energisektorn står för de stora miljöpro-
blemen i samhället.33 Inte heller den mer omfattande utbyggnad av vatten-
kraften som föreslås, i jämförelse med vad som diskuterats 1972 och 1975, 
diskuteras i miljötermer.34 

Bristen på genomslag för en problematiserande syn på miljöeffekter kan 
kanske återigen kopplas till ansvarsfördelningen i arbetet med att formulera 
utgångspunkterna i energipolitiken. Jordbruksdepartementet, med löpande 
ansvar för miljöfrågor och luftföroreningar inklusive utsläpp i samband med 
oljeförbränning, bidrog till den 548 sidor långa propositionen med en sex-
sidig bilaga om visst intrång i Pieljekaise nationalpark på grund av föresla-
gen vattenreglering. Det är istället i industridepartementets tjocka bilaga, där 
programmets riktlinjer dras upp, som också miljöfrågorna behandlas. Här 
nämns bekanta föroreningsproblem, inklusive bilavgaser. De slutsatser som 
dras är att alla energislag har problem, att energiförsörjningen måste bygga 
på olika energikällor och att oljeberoendet måste minska.35  

Intressantast i propositionstexten är dock formuleringarna kring kärnkraf-
ten. Olyckan utanför Harrisburg har setts som en förklaring till ett miljöpoli-
tiskt skifte i synen på kärnkraften, som resulterade i ett avvecklingsbeslut 
efter folkomröstningen. Men redan i den av folkpartiet och socialdemokra-
terna formulerade energipolitiska överenskommelsen våren 1979 var man 
tydligare än tidigare i ambitionen att begränsa kärnkraftsprogrammet. Kärn-
kraften, sades det uttryckligen, ska inte byggas ut ytterligare när de reaktorer 
som hade tillstånd färdigställts. Det innebar tolv snarare än de tretton reakto-
rer som tidigare planerats, vilka dock skulle nyttjas under sin normala tek-
niska livslängd. För framtidens behov förordas istället utbyggnad av både 

                                                                                                                             
222ff), SOU 1978:17, se även (Vedung & Brandel, 2001, s 222ff). Där framgår att bl.a. Bir-
gitta Dahl, blivande energi- och miljöminister, var med. Knaggård (2009, s 113ff) visar också 
att kommissionens slutsatser om risker med oljan kopplade till klimatförändringar nedvärde-
rades i relation till hur riskerna formulerats av till kommissionen knutna expertgrupper.  
32 Jfr (Blyth, 2002) om den svenska borgerligheten, se kapitel 2. 
33 Proposition 1978/79:115 (bilaga 1, s 24f, 59). 
34 Vedung & Brandel (2001, s 327f). 
35 Miljöproblem behandlas i (bilaga 1, s 59-78), från industridepartementet, och i (bilaga 2) 
från Jordbruksdepartementet. 
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naturgas och kolkraft, liksom forskning kring nya energislag.36 Detta sägs 
alltså före Harrisburg, innan folkomröstningen aktualiserats, och efter det att 
det kärnkraftskritiska centerpartiet lämnat regeringen. Grunden var istället en 
uppgörelse mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Det är emellertid 
fortfarande en i högsta grad försiktig, och från den redan formulerade politi-
ken i högsta grad igenkännbar, problematisering.  

I slutet av mars 1979 ändrades så förutsättningarna för energipolitiken av 
kärnkraftsolyckan i Three Mile Island nära Harrisburg. Istället för riksdags-
behandling av energipolitikens riktlinjer, och beslut om laddning av reakto-
rerna i Ringhals och Forsmark, tillsattes en utredning med uppdrag att utreda 
konsekvenser av en eventuell avveckling inför den hastigt beslutade folkom-
röstningen.37 Också denna utredning lyfter dock enligt Anshelm fram oljan 
som ett större miljöhot än kärnkraften. De negativa konsekvenserna av ut-
byggnad tonades alltså fortfarande ner. Dessutom ifrågasattes möjligheterna 
att få fram miljövänliga alternativ vid en avveckling, och man beskrev kon-
sekvenser i termer av elbrist, ransonering och minskat konsumtionsutrym-
me.38 Vedung och Brandel beskriver hur samtliga enligt kommissionen rea-
listiska alternativ, det vill säga vattenkraft, olja och kol, problematiserades ur 
miljösynvinkel, men att utbyggd kolkraft och fortsatt oljeberoende framhölls 
som den rimligaste lösningen på avvecklingsekvationen.39  

Kärnkraftsomröstningen 1980 
Folkomröstningen skedde i mars 1980. Beslutet handlade förstås om kärn-
kraft, men måste också ses som ett miljöpolitiskt och energipolitiskt auktori-
tativt beslut.40 Statens kärnkraftspolicy, med miljö- och energipolitiska im-
plikationer, kom därmed att formas i en extraordinär procedur. Sett som 
miljöpolitik är själva omröstningsutfallet just därför emellertid inte lättolkat: 
för att tolka policy i termer av teori och förändring av denna teori krävs ma-
terial att tolka, och omröstningsvalsedlarnas korta inte helt glasklara formu-
leringar är ganska klena som underlag. Det brukar också antas att röstsedlar-

                          
36 ”Kärnkraftsprogrammet bör enligt propositionen begränsas till tolv reaktorer. Någon ut-
byggnad därutöver bör inte komma ifråga”, proposition 1978/79:115 (s 3), Riktlinjer för 
energipolitiken. Det är förstås inte oväsentligt i sammanhanget att jämfört med 1975 så hade 
prognoserna för energibehovets utveckling skrivits ner rejält. 
37 Proposition 1979/80:75, se (Anshelm, 2000, s 247, 251ff, 269ff), även (Vedung & Brandel, 
2001, s 234 ff). Utredningen (dir. 1979:49) gjordes under partipolitiskt överinseende. 
38 Anshelm (2000, s 269ff). Kärnkraftsmotståndare hoppade av utredningen i protest, bl.a. mot 
beräkningarna av energibehovet, (ibid s 270). 
39 Vedung & Brandel (2001, s 237). Vedung och Brandel reser frågan om s+fp+m majoriteten 
i utredningen valde att tona ner möjligheten att bygga ut den förnybara vattenkraften för att de 
”realistiska” alternativen till kärnkraften skulle framstå i så miljöovänlig dager som möjligt, 
ibid. 
40 …om än ej formellt auktoritativt då folkomröstningen inte var bindande. Alla partier utom 
Vpk hade dock förbundit sig att följa utgången, (Vedung & Brandel, 2001, s 240f). 
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nas formuleringar inte gjorde skillnaderna mellan ”linjerna” rättvisa.41 Men 
precis vad alternativen i så fall ”egentligen” stod för är inte helt klart. 

De tre alternativen kunde visserligen ses som tre ganska distinkt olika 
miljöpolitiska hållningar i samhällsdebatten – men så som debatten hade sett 
ut när kärnkraftsfrågan blev miljöpolitik. Den ekologiskt orienterade miljö-
rörelsen företrädde då ett nej (”Linje 3”), och kärnkraftsindustrin med flera 
företrädde ett oreserverat ja, som byggde både på en ovilja att diskutera frå-
gan i miljötermer och en ovilja att ifrågasätta industrisamhällets energibehov 
(”Linje 1”). Däremellan fanns en mer försiktigt tvekande hållning, som före-
träddes av den socialdemokratiska regeringen innan den avgick 1976, och 
senare inom partiet, men också av folkpartiet (”Linje 2”). Energibehovet, 
menade man, kanske kunde tyglas något, och de i och för sig helt hanterliga 
riskerna med kärnkraften kanske minskas lite, medan vi funderar ut något 
bättre sätt att skaffa energi på lång sikt. Under tiden kunde påbörjade ut-
byggnadsplaner fullföljas. Det liknar den etablerade miljöpolitikens pragma-
tiska principer, utformade med regeringsansvar snarare än utopier för ögo-
nen, tillämpade utan större skärpa på ett för tiden nytt område.42 Linje 2 av-
gick som bekant med segern. Men vilken var egentligen den sakliga inne-
börden av detta resultat? 

Om kärnkraften fortsatt ensidigt hade kopplats till brist på ekologiska 
hänsyn i debatten, och mer eller mindre försiktiga ja till kärnkraften fortsatt 
att formuleras i termer av behovet att väga risker mot energibehovet, kunde 
också kärnkraftsomröstningen setts som ett enkelt val mellan olika miljöpoli-
tiska grundsyner i de termer som beskrivits ovan. I debatten inför omröst-
ningen vägdes dock så småningom andra energislag och deras miljökonse-
kvenser in i valet.43 Betraktat som ett miljöpolicybeslut, och ett beslut om 
miljöfrågans hantering i energipolitiken, är därför omröstningsresultatet 
svåravläst, och det är rimligt att gå till de efterföljande politiska besluten för 
att tolka innehållet.  

Efter folkomröstningen befästes resultatet i riksdagsbeslut om propositio-
nen ”Om vissa energifrågor”. Här bekräftas emellertid bilden av att inte 
mycket förändrats. 44 Där sattes visserligen en så kallad bortre parentes för 
avvecklingsprocessen 2010, även om man också (mer i linje med röstsedlar-
na) talade om avveckling utifrån befintliga reaktorers tekniska livslängd och 
med hänsyn till sysselsättning och välfärd. Men detta årtal – som kan ses 
som en uppskattning av kärnkraftens tekniska livslängd – är det enda nya i 

                          
41 Anshelm (2000, s 277ff). 
42 Den skillnaden mellan Linje 1 och Linje 2 syntes dock inte i skrivningarna på valsedeln, se 
t.ex. (Vedung & Brandel, 2001, s 244) och (Anshelm, 2000, s 272f). 
43 Linderström (2001, s 152f). 
44 Proposition 1979/80:170 NU 70, rskr 410. När reaktorsäkerhetsutredningen rekapituleras 
leder rubrikformuleringar om relationen människa-maskin tankarna till ekologisk systemkri-
tik, men diskussionen landar i förslag att kärnkraftsverkens kontrollrum ska byggas så att de 
underlättar driftspersonalens arbete i stressiga situationer, (s 30f). 
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fråga om kärnkraftsprogrammet jämfört med det aldrig beslutade förslag 
som lades fram 1979. Man kan säga att den större tydlighet som fanns i 
energipropositionen 1979 beträffande uppfattningen att kärnkraftprogrammet 
var vad som skulle kunna kallas långsiktigt temporärt, nu stadfästes.45 Men 
år 1980 var det långt till 2010, och det långsiktiga i programmet tycks ha 
överskuggat det temporära. Hur omställningsprocessen skulle se ut, och vad 
som behövde göras framstod som ganska oklart.46 Oenigheten kring vad 
omröstningsbeslutet förde med sig var stor, men debatten dog ut utan att 
någon större klarhet skapats.47 Valets utgång – seger för Linje Tvås ”avveck-
la, men inte nu” – innebar att mer pressande frågor trängde sig förbi i offent-
ligheten. 

Energipolitik i folkomröstningsbeslutets efterföljd 
Tänker man på Linje 2 som en kompromiss mellan ett läger som höll fram 
oljans och de fossila bränslena som stora miljöhot, och ett läger som oroades 
av kärnkraftens allvarliga risker, kan man tänka sig att frågan om energipoli-
tikens och miljöpolitikens skärningspunkter ändå skulle bli högprioriterade i 
det interna arbetet med att formulera en ny energipolitik. Också i den efter-
följande energipropositionen i januari 1981 är det emellertid tydligt att mil-
jödimensionen av energipolitiken är satt på undantag: Efter några pliktskyl-
diga formuleringar om vikten av miljöhänsyn är det oljeersättningen (främst 
med kol- och vattenkraft) som är huvudnummer.48  

Vedung och Brandel noterar att själva kärnkraften är mystiskt frånvarande 
i den borgerliga energipolitiken efter omröstningen.49 Oljan ska ersättas, 
varför dess miljöproblem inte heller tycks behöva behandlas. I propositionen 
behandlas snarare de svenska miljökraven vad gäller oljan som en faktor 
som gör Sveriges beroendesituation än mer prekär: utbudet blir ännu mindre 
för den som är petig med kvaliteten.50 Något sägs dock ändå om politikens 
miljöaspekt. Gas har ”betydande miljöfördelar” jämfört med oljan, men möj-
ligheten att bygga ut gasanvändningen ansågs osäker på grund av prisbilden, 

                          
45 Energipolitiken före och efter olyckan i kärnkraftverket Three Mile Island präglas alltså av 
en närmast häpnadsväckande kontinuitet, jfr (Nohrstedt, 2007, s 128f). 
46 Förhoppningar knyts dock både till sparande, och så småningom framforskade alternativa 
energitekniker, vid sidan av tekniker för renare olja och (expanderande) kolkraft, proposition 
1979/80:170 (s 30f).  
47 Lewin (1992, s 337), se också (Vedung & Brandel, 2001, s 240ff) och (Anshelm, 2000, s 
240ff). 
48 Proposition 1980/81:90 (s 1-5). Frågan om hushållning och sparande på alla nivåer får dock 
relativt stort utrymme, även om det inte explicit diskuteras som miljömotiverade åtgärder, 
proposition 1980/81:90 (bilaga 1, s 32-108). 
49 Vedung & Brandel (2001, s 246f).  
50 Proposition 1980/81:90 (bilaga 1, s134-156). Oljans miljöpåverkan sammanfattas i en enda 
mening: ”Även starka miljöskäl talar för en minskad oljeförbrukning”, (ibid s 132). Om mil-
jökrav som restriktioner, se t.ex. (s 153, 140).  
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och beroendesituationen.51 Kol, med i princip samma miljöproblem som 
andra fossila bränslen, men avsevärt bättre marknadsförutsättningar, kan 
däremot ”försiktigt” introduceras.52 I Oljeersättningsdelegationens flitigt 
citerade ersättningsförslag är huvudalternativet att all oljeersättning sker med 
kol, och inga tydliga alternativ presenteras i propositionen.53  

Vad gäller kol, till skillnad från andra bränslen, finns också ett (sex-
sidigt) avsnitt om miljöaspekter. Kol, sägs det där, är inte sämre ur miljösyn-
punkt än andra fossila bränslen. Men det är inget skäl att låta bli att försöka 
minska dess problem. Den allvarliga försurningssituationen gör att kraftfulla 
åtgärder måste vidtas för att minska svavelutsläppen, både internationellt – 
3/4 av utsläppen beräknades komma från utländska källor – och nationellt. 
Det senare ansågs viktigt inte minst för att i internationella sammanhang 
understryka ”vår bedömning av försurningsproblemets allvar”. Det handlar 
om genomförandet av en ”successiv teknikutveckling och skärpning av mil-
jövårdskraven”, och om att ersätta högsvavligt kol med lågsvavligt.54 Utsläpp 
av giftiga tungmetaller kan hanteras med krav på filter i gällande prövnings-
system. ”Möjligheterna finns att genom effektiva miljöskyddsåtgärder vä-
sentligt minska miljöeffekterna.”55  

Frågan är när det behöver ske. Här är allvaret inte längre lika tydligt. Ol-
jeersättningsdelegationens synpunkt återges att även om det är ”rimligt” att 
”överväga” sådana skärpta krav, kan alltför snabbt ökande miljökrav äventy-
ra omställningen från oljeberoendet. Delegationen resonerar också kring hur 
lägre svavelhalt i kolet kan göra att man slipper installera dyr avsvavlings-
teknik. Delegationen har visat, säger ministern i sin tur, att vi måste använda 
kol. Miljösituationen får inte försämras av introduktionen, och möjligheten 
att uppnå förbättringar bör tas till vara. Den konkreta riktlinje som föreslås 
är ett tak på utsläpp från stora anläggningar (mer än 2100 ton per år), efter-
som det där finns ekonomiska förutsättningar för rökgasavsvavling. Så små-
ningom kan taket sänkas, och krav på lägre svavelhalt i själva kolbränslet 
införas. Som riktpunkt för införandet av strängare krav sätts 1988. Regering-
en ber dock att få återkomma till riksdagen 1983.56 Man ger också uttryck för 
en viss belåtenhet med det som karaktäriseras som redan ”stränga miljö-
krav”, i ett relativt perspektiv.57  

Sammantaget ställs ett ”allvarligt” men ospecificerat försurningsproblem 
mot energiförsörjningsbehov, marknadstillgång och ekonomiskt utrymme för 
utsläppsminskningar. Det är viktigare att inte äventyra oljeomställningspro-

                          
51 Proposition 1980/81:90 (bilaga 1, s 161-163). 
52 Proposition 1980/81:90 (bilaga 1, s 166f). 
53 Se t.ex. proposition 1980/81:90 (bilaga 1, s 166). Oljedelegationens rapport finns samman-
fattad i bilaga 1.6 till propositionen. 
54 Proposition 1980/81:90 (bilaga 1, s 169f). 
55 Proposition 1980/81:90 (bilaga 1, s 168). 
56 Proposition 1980/81:90 (bilaga 1, s 171ff). 
57 Proposition 1980/81:90 (bilaga 1, s 172). 
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grammet än att pressa ner utsläppen, och att det är oljan och kolets effekter 
som ska vägas mot varandra ifrågasätts inte. I arbetet att bedöma miljökon-
sekvenser och utforma lämpliga riktlinjer ges utsläpparna dessutom en fram-
trädande roll.58 Det är en tydlig avvägningstanke, med ett otydligt formulerat 
miljöintresse och ett tydligt formulerat partsföreträtt försörjningsintresse, 
som träder fram. 

Riksdagen underkände emellertid regeringens hållning att vänta och kän-
na sig för innan utsläppsregler för koleldning kunde fastställas, och förorda-
de ett nytt förslag redan 1982, och att strängare krav borde kunna införas år 
1986.59 Det kan ses som en markering att en given problembeskrivning borde 
leda till något snabbare konsekvenser, snarare än en lansering av någon al-
ternativ problembeskrivning. Men det innebar att frågan flyttades från Indu-
stridepartementet och energipolitiken till Jordbruksdepartementet och en 
särskild försurningspolitik som formulerades där (se vidare nedan).  

När energipolitiken återigen behandlas 1985 har man anpassat sig till ett 
riksdagsbeslut om att kolkraftens expansion skulle begränsas. Beträffande 
kolets miljöeffekter konstateras i en enda meningen att skärpta miljökrav 
garanterar att kolanvändningen hålls på lägsta nivå.60  

Vid genomgången av bränsleförsörjningsläget, under rubriken ”Olja”, be-
rörs knappast miljö- eller hälsofrågor överhuvudtaget, trots att där faktiskt 
finns en underrubrik som heter ”Begränsa oljeanvändningens negativa in-
verkan på hälsa och miljö”.61 Vissa av oljans miljöproblem träder dock fram 
på andra ställen. Ett av underlagen i energipropositionen är utredningen ”I 
stället för kärnkraft”.62 Diskussionen som refereras ur den rör sig på nivån 
problem i tätbebyggda småhusområden (många oljepannor på samma ställe), 
och handlar om hälsa mer än naturen. En övergång från olja till kol, torv 
eller ved antas medföra ”en förbättring av luftkvaliteten från ett redan i dag 
bra tillstånd”. I den refererade utredningen ser man med tillförsikt på möj-
ligheterna att reducera utsläppen till mycket låga nivåer, även om kvicksil-
verutsläppen måste analyseras närmare.63 Även om huvudtexten i propositio-
nen inte har samma positiva ton som utredningsreferaten är det inte bilden av 
miljöaspekten som en knäckfråga eller ens allvarligt problem för energiför-
                          
58 I projektet Kol-Hälsa-Miljö (KHM), ett samarbete mellan Vattenfallsverket, berörda kraft-
verksföretag och kommuner, skulle det ”studeras och prövas vilka tekniska åtgärder som 
erfordras för att minska hälso- och miljöeffekter vid koleldning”, proposition 1980/81:90 
(bilaga 1, s 168). 
59 NU 80/81:60 rskr 381. 
60 Proposition 1984/85:120 (s 196). 
61 Det sägs dock vara viktigt att begränsa oljeanvändningens negativa effekter. Dessutom 
ägnas lite utrymme åt övergången till blyfri bensin, en fråga som jordbruksverket ska åter-
komma om, se proposition 1984/85:120 (s 185, 188f). Större delen av texten ägnas dock 
frågor om tillgång och efterfrågan samt prisutvecklingen. 
62 Proposition 1984/85:120, SOU 1984:61. I själva verket representerade utredningens betän-
kande på grund av oenigheter bara s-majoriteten. 
63 Proposition 1984/85:120 (bilaga 3, s 9f). I propositionen aviseras också att ett partssam-
mansatt energiråd ska tillsättas, se s40, och proposition 1986/87:24 (s 4). 
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sörjningen som träder fram vid läsningen av propositionen.64 Kärnkraftens 
risker berörs bara indirekt, då modifieringar av lagstiftningen och anpassning 
av organisationen är på tapeten, även om det är tydligt att det pågår många 
olika säkerhetshöjande aktiviteter.65 Någon närmare tidplan för utfasningen 
av kärnkraften lades inte heller nu fast utan sades bero av dels säkerhetshän-
syn, dels av i vilken takt alternativa energislag kunde utvecklas.66  

Att denna del av energipolitiken betraktas som ganska oproblematisk i 
miljöhänseende framgår när man jämför med trafiken. Där, säger man, har 
utsläppen inte bemästrats så som man gjort beträffande förbränningsanlägg-
ningarnas allvarliga miljöproblem.67 Att trafikens miljöproblem behandlas 
relativt ingående inom ramen för energipolitiken är nytt. Här ges några kon-
kreta upplysningar om problemet när man uppmärksammar att bilismen sva-
rar för 100 % av bly och koloxidutsläppen, 60 % av kväveoxidutsläppen och 
utsläppen av kolväten. Biltrafikens problem kopplas här till tillgången på 
kollektivtrafik, även om det bara omnämns som tillhörande ett annat politik-
område. Störst utrymme av föredragandes överväganden om trafiken ägnas 
de förhandlingar med bilindustrin som förs om möjligheterna att förbättra 
bränsleeffektiviteten, medan frågan om blyfri bensin och avgasreningskrav 
nämns som kommande förslag från jordbruksdepartementet.68 När biltrafiken 
diskuteras lyfts också skatten på bensin fram som ett verktyg för trafikpoli-
tiska och energipolitiska syften, men också möjligheten att med differentie-
rade skatter främja introduktionen av de nya drivmedel som höll på att ut-
vecklas (motoralkoholer som etanol).69 Tanken att påverka konsumtionen 
med ekonomiska styrmedel fanns alltså där, men nu inte för att begränsa 
konsumtionen, utan för att styra den mot ett önskvärt beteende.  

Ur miljöpolitisk synvinkel är det intressant att man dessutom i propositio-
nen påtalar att det samband som tidigare rått mellan ökad energikonsumtion 
och BNP-tillväxt inte längre verkar gälla. Att denna effektivisering också 
minskar påverkan på miljön lyfts faktiskt fram, men som en ytterligare för-
del snarare än som ett centralt huvudmål. Inte heller när industrins energi-
spararbete omtalas som både samhälls- och företagsekonomiskt lönsamt sätts 
det i första hand i ett miljösammanhang.70 I den miljöpolitiskt oinspirerade 
energipolitiken syns alltså två viktiga beståndsdelar i den ekologiska moder-
niseringstanken för första gången: tanken att tillväxt inte nödvändigtvis är 

                          
64 Jämför Anshelms beskrivning av tidningsdebatten runt regeringspolitiken, där kärnkrafts-
motståndarna ger luft åt frustration över regeringens politik, (Anshelm, 2000, s 305-340). 
65 Proposition 1984/85:120 (s 237-245). Det mest konkreta är att vi får veta att säkerhetspro-
blemen är ”av en speciell karaktär” och att avfallet måste hanteras så ”att oacceptabla radioak-
tiva utsläpp eller läckage från avfallet inte uppstår”( s 237). Inte heller får ”det fredliga utnytt-
jandet av kärnenergi ske [så att det] bidrar till kärnvapenspridning” (s 245).  
66 Nohrstedt (2007, s 63). 
67 Proposition 1984/85:120 (s 71). 
68 Proposition 1984/85:120 (s 71ff). 
69 Proposition 1984/85:120 (s 212). 
70 Proposition 1984/85:120 (s 25, 36, 54, 65). 
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miljöskadlig, och tanken att genom positiva ekonomiska incitament skapa en 
fungerande marknad som gynnar miljön genom rätt slags, och inte nödvän-
digtvis mindre, konsumtion. Inget större väsen görs emellertid av det, kanske 
för att ingen inblandad i processen noterar att det inte är gängse miljöpolitis-
ka resonemang: Energipolitikens miljöaspekter fortfar i dessa sammanhang 
att i stort sett uteslutande räknas som Industridepartementets ansvar. I den 
borgerliga energipropositionen 1981 var visserligen jordbruksverket något 
mer framträdande än tidigare då man fått ett nytt ansvarsområde, nämligen 
beredskap mot olyckor i kärnkraftsverk. I övrigt formulerades dock alla mil-
jöpolitiska överväganden av Industridepartementet. I den därpå följande 
socialdemokratiska energipolitiska propositionen i februari 1985 syns inte 
längre särskilda departementsinlagor, men man kan notera att i den långa 
listan på dokument som beaktats finns inget från vare sig Jordbruksdeparte-
mentet eller Naturvårdsverket.71  

I budgetproposition strax efter energipropositionen förlades kärnkraftsav-
vecklingens första steg närmast i förbigående till senare delen av 1990-
talet.72  

Samtalsarenor i kärnkrafts- och energipolitiken 
Såväl före som efter omröstningen behandlas alltså kärnkrafts- och energi-
frågor i liten utsträckning explicit som miljöfrågor. Kanske kan politikens 
vaghet i miljöfrågan också kopplas till att energipolitikens skärningspunkter 
med miljöpolitiken inte fick någon bevakande organisation som kunde bryta 
upp från gamla hjulspår. Hade Linje Tre vunnit får man anta att behovet 
hade infunnit sig att inrätta en organisation för att utarbeta planer för politi-
kens nya inriktning som tydligare bröt mot den rådande uppdelningen mellan 
energiförsörjningsfrågor och miljöfrågor.73 Nu fick omröstningsbeslutet var-
ken organisatoriska eller institutionella konsekvenser. Trots att nya dimen-
sioner tillfogats den världsbild som politiken förhöll sig till fortsatte formu-
leringsprocessen därmed i gamla spår, både organisatoriskt och (med små, 
små om än intressanta undantag) substantiellt. 

Vad som kan tilläggas är att politikens innehåll kan te sig något olika, be-
roende på mot vilken bakgrund den tolkas. Måns Nilsson beskriver hur de 
dominerande aktörerna i energipolitiken – han kallar det en ”järntriangel” 
bestående av staten (the government), industrin och facket – konsekvent 
under sjuttiotalet har en syn på energipolitiken som en fråga om infrastruk-
tur, energiförsörjning och tillväxt. Denna samsyn bröts inte upp förrän mot 

                          
71 Proposition 1984/85:120 (s 20f). 
72 Proposition 1985/86:100. 
73 Visserligen inrättades statens energiverk 1982, se proposition 1980/81:90 (s 4) och proposi-
tion 1981/82:151( s 34f), men beslutet motiveras huvudsakligen av behovet att minska oljebe-
roendet, och kom åtminstone inledningsvis att handla om hur oljan snarast möjligt skulle 
kunna ersättas med kol. 
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mitten av åttiotalet.74 Att på detta sätt tala om staten som en aktör är dock 
utifrån det här tillämpade idéstrukturperspektivet inte självklart. Möjligen 
kan man faktiskt tänka sig att samsynen hade varit mindre uppenbar, och 
energiförsörjningsperspektivet mindre renodlat, om staten hade organiserat 
sitt handhavande av energifrågorna på ett annat sätt. För den del av den stat-
liga organisationen som skötte formuleringen av energipolitiken förefaller 
utsagan dock rimma med ovanstående beskrivning av politiken.  

Med beskrivningen av politiken i händerna på en enig industrivänlig järn-
triangel för ögonen kan det också vara frestande att dra slutsatsen att energi-
politiken reproduceras utan kontroverser, med hjälp av en icke ifrågasatt 
industrimodernistisk tolkningsram som kommer till uttryck i, och vinner 
över ett mer miljöorienterat perspektiv, i den beslutade politiken. I annan 
forskning träder dock bilden fram av en mycket konfliktfylld policyprocess 
där djupt oeniga partier söker inflytande75, och där framför allt kärnkraft och 
vattenkraft, men även kol och olja tvärt om mycket tydligt kopplas samman 
med miljöpåverkan och därtill kopplade frågor om samhällsbyggande. Mot 
bakgrund av det kan man snarare än en stabil industrivänlig tolkningsram se 
en frånvaro av tydliga samhälleliga utgångspunkter överhuvudtaget. Energi-
politiken behandlas i liten utsträckning som ett svar på en analys av ideal och 
problem i arbetet att uppnå dessa, utan mer som en handfast räkneövning 
med olika energislag och TWh. Ett antal begränsande faktorer – en oljekris 
här, ett politiskt beslut om kärnkraften där, och nu dessutom miljökrav på 
kolkraften – måste därvidlag beaktas. Den offentliga politiken ter sig som 
resultatet av förhandlingar inom ramen för (och i viss mån om preciseringen 
av) sådana gränser snarare än som uttryck för någon samhällssyn.76 (Hajer 
talar om avslut, på engelska closure, när en politik formulerats utifrån en ny 
förståelse av ett problem – vilket här alltså inte tycks ha skett.)  

Kopplingen miljö-energi blir mer tydlig framöver. Hösten 1986, det vill 
säga ett halvår efter det att kärnkrafthaveriet i Tjernobyl inträffat, finner 
regeringen det påkallat att stifta en särskild lag som klargör att avvecklings-
planerna ligger fast. Det är den lag som ibland kallas tankeförbudslagen, 
men som närmare bestämt förbjuder projektering av svenska kärnkraftverk.77 
Kanske är längden på propositionen talande: 10 sidor inklusive lagtextför-
slag och lagrådets yttrande. En tolkning är att händelsen gjort behovet av 
omprövning och någon slags ställningstagande tydligt, men att det ännu inte 

                          
74 Nilsson (2005a, s 212). 
75 Pga ett osäkert parlamentariskt läge fanns också inflytande att vinna. 
76 Energipropositionen 1985 skrevs under ledning av energiminister Birgitta Dahl som fem år 
senare betraktades som för miljöpolitiskt radikal för att få ansvara för energipolitiken. Det 
framgår av Anshelm (2000) att i den offentliga debatten om energipolitiken 1985 lade Birgitta 
Dahl tonviken vid att avvecklingen skulle fullföljas och att alternativa energikällor måste 
utvecklas. 
77 Proposition 1986/87:24. Läser vi Anshelm kan vi se att den riktade sig till en kraftindustri 
som sedan flera år upplevdes strunta i folkomröstningsresultatet, (Anshelm, 2000, s 334ff). 
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fanns någon färdigformulerad tolkningsram att väva in beslutet i.78 Inte långt 
därefter sammanfördes energi- och miljöfrågor i ett gemensamt departement. 
I nästa kapitel ska vi se vad som händer med respektive problemområde då. 
Men innan det sena åttiotalet undersöks ska jag försöka säga något om mil-
jöpolicyprocesser vid sidan av kärnkraftsfrågan, fram till dess. Frågan om 
kärnkraftens miljöpolitiska aspekter och den övriga miljöpolitiken under den 
här aktuella perioden ska ses som delar av en miljöpolitik eller inte, beror 
också på hur den övriga miljöpolitiken utvecklas under perioden. För att 
något ska kunna kallas periferi bör det finnas ett centrum, och det bör finnas 
en koppling däremellan.  

8.3 Förändring av miljöpolitikens tolkningsramar:          
I skuggan av kärnkraften 
I skuggan av kärnkraftsfrågans dominans i partipolitiken inför valet 1976, 
den nya borgerliga regeringens interna samarbetssvårigheter, och den offent-
liga debatten om detta, såg vi ovan hur expansionstrenden för politikområdet 
miljövård vände nedåt i pengar räknat. Samtidigt syntes tecken på en föränd-
ring av innehållet. Hur genomgripande var förändringarna, och av vilket 
slag? Syns några spår av det tidigare sjuttiotalets ekologiskt orienterade in-
slag i policyprocessen? Eller ska den ”försiktiga” tillämpningen av miljöpo-
litiska perspektiv i energipolitiken ses som ett uttryck för en allmänt minskad 
uppmärksamhet för miljöfrågor? Vi ska följa upp luftvårdspolitiken (som 
blir till försurningspolitik), kemikaliepolitiken, och planpolitiken från före-
gående kapitel. Frågan ska också ställas om det är så att vad som sägs verkar 
sammanhänga med var det sägs. 

Luftvård på 70-talet 
Från det att oljekrisen satte västvärldens framstegsoptimism i gungning och 
energiförsörjningen högt på den politiska agendan hösten 1973, men innan 
det nya Miljöpartiets kommunalvalsframgångar 1985, kärnkrafthaveriet i 
Tjernobyl 1986, den giftiga algblomningen och säldöden 1988 triggar igång 
en frenetisk miljöpolitisk aktivitet, beskrivs den statliga miljöpolitiken i 

                          
78 I reorganiseringen av budgetposterna på kärnkraftsområdet speglas det tidiga åttiotalets 
pågående men inte omvälvande arbete för att förbättra säkerheten mellan olyckorna i Three 
Mile Island och Tjernobyl: Medel för beredskap mot kärnkraftsolyckor tas upp i budgeten 
1981/1982:100 (bilaga 13 s 166), året efter tillkommer både strålskyddsforskning och tillsyn 
på kärnenergiområdet (bilaga 11 s 147f). Till propositionen 1984/85:100 (bilaga 11 s 151) 
organiseras posterna på nytt sätt igen. De nya specialposterna försvinner och uppgår i bidrag, 
respektive uppdrag, till SSI. Kärnkraftens relation till politikområdet miljö, i organiseringen 
av poster, aktualiserades därnäst först i de nya departementsomorganisationerna 1987 och 
sedan 1991, se nedan. 
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forskningen inte som särskilt innovativ. Men inom det redan etablerade sy-
stemets ramar ställdes högre krav på industrin. Industriverksamheten fortfor 
att vara i politikens centrum. Lundqvists undersökning av luftvårdspolitiken 
visar att regeringspolitiken en bit in på sjuttiotalets andra halva visserligen 
innebar skärpta gränsvärden för både bilbränsle och industriutsläpp, men 
med industrins ekonomiska och tekniska möjligheter som fortsatt utgångs-
punkt.79  

Lundqvist identifierar dock dessutom en principiellt viktig nyhet 1976, 
lite i det tysta. Då sätts ett par effektmål för svavelutsläppen, om än inte ett 
utfallsmål: Svavelutsläppen skulle till år 1985 ha minskat till femtiotalets 
nivå80 (man kan med Evert Vedung skilja mellan politiska effektmål, till ex-
empel utsläppen av X från Y ska minska med Z %, och utfallsmål som hand-
lar om vilka önskvärda miljökonsekvenser som politiken ska uppnå). Kraven 
på eldningsolja skärptes successivt, men det är oklart om kraven verkligen 
sattes i relation till det satta målet.81 Den sammantagna bilden är ändå att den 
statliga miljövårdsorganisationen långsamt flyttar fram sina positioner i rela-
tion till industrin och näringslivet på detta i miljövårdsorganisationen centra-
la område. Intressant är att vissa krav på beskrivningar av miljöeffekter vid 
koncessionsansökningar infördes 1981, vilket kan ses som en första ansats 
till krav på miljökonsekvensbeskrivningar.82 Det är i så fall också en första 
ansats att systematiskt göra utfall till en del av beslutsprocessen i miljöpoli-
tiken.  

Återigen tyder dock forskningen på att miljöpolitiskt hänsynstagande i 
sammanhang utanför politikområdets organisatoriska kärna kunde begränsas 
till några svepande och slagordsmässiga uttalanden mer i förbifarten: Carl 
Melins avhandling om trafikpolitiken visar att ett – i och för sig inte särskilt 
energiskt – försök som gjordes att inkludera miljöfrågan i det trafikpolitiska 
beslutet 1979 (alltså inom kommunikationsdepartementets domäner) nådde 
framgång i svepande principbeslut men inte i praktiken: Under processens 
gång diskuterades ”trafiksektorns” kostnadsansvar för externa effekter, som 
olyckor och miljöproblem. Fast man i princip slog fast att trafiksektorn hade 
ett sådant kostnadsansvar fick detta inget genomslag i några konkreta för-
slag. Det gör det oklart precis vem som kunde antas böra axla detta trafik-
sektorns ansvar. Det är svårt att utläsa i vilken utsträckning problemen när-
mare diskuterades i själva policydokumenten, men utifrån Melins beskriv-
ning ter det sig ganska marginellt. Kanske är det i så fall en spegling av bris-
ten på underlag för en sådan diskussion. Några aktörer som skulle kunna 
kallas företrädare för miljöintressen var inte inkluderade i arbetet annat än på 

                          
79 Lundqvist (1980, s 176ff). 
80 Proposition 1976/77:30, JoU1976/77:4, rskr 1976/77:24, se (Lundqvist, 1980). 
81 Lars J. Lundgren (1998, s 287): 1976 infördes strängare krav på eldningsolja, liknande dem 
som SNV föreslagit 1968. Se även proposition 1984/85:127 (s 4) Det är dock oklart om de 
satta gränsvärdena är beräknade utifrån effektmålet. 
82 Loftson et al. (1993, s 63).  
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så sätt att Naturvårdsverket fungerade som remissinstans för ett utrednings-
betänkande.83  

Luftvården hade alltså ända sedan 1967-69 varit politikområdets mest 
centrala uppgift. I mitten på sjuttiotalet fanns vissa ansatser att föra in effek-
ter i argumentation för politikens utformning. I början på åttiotalet seglade 
försurningen – det vill säga luftburna utsläpps effekter i naturen84 – upp som 
det mest framträdande enskilda programmet i miljöpolitiken. Själva upp-
ställningen av politikens uppgift ställde effekter i skog, mark och vatten i 
centrum för analysen snarare än den orsakande industriella verksamheten, 
vilket var att vända på perspektivet jämfört med hur utsläpp oftast hade dis-
kuterats dittills. Mycket av det som tidigare kallades luftvårdspolitik fick nu 
en ny inramning. 

Försurningspolitik 1982–84 
Försurning är ett problem som uppkommer i mark och vatten vid förbrän-
ning av fossila bränslen, d v s i trafiken men också vid energiproduktion. 
Förbränningen bildar sura kväve- och svavelföreningar som sprids via luften. 
Det handlar alltså om en viss sorts problem i verksamheter som redan är 
föremål för miljöpolitiken nu tas på större allvar, och vinklas om.  

Från sjuttiotalets mitt hade kalkning visserligen bedrivits i ganska stor 
skala, men i Fiskeristyrelsens regi, även om budgetmedlen räknades till mil-
jöpolitiken. I början av åttiotalet lyftes dock frågan upp på högsta politiska 
nivå, och en försurningspolitik började formuleras. I februari 1982, ett år 
efter det första energipolitiska beslutet efter kärnkraftsomröstningen85, lade 
den borgerliga regeringen fram en proposition där försurningen framhålls 
som ”det kanske allvarligaste miljöproblemet i Sverige”.86 Här är anslaget 
betydlig allvarsammare än i energipolitiken. Mer allmänt framgår att försur-
ningsfrågan är ett av flera internationella miljöproblem, framtidshot, som 
”dramatiskt kan komma att påverka vår framtid”. Klimatförändringar pga 
ökad koldioxidhalt i atmosfären, och hoten mot ”det livsviktiga ozonskiktet” 

                          
83 1978 års trafikpolitiska beslut, proposition 1978/79:99, TU 1978/79:18, se (Melin, 2000 s 
92-102). 
84 Om än inte det enda slags effekter sådana utsläpp kopplades till. 
85 Och alltså delvis som en följd av att riksdagen inte var nöjd med det sätt på vilket kolfrågan 
hade behandlats i energipropositionen. Oljedelegationen hade resonerat om att utsläppen 
kunde reduceras med hjälp av lågsvavligt kol snarare än dyr avsvavling och liknande. I ener-
gipropositionen hade alltså ändå ett tak förordats för totala utsläppsnivåer, som skulle innebä-
ra att sådana investeringar krävdes i de allra största anläggningarna. Dessutom tänkte man sig 
att svavelhalterna i själva bränslet skulle kunna ge möjlighet att föreskriva lägre utsläppsnivå-
er, på några års sikt när tillgången på sådant bränsle ansågs kunna säkras. Riksdagen valde att 
visa sitt missnöje genom att dels kräva besked om lågsvavligt kol ändå inte kunde introduce-
ras snabbare, dels sätta taket till den lägre nivå som föredraganden velat införa på sikt (1600 
ton svavel per år), även om dispenser på den högre nivån skulle kunna ges under en över-
gångsperiod, NU 80/81:60 rskr 381. 
86 Proposition 1981/82:151 (s 1).  
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är två andra som nämns. Dessutom är situationen den att trots att kunskapen 
ökat om de biologiska kretsloppen, och ”framförallt [om] hur sårbara de är”, 
så har dessa problem en karaktär som gör att det är svårt att bestämt veta hur 
de bäst ska angripas.87 Till skillnad mot till exempel planpolitikens formule-
ring tio år tidigare blir inte slutsatsen att sådan kunskap kan inväntas. Istället 
”måste vi ändå sträva efter att förhindra en utveckling som innebär att pro-
blemen ytterligare förvärras”.88 Det är alltså en försiktighetsprincip – om än 
försiktig! – som här formuleras. För att komma till ”en nivå som miljön tål” 
krävs i alla fall ”ytterligare nationella åtgärder och ett intensivt internatio-
nellt samarbete.89 

Det finns också gott om mer konkreta beskrivningar av försurningens 
specifika effekter. Fiskbestånd slås ut, och tungmetaller löser ut i sura vatten, 
vilket i sin tur förgiftar djur och växter. Dessutom finns ”uppenbar risk för” 
lägre tillväxt i skogen och skogsskador. I Västtyskland har en ”överraskande 
och omfattande träddöd” konstaterats. Man uppmärksammar grundvattenför-
surningens effekter på metallföroreningar i dricksvattnet. Dessutom orsakar 
det direkta nedfallet hälsoproblem (från mindre allvarliga luftrörsproblem till 
ökad dödlighet), växtskador och korrosion (vilket kostar pengar men också 
förstör månghundraåriga hus och föremål).90  

Problemanalysen i mer populär tappning bär alltså tydliga spår av den 
som Lundgren beskrivit från 1968 (se ovan kapitel 7), även om detaljkun-
skapen säkert, så som sägs i propositionen, hade utvecklats mycket under de 
mer än tio år som förlöpt. Dessutom hade de skogsskador som då förebåda-
des som ett hotfullt framtidsscenario nu kunnat iakttas i verkligheten, om än 
i Tyskland: Processerna var längre fortskridna.  

Jämfört med energipolitiken syns också en tydlig skillnad i vem som be-
traktas som auktoritet i frågan. Där energidepartementet förlitar sig på pro-
jektet Kol-Hälsa-Miljö, ett samarbetsprojekt med industrin, för att utreda 
kolets miljöeffekter lutar sig Jordbruksdepartementet tyngre på bifogade 
rapporter från Naturvårdsverket, respektive Fiskeristyrelsen och Naturvårds-
verket. Att Naturvårdsverket, den tunga miljömyndigheten, gjordes till an-
svarigt för frågan istället för Fiskeristyrelsen, markerar att det utökade pro-
grammet nu betraktades som miljöpolitik ”på riktigt”.91 Industrin är mindre 
samarbetspartner och mer motpart. Det finns också en annan skillnad jämfört 
med energipolitiken i beskrivningen av dem vilkas problematiska aktivitet 
ska styras för att komma åt problemet: biltrafiken ägnas stort utrymme. Men 
även om biltrafiken framstod som en allt större källa till föroreningar fram-
träder det samhälle som skapar dessa problem ändå inte särskilt tydligt. Det 

                          
87 Proposition 1981/82:151 (s 1, 5). 
88 Proposition 1981/82:151 (s 6). 
89 Proposition 1981/82:151 (s 6). 
90 Proposition 1981/82:151 (s 6, 11-18). 
91 Proposition 1981/82:151 (s 3f). En rapport från industrisamarbetet Kol-Hälsa-Miljö (se 
ovan) fanns emellertid med som underlag också här, men spelar ingen framskjutande roll. 
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närmaste man kommer en tanke om det moderna samhällslivet på kollisions-
kurs med naturliga komplexa ekosystem är i beskrivningen av skogs- och 
jordbruket, vars ”ofta radikala ingrepp i balansen mellan produktionen och 
förbrukningen i marken” ställs mot naturliga orörda ekosystems jämvikt.92 

Precis som vi har kunnat se beträffande andra miljöpolitiska frågor som 
målats upp med allvarsord är de föreslagna konkreta åtgärderna i styrsyste-
met mindre dramatiska än skillnaden i problembeskrivning. Skillnader finns 
dock. Miljökraven på kolförbränning skulle höjas, för att åstadkomma ut-
släppsreduceringar. I energipropositionen var budskapet att det internationel-
la arbetet är viktigt och att de existerande svenska stränga miljökraven speg-
lar svenska bedömningar om frågans viktighet. Om alla andra var lika bra på 
miljövård som Sverige så skulle situationen vara väsentligt mycket bättre.93 I 
försurningspropositionen sägs utökade svenska begränsningsåtgärder vara 
”utomordentligt viktigt”, både för de direkta effekterna, men inte minst för 
att i de internationella förhandlingarna kunna övertala andra länder att följa 
efter. Det framstår inte som att Sverige redan var ”duktigt nog”. Sverige bör 
vara bland de första att pröva nyutvecklad teknik, för att kunna bedöma vilka 
vägar som är framkomliga, och för att driva på utvecklingen. Sverige bör 
alltid ha minst så stränga krav som finns i något annat land. Finns en viss 
teknik utvecklad som leder till minskade utsläpp ska myndigheterna kunna 
kräva att den används vid nya anläggningar – om det är ekonomiskt rimligt.94 

Också beträffande de intensifierade kalkningsåtgärderna poängteras att detta 
inte löser problemen utan är att betrakta som ”uppehållande försvar”.95 Den 
formulerade principen om bästa tillgängliga teknik är ny. Å andra sidan lig-
ger den i linje med utsläppspolitikens inarbetade fokus på rening av industri-
utsläpp. 

Att naturen, och effekterna av försurning i naturen, framträder tydligare 
än i energipolitiken betyder inte att åtgärderna diskuteras i relation till ett 
utfall man vill åstadkomma. Trots att det tillstånd i miljön som ska avhjälpas 
framträder relativt tydligt finns inga tydligt satta mål för vilka effekter som 
ska uppnås. Det är i och för sig rimligen svårt att utforma svenska åtgärder 
utifrån utsläppens konsekvenser när bara 20-25 % av nedfallet kommer från 
inhemska källor, och två tredjedelar av de svenska utsläppen hamnar i andra 
länder. Men de försök till effektberäkningar som faktiskt beställts av Natur-
vårdsverket diskuteras inte alls. Hälsoeffekter av de direkta utsläppen disku-
                          
92 Proposition 1981/82:151 (s 8, 11ff). 
93 Proposition 1980/81:90 (bilaga 1, s 172). Man pratar också om att fortsätta att leda utveck-
lingen, men det är i ett mer långsiktigt perspektiv. 
94 Proposition 1981/82:151 (s 27f). Arbetet drevs framför allt inom OECD och inom ramen 
för en konvention som utarbetats i samarbete mellan FN-organet ECE (ekonomisk kommis-
sion för Europa), UNEP (FN:s miljöprogram och WMO (världsmeteorologorganisationen) 
vilken undertecknades 1979. 
95 Proposition 1981/82:151 (s 7). Formuleringen känns igen från Fiskeristyrelsens och Natur-
vårdsverkets bifogade rapport, där det också talas om en nödlösning, på kort sikt, (ibid s 64, 
66), liksom från den bifogade Naturvårdsverksrapporten, (ibid s 133). 
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teras med utgångspunkt i Världshälsoorganisationens riktlinjer, men inte 
heller där utgör effekterna något riktmärke när politiken slås fast. Avväg-
ningsprincipen hävdas explicit, om än en avvägning där miljöintresset väger 
tungt.96  

Med behovet av avvägning som utgångspunkt kunde Naturvårdsverkets 
förslag på nya riktlinjer för koncessioner prutas. Med hänvisning till att en 
successiv skärpning av reningskraven kunde vara lämpligt stannade föredra-
ganden för att nya strängare regler skulle börja tillämpas vid dubbelt så stora 
utsläppsnivåer som Naturvårdsverket föreslagit – vars föreslagna nivå också 
varit avsedd att skärpas successivt.97 

Trots att Naturvårdsverkets förslag till gränsvärden ratades var det ändå 
utgångspunkt för diskussionen. Verkets roll i formuleringen av politiken 
syns på andra ställen också som en överensstämmelse mellan argumentatio-
nen mellan rapporterna och propositionen. Det gäller till exempel beträffan-
de behovet av att driva den internationella utvecklingen genom att fungera 
som förebild, eller synpunkten att också med strängare utsläppskrav är kol 
ett billigare bränsle än olja, varför omställningsprogrammet inte hotades (så 
som Kol-Hälsa-Miljöprojektet och oljedelegationen hävdat). 98 

Också det internationella arbetet, dess överenskommelser och samarbeten, 
lämnar avtryck. I en koppling till den internationella debatten syns det enda 
släktskapet med en ekologisk moderniseringstanke när man uppmärksammar 
OECD:s försök att beräkna både reningskostnader och rent ekonomisk nytta 
av insatserna (mindre korrosionsskador osv).99 Även om inga som helst reso-
nemang förs om detta, är det en förutsättning för tanken om ”grön ekonomi” 
att det ”gröna” inte bara är utgifter. Men att driva det svenska arbetet för 
sänkta utsläppsnivåer beskrevs fortfarande som en ren kostnadsfråga, och en 
kostnad som var nödvändig att betala. Det internationella arbetet handlade 
om att visa att Sverige är berett att betala sin del, för att lättare kunna kräva 
detsamma av andra.  

Inte heller vid detta tillfälle blev riksdagen emellertid nöjd. I proposition 
1983/84:158 Om vissa kolfrågor återkom den av Naturvårdsverket föreslag-
na gränsen på 400 ton utsläppt svavel som den brytpunkt där strängare 
gränsvärden trädde i kraft för stora anläggningar vars utsläpp reglerades av 
Miljövårdslagen. Dessutom fastslogs strängare utsläppsgränser, för de mind-
re anläggningarna, med svavellagstiftningen som utgångspunkt, Fortfarande 
handlar det dock om riktvärden för tillståndsgivningen, inte om absoluta 
                          
96 Dock sägs att dessa gränsvärden (det är oklart om det är WHO:s eller de svenska något 
högre som åsyftas) att ”denna typ av gränsvärden” i sig är satta genom en avvägning av häl-
soeffekter och kostnader för åtgärder. Därför kan hälsoeffekter uppkomma även om gränsvär-
dena inte överskrids, proposition 1981/82:151 (s 6). 
97 Proposition 1981/82:151 (s 33, 149). Naturvårdsverket hade föreslagit en annan konstruk-
tion av begränsningarna. Eftersom regelsystemen har olika konstruktion är det lite svårt att 
avgöra precis hur stor skillnaden var. 
98 Proposition 1981/82:151 (s 4, 28, 32, 140). 
99 Proposition 1981/82:151 (s 19).  
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krav. Riksdagen uttalade sig dessutom för att kolanvändningen överhuvudta-
get skulle begränsas. Istället för en kolanvändning om 6-9 miljoner ton per år 
1990, talade man nu om högst 3-4 miljoner ton.100 

Dessförinnan, sommaren 1982, hade Sverige hunnit stå värd för en inter-
nationell konferens om försurningen av miljön, som bestod både av en ex-
pertkonferens och en ministerkonferens. I konferensens efterföljd tog de 
nordiska länderna våren 1983 fram ett förslag om en förbindelse att minska 
svavelutsläppen med 30 procent på tio år, vars åtta undertecknare senare 
kom att kallas 30-procentsklubben. Våren 1984 togs också ett svenskt initia-
tiv till ett särskilt europeiskt samarbete kring miljökrav på bilar.101 Här for-
muleras alltså ytterligare effektmål (om än inte utfallsmål), på vad som ver-
kar vara en höjd ambitionsnivå. I budgetpropositionen årsskiftet 1984/85 är 
alltså ”Åtgärder mot försurning” den allra största posten, näst anslaget till 
Naturvårdsverket.102  

I Jordbruksdepartementets försurningsproposition, som liksom regering-
ens energiproposition presenteras i februari 1985, är analysen något mer 
allvarstyngd än i förgående försurningsproposition. Inledningsvis skriver 
man in både avvägningstanken, och miljöproblemets allvar. Målet är att 

Trygga alla människors rätt till en god livsmiljö samtidigt som grundläggan-
de ekologiska processer och balanser skyddas mot oåterkalleliga störningar. 
En gynnsam ekonomisk utveckling får inte köpas till priset av rovdrift på na-
turresurser eller allvarliga risker för människors hälsa.103 

Luftföroreningar och försurningar hör här fortfarande till de allvarligaste 
miljöhoten och har “snabbt utvecklats till ett stort och allvarligt miljöpro-
blem”.104 När de konkreta problemen diskuteras handlar det bland annat den 
utfällning av tungmetaller som försurningen leder till. Den har med sanno-
likhet orsakat fiskdöd, och beträffande människor har  

vissa fall av nervskador kunnat härledas till aluminiumhaltigt vatten [...] 
Kadmium kan ge njurskador och metylkvicksilver kan orsaka nervskador. 
Gravida kvinnor är härvid en särskild riskgrupp, då fostrets hjärna kan ta 
skada i sin utveckling. Bly anses kunna ge upphov till skador på centrala 
nervsystemet och på blodet.105 

                          
100 Proposition 1983/84:158 (s 2, 10). 
101 Proposition 1984/85:127 (s 22f, 27), se också (Hajer, 1995). Svenska ansträngningar att 
driva frågan på internationell nivå inleddes redan 1967/68 i OECD. Sedan följde (om än inte 
med samma politiska uppbackning tycks det) inspel på FN mötet 1972, och i olika internatio-
nella sammanhang sedan dess. Frågan lyftes internationellt till högsta politiska nivå 1979 när 
en konvention om långväga luftföroreningar undertecknades. 
102 Proposition 1984/85:100 (bilaga 11 s 151), 1982/83:100 (bilaga 11 s 147). Ytterligare en 
proposition, 1984/85:127 Program mot luftföroreningar och försurningar, lades fram i febru-
ari 1985, se också (Linderström, 2001, s 164ff). Jag återkommer till den. 
103 Proposition 1984/85:127 (s 4). 
104 Proposition 1984/85:127 (s 4). 
105 Proposition 1984/85:127 (s 18f.) 
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Också i denna proposition får biltrafiken stor uppmärksamhet. Två olika 
problem diskuteras. Dels var biltrafikens andel av de försurande kväveut-
släppen stor. Dels förorenade avgaserna naturen med bly, och bly hörde 
dessutom till de tungmetaller som blev farligare i en miljö med försurat vat-
ten. Bilavgaskommittén hade konstaterat att bilavgaser bidrog både till över-
dödlighet och till kroniska luftvägssjukdomar och lungcancer i tätorterna.106 

Effekterna i skogen framstår också i propositionen som allvarligare och 
mer konkreta än i föregångaren. I Tyskland rapporterades uppåt 50 % av 
skogarna vara påverkade, och i en svensk undersökning hade Skogsstyrelsen 
visat på ”mycket allvarliga skador” (mer än vart tionde träd skadat) i mer än 
hälften av de undersökta bestånden. Det framgår att det finns olika idéer om 
orsaksmekanismerna bakom skadorna, men att de försurande utsläppen åt-
minstone är en viktig bidragande orsak till skogsskadorna framställdes som 
klart.107 

Trots att fokus i detta förslagskomplex flyttas från kolfrågan till bilavga-
serna finns emellertid fortfarande inga ansatser att problematisera bilismen 
(eller industrisamhället). Tvärtom menar man, återigen i linje med kommit-
tén, att även en kraftig minskning av biltrafiken skulle ge sämre miljömässig 
utdelning än avgasrening. Den försiktiga ansats som görs är att uppdra åt 
Transportforskningsberedningen att utreda kollektivtrafiken i tätorterna. Vad 
gäller utvecklingen av tekniken diskuterades införandet av den blyfria bensi-
nen och katalytisk avgasrening. 108 Det är modern teknik inriktad på att göra 
”normalt” samhällsliv om inte rent, så i alla fall renare, från början – men 
fortfarande betraktades det främst som en kostnad. 

Också här kan det vara intressant att betrakta propositionen som slutsat-
sen av ett antal inlägg i en diskussion. Ett av inläggen kom från den nämnda 
bilavgaskommittén. Ett annat inlägg kom från en myndighetssammansatt 
aktionsgrupp mot försurning under Naturvårdsverkets ledning, som hade 
presenterat en ”Aktionsplan mot luftföroreningar och försurning”. Proposi-
tionens beskrivningar och förslag speglar delvis aktionsplanen. Men inte i 
alla delar. I fråga om ytterligare utbyggnad av den avsvavlingskapacitet som 
diskuterades i föregående försurningsproposition presenteras först ett antal 
skäl för detta. Sedan dras med hänvisning till samråd med energiministern 
slutsatsen att aktionsplanens förslag på åtgärder bör utredas vidare.109 De två 
”samtalen” sker alltså, ser vi återigen prov på, inte skilda från varandra. 

                          
106 Proposition 1984/85:127 (s 34, 18ff, 28ff). 
107 Proposition 1984/85:127 (s12ff.) 
108 Proposition 1984/85:127 (s 28-41). 
109 Proposition 1984/85:127. 
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Kemikaliefrågan återigen 
I förra kapitlet beskrevs hur miljövården 1973 fick en ny lagstiftning, en 
utbyggd organisation och ett nytt ansvarsområde, som handlade om hälso- 
och miljöfarliga produkter. Genom Karl-Göran Enanders genomgång av 
skogspolitiken, och Ebba Lisberg Jensens beskrivning av de politiska turerna 
kring hormoslyr och DDT, kan vi få en bild av politikens utveckling däref-
ter. Där framgår att de ekologiska inslagen i den år 1973 formulerade politi-
ken till trots, var Produktkontrollnämndens benägenhet att ta hänsyn till när-
ingarna stor, vilket bland annat visade sig genom beviljade dispenser till 
skogsnäringen från DDT-förbudet. Den i förarbetena formulerade försiktig-
hetsprincipen verkar ha varit helt frånvarande i nämndens arbete.110  

Mot den bakgrunden kan ett par politiskt initierade förbud och begräns-
ningar av enskilda ämnen och besprutningsmetoder ses. Jordbruksutskottet 
beslöt 1977, efter en centermotion, att förbjuda flera olika fenoxisyror (den 
typ av bekämpningsmedel som hormoslyr hörde till). Alla lövbekämpnings-
medel förbjöds temporärt samma år i väntan på utredning. När utredningen 
var klar 1981 föreslog regeringen ett permanent generellt förbud med vissa 
dispensmöjligheter, men resultatet blev så småningom att flygbesprutningar 
blev tillståndspliktiga hos skogsstyrelsen, och kommunen fick vissa möjlig-
heter att undanta särskilt värdefulla marker. Redan 1982 kom åter ett nytt 
lagförslag där spridning av kemiska medel över skogsmark förbjöds gene-
rellt, med vissa möjligheter till dispens.111 

Kemikaliefrågans uppdykande i budgetarna vid åttiotalets början kan allt-
så ses som följdriktig. Först märks det i en ”Toxikologisk informationsservi-
ce”.112 I februari 1983 tillsätts en Kemikaliekommission vars förslag våren 
1985 resulterade i en proposition om utbyggnad av produktlagstiftningen 
från 1973, och en ny från Naturvårdsverket självständig tillsynsmyndighet. 
Den 1 januari 1986 trädde lagen om kemiska produkter i kraft under Kemi-
kalieinspektionens vakande öga.113  

Också denna gång ansvarade jordbruksdepartementet för utredning och 
proposition. Utredningen hade förordat att frågan skulle kopplas till ett ut-

                          
110 Inga resonemang förs enligt Jensen om sådant som komplicerade fördröjda effekter på 
känsliga ekosystem. Bara direkta och allvarliga bevisade hälsoeffekter på människor ledde till 
att vissa ämnen förbjöds av nämnden. Det handlar då om sådant som om det verkligen kan 
bevisas att en förhöjd missfallsfrekvens i en viss trakt följer av användningen av ett visst 
bekämpningsmedel, (Jensen, 2006, s 202f, 214, 217). 
111 Det första förslaget till generellt förbud lades av en centerledd regering, men omvandlades 
till generell tillståndsplikt i enlighet med en socialdemokratisk motion. I regeringsposition 
1982 är det socialdemokraterna som föreslår det generella förbudet, (Enander, 2003, s 11-17). 
Efter lagens ikraftträdande 1984 förekom flygbesprutning ytterst sparsamt, och upphörde från 
och med 1987. Redan 1983 minskades möjligheterna till dispens något, se (Jensen, 2006 s 
217). 
112 Proposition 1981/82:100 (bilaga 13 s 167) (lokaliserad vid Karolinska institutet, under 
Naturvårdsverkets ansvar). 
113 Proposition 1984/85:118, SOU 1984:77. 
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ökat/omvandlat Naturvårdsverk. Så småningom landade man ändå i att en ny 
organisation behövdes för att utöva tillsyn över den nya lagstiftningen, även 
om propositionen i övrigt speglade utredningens förslag. Nyordningen eta-
blerade kemikaliefrågan ytterligare som en naturmiljöfråga snarare än en 
arbetsmiljöfråga.114  

Den nya kemikaliepolitiken verkar ha uppfattats som en uppgradering av 
hälso- och miljöintresset i förhållande till industrins ekonomiska intressen. 
Den innebar att ökade krav ställdes på produktinformation och att förhands-
granskning infördes. Flygbesprutning förbjöds också över jordbruksmark, 
liksom tidigare över skogsmark (Enander menar dock att olika bekämp-
ningsmedel i jordbruket varken före eller efter detta beslut fick samma upp-
märksamhet som kemikalieanvändningen i skogsbruket).115  

Industrin såg enligt Linderström förslaget som näringsfientligt. Proposi-
tionerna beskrivs i forskningen, trots att den möttes av ett bland industriföre-
trädare nytt och högre tonläge, inte som utgående från något nytt idégods.116 
Det är också när vi går till primärkällan framförallt organisatoriska problem, 
och behovet av organisatoriska förändringar, som lyfts fram jämfört med den 
tidigare politiken. Lagstiftningen om regler för tillstånd, förbud och villkor 
förs över oförändrade från den gamla lagen om miljö- och hälsofarliga varor, 
medan system med förhandskontroll och registrering förs in och utvecklas.  

Förändringarna tycks motiverade av en mer misstrogen syn än tidigare på 
företagens vilja att bidra till politikens mål. Ansvaret för att farliga produkter 
inte skadar naturen läggs likt tidigare på producenter, importörer och handla-
re av farliga ämnen. Dessa ska behandlas med ”fasthet” om än också med 
förståelse för näringslivets villkor.117 Ökad kontroll ska se till att vissa före-
tag inte skaffar sig konkurrensfördelar genom att kringgå regelverket. Där 
den gamla organisationen enbart sysslade med att utfärda föreskrifter och 
fatta tillståndsbeslut får den nya myndigheten en mer aktiv roll. Nu lagstad-
gas inte bara det principiella ansvaret, utan företagen ska lagvägen tvingas 
skaffa sig den kompetens som behövs för att bedöma produkternas hälso- 
och miljöfarlighet.118 

Näringslivets eget ansvar markerades också av att hela myndighetens 
verksamhet blir avgiftsfinansierad, och av borttagandet av det s k responsin-
stitutet, som innebar att Produktkontrollmyndigheten tidigare varit skyldig 
att på fråga lämna besked om ett ämne var att betrakta som miljö- och hälso-
farligt eller ej. Ett förslag från Naturvårdsverket att utveckla ett program för 

                          
114 Linderström (2001, s 169f). Ett annat förslag var att frågan organisatorisk skulle kopplas 
ihop med arbetsmiljöfrågan. 
115 Linderström (2001, s 169f), Enander (2003, s 17f). 
116 Linderström (2001, s 169f), Loftson et al. (1993, s 58f). 
117 Proposition 1984/85:118 (s 12). 
118 Proposition 1984/85:118 (s 22ff). 
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att ta hand om batterier underkändes eftersom det bedömdes vara företagens 
ansvar att utveckla omhändertagandet.119 

Däremot är det tveksamt om ambitionerna med politiken blivit högre be-
träffande vad som ska åstadkommas i miljön. Vad gäller beskrivningen av 
problemet är man märkbart mindre konkret än 1973. Man talar inte heller 
direkt om ”balanser” och ”system”, men noterar att många effekter är indi-
rekta snarare än orsakade av direkt exponering, att kommande generationer 
kan beröras, och att problemet inte känner nationsgränser, vilket kan ses som 
en beskrivning av mer komplicerade systemeffekter. Man påtalar också att 
det finns kunskapsluckor i fråga om verkningar och samverkanseffekter. 
Allvaret är kanske ändå lite mindre uppenbart: kemikalier hör visserligen till 
de ”besvärligaste miljöproblemen” men riktigt hur besvärligt är oklart.120 Ett 
enda konkret problem beskrivs, och det är utsläpp förorsakade av tillverk-
ning, förbränning och deponering av batterier. Här sätts också kemikaliepoli-
tikens enda effektmål: utsläppen av kvicksilver ska minska med 75 % på tre 
år. Går det inte genom frivilliga åtgärder från branschen hotar man med lag-
stiftning.121 

Analysen av behovet av försiktighet är mycket likartad jämfört med 1973, 
och det sägs att man ”så långt det är praktiskt möjligt” ska tillämpa principen 
att ett ämne är skadligt ”intill dess det finns tillräckliga skäl att anta att så 
inte är fallet”.122 Till skillnad från miljöskyddslagstiftningen gällde dock 
lagstiftningen själva ämnet snarare än enskilda verksamheter. På så vis var 
reglerna generella (även om vi sett att specifika dispenser kunde ges). Att 
man fortfarande tänker sig en avvägning mellan nyttan av produkten och den 
skada den kan göra är tydligt. Nyttan och kostnaderna för åtgärder ska be-
räknas i så hög utsträckning som möjligt, för att kunna vägas mot varandra. 
När det rör sig om ”långtgående ekonomiska effekter” ska avvägningen 
dessutom avgöras av regeringen. Det påpekas att den kemiska industrin har 
hjälpt till att lösa många problem. Den nya princip som formuleras, princi-
pen att om ett mindre farligt ämne finns tillgängligt så ska det ersätta ett 
farligare – substitutionsprincipen – bygger också på att avgörandet om ett 
medel ska tillåtas motiveras av behovet av kemikalien snarare än absoluta 
kriterier för effekten på miljön. 

En viktig skillnad jämförelse med beslutet 1973 – i ljuset av Jensens och 
Enanders beskrivning av hur avvägningstanken och försiktighetsprincipen 
förvaltats av Produktkontrollnämnden potentiellt mycket viktig – ligger i hur 
man tänker sig att avvägningen ska göras. Den tidigare nämndorganisationen 
byggde på representantskap, medan Kemikalieinspektionens skulle fatta 
administrativa beslut. Behovet av toxikologisk expertis lyfts fram, där tidiga-

                          
119 Proposition 1984/85:118 (s 22ff, 36f).  
120 Proposition 1984/85:118 (s 10f). 
121 Proposition 1984/85:118 (s 37). 
122 Proposition 1984/85:118 (s 13), jfr proposition 1973: 17 (s 97).  
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re behovet av intresserepresentation poängterades, när implementeringsorga-
nisationen utformades.123 Det talas fortfarande om en avvägning som ska 
göras. Men det är uppenbarligen den rätta avvägningen snarare än den rätt-
visa, och vad som är det rätta avgör myndighetsexpertisen eller regeringen. 
Förändringen framstår som ett principiellt viktigt avsteg från ett renodlat 
konsensusorienterat avvägningstänkande. I kombination med den sjunkande 
tilltron till näringslivets goda vilja som syns i propositionen är det ett steg 
närmare den ekologiska tolkningsramens, om än inte helhjärtat.  

Planeringspolitik och ny naturresurslag 
Planpolitiken, såg vi ovan, blev 1972 lite tydligare ett verktyg också för pla-
nering för bättre miljö. Olika planfrågor fortsatte att vara aktuella under pe-
rioden. Liksom vad gäller luftvårdspolitiken fanns i planpolitiken berörings-
punkter mellan miljö- och energifrågan. Det gällde inte minst planeringen av 
de strömmande vattnen.  

Även om vattenkraft explicit ofta behandlades som en del i större energi-
politiska beslut, var strömmande vatten ibland också föremål för övervägan-
den i andra sammanhang. År 1972, innan någon samlad energipolitik formu-
lerats, hade en ganska stark bevarandeambition uttryckts av riksdagen. Med 
1977 års riksplanebeslut minskade enligt Vedung och Brandel skyddet för 
älvarna. Det tycks ha skett främst med energiförsörjningsargument, men 
också en del argument om “ren energi”.124 I 1984 års Riksplan för de ström-
mande vattnen togs för första gången ett samlat och separat planeringsgrepp 
över dessa vattenresurser. Det var enligt Vedung och Brandel att betrakta 
som en plan för utbyggnad, med konkreta namngivna utbyggnadsprojekt. I 
Vattenkraftsberedningen hade socialdemokratiska representanter kompro-
missat sig fram till ett förslag tillsammans med centerpartiet, och med hopp 
om stöd från folkpartiet. Energiministern valde dock att lägga fram ett för-
slag med än mer långtgående utbyggnadsplaner, med stöd av moderaterna.125  

Som Vedung och Brandel påpekar i annat sammanhang är det ändå utan 
inramning svårt att tolka vad ett sådant beslut är uttryck för. En utbyggnad 
kan vara sysselsättningsmotiverad eller ett miljöpolitiskt motiverat ställ-
ningstagande för ”flödesenergi”. En begränsning kan utgå från ambitionen 
att bevara naturtyper för eftervärlden, eller från en tanke att vattenregleringar 
stör balansen i känsliga kretslopp. Vedung och Brandel anser det troligt att 
beredningens val av ekonomisk svaga projekt med låg konfliktpotential (i 
naturvårdshänseende måste vi förmoda), framför ekonomiskt starka projekt 
med hög kontroversialitet, inte fallit energiministern i smaken. Utgångs-
punkten i detta fall tycks alltså vara att uppnå ett på sjuttiotalet satt energipo-

                          
123 Proposition 1984/85:118 (s 79). 
124 Vedung & Brandel (2001, s 151, 206-19). 
125 Vedung & Brandel (2001, s 276ff). 
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litiskt mål om vissa TW-timmar snarare än ”ren energi”, även om det också 
nämns.126  

Trots att vattenkraften i detta beslut losskopplats från energifrågan i stort 
så var det ett beslut som framtagits i Industridepartementet. Nästa gång frå-
gan behandlas är det i Jordbruksdepartementet. Det skedde strax efteråt, i 
samband med att en ny naturresurslag och planpolitik tog form 1985. I natur-
resurslagen specificerades de krav statens ställde på naturvårdshänsyn i 
bland annat den fysiska planeringen, och Naturvårdsverket fick ett tydligare 
ansvar för att definiera områden där naturvården och friluftslivet hade sär-
skilda riksintressen som skulle beaktas i den annars i huvudsak kommunala 
planeringsprocessen.127 Hushållningen med naturresurser hade dittills hante-
rats i byggnadslagen, och inom ramen för den tidigare beskrivna fysiska 
riksplaneringen.128 Nu lagreglerades villkoren för miljöfarliga eller för hus-
hållningen med naturresurser betydelsefulla anläggningar i naturresurslagen. 
Enligt Loftson lyftes i samband därmed behovet fram av att låta naturintres-
set väga tyngre, utan att frågan om hur ekonomiska och ekologiska intressen 
skulle vägas samman till en ur allmän synpunkt god hushållning löstes. Na-
turvårdsverket fick ansvar för att definiera vad för slags områden för natur-
vård och friluftsliv som kunde betraktas som riksintresse, vilket återigen 
understryker verkets roll som intresseföreträdare snarare än neutral avväga-
re.129  

I naturresurspropositionen blir dock vattenkraften explicit en miljöfråga. 
Också som sådan skulle vattenresurser enligt gängse praxis förvaltas genom 
att ett stort antal legitima intressen vägs emot varandra även om vissa speci-
ficerade ”särskilt värdefulla” älvsträckor fick ett särskilt skydd. Vedung och 
Brandel menar att det är tydligt att utbyggnadsintresset fortfarande sattes 
före skyddsintresset, och att hela frågan om vattenresurserna underordnades 
energipolitiska hänsyn och frågan om kärnkraftens avveckling. Ändå marke-
rade skrivningarna i juni 1985 som tagits fram i Jordbruksdepartementet en 

                          
126 Inget märks åtminstone i Vedungs och Brandels framställning av resonemang om effekter 
på naturen, (Vedung & Brandel, 2001, s 274-285). 
127 Se proposition 1985/86:3 (s 143f). 
128 Byggnadslagen § 136a, införd 1972, 1975 utvidgad till att omfatta inte bara industriell 
verksamhet utan också anläggningar för energiproduktion samtidigt som möjligheten att helt 
stoppa oönskad verksamhet infördes. Året efter blev även anläggningar för utvinning av 
träfibermassa möjliga att pröva, (Loftson et al., 1993, s 60).  
129 Loftson et al. (1993, s 59ff): Notera dock den tredelade målsättningen besläktad med dis-
kursen om hållbar utveckling: ekologiska, ekonomiska och sociala hänsyn. En ny plan- och 
bygglag utarbetades parallellt. Strömgren (2007, s 176-191) beskriver planpolitiken som ett 
rent verktyg för intresseavvägningar, medvetet utan utopier beträffande utfallet av avvägning-
en. Vedung & Brandel (2001, s 316ff) beskriver hur skyddet för de strömmande vattnen i och 
med den nya Naturresurslagen fortfor att ses som en intresseavvägning, men att avvägningen 
utföll något mer till de orörda älvarnas fördel genast efter den nya lagens ikraftträdande. 
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viss tillbakagång i utbyggnadsivern, jämfört med Industridepartementets 
skrivningar i mars 1984.130  

Den nya planpolitik som efter mycket utredande kunde beslutas vid sam-
ma tid beskrivs av Strömgren som renons på utopier i allmänhet, och erbjöd 
därmed än mindre miljöpolitiska visioner eller verktyg.131 Det verkar ha varit 
själva tanken att så att säga neutralisera planpolitiken till en jämkningspro-
cedur, och specificera särskilda substantiella intressen som naturvårdsintres-
set i därför lämpade specialorganisationer. Liksom beträffande luftvården 
ovan är det när frågan hanteras som den del av Jordbruksdepartementets 
ansvarsområde, som natur- och miljövårdshänsynen utvecklas, om än inte 
mer än försiktigtvis. I planpolitiken, till skillnad från beträffande de ström-
mande vattnen, verkar det vara ett medvetet val av ansvarsfördelning. 

Naturvård och skogsvård 
En naturvårdsfråga som fick en del uppmärksamhet under perioden var de-
nom skogsbrukets kalhyggen. År 1972 tillsatte jordbruksministern, vars an-
svarsområde skogsnäringen var, en arbetsgrupp i frågan. Resultatet blev en 
bestämmelse i skogslagstiftningen 1974 om anmälningsplikt för planerade 
kalhyggen och hyggesplöjning. Dessutom fastslogs att vid skogsbruk ”hän-
syn ska tas till naturvårdens intressen”. Anvisningar preciserades om att 
avverkningar borde spridas ut på mindre hyggen, att anpassningar skulle ske 
till terrängen, och att man i anslutning till bostäder och friluftsområden bor-
de ”eliminera intrycket av kalytor”.132 Hyggen sågs i första hand som estetis-
ka problem och hyggesplöjningar som rent fysiska hinder för det som kalla-
des det rörliga friluftslivet. Det tycks också åtminstone delvis ha funnits en 
motsvarande samarbetsanda som på andra områden i miljöpolitiken: de stora 
skogsägarna, statliga så väl som privata, och Skogsstyrelsen ställde sig 1974 
bakom ett gemensamt policydokument som beskrev hur näringen skulle 
hantera miljöfrågorna.133 

Resonemangen känns igen från förarbetena till naturvårdslagen drygt tio 
år tidigare. Tittar vi närmare på den proposition där skogspolitikens miljö-
dimension lanseras så visar det sig också att den vid sidan av hyggesrappor-
ten huvudsakligen består i en översyn av Naturvårdslagen, byggd på ett be-
tänkande från den sedan 1970 arbetande Naturvårdskommittén. Intrycket av 
propositionens båda delfrågor är emellertid splittrat. Å ena sidan formuleras 
tankar om skogsvården som stämmer väl med den tio år gamla naturvårdspo-

                          
130 Vedung & Brandel (2001, s 309ff, 325). Älvskyddet blev också lite starkare efter riksdags-
behandlingen än regeringen föreslagit, (ibid s 316ff). 
131 Strömgren (2007, s 176-191). 
132 Enander (2003, s 19). 
133 Naturvårdsverket beskrivs som passivt beträffande naturvård i skogsbruket under sjuttiota-
lets första halva, men började ställa sig kritisk till delar av skogsbruket i början av åttiotalet, 
(Enander, 2003, s 19, 21, 24). 
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litiken. Där manas till exempel skogsnäringen att anstränga sig för att 
skogsmarken skulle se lite trevligare ut där många människor rör sig, och 
därför 

lämna kvar enstaka träd, trädgrupper eller trädridåer i omedelbar anslutning 
till bebyggelse, på allmänt frekventerade rastplatser, på mindre holmar och 
vid sjöar och vattendrag eller i anslutning till natursköna vyer nära vägar.134 

Å andra sidan fjärmar man sig i diskussionen om naturvårdspolitiken från en 
sådan estetisk utgångspunkt. Begreppet ”landskapsbild” som ovanstående 
citat väl illustrerar, rensas där istället konsekvent bort ur resonemang och 
lagtext.135 Naturvårdskommittén säger sig nu ha rört sig ifrån den problem-
syn som fanns vid lagens tillkomst, och grundar istället sina förslag på en 
ekologisk grundsyn, som sätter de ramar inom vilka samhällsutvecklingen 
måste hållas.136 Splittringen blir begriplig om vi tänker oss att vi helt enkelt 
här kan se spåret av två olika samtalsprocesser vars slutsatser förts samman i 
en proposition. 

På naturvårdsområdet fanns också ett antal styrverktyg vars tillämpning 
nu vidgades och skärptes utifrån en mer misstänksam syn på markanvändare 
och markägare.137 För skogsvårdsområdet infördes däremot inga styrmedel 
alls utöver den allmänt hållna lagformuleringen. Först i och med 1979 års 
skogsvårdslag infördes föreskrifter på området, vilket innebar visst straffan-
svar, samtidigt som fler råd och anvisningar tillkom. Därmed skulle hänsyn, 
förutom till friluftslivet, också tas till växter och djur, samt till skogsbrukets 
effekter på vattenbalansen. Då handlade alltså naturvård inte längre bara om 
att spara orörd, sällsynt eller vacker natur i särskilda områden. Man kan säga 
att naturvården under perioden tar steget från att vara en avvägningsfråga 
som hanterades enbart genom geografisk åtskillnad till att handla om avväg-
ning mellan naturvårdsintressen och exploateringsintressen i själva den ex-
ploaterande verksamheten. Det är den ordning som ända sedan sextiotalet 
rått i miljöpolitiken gentemot industrin (där man förvisso också jämkade 
mellan intressena genom geografisk fördelning av utrymme). Intrycket av 
ökade naturvårdskrav motverkas dock av att kraven på avverkning samtidigt 
ökade, och incitament tillkom för avverkning i för naturvårdsintresset käns-
liga områden som fjällnära skogar, och för plantering i hagmarker.138 Oavsett 
om naturvårdsintresset därmed prioriterades upp eller ner var det fortfarande 
självklart att naturvården inte var lika viktig som produktionen och virkes-
försörjningen.  
                          
134 Proposition 1974:166 (s 89). 
135 Proposition 1974:166 (s 2-14, 33f). 
136 Proposition 1974:166 (s 26). 
137 Se t.ex. beskrivningen av de problem som husbehovstäckt av naturresurser skapat, proposi-
tion 1974:166 (s 33ff), och att det nu inför fullt ansvar för envar beträffande i princip varje 
skada på naturen, (ibid s 26). 
138 Enander (2003, s 19ff). En särskild lag stiftades för att bevara bokskogarna, (ibid). 
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På skogspolitikens område, jämfört med flera av de andra områdena, 
tycks alltså naturvårdsintresset ha vägt lättare och trivialiserats mer (i Jensen 
artikel refereras ett möjligen illustrativt utbrott om ”dyra söndagspromena-
der”139) i relation till produktionsintresset. Reformerna av lagstiftningen för 
bevarandet av ädellövskogarna 1983 (lagen trädde i kraft 1984) kan möjligen 
ses som ett tecken på ökat intresse för miljövård i skogen mot slutet av peri-
oden, även om inga principiella policyförändringar tycks ha kommit till 
stånd.140 

Skillnader i och gränser för miljöpolitiskt (ny-)tänkande 
Vi har alltså sett att luftvårdspolitiken, vars bas lades 1969, skärps något 
under hand, men ägnas ett starkt ökat intresse på central politisk nivå i bör-
jan av åttiotalet i och med försurningsfrågan. Kemikaliepolitiken, som for-
mulerades 1972, tas upp till ny prövning i början av åttiotalet. Naturresurs-
frågan som i hög utsträckning hanteras inom ramen för den planpolitik som 
lades fast 1972, tas upp i en självständig naturresurspolitik vid samma tid. 
Skogen får miljöpolitiska mål, samtidigt som naturvårdlagen skärps något 
1974, och året efter (om inte förr) börjar kärnkraften betraktas som en miljö-
fråga. Mönstret är att många miljöfrågor aktualiserades 1972-1975, för att 
sedan åter bli föremål för omprövning på högsta nivå ett par år in på åttiota-
let 1982-85. Det är bara formuleringen av en ny skogsvårdslag 1979, med 
tydligare miljöpolitiska styrmedel som faller utanför ramen på så vis att en 
större omprövningsprocess hamnar utanför dessa perioder, om vi än kan 
notera att bevarandet av lövskogen aktualiserades 1984. Inte heller energipo-
litiken låter sig inordnas i denna periodisering. Efter skiftet i synsätt 1975, 
hanteras miljöfrågan bara mycket pliktskyldigt, och ingen förändring kan 
iakttas under åttiotalets första halva. Vi har också beträffande styrning sett 
att miljöskyddslagstiftningens samarbetsmodell fått vissa inslag av konfron-
tation eller åtminstone mindre kompromissvillighet gentemot näringsliv och 
industri, och att enstaka effektmål har börjat dyka upp.  

Ovan har vi alltså emellertid också sett en skillnad mellan å ena sidan 
luftvårdspolitiken och i viss mån kemikaliepolitiken under Jordbruksdepar-
tementets ansvar, där försiktigt men stadigt framskjutna positioner i hanter-
ingen av miljöproblem kan sättas i kontrast till, å andra sidan, energipoliti-
kens och trafikpolitikens oförmåga att komma längre än ett ganska plikt-
skyldigt erkännande att problemet finns. I planpolitiken och naturresurspoli-
tiken framstår det som att det bara är när politiken formuleras i processer 
styrda från Jordbruksdepartementet (ansvarigt departement för miljöfrågor-

                          
139 Jensen (2006). 
140 Naturvårdsverket engagerar sig i skogsvårdsfrågan i början av åttiotalet, (Linderström, 
2001, s 163ff). 
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na) som miljö blir en viktig dimension av planering och hantering av natur-
resurser.  

Vad gäller skogspolitiken tycks det dock inte räcka att politiken formule-
ras under Jordbruksdepartementets ansvar för att den politik som formuleras 
ska närma sig en ekologiskt anstruken eller miljöpolitiskt ”ambitiös” avväg-
ningspolitik. Jämfört med luftvårdspolitiken och kemikaliepolitiken utformas 
också skogsvårdspolitiken i en organisation där den ansvariga myndigheten 
är uppbyggd för att hantera en helt annan fråga. Detsamma gäller jordbruks-
politiken som bara skymtar förbi i litteraturen – riktlinjer för jordbrukspoliti-
ken formuleras 1977.141 Det tycks alltså snarare viktigt att natur och miljö 
betraktas som huvudfråga och huvudproblem, för att frågorna ska tas på 
allvar. Det har de gjort i luftvårdspolitiken och kemikaliepolitiken, kanske 
just för att det funnits myndigheter som haft som sin uppgift att hantera pro-
blemen (tydligare så i det förra än i det senare fallet). 

Men om det nu är så att det fanns aktörskonstellationer som agerade ”lok” 
i utvecklingen av miljöpolitiken i riktning mot en något mindre konsensus-
betingad och något mer alarmistisk tolkningsram så tycks det också ha fun-
nits gränser för hur ekologiskt orienterade idéer som ansågs rimliga i besluts-
fattandet.142 Det är värt att notera ödet för en utredning där en mer konse-
kvent ekologiskt färgad tolkningsram för miljöfrågor formulerades.  

Naturresurs- och miljökommittén, som tillsattes 1978, kan enligt Anshelm 
ses som ännu ett centerpartistiskt initiativ för att hantera den miljöpolitiska 
svekdebatten i ett läge där konkreta centerfärgade policyförslag var omöjli-
ga. Kommittén var parlamentariskt sammansatt med omfattande mandat att i 
ljuset av tillväxtsamhällets misslyckanden och rådande kunskapsmässiga 
osäkerhet formulera en ny och samlad naturresurs- och miljöpolitik. An-
shelm menar att direktiven öppnade för tänkande kring en nydaning av hela 
industrisamhället utifrån en ekologisk grundsyn.143  

                          
141 Där talar man enligt Thelander och Lundgren om behovet av att beakta “ekologisk balans” 
och “ekologiska synpunkter”. Det gällde dock mest på sikt och “jordbruksministern räknade 
inte med någon ’ekokris’ inom överskådlig tid” (Thelander & Lundgren, 1991, s 72). Jord-
bruket fick dock faktiskt miljömål 1985, i proposition 1984/85:166 om livsmedelspolitiken. 
Där föreskrevs i klassisk avvägningsanda att jordbruket i så hög utsträckning som möjligt 
skulle använda miljövänliga odlingsmetoder och bidra till god hushållning med mark, vatten 
och växtnäring. Jordbruket skulle också ”i rimlig utsträckning” bidra till bevarad genetisk 
variation och bevara värdefulla växter och djur i odlingslandskapet, se proposition 1987/88:85 
(s 54f). 
142 Jämför kärnkraftsfrågan, där den ekologiska positionen i samhällsdebatten i högre grad var 
en kunskapsteoretisk fråga och filosofisk fråga än en empirisk, en position som till skillnad 
från t ex kemikaliepolitikens och planpolitikens mycket konkreta systemtänkande, hade svårt 
att få fäste i politiken.  
143 Anshelm (2002, s 132ff). Kommittén igångsatte ett omfattande arbete som resulterade i en 
mängd underlagsrapporter av forskare från olika discipliner, miljöorganisationer m fl. Dessut-
om bedrevs seminarieverksamhet. Konflikter och kompromissarbete fördröjde slutbetänkan-
det två år (och resultatet blev ändå att alla ordinarie ledamöter reserverade sig på en eller flera 
punkter samt att sakkunniga lämnade särskilda yttranden). På grund av förseningarna avläm-
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Kommittén målar i huvudbetänkandet – med det beskedliga namnet Na-
turresursers nyttjande och hävd – enligt Anshelm upp en problembild där 
luftburna utsläpp, nedbrytningen av ozonskiktet och utsläpp av giftiga äm-
nen är på väg att leda samhället mot ett ”totalt ekologiskt sammanbrott”.144 
Trafik- och energisystemen antogs tära på naturresurserna på ett ohållbart 
sätt. Produktion och ekonomi måste underordnas vad naturen tål.145 Liksom 
tidigare utredningar från sextiotalet talade kommittén om ”toleransgränser”. 
Tanken att dessa med vetenskapens hjälp skulle kunna fastställas och läggas 
till grund för ett samhällsbygge som utnyttjade denna tolerans maximalt var 
emellertid nu frånvarande. Anshelm identifierar som kommitténs grundläg-
gande och i sammanhanget (statlig utredning) mest nydanande föreställning 
att kunskapen om risker med olika ingrepp miljö och dess aggregerade effek-
ter (d v s vad naturen tål) i högsta grad är och kommer förbli både osäker 
och normativt grundad. Vid sidan av konstaterade miljöproblem måste poli-
tiken hantera fördröjda och dolda miljöeffekter. Naturen kan inte, och kom-
mer inte att kunna, behärskas och dompteras av experter som beräknar ett 
expansivt industrisamhälles manöverutrymme.146 Kommittén menade att 
miljöarbetet måste läggas om från ”städning” till prevention, och att osäker-
heten manade till försiktighet och nogsamt lyssnande på naturens varnings-
signaler. Anshelm beskriver också hur kommittén både förespråkar en mer 
övergripande styrning och lagstiftning för att kunna ställa krav på hushåll-
ning och varsamhet, och större ansvar för kommunerna för miljöfrågorna 
samt inflytande från lokala aktörer. Dessutom krävdes hänsyn till flora och 
fauna i all markanvändning; förbättrade miljöpolitiska beslutsunderlag ge-
nom offentliga utfrågningar, naturresursstatistik, naturräkenskap och miljö-
konsekvensbeskrivningar; utnyttjande av ekonomiska styrmedel så att de 
som ansvarar för miljöskador får betala för skadan; bidrag för ekologiskt 
hållbar men kortsiktigt kostsam produktion; inrättandet av ett nytt departe-
ment eller beredning för miljö- och naturresursfrågor.147 Den tolkningsram 
som framträder är alltså ganska ekologiskt orienterad. De ekonomiska styr-
medlen är inte marknadsorienterade. 

Kommitténs uppmaningar till omdaning av naturresurs- och miljöpoliti-
ken tycks inte ha haft några omedelbara effekter på regeringens aktiviteter. 
Förslaget hamnar åtminstone till att börja med längst ner i regeringens byrå-
låda. Kanske bidrog de ganska kritiska remissinstanserna och oenigheterna i 
kommittén till att göra det lätt för regeringen att lämna förslagen utan åt-

                                                                                                                             
nades detta arv från centerpartiets regeringsmödor till den socialdemokratiska regeringen, och 
först 1983, (ibid s 134ff, 143). 
144 SOU, 1983:56, se (Anshelm, 2002, s 136, 140). 
145 Anshelm (2002, s 140f). 
146 Anshelm (2002, s 142ff). 
147 Anshelm (2002, s 137-142). 
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gärd.148 Det fanns inte heller någon organisation eller något sammanhang där 
utredningens förslag naturligen kunde behandlas. Däremot hölls, visar An-
shelm, utredningens tankar och förslag levande i andra fora.149 Anshelm 
identifierar också spår av dess tänkande fem år senare, i 1988 års miljöpro-
position. Då finns det också en organisation med ambitionen att vidga miljö-
frågan så som kommittén efterfrågat, en organisation på jakt efter ett sätt att 
formulera sin nya bredare uppgift. Men det återkommer vi till. Först ska jag 
något fördjupa mig i detta att det verkar som om miljöpolitiken diskuteras på 
olika sätt på olika arenor.  

8.4 Utveckling och entydighet i svensk miljöpolitik 
1973–85: summering 
Det börjar framträda en bild av att miljöpolitikens utveckling ser olika ut i 
politikområdets ”centrum” och i dess ”periferi”. Kanske kan man också ut-
trycka det så att utvecklingen går olika fort fram. Åtminstone tycks det vara 
så att tolkningsramarna i politikområdets centrum både är mer utvecklade 
och utvecklas mer än de miljöpolitiska tolkningsramarna i politikområdets 
periferi. I politikområdets centrum ligger man också närmare – om än inte 
nära – de ekologiska tolkningsramar som kan kallas miljörörelsens mest 
radikala. Samtidigt som miljöpolitikens centrum går från en ren avvägnings-
tanke mot ökade inslag från en ekologisk tolkningsram, så utökas den domän 
där en miljöpolitisk avvägningstanke antas behöva tillämpas.150 

Som realpolitisk iakttagelse är detta tämligen trivialt. Åtminstone torde 
det inte vara överraskande. Men vi ska ha detta i åtanke när vi så småningom 
tar oss an frågan om hur teorierna klarar konfrontationen med empirin, och 
det är dags att diskutera deras idéer om hur policyförändring ter sig och går 
till.  

Inför den diskussionen kan frågan om centrum och periferi kompliceras 
lite. För politikområdenas centrum och periferi har ovan verkat särskiljas av 
två faktorer. För det första kan vi se att miljöpolitiken ibland formulerats i 
samtal som huvudsakligen kretsat kring miljöfrågan, medan omsorgen om 

                          
148 Naturvårdsverket såg t.ex. ett glapp mellan ambition och åtgärder, och avrådde i sitt svar 
från en samlad naturvårdspolitik eftersom det skulle öka konflikterna mellan legitima intres-
sen, även om verket välkomnade kommitténs principiella och normativa diskussion. Ämbets-
verken efterfrågade generellt konkreta förslag, och flera menade att diskussionen låg på en 
nivå som inte dög som grund för en naturresurspolitik. Ett antal forskningsinstitutioner ställde 
sig däremot bakom problemanalys och utgångspunkter, (Anshelm, 2002, s 143, 150f). 
149 Man kan se ett släktskap mellan synsätt i kommittén och broderskaparna, så som de be-
skrivs på olika håll av Anshelm, som går utöver inlånandet av några policyförslag. Det gäller 
till exempel naturvårdens vikt, och kritiken av expertis och teknokrati. Dessa synsätt vinner i 
och med broderskaparnas medverkan, insteg i socialdemokraternas miljöprogram 1984, (An-
shelm, 1995, s 80-85). 
150 Och idrott och friluftsliv knoppas för all del av. 
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miljön i andra fall har framstått som en bisak, vid sidan av de problem som 
primärt ska lösas. I luftvårdsfrågan och kemikaliefrågan har argumentationen 
kretsat kring miljöproblemen. När energiförsörjningen och skogsvården dis-
kuterats har andra frågor än natur- och miljövård stått i centrum för diskus-
sionen. För det andra har politiken formulerats i organisationer som ibland 
har haft miljövård som sin huvudsyssla, och ibland som en ”bisyssla”, som 
ålagts organisationer uppbyggda för att huvudsakligen lösa andra uppgifter. 
Dessa båda faktorer hänger förstås ihop: vad de organisationer som bidrar i 
formuleringen av politiken har för huvudsaklig verksamhet och ansvarsom-
råde bidrar till vilka slags argument och förslag de för fram. Här verkar det 
rimligt att deltagande myndigheter och utredningar är nog så viktiga som 
departementsorganisationen. Även om regering och departement i princip är 
fria att formulera politiska förslag som de vill, är de i praktiken nästan alltid 
beroende av att bygga sina förslag med hjälp av underlag någonstans ifrån. 
Den nationella förvaltningsstrukturen och utredningsväsendet har traditio-
nellt bistått med dessa underlag, och gör så fortfarande i hög utsträckning. Så 
har vi också sett hur miljöaspekterna av jordbrukspolitiken, skogsvårdspoli-
tiken och luftvårdpolitiken formuleras olika fastän policyformuleringen 
kring alla frågorna organiseras från Jordbruksdepartementet. 

Det kan vara frestande att helt enkelt se politiska processer i miljöpoliti-
kens centrum respektive periferi som särskilda och olika, lämpliga att analy-
sera var för sig. Det vore ju också så mycket enklare att inte behöva över-
blicka till exempel luftvårdspolitiken och energiförsörjningspolitiken samti-
digt. Om utgångspunkten är en önskan att se hur den offentliga miljöpoliti-
ken utvecklas mot bakgrund av hur förståelsen av miljöfrågan utvecklas i det 
politiska livet mer i stort, så är de olika processerna emellertid rimligen inte 
oberoende av varandra. En sådan avgränsning riskerar då att ge en halv bild 
av policyutvecklingen. Ofta nog är de miljöpolitiska mål och medel som 
politiken i politikområdets centrum och periferi kretsar kring, i högsta grad 
sammanbundna med varandra. Vad innebär det för hur politiken formuleras i 
centrum respektive periferi? Ska vi se det så, som jag nyss formulerade det, 
att aktörer i politikområdets centrum går före och leder idéutvecklingen, och 
att de miljöpolitiska idéer som formuleras där i urvattnad form och så små-
ningom når periferin? 

Ett av de exempel som beskrivits ovan, försurningsfrågan, ställer frågan 
om relationen mellan centrum och periferi på sin spets. Vad händer med 
samma sakfråga i olika innehållsliga och organisatoriska kontexter? Det 
intressantaste här är inte att resonemang om miljön är ytliga eller frånvaran-
de i energipolitiken. Man hade förvisso kunnat tänka sig till exempel en 
förändrad problembeskrivning av miljöproblemen, även om man inte lycka-
des föra fram förslag i konsekvens med problembeskrivningen. Särskilt skul-
le analysen av oljans och kolets problem kunna föras framåt, då de politiska 
låsningarna främst gällde kärnkraften, och vattenkraften. Men så sker alltså 
inte. Utifrån det politiska konfliktfyllda läget, så som det beskrivs i tidigare 
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forskning, och med tanke på att energipolitikens skriftställare arbetade i en 
organisation som inte hade miljöfrågor som huvuduppgift, är det kanske 
också mest följdriktigt att policydokumenten följer gamla spår och formule-
rar sig om miljön som om det var en mycket marginell aspekt av energipoli-
tiken. Vattenkraftens och kärnkraftens begränsade användbarhet framstår 
inte som miljöpolitiskt utan som politiskt motiverat. Det är ur den synvin-
keln en konsekvent tankefigur som tecknas. 

Men lite vid sidan av storpolitiken, på en mindre påpassad arena, kan allt-
så en förändring ske på ett sakområde som i högsta grad är sammankopplat 
med energipolitiken: försurningen. Försurningsfrågan, som landade i Jord-
bruksdepartementet där det fanns en organisation med ansvar för miljöfrå-
gor, fogas in i en tanketradition och ett administrativt maskineri där avväg-
ningstanken är i högsta grad levande, men där det miljöintresse som ska 
hävdas är föremål för kontinuerlig utveckling. Runt Industridepartementet 
utkämpades politiska strider om energiförsörjningen där avvägning också 
var den naturliga utgångspunkten, men där hade miljöfrågan inte någon or-
ganisatorisk hemvist, och där fanns inga tjänstemän som behövde ställa sig 
frågan om hur oljan, kolet, kärnkraften eller ens vattenkraften hängde ihop 
med miljöfrågan och miljöpolitiken för att lösa sin uppgift.  

Man skulle förstås kunna ifrågasätta om dessa formuleringsprocesser 
överhuvud har med varandra att göra. Är inte miljöpolitiken och energi- och 
kärnkraftspolitiken två separata politikområden som utvecklas parallellt, 
med olika logik, och bör förklaras var för sig? Möjligen är det så. Å andra 
sidan är det politik som åtminstone delvis har samma objekt, det vill säga 
naturen och miljön, och samma övergripande problemställning, det vill säga 
hur de mindre önskvärda bieffekterna från den industri som behövs för att 
upprätthålla och öka den materiella och sociala välfärden skulle kunna mi-
nimeras. Vi har också sett hur ställningstaganden i försurningsfrågan blir 
begripliga när de betraktas som en del av både i en process som handlar om 
energifrågan, och en som handlar om naturvård. Skogspolitikens uppmärk-
sammande av naturvårdsaspekterna på sjuttiotalet får en annan innebörd när 
det uppmärksammas att dess formuleringar i stort sett är lånade från natur-
vårdspolitiken, som den formulerades tio år tidigare, samtidigt som själva 
naturvårdspolitiken har förändrat tolkningsram. 

Kärnkraftsfrågan får en miljöaspekt vid ungefär samma tid som andra mer 
eller mindre miljöpolitiska politikområden, kemikaliepolitiken och planpoli-
tiken, mejslas ut. Sättet att beskriva miljöproblematiken, de värden som står 
på spel, de relevanta aktörerna och styrsystemen är inte olika den etablerade 
miljöpolitikens avvägningsperspektiv, om än både i mindre uttalad och 
mindre vasst formulerad variant än den som tidigare präglat miljöpolitikens 
kärnområden. I den samhällsdebatt, som enligt idéstrukturperspektivet bidrar 
till att konservera eller driva policyutvecklingen, kopplas kärnkraften och 
hela energifrågan definitivt samman med miljöpolitiken. Beroende på från 
vilket håll man tittar blir miljöpolitiska hänsyn en ny princip att ta någon 
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liten hänsyn till i energipolitiken, eller energifrågor en del av miljöpolitikens 
domän, om än långt ut i periferin. 

Frågan om det är betydelsefullt att de första tecknen på tolkningsramen 
ekologisk modernisering dyker upp i en sådan situation ska vi bära med oss i 
den fortsatta analysen. Det är på det här stadiet bara fråga om enstaka antyd-
ningar, och det görs heller inga poänger av nydaningarna i propositionstex-
ten.
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9 Miljöpolitikens utveckling1985–91:             
Väckelse med förhinder? 

Ungefär samtidigt som det statsfinansiella läget förbättrades efter den långa 
internationella lågkonjunktur som de två oljekriserna fört med sig, började 
miljöfrågorna uppmärksammas alltmer. Samma tid som kallats det ”glada 
åttiotalet” – syftandes mest på de ekonomiska möjligheter som skapades 
under åttiotalets andra hälft av tillväxt och avregleringar – skulle också kun-
na kallas ”det bekymrade åttiotalet”. 

Det gavs skäl för oro. Perioden präglas inledningsvis av dåliga miljönyhe-
ter och miljökatastrofer, som kan förknippas med det ökade intresset för 
miljöfrågorna. Försurningsfrågan – ”skogsdöden” – hade fått stort utrymme i 
svenska medier redan 1984.1 I maj 1985 rapporterades ett ”ozonhål” över 
Antarktis.2 Knappt ett år senare, i april 1986, inträffade kärnkraftshaveriet i 
Tjernobyl. Sommaren 1988 uppmärksammades först en omfattande säldöd i 
Kattegatt och strax därpå en mycket kraftig giftig algblomning i Kattegatt 
och Skagerrak.3  

De politiska partiernas oro för miljöfrågorna brukar också kopplas till 
Miljöpartiets framgångar i kommunalvalet 1985.4 Inte minst gällde det soci-
aldemokraterna, som sedan valet 1982 åter satt i regeringsställning. När so-
cialdemokratin nu såg sig nödgad att formulera en ny plattform för sitt upp-
blossande engagemang fick den ekologiskt orienterade falangen med cent-
rum i Broderskapsrörelsen ett ökat inflytande.5 Svaga ekon av den radikala 
kritiken hörs nu till och med från partiledaren och statsministern Olof Palme. 
I januari 1986 talade innehavaren av den nyinrättade miljöministerposten (i 

                          
1 Pierre (1996, s 261). 
2 Forskarna hade länge känt till sambandet mellan freoner (används bl.a. i kylskåp, luftkondi-
tionering och vissa sprayburkar) och ett uttunnat ozonskikt. År 1985 publicerades forskning 
som sa att problemet var långt allvarligare än man trott. Då hade forskarna hållit på sina resul-
tat ett tag, för att de inte riktigt vågade tro på de mätvärden som instrumenten gav. Det ska ses 
i ljuset av att extrema värden registrerats redan vid sjuttiotalets början, men rutinmässigt 
sorterats bort som mätfel, (Vedung & Klefbom, 2002, s 45f).  
3 Anshelm (2000, s 341ff), Esaiasson (1990, s 442). 
4 Anshelm (1995, s 90f). 
5 Den ekologiskt orienterade broderskapsrörelsens Stefan Edman fick t.ex. delta i utarbetandet 
av partiets miljöprogram 1984, (Anshelm, 1995, s 84f, 109, 118, 71f) och (Anshelm, 2000, s 
333f). Det kan ses som ett viktigt steg framåt för de ekologiska idéerna spridning i partiet, och 
det kan det göra även om det var så att broderskaparna släpptes fram för att det inte uppfatta-
des som så viktigt precis vad som stod i programmet. 
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februari samma år statsministern) Ingvar Carlsson sig varm för en mer opti-
mistiskt färgad ”tredje vägens miljöpolitik”.6 Den gemensamma riktningen i 
arbetet tycks åtminstone inledningsvis överskugga eventuella skillnader i 
synen på politikens mer precisa utformning. På partikongressen 1987 sägs 
det råda ”väckelsestämning” när miljöfrågan avhandlas.7 Aldrig förr (eller 
senare under bokens undersökningsperiod) har heller det folkliga miljöenga-
gemanget varit så stort i Sverige som under åttiotalets andra halva.8 

Det svenska miljöengagemanget kan kopplas till miljöfrågans uppmärk-
sammande i omvärlden. Internationellt får publiceringen av en rapport från 
en FN-kommission, den så kallade Bruntlandkommissionens Our Common 
Future (1987, på svenska 1988), starkt genomslag. I rapporten predikas håll-
bar utveckling, ett begrepp som ibland kopplas ihop med den lite snävare 
idén om ekologisk modernisering. Gro Harlem Bruntland själv besökte en 
svensk socialdemokratisk partikongress redan 1984.9 Boken Blueprint for a 
green economy, en propå för miljöskatter författad för det brittiska miljöde-
partementet 1989, är en annan skrift med internationellt genomslag under 
perioden som brukar kopplas till en ekologisk moderniseringsdiskurs.10  

Riktigt hur explosionen i socialdemokratisk partiaktivitet på miljöområdet 
ska tolkas är inte självklart, inte heller vilka effekter den får på själva reger-
ingspolitiken. Händelseutvecklingen har beskrivits både så att den radikala 
miljöfalangen går in i väggen och så att alla dess krav (nästan) slutligen får 
genomslag i partitoppen.11 Miljörörelsens folk rekryteras åter till departe-
ment och myndigheter.12 Men miljöfrågan verkar också börja röna intresse i 
nya grupper, i och runt den statliga organisationen: Mot slutet av perioden 
finns i Nittiotalsgruppen, och inom den så kallade kanslihushögern i finans-
departementet, socialdemokrater som uttrycker en mer uttalad tanke om möj-
ligheterna att skapa förutsättningar för ”ren” tillväxt – den ekologiska mo-
derniseringstankens grundbult – vilket alltså skulle lösa upp den gamla mot-
sättningen mellan miljövård och tillväxtpolitik.13  

Ovanstående beskrivning reser frågan om utvecklingen är en parallell till 
den av Jamison beskrivna koopteringen av miljörörelsen på sjuttiotalet (se 

                          
6 Duit (2002, s 163). 
7 Duit (2002, s 164f), och Anshelm (1995, s 110). 
8 Marin Bennulf (1994, s 73), Jagers & Thorsell (2003, s 134). 
9 Duit (2002, s 162). 
10 Även om ekonomiska styrmedel i sig inte nödvändigtvis implicerar ekologisk modernise-
ring, (Dryzek, 1997, s 110f). 
11 Anshelm, 1995 (s 140ff). 
12 Nilsson (2005a). Peter Larsson, före detta ordförande i Miljöförbundet, knyts till energide-
partementet av Birgitta Dahl, (Anshelm, 1995, s 109). 
13 Nittiotalsgruppen tillsattes för att göra eftervalsanalysen 1988. Ingick gjorde Stig Malm, P-
O Edin och Rune Molin (LO) samt Anna-Greta Leijon, Kjell-Olof Feldt, Bo Toresson, Dan 
Andersson och Klas Eklund (s). De kunde betraktas som företrädare för “kanslihushöger”, 
"partiekonomer" och “industri-LO”, (Anshelm, 1995 s 113ff, 137f). Som Linderström (2001, 
s 188) noterar är miljö- och energiminister Dahl inte med trots att miljöfrågan sades vara 
viktig. 
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ovan kap 8), eller en radikalisering av miljöadministrationen – eller både 
och. Några år senare, vid nittiotalets början, tycks miljöfrågan hur som helst 
ha svalnat ordentligt. Medborgarnas intresse hade sjunkit dramatiskt, kanske 
för att åttiotalets ekonomiska glädjeyra ganska hastigt avbrutits av fastig-
hetskris 1990 och snart även bankkris, vars effekter spreds ut i samhället. 
Industrin och facket intresserade sig mest för hur de ekonomiska problemen 
och den i krisens fotspår stigande arbetslösheten skulle tacklas. När social-
demokraterna förlorade regeringsmakten hösten 1991 var miljön inte en 
viktig valfråga.14 

Vad hann hända med den offentliga politiken under dessa turbulenta år? 
Vilket genomslag fick idéer från samhällsdebatten och regeringspartiets oli-
ka falanger på de arenor där den statliga miljöpolitiken formulerades? Perio-
den får i all tidigare forskning en framträdande plats i beskrivningen av 
svensk miljöpolitisk utveckling, men slutsatserna pekar (vilket beskrevs 
ovan) i lite olika riktning. Etableras, som delar av litteraturen påstår, en ny 
dominerande tolkningsram i miljöpolitiken under denna tid, eller kvarstår 
den gamla ännu ett slag? Vad som är nytt i den offentliga fastslagna miljöpo-
litiken under perioden, och i vilken utsträckning det nya i så fall kan sägas 
handla om ekologisk modernisering, är alltså en huvudfråga.  

9.1 Policyförändringar mätt som resurs- och 
makt(om)fördelning 
I föregående kapitel beskrevs hur medel till miljö- och naturvård ökade re-
dan i budgeten årsskiftet 1982/83, fastän den sammanlagda budgeten fortsat-
te att minska på grund av det bantade, och till slut borttagna, stödet till indu-
stri och kommuner. Dessutom hade åttiotalets början präglats av att flera 
miljöfrågor togs upp till förnyad politisk omprövning: kemikaliepolitiken 
försurningsfrågan, och naturresurspolitiken.  

Miljöpolitiska resurser 
Miljöbudgeten fortsatte att visa tecken på ett förnyat politiskt intresse för 
politikområdet. Den sammantaget nedåtgående trenden, som präglat större 
delen av den föregående undersökningsperioden, vände i och med den bud-
get som lades fram vintern 1985-86. Ökningen av resurser till politikområdet 
i sin helhet följer sedan en uppåtgående trend under hela perioden. Mellan 
budgeten 1988/1989 sker en något större ökning än de ganska försiktiga 
ökningarna övriga år. Nya budgetposter tillkommer. Här syns både utvidg-
ningen av kemikaliepolitiken (se föregående kapitel), och nya medel till 

                          
14 Linderström (2001, s 206ff), Jagers & Thorsell (2003, s 134). 
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utredning av ozonfrågan.15 En avsättning görs 1990/91 för ”Landskapsvår-
dande åtgärder” på 100 miljoner, men samma år tillkommer också en ny 
mindre post för forskning om avfallshantering.16 Årsskiftet 1989/1990 sker 
emellertid flera förändringar inom ramen för budgeten. Samtidigt som av-
sättningarna till Naturvårdsverket ökar stort, minskar tilldelningen både till 
de enskilda naturvårdsposterna och till miljöövervakning och miljöforsk-
ning. Något händer här, men det är oklart vad. Möjligen uttrycker det en 
osäkerhet om miljöpolitikens sakliga innehåll, som speglas också i organisa-
tionsförändringar vid samma tid. 

 
 

Figur 9.1 Kategorier i miljöbudgeten17 
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Kategoriernas närmare sammansättning beskrivs i bilaga 1. 

Perioden inleds med organisationsförändringar av offensivt slag. Efter valet 
1985 tillsattes en miljöminister, Ingvar Carlsson. Han var också vice stats-
                          
15 Proposition 1985/86:100 (bilaga 11, s 1, 110): Inrättandet av den nya myndigheten Kemika-
lieinspektionen syns i budgeten, liksom en ny budgetpost för ”särskilda miljövårdsprojekt”. I 
och med KI upphör den toxikologiska informationsservicen. Proposition 1986/87:100 (bilaga 
16, s 92): nya poster för bidrag till internationella miljöorganisationer, och vård av hotade 
arter. Proposition 1988/89:100 (bilaga 16, s 107): åtgärder mot havsföroreningar, och utred-
ningar om CFC (dvs. det ozonskadande ämnet freon), se även Proposition 1985/86:100 (bila-
ga 11, s 1, 110) där freoner får nya medel under posten ”övervakning av miljöförändring”. 
Dessutom: Internationella institutet för miljövänlig teknik, som året efter heter Stockholms 
internationella miljöinstitut. 
16 Proposition 1990/91:100 (bilaga 16, s 23). 
17 Eftersom det till skillnad från undersökningens övriga prioder sker förändringar i budgete-
rade medel till myndigheterna (främst SNV) tas den kategorin med under den här perioden. 
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minister och ”framtidsminister” i statsrådsberedningen. Ministerskapet loss-
kopplades alltså från jordbruksdepartementet där miljöfrågorna administre-
rades.18 När denna organisatoriskt ganska märkliga ordning införts började 
debatten om behovet av ett miljödepartement ta ordentlig fart. Hösten 1986 
utlovades ett sådant av Ingvar Carlsson, som blivit statsminister, och 1 janu-
ari 1987 inrättades ett miljö- och energidepartement. Det anfördes av förut-
varande energiministern i Industridepartementet Birgitta Dahl, som sedan 
våren 1986 titulerats energi- och miljöminister.19 Nu skulle alltså de tidigare 
åtskilda politikområdena också organisatoriskt föras samman.  

Men samboskapet blev kortvarigt. Det ekonomiska läget våren 1990 led-
de till en regeringskris. När regeringskrisen, om än inte den ekonomiska 
krisen, retts upp med en ny regeringsbildning hade departementsorganisatio-
nen ändrats igen. Miljöfrågorna förlades till ett renodlat miljödepartement 
under Birgitta Dahl, medan energifrågorna återfördes till Industrideparte-
mentet, vars ledning anförtroddes en av Dahls skarpaste kritiker, Rune Molin 
(turerna beskrivs av Linderström).20 Den koppling mellan miljö- och energi-
frågor som i ljuset av sjuttiotalets kärnkraftsdebatt och åttiotalets försur-
ningsdebatt kan förefalla följdriktig, övergavs i departementsorganisationen. 
Det är svårt att tolka detta på något annat sätt än som en markering från 
statsministerns sida att miljöpolitiken inkräktat för mycket på energi- och 
industripolitiken, vilket också kan kopplas till den ovan noterade plötsliga 
substanslösheten i budgeten vid den här tiden. Att en större del av budgeten 
hamnade hos Naturvårdsverket snarare än i konkreta program var kanske 
naturligt om en sådan organisationsförändring och omorientering förbered-
des. 

Legal maktfördelning i naturvårds- och 
miljöskyddslagstiftningen 
Den naturresurslag vars tillkomstprocess beskrevs i föregående kapitel träd-
de i kraft under perioden.21 I övrigt skedde inte mycket i politikområdets 
centrala regleringar. Däremot finns flera regleringsförslag som inte blir av, 

                          
18 Det är inte alldeles tydligt hur miljöministerns ansvarsområde förhöll sig till jordbruksmi-
nistern, som fortfarande kunde räkna miljövårdsförvaltningen till sitt ansvarsområde. 
19 Wockelberg (2000, s 22-33). Dahl fick titeln miljöminister redan på våren efter det att 
Ingvar Carlson blivit statminister. 
20 Linderström (2001, s 206ff). 
21 I samband med 1988 års stora miljöproposition tillsattes en kommitté för översyn av Natur-
vårdslagen, vars förslag i SOU 1990:30 låg till grund för en reviderad lagstiftning som beslu-
tades in samband med nästa stora miljöproposition 1991. Den ändrade inte uppsättningen 
auktoriserade spelare, men lade ansvaret tyngre på dem som bröt mot NVL genom att straff-
satserna höjdes, (Loftson et al., 1993, s 54f). Samtidigt infördes MKB i naturresurslagen, 
vilket innebar ytterligare ansvar – hur tungt kan man diskutera – på de som brukade naturen, 
(Loftson et al., 1993, s 62f). 
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från utredningar som tycks i otakt med den mottagande regeringsmaktens 
behov.  

Som nybliven miljöminister hade Birgitta Dahl sommaren 1986 tillsatt en 
kommitté med uppgift att se över miljöskyddet, inte minst för att öka för-
valtningens effektivitet. En av huvudslutsatserna i betänkandet som avläm-
nades 1987 var att miljöskyddslagstiftningen inte höll måttet – utifrån indu-
strins behov av konsekvens och transparens i prövningssystemet. Problemet 
antogs kunna avhjälpas med en samlad miljölagstiftning. Förslaget att re-
formera lagstiftningsförslaget berördes emellertid inte i den efterföljande 
propositionen våren 1988.22  Däremot föreslogs en översyn av naturskyddsla-
gen.23  

Utredningen föreslog emellertid också flera andra reformer, som hade 
kunnat genomföras mer omgående: obligatoriska miljörevisorer för företag 
på koncessionslistan, talerätt i koncessionsärenden för miljö- och natur-
vårdsorganisationer, och beslutsmakt för kommunerna i vissa mindre till-
ståndsärenden. Duit menar att det som sammanlänkar de ratade förslagen är 
att de skulle innebära att ytterligare spelare auktoriserades på miljövårdens 
område. Förslaget att införa miljörevisorer ratades explicit för att det skulle 
rubba förtroendet mellan företag och prövningsmyndighet.24  

Först året efter 1988 års miljöproposition kom utredningsdirektiv med 
sikte på en översyn av miljölagstiftningen, i vad som kom att heta Miljö-
skyddskommittén. En av uppgifterna utredningen fick var att titta på möjlig-
heterna att införa generella föreskrifter istället för individuell prövning. 
Även om en sådan förändring inte nödvändigtvis skulle förändra uppsätt-
ningen aktörer på miljövårdsområdet, så skulle det rimligen innebära att 
utrymmet att kompromissa bort miljöintresset skulle minska. Och direktiven 
angav att miljöintresset med den nya lagen skulle få väga tyngre. Dessutom 
tycks ambitionen vara att fler grupper skulle nås av lagens långa arm, åtmin-
stone var syftet att lagstiftningen skulle bidra till att miljöhänsyn togs i alla 
sektorer.25 

Kommittéförslaget anlände vårvintern 1991, bara en månad innan reger-
ingens nästa stora miljöproposition. De efterfrågade generella föreskrifterna 
föreslogs införas, särskilt för mindre utsläppskällor, även om den individuel-
la prövningen också i fortsättningen skulle vara miljöskyddets grundmodell. 
Både vad gäller generella regler och enskild tillståndsgivning skulle i högre 
grad effekterna av många små utsläpp beaktas. Talerätt för miljöorganisatio-
ner och en Miljöombudsman diskuterades, men man föreslog varken eller. I 
propositionen tog man dock inte alls fasta på utredningsförslagen, utan ut-
redningen gavs nya direktiv att arbeta med en miljöbalk istället för den före-
                          
22 SOU 1987:32 För en bättre miljö, se (Duit, 2002, s 141ff). Det andra stora problem som 
uppmärksammades var tillsynens brister, vilket däremot hade diskuterats förut (ibid). 
23 Duit (2002, s 187). 
24 Duit (2002, s 145f). 
25 Duit (2002, s 187). 
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slagna samordningen med bland andra naturvårdslagen och hälsoskyddsla-
gen, samtidigt som man tonade ner behovet av generella föreskrifter. Kom-
mittén blev helt enkelt rejält avhyvlad, vilket beskrivits som ytterligare ett 
tecken på miljöministerns oförmåga att i ett trängt läge genomdriva miljöpo-
litiska reformer. Man återgick till arbetet, och nästa betänkande från kom-
mittén, avlämnat till den borgerliga regeringen 1993, diskuteras i nästa kapi-
tel. 26  

Miljöpolitikens formella domän 
Poster dyker upp och försvinner under perioden, men det är inte nya sorters 
politik. Den synligaste samfällda förändringen under perioden är den ovan-
nämnda mot större otydlighet i vad budgeten används till som uppstod vid 
samma tidpunkt som miljö- och energifrågorna skildes åt.  

Även när miljö- och energifrågorna behandlades i samma departement 
upprätthölls hela tiden skiljelinjen mellan de båda frågekomplexen i budge-
tens uppställning i olika politikområden. När energifrågan sedan byter depar-
tement så bryts istället strålskydd och kärnsäkerhet ur miljöpolitiken, och 
bildar tillsammans med ett par andra kärnsäkerhetsrelevanta poster ett eget 
politikområde under miljödepartementets ansvar.27 

I budgetförslaget vintern 1989/90, är intrycket att man velat rensa bland 
posterna för att skapa generella kategorier för bidrag och investeringar snara-
re än enskilda program. Ingen enskild ny profilfråga syns till.28  

Förändringsindikatorerna sammanfattade 
Sammanfattningsvis kan man säga att inte mycket händer, förutom departe-
mentsförändringen, och den därmed sammankopplade domänutvidgningen 
1987, och krympningen av domänen igen 1990-91. Vid genomgången av 
miljöpolitiken under tidigare perioder, har det visat sig att formuleringen av 
miljöpolitikens problem är en i högsta grad kontextbunden historia. Frågan 
är vad som händer när formuleringen av miljöpolitiken och energipolitiken 
nu först kopplas samman, och sedan losskopplas igen. Tittar vi på resursflö-
det i stort är svaret att resursflödet och förändringar i det inte är tydligt kopp-
lade till andra sorters förändringar. 

                          
26 Duit (2002, s 189ff), Linderström (2001, s 215). 
27 Se proposition 1990/91:100 (bilaga 16 s 23). 
28 Proposition 1989/90:100 (bilaga 16, s 272). 



 263 

 
Tabell 9.1 Förändringsindikatorerna sammanfattade 

 
År Domän Budget Organisation Reglering  
1985  Liten minskning   
1986  Trendbrott, ökning Miljöminister  
1987 Miljöfrågor och 

energifrågor till eget 
departement 

Liten ökning Miljdepartement  

1988  Liten ökning   
1989  Ökning   
1990 Kärnsäkerhet bryts ut 

till eget politikområ-
de. Energifrågor och 
miljöfrågor ej längre 
i samma departement 

Liten ökning. Otyd-
lighet om budgetme-
del 

  

1991  Liten ökning  Skärpta straff-
satser NVL. 
Ratade förslag 
om reformerad 
ML 
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 9.2 Förändringar av miljöpolitikens tolkningsramar:                     
I det nya miljö- och energidepartementets spår 
Den nya departementsorganisationen åstadkommer på ett år propositionen 
Om miljöpolitiken inför 90-talet (proposition 1987/88:85). Den framstår 
genom sin blotta omfattning som en intellektuell kraftsamling på miljöpoliti-
kens område. Att ett samlat grepp tas över miljöpolitiken, i kombination med 
att resonemangen får breda ut sig över mer än 300 sidor (och i en bilagedel 
på ca 500 sidor), är definitivt nytt. Propositionen kan beskrivas som start-
punkten på en kedja av utredningar och propositioner med reformer av lag-
stiftning och organisation, som sträcker sig över mer än tio år, och över två 
regeringsskiften.  

Miljöpolitisk kraftsamling 1988 
Den stora miljöpropositionen Om miljöpolitiken inför nittiotalet 1987/88:85 
kom våren 1988. Även om man inte kan anta att satsade resurser och enga-
gemang automatiskt korresponderar med antalet sidor, är det ändå tydligt att 
betydande ansträngningar ägnats uppgiften att formulera en politisk platt-
form svarande mot de krav som rests på att ta miljöfrågorna mer på allvar. 
Frågan är om det som till formen var en ganska omfattande omprövnings-
process i den nya organisationens regi, också resulterade i en förändrad syn 
på miljöpolitiken. Vilka tolkningsramar kommer till uttryck?  

I propositionens övergripande beskrivning av problemen i naturen fram-
står miljösituationen som allvarlig. Allvaret tycks större än tidigare. Kraftful-
la ord som “överlevnadskris”, “skogsdöd” och “förgiftning”, bilden av sko-
gen som “år efter år” utsatts för nedfall som den stått emot, men vars mot-
ståndskraft nu tryter, skapar i propositionens inledning närmast bilden en 
hotande katastrof. Nu har den ekologiska tolkningsramens alarmism fått 
utrymme i politiken. Naturen framställs dessutom återigen i termer av sy-
stem, balans och kretslopp, men också i viss mån artrikedom och mångfald. 
Miljöproblemen beskrivs i termer av rubbningar av naturens system och 
balanser.29 Naturvården träder fram som en viktig överlevnadsfråga, och 
naturen som en del av det moderna samhället. Att bevara arter och naturmil-
jöer, det som nu börjar kallas den biologiska mångfalden, omtalas som likty-
digt med att ”bevara grunden för allt levande”, snarare än som en uppgift att 
”spara” värdefulla områden och sällsynta arter för eftervärlden.30  

                          
29 Proposition 1987/88:85 (s 27-35). Anshelm ser emellertid beskrivningen av den nytta 
mänskligheten kan tänkas ha av artrikedomen som närmast provocerande antropocentrisk 
(människan i centrum) i relation till den ekologiska rörelsens benägenhet att ge naturen ett 
egenvärde, och menar att det är en markering mot det tillväxtkritiska lägret, (Anshelm, 1995 s 
123f). 
30 Se också (Anshelm, 1995, s 121ff). Att som Anshelm (ibid s 144) karaktärisera propositio-
nen som fylld av miljöpolitisk tillförsikt tycker jag mot denna bakgrund är problematiskt. 
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Kombinationen av systemtänkande och alarmism resulterar i beskrivning-
ar av naturens ekosystem som i sig har en viss motståndskraft, med gränser 
som kan tänjas men också brista; Inte bara skogens motståndskraft tryter, 
även jorden kan på sikt ”slå tillbaka”, överansträngd av ett modernt överför-
ädlande och kemikalieintensivt jordbruk på kollisionskurs med naturens 
lagar.31 Det är en avspegling av den ekologiska tanken om fördröjda och 
svåridentifierade effekter av mänskliga ingrepp i ekosystemen, vilket gör att 
miljöproblem finns innan de riktigt märks – och när de märks tydligt kan det 
vara försent. I sin mörkaste version utmålar ekologiperspektivet en av-
grundsrand som mänskligheten kan tippa över; en skymd sådan rand som vi 
kanske redan är på fel sida av. Riktigt så dyster tecknas inte situationen i 
propositionen, och inte heller framstår det som om gränsen för vad männi-
skan och naturen tål är alldeles oåtkomlig för människan. Anshelm menar 
tvärtom att en central föreställning i propositionen är att det går att räkna ut 
kritiska belastningsgränser för föroreningar av olika slag, och att vi på detta 
sätt måste anpassa olika verksamheter till vad “naturen tål”.32 Det betyder att 
kunskap, och därmed vetenskap, ges auktoritet. Att försiktighet och säker-
hetsmarginaler anbefalls är ändå ett erkännande av att det inte är alldeles 
enkelt att avgöra var dessa naturens gränser ligger. Förhoppningen om ”to-
talmodeller” från sjuttiotalets planpolitik tycks långt borta även om system-
tänkandet känns igen därifrån liksom från diskussionen kring kemikaliepoli-
tiken 1973 och (i mindre utsträckning) 1985. 

Allvarsbeskrivningen i propositionen understryks också av att de nu tyd-
ligt införlivas i en direkt problembeskrivning snarare än rekapituleras som 
någon annans i och för sig beaktansvärda ståndpunkt. Intrycket förstärks av 
det ovanligt känslosamma anslaget i propositionen. Tidigare har det visserli-
gen hänvisats till människors oro (som i energipolitiken 1975 eller i kemika-
liepropositionen 1985), men då har utgångspunkten varit att ”människors” 
oro måste tas på allvar även om beslutsfattarna inte själva i sak uppfattat den 
som befogad. Nu framstår det som om propositionens avsändare delar oron. 
Man kan notera att Naturresursutredningen, med sin betoning av risker och 
osäkerhet, samt krav på ekonomiska styrmedel, nu hör till de listade under-
lagen.  

Det finns också i något högre grad än till exempel i den föregående för-
surningspropositionen, antydningar till problematisering av det samhälle 
som skapar problemen. När bekymren inledningsvis ska målas upp är det 
med utgångspunkt i människan, mitt i det moderna samhället. Det är en 
människa som kanske finner att ”favoritsjön” inte längre ger någon fisk och 
att skogen är skadad, men som också får nattsömnen förstörd av trafikbuller 
och riskerar att bli sjuk av arbetsmiljön på jobbet.33 Mer tydliga blir sam-

                          
31 Se t.ex. proposition 1987/88:85 (s 27, 33). 
32 Anshelm (1995, s 121). 
33 Proposition 1987/88:85 (s 27). 
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hällsproblemen och ”miljöbovarna” emellertid när analysen inte direkt rör 
Sverige. Då talas det om ”omfattande rovdrift” på naturtillgångar: urskogs-
avverkning och utfiskning, med mera.34 Ett undantag från obenägenheten att 
alls peka ut aktörer och verksamheter som problem är jordbruket och det 
moderna skogsbruket, vars skadeverkningar också i Sverige formuleras nå-
got tydligare. Däremot finns inte motsvarande skarpa utpekande formule-
ringar om det moderna industrisamhället. Utsläpp ”förekommer” från olika 
sorters industrier, medan jordbruket och skogsbruket beskrivs på ett sätt som 
antyder att det moderna, rationella och högproduktiva har sina avigsidor: 

Dagens odlingslandskap domineras på många håll av stora åkrar som brukas 
med rationell odlingsteknik, ofta med omfattande användning av gödsel och 
kemiska bekämpningsåtgärder. Ett flertal växt- och djurarter hotas till följd 
av förändringarna i odlingslandskapet. Möjligheten att förstå hur det äldre ag-
rarsamhället fungerade har också minskat. 

Det moderna skogsbruket påverkar naturmiljön genom ofta likformiga 
högproduktiva bestånd av framförallt gran och tall. På samma sätt verkar 
produktionshöjande åtgärder, såsom utdikning av våtmarker och nyttjande av 
främmande träslag som contortatall m.m. Naturtyper som urskogar, ädellöv-
skogar och sumpskogar har minskat i snabb takt och har i vissa områden re-
dan försvunnit.35 

Men inte bara producenter och näringsidkare, utan också konsumenter ska 
nu räknas in i den skara som måste axla ansvaret för miljön – om än tyngden 
i ansvaret ingenstans formuleras i paritet med beskrivningen av problemens 
allvar. På ett mycket försiktigt sätt lyfts behovet av ökad miljömedvetenhet i 
”livsval och konsumtion” fram, som ett sätt att komma till rätta med miljö-
problemen.36 I ljuset av hur lite konsumtion uppmärksammats eller proble-
matiserats i den tidigare förda politiken är det ändå värt att uppmärksamma. 
Uppmärksammandet av avfall, inklusive sopor, innebär en problematisering 
av konsumtionssamhället vid sidan av den traditionella problematiseringen 
av produktionsprocesserna. Det har visserligen tidigare funnits stöd till av-
fallsbehandling, men då tycks uppgiften mer ha varit att ta hand om samhäl-
lets oundvikliga restprodukter. Nu är utgångspunkten att avfallet måste 
minska, och man nämner att Naturvårdsverket håller på att utreda ett pantsy-
stem för batterier.37  

Utifrån propositionens problemdiskussion formuleras också några all-
männa principer: Helhetssyn sägs vara nödvändigt. Det kopplas till ett sek-
torsansvar som innebär att varje samhällsektor snarare än en särskild offent-
lig miljövårdsorganisation, har ansvar för att förhindra nya miljöskador och 

                          
34 Proposition 1987/88:85 (s 32ff). 
35 Proposition 1987/88:85 (s 35). 
36 Proposition 1987/88:85 (s 27, 41f). 
37 Proposition 1987/88:85 (s 225ff). Avfallsproblemet hade också uppmärksammats i en 
skrivelse (1986/87:157) året innan. SNV:s pantförslag hade tidigare avvisats, se kapitel 8. 
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åtgärda gamla.38 Dessutom ska den som orsakar miljöproblem själv betala 
för det (Polluters Pay Principle).39  

Detta förskjuter ansvaret för miljön i den relation politiken konstruerar 
mellan den offentliga problemlösarorganisationen och samhällets övriga 
aktörer. Principen förorenaren betalar är ganska tydligt en bekräftelse på en 
fortgående rörelse i miljöpolitiken från avvägningstankens antagande att 
kostnaden för miljöförstörelse är något som samhället åtminstone kan hjälpa 
till att stå för, om industrin och näringslivet bidrar med andra nyttigheter, i 
form av tillväxt och arbetstillfällen. Här formuleras förorenarnas utsläpp 
alltså som en skuld till samhället, vilket åtminstone indirekt är ett utpekande 
av industrier som potentiella miljöbovar i samhället (även om termen i prin-
cip innefattar vem som helst som förorsakar miljöproblem). Att överhuvud 
prata om förorenare som problem istället för föroreningar och utsläpp måste 
ses som mer konfrontativt: För första gången framträder konturen, om än 
svagt, av någon som är skyldig till problemen. Det är mer av ett ekologiskt 
perspektiv på industrin än ett avvägningsperspektiv, eller ett ekologiskt mo-
derniseringsperspektiv.40 

Sektorsansvaret ter sig också mer uppfordrande (om än den precisa inne-
börden av detta ansvar inte så konkret) än den ekologiska moderniseringens 
tanke att det finns positiva synergieffekter att upptäcka i berörda sektorer:  

Hänsynen till miljön [...] måste genomsyra alla samhällsektorer. Olika verk-
samheter måste rymmas inom gränsen för vad människan och naturen tål.41 

Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter [...] att miljöhänsynen integreras i 
utvecklingsplaner för olika samhällssektorer. Varje samhällssektor har såle-
des ansvaret för att förhindra att nya miljöskador uppstår och för att lösa de 
problem som redan föreligger.42 

                          
38 Hur sektorsansvar ska konkretiseras diskuterades i regeringskansliet mer än tio år efter 
denna formulering.  
39 Linderström (2001, s 197f), Proposition 1987/88:85 (s 27, 31, 36f, 42). Polluter pays prin-
ciple formulerades av OECD på sjuttiotalet, som en princip för internationell handel. Begrep-
pet togs tidigt upp av EU, och skrevs sedermera in i Riokonventionen. Redan 1968 hade Erik 
Dahmén (professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan och chef för Industrins Utred-
ningsinstitut, med försänkningar i Wallenbergsfären, och i slutet av sjuttiotalet/ början av 
åttiotalet den i Nittiotalsgruppen och ”kanslihushögern” centrale Klas Eklunds handledare) 
publicerat skriften Sätt pris på miljön, där han argumenterade för miljöavgifter, (Linderström, 
2001, s 131), även (Lars J. Lundgren, 1998, s 28).  
40 Ur ekologisk synvinkel har det visserligen ifrågasatts om det ska gå att “köpa sig fri” från 
sin skuld, vilket blir möjligt om det moraliska ansvaret översätts till ett ekonomiskt. Det kan 
tyckas antyda ett marknadstänkande kring miljövänlighet. I den mån tanken är att det inte ska 
vara någon mening med att förorena eftersom det inte lönar sig kan principen dock snarare ses 
som en anpassning av ekologitanken till “moderna” styrmedel. Avgifter och skatter blir ett 
straff, avpassat till näringslivets villkor, inte ett sätt att skapa gröna mervärden, se proposition 
1987/88:85 s 42ff. Företrädare för det ekologiska perspektivet hade enligt Lundqvist drivit 
detta redan på sextiotalet, (Lundqvist, 1971). 
41 Proposition 1987/88:85 (s 28). 
42 Proposition 1987/88:85 (s 36). 
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Frågan diskuteras som en förlängning av principen att förorenaren betalar. 
När miljömål i olika sektorer översiktligt presenteras är det mer i termer av 
krav än möjligheter.43 Överlag diskuteras miljövård på ett generellt plan som 
en kostnad: politikens uppgift är inte att underlätta tillskapandet av gröna 
marknader, inte att väga miljövårdens kostnader mot tillväxtens nytta utan 
att väga miljövårdens kostnader mot vad miljöförstörelsen kostar i termer av 
sjukdomsfall och förstörda naturresurser.44 

Samtidigt ska de ekologiska inslagen i politiken inte överdrivas. Jag har 
redan beskrivit obenägenheten att tala om miljöproblemen som samhällspro-
blem. Strax efter det att de till bristningsgränsen ansträngda ekosystemen 
beskrivs målande, lyfts välfärd och behovet av fortsatt välfärdsutveckling 
fram som ett viktigt mål. Det sker utan att begreppet välfärd problematiseras, 
eller relationen mellan olika sorters välfärd diskuteras.45 

Men om nu tonläget ändå blivit ytterligare något mer ekologiskt färgat i 
övergripande problembeskrivningar och principer är det ändå en annan fråga 
vad som hände med förslagen på olika delområden och med styrmedelsarse-
nalen. Och med miljövårdens kärninstitutioner hände inte mycket, tycks det. 
I Duits beskrivning av den socialdemokratiska regeringens och miljödepar-
tementets första stora miljöproposition framstår viljan att förändra politiken 
som måttlig. Tillsynssystemet ska visserligen förbättras, men det ska ske 
genom att företagens egenkontroll ska stärkas, och prövningsmyndigheterna 
ska inrikta sig på ”systemtillsyn”, det vill säga att tillse att företagen bygger 
upp sin kontroll på ändamålsenligt och regelmässigt vis. Dessutom andas 
propositionen decentraliseringsiver, i linje med tidens mer övergripande 
förvaltningspolitiska trend, vilket innebar att ansvar fördes nedåt utan att 
resurser och verktyg därmed decentraliserades. De utredningsförslag som 
riskerade att på allvar förändra miljöskyddet genom att rucka på processens 
logik och aktörsuppsättning förkastades. Duit menar att alla de utrednings-
förslag som inte låg i linje med den grundläggande intressebalansen i miljö-
skyddet diskvalificerades, bland annat med hänvisningar till negativa remiss-
svar från Industriförbundet (med flera). Det gällde möjlighet för miljöorga-
nisationer att överklaga koncessionsärenden, så kallad talerätt för miljöorga-
nisationer, införandet av oberoende miljörevisorer på företag upptagna på 
koncessionslistorna, och att kommunerna skulle få delta i ärendeprövning.46 
Eftersom de resurser som tillfördes hamnade hos länsstyrelserna för att ut-
veckla systemtillsynen, samtidigt som deras konkreta uppgifter minskade, 
medan kommunerna som skulle överta dessa tillsynsuppgifter inte fick för-
stärkta resurser, menar Duit att systemets funktionalitet dessutom försämra-

                          
43 Proposition 1987/88:85 (s 35ff, även s 278): kartläggningar bör (”i princip”) göras för olika 
samhällssektorer avseende resursanvändning och miljöpåverkan. Sådana miljökonsekvensbe-
dömningar ska underlätta planering inför större förändringar i verksamhet eller policy. 
44 Proposition 1987/88:85 (s 42). 
45 Proposition 1987/88:85 (s 27). 
46 Duit (2002, s 143ff). 
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des.47 Oron för miljöns tillstånd syns inte heller på samma sätt i de sakpoli-
tiska avsnitten. Till exempel ska ambitionen beträffande luftförorenande 
utsläpp, trots de inledande resonemangen om risken med att vänta med att 
handla till det finns synliga effekter i naturen, inte höjas innan de tekniska 
och ekonomiska förutsättningarna för en sådan ambitionshöjning har ut-
retts.48 

Även Anshelm menar att de konkreta åtgärder som regeringen föreslår är 
högst konventionella och att politiken mest handlar om att rena industriella 
produktionsprocesser och transportsystem. Dock förespråkar en s-regering 
för första gången miljöavgifter, och en kommitté tillsattes därför senare un-
der våren som skulle undersöka möjligheten att utöka användningen av eko-
nomiska styrmedel.49  

Återigen kan man dock se hur miljöpolitiken utvecklas genom att flera 
konkreta miljömål – visserligen utan rättsverkan – läggs fast, men också 
genom skärpningar av tidigare etablerade utsläppskrav: I propositionen för-
ordas, förutom de förslag som beskrevs ovan, ytterligare skärpningar av av-
gaskrav på fordon, en avvecklingsplan för freoner, ett mål för kvävesprid-
ningens halvering i jordbruket till 2000, samt halvering av utsläpp av klor, 
tungmetaller, svavel och väte, åtgärdsprogram mot försurning, luftförore-
ningar och havsföroreningar, stärkt kemikaliekontroll, och igångsättande av 
ett s k Dalälvsprojekt.50 Målen innebär att miljöpolitiken formuleras med 
utgångspunkt i önskade miljörelevanta effekter, om än inte utfall och om än 
inte med tvingande styrmedel för att nå målen. Efter riksdagsbehandlingen 
läggs ett mål för en minskning av koldioxidutsläppen till de andra målen.  

Nilsson påpekar att det är första gången som klimatfrågan dyker upp i 
miljöpolitiken.51 Man talade om ”växthuseffekten”.52 I själva miljöproposi-
tionen nämns frågan inledningsvis som ett mycket allvarligt miljöhot, men 
när frågan sedan diskuteras under ”Luftföroreningar och försurning” får den 
mindre utrymme. Det framgår att koldioxidutsläppen är huvudproblemet, 
men ämnet får inte som många andra ämnen en egen rubrik. Koldioxidfrågan 
tas istället upp i energipropositionen (se nedan.) Utsläpp av kolväten, som 
bidrar till växthuseffekten och skadar ozonskiktet diskuteras särskilt, även 
                          
47 Duit (2002, s 143f). 
48 Proposition 1987/88:85 (s 27ff, 88). Beträffande hotade arter är tonarten dock allvarsam 
även i den mer noggranna beskrivningen av sakområdet, (ibid s 64). Här är det rimligen 
skogs- och jordbruket som är ”motpart” i diskussionen. 
49 Anshelm formulerar det så att socialdemokraterna ger upp motståndet mot miljöavgifter 
(Anshelm, 1995, s 122).  
50 Linderström (2001, s 197f).  
51 Nilsson (2005a, s 6), se även (Knaggård, 2009, s 140ff). 
52 Termen betecknar rent allmänt den process där ett beboeligt klimat skapas på jorden genom 
att solljus släpps in genom dess omgivande skikt av växthusgaser, medan den värme som 
solljuset skapar på jorden inte släpps ut lika lätt. Med ”växthuseffekten” avsågs då, liksom en 
majoritet nu i dagligt tal avser med ”klimatfrågan”, det problem som uppstår när ökade ut-
släpp av växthusgaser (koldioxid debatteras mest) effektivare stänger in värmen, och höjer 
temperaturen på jorden.  
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om man här är nöjd med de åtgärder som redan gjorts.53 Men trots att reger-
ingen inte föreslagit något mål för begränsning av koldioxidutsläpp antog 
alltså en bred riksdagsmajoritet ett sådant, på förslag av jordbruksutskottet i 
samband med behandlingen av miljöpropositionen och ett par borgerliga 
motioner i frågan.54 Även om det vid sidan av koldioxidmålet i hög utsträck-
ning handlar om att sammanfatta och skärpa mål som redan finns, tydliggörs 
en ökad tendens att utgå från miljörelevanta effekter, i enlighet med den 
ekologiska tolkningsramen. 

Skillnaderna gentemot tidigare regeringspolitik kan alltså, menar jag, i 
hög grad fortfarande analyseras inom det “gamla” ideologiska spänningsfäl-
tet. Den generella problembeskrivningen är ekologiskt orienterad åtminstone 
vad gäller beskrivningarna av miljöproblemen, och den ökade benägenheten 
att formulera mål för politiken, medan styrsystemen i övrigt inte förändras 
nämnvärt. Den viktigaste ingrediensen i den ekologiska moderniseringstan-
ken, nämligen en framstegsoptimism grundad på tanken att lösningen av 
miljöproblem inte bara är önskvärt ur samhällsekonomisk synvinkel, utan 
också utgör en källa till möjligheter och vinster ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv, lyser nästan helt med sin frånvaro.  

Ett annat undantag är måhända initierandet av den utredning om ekono-
miska styrmedel som nämns ovan. Åtminstone vill Anshelm inte bara koppla 
denna åtgärd till ett intresse för de av Broderskapsrörelsen förespråkade mil-
jöavgifterna, som skulle ”straffa” miljöförstörande verksamhet, utan också 
till en annan diskussion om ekonomiska styrmedel. Sedan cirka ett år tillba-
ka hade framför allt Klas Eklund, vid tidpunkten planeringschef på finansde-
partementet under Kjell-Olof Feldt, i flera debattartiklar drivit frågan om 
tillväxtens roll för miljöförstöringen på ett sätt som gick på tvärs mot Bro-
derskapsrörelsen tillväxtkritik. Snarare är det en tanke som rimmar med 
ekologisk modernisering, där den stora frågan är hur ”ren” tillväxt ska åstad-
kommas, som Eklund ger uttryck för. En av dessa artiklar var skriven till-
sammans med en av Miljödepartementets politiska tjänstemän, nämligen 
Peter Larsson, före detta ordförande i tillväxt- och kärnkraftskritiska Miljö-
förbundet.55 Ekonomiska styrmedel kan här ses som något annat än ett medel 
för att ställa förorenare till ansvar, och bromsa produktion och konsumtion 
                          
53 Proposition 1987/88:90, se (Knaggård, 2009, s 140f). 
54 Vedung och Brandel problematiserar antagandet att det handlade om miljöhänsyn, och 
menar att åtminstone moderaterna i riksdagen främst var ute efter att förhindra en ”förtida” 
avveckling av kärnkraften, (Vedung & Brandel, 2001, s 16). Men det fanns en tillgänglig 
legitim tolkningsram som tillät en sådan strategi, och väl institutionaliserat kan målet bidra till 
att tolkningsramen upprätthålls helt oavsett motiven bakom dess införande. Vad jordbruksut-
skottet formulerade och riksdagen godtog var närmare bestämt dels att regeringen skulle 
utreda energianvändningens effekter på koldioxidnivåerna i atmosfären, och utarbeta ett 
program för att minska utsläppsnivåerna till nivåer naturen tål, dels att ett nationellt delmål 
bör vara att utsläppen inte bör öka från dagens nivå, betänkande 1987/88 JoU23 (s 1). Det 
senare bör rimligen ses som ett temporärt mål i väntan på ett klarläggande av vad naturen tål. 
Se även (Knaggård, 2009, s 141f). 
55 Anshelm (1995, s 113f). 
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(ekologisk tolkning) eller identifiera de samhällsekonomiskt minst kostsam-
ma reningsåtgärderna (avvägningstanke): man kan se det som ett led i en 
strategi för att snarare skapa nya moderna rena produktionsprocesser, och 
gröna marknader. Behovet av ekonomiska styrmedel är med detta sätt att se 
mer temporärt, ett ”omställningsbidrag”. 

Om någon särskild tolkningsram bäddar in beslutet att införa fler ekono-
miska styrmedel är det emellertid inte lätt att se. Av utredningsdirektivet i 
maj framgår att ministern i alla fall har bråttom: redan om ett år vill hon att 
avgiftssystem för utsläpp av klor och svavelföreningar ska träda i kraft. I 
direktivet sägs att miljöavgifter bör, åtminstone ”teoretiskt sett”, utformas så 
att marginalkostnaderna för miljöstörningar internaliseras i produktionsledet 
– förorenaren ska betala för sig. Miljöskadefondsutredningens förslag att 
avgiften ska användas för sanerings och återställningsåtgärder nämns. Ut-
redningen ska dessutom titta på möjligheten att fastställa en högstanivå för 
samtliga utsläpp i en viss region. Men i direktiven uttrycks också tankar både 
om att avgifter ska användas för att ge företagen incitament att utveckla ny 
teknik utöver de baskrav som ställs genom tillståndsgivningen, och tanken 
att också konsumtionen ska kunna styras med hjälp av miljöavgifter. Tanken 
att skapa gröna marknader för ”god” konsumtion finns inte alls, inte heller 
nämns något om möjligheterna att skapa grön tillväxt.56 

Vid sidan av den aviserade utredningen finns dock i själva propositionen 
några passager som möjligen kan tolkas som uttryck för ekologisk moderni-
sering. Till exempel finns en passus i diskussionen om behovet av att öka 
miljömedvetenheten där, vid sidan av behovet av miljöutbildning, förutsätt-
ningar för miljövänlig konsumtion diskuteras. Där lyfts enskilda företags 
produktutveckling fram, och exempel där produktionsprocesserna är bättre 
än vad lagen föreskriver: 

Det vittnar enligt min mening dels om att svenska företag, när det gäller bl a 
teknikutveckling, har stor potential, dels om att marknaden, bl a genom 
många människors ökade miljömedvetande, värderar miljövänlig produktion 
och miljövänliga produkter allt högre.57 

Ministern noterar att stora offentliga uppköpare har kunnat använda sin 
ställning för att få papperstillverkare att sluta använda klor som blekmedel. 
Dessutom nämns ett försök från Tyskland med frivillig positiv miljömärk-
ning för ”vanliga” konsumenter. Det är mycket kortfattat, och betoningen av 
marknadsmässigheten och möjligheterna för företagen och ekonomin ham-
nar i bakgrunden.58 Även om dessa formuleringar tas i beaktande är det alltså 
                          
56 Kommittédirektiv 1988:44 (tilläggsdirektiv 1989:3). 
57 Proposition 1987/88:85 (s 41f).  
58 Proposition 1987/88:85 (s 276ff). Man kan dessutom notera att när Bruntlandrapporten 
refereras är det som en uppmaning till internationell solidaritet, inte som en idé om synergief-
fekter mellan ekonomi och ekologi (och sociala aspekter), se proposition 1987/88:85 (s 
242ff), jfr även energipropositionen, 1987/88:90 (s 15). 
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rimligt att säga att det framförallt är en ekologisk tolkningsram som får ytter-
ligare, men beträffande styrsystemen inte så stort (även om de nya målen 
inte nödvändigtvis är verkningslösa som styrinstrument), inflytande i den 
offentliga politiken. 

Innebar då det faktum att miljöproblem tycks tas mer på allvar att miljö-
politikens domäner vidgades? Uppenbart är att energipolitiken åter hade 
ändrat kurs, mer om det strax. I övrigt var förändringen marginell. Även om 
miljömål, en del nya vid åttiotalets mitt, för så väl trafiken, jordbruket, 
skogsbruket, fisket, regionalpolitiken och energipolitiken omnämns, så är det 
egentligen bara jordbrukspolitiken som i propositionen får en något mer 
framskjuten plats än tidigare i miljöpolitiska sammanhang (även om jord-
bruket fick miljömål 1985, medan jordbruksdepartementet fortfarande hade 
ansvar också för miljöfrågan). Nya sakfrågor dyker dock upp. Den biologis-
ka mångfalden som viktig i sig är ett nytt inslag, vid sidan av bevarandet av 
varje enskild sällsynt betesmark eller fågelart. Nu talar man om ”ekologisk 
stabilitet” i samband med bevarad artrikedom, och kopplar alltså till ett 
ekologiskt färgat systemtänkande.59 Program för skydd av ozonskiktet och 
havsmiljön presenteras. Det är naturen som tränger sig på med nya och större 
problem, men inom ramen för det som traditionellt har betraktats som det 
miljöansvariga departementets och dess myndigheters ansvarsområde. I öv-
rigt är naturresurser och naturvård, luftföroreningar, och miljöskyddssyste-
met de bekanta huvudrubrikerna för propositionens genomgång av politiken. 
Att det är den befintliga organisationens frågor som utvecklas avspeglas i att 
en hel rad naturvårdsverksrapporter hör till det grundmaterial man hänvisar 
till för de enskilda naturvårdsprogrammen. 

Miljö i energipolitiken 1988 
Men hur var det med energipolitiken? Sammanförandet av miljö- och ener-
gipolitiken framstår som följdriktigt både utifrån kärnkraftsfrågan, försur-
ningsfrågan och den nya frågan om ”växthuseffekten” som i och med dessa 
propositioner aktualiserades. Att departementet hade både energi- och miljö-
frågorna på sitt bord innebar dock inte att de behandlades tillsammans, i 
samma proposition. Men samma dag som miljöpropositionen presenterades 
kom också energipropositionen Om energipolitiken inför 90-talet 
(1987/88:90), vilket torde markera ett tänkt sammanhang de båda frågekom-
plexen emellan.  

Också i den energipolitiska propositionen bedrevs viss miljöpolitik. Av 
reaktionerna att döma – de beskrivs av Linderström – fördes de kraftfullaste 
policyförslagen på miljöområdet fram i energipropositionen.60 Måns Nilsson 

                          
59 Proposition 1987/88:85 (s 58, 62ff). 
60 Linderström visar att både företagen, framför allt den el-intensiva basindustrin, men också 
fackföreningarna som var rädda om jobben i dessa och andra industrier, framställde förslagen 



 273 

beskriver energipolitiken vid denna tid som präglad av miljöriskmedvetande, 
och en mål/ planeringsapproach.61 I propositionen angavs nu att kärnkrafts-
avvecklingen skulle inledas 1995, även om man återigen sade att det alldeles 
definitiva beslutet om tidpunkten skulle fattas senare. En så kallad kontroll-
station sattes till 1990, vilket är en precisering av tidigare mer svävande an-
givelser.62 Nohrstedt menar att beträffande kärnkraften utgjorde politiken 
bara en konfirmation av redan fattade beslut.63 Jag menar att Nilsson över-
driver graden av förändring i energipolitiken i stort, men att Nohrsteds be-
skrivning av kärnkraftspolitiken å andra sidan kan ge en överdriven före-
ställning om stabilitet som kan behöva nyanseras. 

Det är visserligen riktigt att skillnaden i synen på kärnkraften inte kan be-
skrivas som ett brott i relation till den tidigare politiken. Däremot kan man 
nog säga att såväl beslutet 1987 med ungefärligt angivande av årtal för start 
av avvecklingen, som preciseringen 1988 lämnade allt mindre utrymme för 
dem som ville se folkomröstningsresultatet som en uppmaning att avveckla 
kärnkraften så småningom, när alternativ utvecklats och säkerheten i befint-
liga reaktorer inte längre kunde garanteras. Möjligheterna att göra olika tolk-
ningar, som de tidigare formuleringarna i energipolitiken frikostigt erbjudit, 
krympte. Att en utredning om konsekvenser för industrins konkurrenskraft 
tillsattes efter det att beslutet om start för avveckling lagts fast av riksdagen 
kan ses som ett ytterligare tecken på en prioriteringsordning där tillväxt och 
industriintressen hamnat mer i bakgrunden. Industrin inkluderas inte själv-
klart i problemlösarnas skara.64 

                                                                                                                             
i propositionen som offensiva på ett verklighetsfrämmande sätt. Industriförbundet menade att 
regeringen gått för långt och att politiken var näringsfientlig. LO ville ha reella alternativ 
innan avvecklingen inleddes, och förespråkade att stoppet för vattenkraftens utbyggnad då 
måste hävas, (Linderström, 2001, s 198ff), se även (Nilsson, 2005a, s 213).  
61 Nilsson (2005a, s 212ff), Nilsson, (2005b, s 10), Nilsson, Eckerberg, Hagberg, Swartling, & 
Söderberg (2007, s 92f).  
62 Ovan har redan den s k tankeförbudslagen, från hösten 1986, berörts. Det tolkades då mer 
som en markering av allvaret i frågan än ett uttryck för nya idéer om kärnkraftens framtid. I 
maj 1987 kom en proposition om kärnkraftsavvecklingen från det nya miljödepartementet 
(proposition 1986/87:158 NU 1986/87:7). Där redovisades regeringens beslut att den första 
reaktorn skulle tas ur bruk 1993-95 och den andra 1994-96. Daniel Nohrstedt beskriver den 
utvärdering av säkerhetsläget, föranledd av Tjernobylolyckan, som föregick beslutet. Reger-
ingen stod enligt Nohrstedt fast vid den riskbedömning som fanns redan före olyckan, men 
bestämde sig för att påbörja avvecklingen lite tidigare, för att det fanns en oro bland befolk-
ningen, se (Nohrstedt, 2007, s 2), se även (Anshelm, 2000, s 369f). Propositionen är mycket 
kortfattad, bara tolv sidor plus den nämnda rapporten som bilaga. Formuleringarna är försikti-
ga (avsikten är att den första reaktorn ska kunna tas ur drift, och den andra bör kunna tas ur 
drift vid den angivna tidpunkten, ”med den nya energitillförseln” (s 1)) och antyder ingen ny 
problemuppfattning. Departementet är nytt, men utredningen formulerad i och lämnad till den 
gamla departementsordningen. Kortheten antyder att den inte heller är skriven med de nya 
departementsresurserna mer än marginellt ianspråktagna. 
63 Nohrstedt (2007, 137ff). 
64 Ordningen på besluten noteras av Vedung & Brandel (2001), och Nilsson et al. (2007 s 92). 
Inför 1987 års proposition om kärnkraften var ordningen den omvända. Där kan man dock 
notera att expertgruppen bestod av olika myndighetsföreträdare, från Strålskyddsinstitutet, 
Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Kärnkraftsinspektionen och Konjunkturinstitutet, se 
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Nilsson har rätt i att energipolitiken i stort fick en tydligare miljöpolitisk 
dimension: Det föreslogs att miljökraven för kol och oljeeldning skulle skär-
pas för att tillse att ingen ökning av koldioxidutsläppen skulle ske. Elan-
vändningen borde vid sekelskiftet hålla 1988 års nivå, vilket skulle säkerstäl-
las bland annat med resurser för elbesparande åtgärder.65  

Flera av dessa skärpningar tillkom på riksdagens initiativ, snarare än re-
geringens.66 Vid en läsning av propositionen framstår det ändå helt klart att 
man trots den organisatoriska samordningen av miljö- och energipolitiken, 
inte talar om miljöproblem på samma sätt på dessa politikområden. De alar-
mistiska och ganska känslomässiga tongångarna från miljöpropositionen 
lyser helt med sin frånvaro. Risker med kärnkraft erkänns, efter konstateran-
det att inget egentligen framkommit som ändrat riskbedömningen, i den torra 
och försiktiga formuleringen att  

[n]ya erfarenheter vid driften av kärnkraftsverk i Sverige och utomlands kan 
tvinga fram en snabbare eller omedelbar urdriftstagning.67 

Vad skulle sådana ”nya erfarenheter” vara, som till skillnad från Tjernobyl, 
ändrar riskkalkylen? Rimligen ännu allvarligare olyckor än den i Tjernobyl, 
men det utsägs inte. Man konstaterar också att skulle en ny riskbedömning 
göras som innebär att en snabb avveckling blir oundviklig – det hålls alltså 
inte för alldeles otroligt – är det praktiskt att redan ha påbörjat avvecklings-
processen.  

Överhuvud diskuteras inte miljöaspekten av energifrågorna särskilt 
mycket, än mindre miljörisker. Visserligen sägs inledningsvis att energiför-
sörjningen ska baseras på varaktiga, helst förnybara och inhemska energikäl-
lor.68 Men det är samma formuleringar som funnits även när energipolitiken 
mest gick ut på att ersätta olja med kol. I den ganska tjocka propositionen 
(250 sidor inklusive bilagor) finns bara tre sidor om ”vissa miljöfrågor”, 
inklusive rekapitulering av remissinstansernas synpunkter. Själva problemen 
träder egentligen inte fram, utan man talar allmänt om ”miljöproblem”. Mest 
konkret är en kvantifiering av de befintliga svavel- och kväveutsläppen.69  

Den omtalade tolkningsramen energi som risk kan alltså inte, som Nilsson 
menar, sägas ersätta energi som infrastruktur i energipolitiken vid den här 
tidpunkten, även om förändringen för den skull inte är oväsentlig. Vad man 

                                                                                                                             
Ds I 1986:11 Rapport från expertgruppen för kärnsäkerhet och miljö. I energipolitiken var 
branschföreträdare annars vanlig förekommande i sådana utredningar (se kap 8), vilket stärker 
tolkningen att prioriteringsordningen förändrats. 
65 Knaggård (2009, s 140ff). 
66 Knaggård (2009, s 142) menar dessutom att få av de riksdagsledamöter som röstade igenom 
målet hade något begrepp om arten och omfattningen av de åtgärder koldioxidmålet krävde, 
eftersom sådana inte aktualiserades. 
67 Proposition 1987/88:90 (s 7). 
68 Proposition 1987/88:90 (s 1). 
69 Proposition 1987/88:90 (s 78ff). 
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bör ha i minnet är dock att eftersom utgångspunkten är att miljöpolitiska 
hänsyn varit i det närmaste helt frånvarande i energipolitiken, är också gans-
ka moderata och försiktiga erkännanden av behovet av miljöhänsyn trots allt 
en tydlig förändring, utan att energipolitiken för den skull är ens i närheten 
av att vara miljöpolitiskt radikal – eller i närheten av att huvudsakligen dri-
vas av miljöpolitiska riskbedömningar. Det behövs alltså ganska lite av mil-
jöpolitiska resonemang, och miljöpolitiskt motiverade förslag, för att det 
ändå ska vara en väsentlig nyorientering av energipolitiken. Trots att miljö-
frågor diskuteras ganska lite är det också tydligt att ramarna för energipro-
duktionen stramas åt. Avvecklingen av kärnkraften ska genomföras utan 
onödiga dröjsmål (främst med hänvisning till folkomröstningen), en storska-
lig utbyggnad av vattenkraften är inget alternativ (utan att det explicit disku-
teras i miljötermer).70 Möjligheten att använda kol och olja, begränsas inte 
bara med ambitiösa mål utan med strängare krav och avgifter (här hänvisar 
man till miljöpropositionen för en närmare beskrivning av mål och krav). 
Tillgången på lämplig energi är knapp och ett omfattande sparande och hus-
hållande – i linje med den ekologiska tolkningsramen – är en av strategierna 
för att lösa situationen. Det är inte fundamentalt nytt i energipolitiken om vi 
jämför med åttiotalets tidigare energipropositioner som beskrevs ovan, men 
än tydligare. Den situation som beskrivs har därmed vissa mycket försiktiga 
drag av en ekologisk problemanalys, då det blir tydligare att det finns en av 
ändliga naturresurser och miljörisker satt gräns för politikens möjligheter 
(även om bevarandet av de kvarvarande strömmande vattnen kanske handla-
de mer om klassisk naturvård än om att förhindra systemkollapser). 

Det går för den skull inte att dra slutsatsen att det Nilsson m.fl. kallar inf-
rastrukturperspektivet, eller ett perspektiv där industrins intressen och vikten 
av tillväxt, har övergivits. Det sägs tidigt att 

elförsörjningen får inte vara en faktor som försvagar industrins internationella 
konkurrenskraft och hämmar landets industriella utveckling.71 

Avvecklingen av kärnkraften måste därför avvägas så att den inte sker så fort 
att elbrist uppstår, men samtidigt så fort att överproduktion inte medför pris-
fall, eftersom det senare skulle undergräva hushållningsincitamentet.72 

Syns några spår av ekologisk modernisering? Den för perspektivet viktiga 
tilltron till ny teknik (som vid sidan av sparandet skulle bidra till renare 
energi) hör till en av den ekologiska moderniseringens viktiga grundtankar. 
Konstaterandet att miljövårdande åtgärder på grund av teknikutvecklingen 
inte längre är lika dyra skulle därför kunna ses som ett steg ur avvägnings-
tankens rävsax av val mellan tillväxt och miljövård. Fortfarande handlar 
problemanalysen dock huvudsakligen om kostnader kopplade till miljövår-
                          
70 Proposition 1987/88:90 (s 66f). 
71 Proposition 1987/88:90 (s 6). 
72 Proposition 1987/88:90 (s 6f). 
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den snarare än vinster, och om regler och avgifter, inte grönt marknadstän-
kande. 

Fortfarande skiljer sig alltså beskrivningen av miljöproblemet åt mellan 
den renodlade miljöpolitiken och energipolitiken, även om båda områdena 
präglas av vägningar mellan tillväxtfrämjande och en miljövårdande politik. 
Som energipolitiken sett ut var det en förändring att överhuvud alls mer på 
allvar diskutera kring miljöhänsyn och risk. Kanske kan den allt mindre tve-
tydiga snarare än radikalt nya eller särskilt allvarstyngda politiken kopplas 
till energipolitikens nya organisatoriska sammanhang, men energi- och mil-
jöpolitiken kom alltså inte att sammanjämkas under en gemensam beskriv-
ning av problem och uppgifter. 

9.3 Förändringar av miljöpolitikens tolkningsramar:                     
I spåren av departementsdelningen… och vid sidan av 
Som vi såg ovan bröts den 1987 etablerade organisatoriska samordningen 
mellan miljö- och energifrågorna upp efter tre år, knappt två år efter att de 
just beskrivna propositionerna lagts fram.  

Miljöpolitisk uppföljning 1991 
När nästa stora miljöproposition kom våren 1991, var det alltså från ett mil-
jödepartement som fått släppa energifrågorna. Duit beskriver propositionen 
som mindre radikal än den som presenterades 1988.73 Linderström preciserar 
denna iakttagelse med att vikten av sysselsättning och välstånd lyfts fram 
redan i inledningen snarare än miljösituationen, samtidigt som det skrivs om 
förbättringar och att flertalet stora miljöproblem redan är lösta. All mänsklig 
verksamhet, påtalar man, innebär påverkan på miljön, vilket väl får tolkas 
som en känga åt en alltför naturprotektionistisk hållning. Industrin sattes i 
centrum som basen för landets materiella välstånd.74 Anshelm betecknar 
propositionen som det ”förnämsta” uttrycket för tanken att hög sysselsätt-
ning, stor ekonomisk tillväxt och hastig teknikutveckling inte längre stod i 
vägen för, utan befrämjade, genomgripande miljöhänsyn.75 Hur ska vi förstå 
dessa karaktäriseringar? Är det den gamla vanliga avvägningstanken, som 
innebär att industrin måste generera välstånd som vi kan använda för att 
betala för miljövården, eller innebär det att miljövård nu framställs som före-
tagsekonomsikt lönsamt i sig? 

                          
73 Proposition, 1990/91:90, se (Duit, 2002 s 190f). 
74 Linderström (2001, s 206f), se också (Algotsson, 1996, s 242) om optimism i fråga om 
luftföroreningar. 
75 Anshelm (1995, s160). 
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Återigen framstår karaktäriseringen av politiken som beroende av var 
man tittar någonstans. Den mest påtagliga skillnaden från föregående propo-
sition syns i anslaget, där den övergripande bilden av problemet tecknas. Där 
har allvarsorden från propositionen tre år tidigare förbytts till optimism. Till 
skillnad från 1988 års proposition nämns varken människans utsatthet eller 
naturens bräcklighet. Tvärt om framhålls hur framgångsrikt de miljöproblem 
man tidigare tagit sig an har lösts, och hur goda förutsättningarna i Sverige 
är för att åstadkomma både god miljö, välstånd och full sysselsättning i 
framtiden. Detta görs utan att någon annan bild av naturen eller miljön för 
den skull framträder. I föregående proposition fanns också inledningsvis en 
liten udd riktad mot det ”moderna” samhället i kontrast till det oförstörda 
och naturnära. Nu tycks man vilja understryka att miljöpåverkan är ”nor-
malt”: det har förekommit ”i alla tider” och ingenstans är naturen längre 
opåverkad av människan.76  

Själva miljöproblemen är alltså inledningsvis ganska osynliga. Det mest 
konkreta är att Sverige har ett utsatt läge, bland annat genom att landets 
jordarter är extra känsliga för försurning och övergödningen av havet. Fort-
farande talas om ”ekologisk balans” och behovet att ”utgå från vad naturen 
tål” eller vad ”hälsan och miljön tål”, men mindre ofta än i föregående pro-
position.77 I de sakpolitiska avsnitten blir beskrivningen mer konkret, men en 
konkret och oroande hotbild som inkluderar slutsatser om miljökonsekvenser 
i vardagliga snarare än naturvetenskapliga termer finns egentligen bara när 
klimatfrågan beskrivs genom att energiöverenskommelsen med folkpartiet 
och centerpartiet citeras direkt. De problem som då tecknas är mycket allvar-
liga, men inte här.78  

Men samhällsproblemet – eller korrektare uttryckt samhällsuppgiften ef-
tersom kraven på samhällsomdaning inte uttrycks i termer av problem – 
framträder något tydligare än tidigare, om den än tecknas utifrån samma 
linjer som i föregående proposition. Man påpekar att utsläppsproblemen 
nuförtiden typiskt sett inte härrör från stora punktkällor i landet, utan utgörs 
av diffusa utsläpp från många mindre källor, som skapar globala 
problem.79Återigen, men än mer uttalat, betonas behovet av brett ansvar.80  
                          
76 Proposition, 1990/91:90 (s 12f). Också i denna proposition talas så småningom om det 
moderna jordbrukets problem med storskalighet och kemikalieanvändning som resulterat i att 
artrikedomen minskat. Men problemet är inte större än att ”[d]enna utvecklingen bryts genom 
den nya livsmedelspolitiken”, (ibid., s 36). 
77 Proposition, 1990/91:90 (s 12f). 
78 I överenskommelsen åberopas FN:s klimatpanels bedömning, att ”risken [är] stor för ut-
bredd torka i vissa områden och översvämning i andra. Hundratals miljoner människor kan 
behöva flytta, ekosystem förstöras och allvarliga sjukdomar spridas över vida områden”, se 
proposition 1990/91:90 (s 20). Överenskommelsen innefattade faktiskt en klimatstrategi som 
betonade det internationella arbetet. Bl.a. skulle Sverige arbeta för ett gemensamt EG/EFTA-
mål, att senare bredda till hela Europa och OECD, att koldioxidutsläppen till år 2000 skulle 
stabiliseras på år 1990 års nivå, för att därefter minskas, se proposition 1992/93:179 s 19. 
79 Proposition, 1990/91:90 s 16. Det är en insikt som vi tidigare sett uttryckt i kemikaliepoliti-
ken.  
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Att ansvar nu inte bara handlar om de som producerar, utan läggs också 
på dem som konsumerar, är mer uttalat. Slöseri framstår för första gången 
som ett problem i miljöpolitiken. Åtminstone är 

[s]parandet [...] en uppgift för alla i samhället. Återhållsamhet i offentlig och 
privat konsumtion är nödvändig.81 

Det är summan av alla de små utsläppen och slöseriet i vår vardag som kan 
skapa stora risker för den framtida miljön. Detta ställer ökade krav på var och 
en personligen.82 

Det är alltså tydligare än tidigare att ”vanliga människor” både beter sig på 
ett sätt som kan leda till problem, att de har ett ansvar för de problem de 
förorsakar och att de måste mobiliseras för att lösa problemen. Att ta ansvar 
innebär en omläggning av livsstil och konsumtion, och exemplifieras kon-
kret med sopsortering, att hålla hastighetsgränserna, åka kollektivt, att inte 
slösa energi eller skräpa ner.83 Dessutom inkluderas nu privatpersoner i 
samma mån som företag och myndigheter när man talar om principen för-
orenaren betalar. Principen ska, sägs det, gälla dessa aktörers ”samtliga 
aktiviteter” – i princip.84 Ett samhälle där miljöproblemen löses genom att vi 
alla håller igen, och där miljöbovar ställs till svars för de gemensamma kost-
nader de förorsakar, är en förskjutning av politikens mål (det vill säga de 
”visionära målen”, vilka inte nödvändigtvis är helt i samklang med de opera-
tiva målen i styrsystemen) i ekologisk riktning, medan den inledande pro-
blemanalysen av miljöproblemen i mindre grad än tidigare färgas av den 
ekologiska tolkningsramen. 

I beskrivningen av industrins ansvar och problem, när de diskuteras expli-
cit, är exemplen tydligare. Det sägs till exempel att skogsindustrin är den 
dominerande källan till utsläpp av klorerade organiska ämnen.85 Utsläppen 
från industriprocesser ska minskas till ”ofarliga nivåer” vid sekelskiftet, och 
tillsynen ska effektiviseras. Samtidigt sägs att företagens konkurrenskraft 
måste bevaras, och att det därför är viktigt att arbeta för internationella lös-
ningar snarare än nationella.86  

Det är fortfarande fråga om att skapa tillväxt för att få medel till miljöför-
bättringar, inte som i den ekologiska moderniseringstanken tillväxt genom 
miljöförbättringar. Man arbetar med att balansera mellan ekonomisk tillväxt 
och miljö, ett uttryckssätt som implicerar att båda delar är önskvärda, men 
att det kostar av det ena att främja det andra. För att bättre kunna räkna sig 

                                                                                                                             
80 Proposition 1990/91:90 (s 12). 
81 Proposition 1990/91:90 (s 14). 
82 Proposition 1990/91:90 (s 17). 
83 Proposition 1990/91:90 (s 17). 
84 Proposition 1990/91:90 (s 13). 
85 Proposition 1990/91:90 (s 43). 
86 Proposition 1990/91:90 (s 15). 
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fram till vad som är en rimlig kostnadsnivå vill man utveckla metoder för att 
värdera natur och miljö i nationalräkenskaperna.87 

Finns då inga visioner som kan hänföras till ekologisk modernisering? 
Möjligen några antydningar. Det utrymme som skapas av sparandet, framför 
allt det offentliga får man förmoda, ska användas för  

förnyelse av infrastruktur i form av vägar och järnvägar m. m. Utgångspunk-
ten för dessa investeringar är att de ska bidra till en bättre miljö och till att 
förbättra näringslivets konkurrenskraft.88  

Det ligger alltså inte bara miljöskäl bakom sparivern. Det är förstås dessut-
om värt att notera att återhållsamhet påbjuds i ett läge när den svenska eko-
nomins överhettning diskuterades livligt, och återhållsamhet kunde vara 
önskvärd också ur andra synvinklar än miljömässiga. Kopplingen mellan 
investering i järnvägsnät för att både minska utsläpp och öka företagens kon-
kurrenskraft skulle emellertid, om den varit lite tydligare, uttryckt kunna ses 
som en ekologisk moderniseringstanke.89 En del termer som används i pro-
positionen tycks också hämtade från en ekologisk moderniseringsdiskurs: 
Sektorer och verksamheter ska ”ställas om” och ska vara självklart att ”göra 
rent och resurssnålt från början”.90 Några mer tydliga bilder av det samhälle 
där ett nytt slags grön tillväxt genereras lika effektivt som den gamla dåliga, 
av ”omställda” industriella och ekonomiska system, saknas emellertid. Sna-
rare framstår det som om en och annan term från en ekologisk modernise-
ringsdiskurs har letat sig in i politiken, och kanske den förhoppningsfulla 
andan, även om varken andan eller termerna underbyggs med den ekologiska 
moderniseringens tolkningar och argument. Den problembild och bild av de 
miljöpolitiska aktörerna som framträder är alltså å ena sidan ett bredare och 
mer strängt fördelat ansvar att hålla igen och hålla kontroll på utsläppen, å 
andra sidan mindre allvarliga utsläppsproblem för dessa producenter och 
konsumenter att ta ansvar för.  

Vad händer då med de förespråkade styrsystem och styrmedel som kopp-
las till problemanalysen? Finns det någon tydligare vision att utläsa där? Ett 
av underlagen till propositionen kom från miljöskyddskommittén som sedan 
1989 hade arbetat på betänkandet Miljölagstiftningen i framtiden (SOU 
1991:4). Utredningens direktiv, formulerade strax efter det att föregående 

                          
87 Proposition 1990/91:90 (s 14, 73ff) (Inga hänvisningar görs här till Blueprint for a Green 
Economy från 1989, men man får förmoda att skriften inte var obekant när Miljöräkenskaps-
utredningen tillsattes 1990.) Jfr Lundqvist (2000, s 29) som läser det faktum att tillväxt och 
miljö nämns samtidigt som ett tecken på att det handlar om ekologisk modernisering, och gör 
en poäng av att Göran Persson är en del av den regering som lägger fram propositionen. 
88 Proposition 1990/91:90 (s 14). 
89 Även vägbyggen kunde motiveras med miljöhänsyn, men då handlade det om att, utifrån 
tanken om naturen som plats, sprida ut utsläppen för att undvika hälsovådliga koncentrationer 
nära bebyggelse. 
90 Proposition 1990/91:90 (s 12). 
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stora miljöproposition avlämnats, har beskrivits som nydanande i det att 
utredningen skulle överväga en lagstiftning som låter miljön väga tyngre på 
ekonomins bekostnad. Att det skulle kunna realiseras genom generella före-
skrifter istället för individuell tillståndsprövning lyftes fram som en möjlig-
het. Även om styrsystemet inte omformats i och med miljöpropositionen 
1988 så hade alltså avvägningstankens själva institutionella grundbult tagits 
upp till diskussion i utredningsdirektiven som formulerades strax efteråt.91  

Två år senare kommer förslaget. Utredningen hade enligt Andreas Duit 
behandlat frågan som ett administrativt- juridiskt problem snarare än en mil-
jöfråga, och avvägningsprincipen bestod även om miljöintresset återigen 
möjligen togs på lite större allvar.92 Några konkreta förslag på nyordningar 
fanns dock. Där föreslogs användning av miljökvalitetsnormer, vilka dock 
inte alltid skulle kunna göras rättsligt bindande, liksom ökade inslag av ge-
nerella föreskrifter som komplement till fortsatt individuell tillståndspröv-
ning. Man föreslog också att problemet med sådana diffusa utsläpp som pro-
positionen 1989 talat om skulle kunna ligga till grund för tillståndsprövning. 
I den befintliga lagstiftningen måste utsläpp från den enskilda källan i sig 
vara skadligt för att kunna regleras.93 Båda dessa förslag kan ses som försök 
att något anpassa regelsystemet till en ekologiskt färgad förståelse av pro-
blemets art. 

Propositionen kom redan en månad efter utredningsbetänkandet. Enligt 
Duit finns i propositionen inga förslag alls baserade på utredningens slutsat-
ser, även om man säger sig instämma i flera av utredningens resonemang. 
Istället gavs Miljövårdsutredningen nya direktiv att utarbeta ett förslag till 
miljöbalk. Där skulle lagstiftning för skydd av miljön, människors hälsa och 
resurshushållningen samlas. Dessutom borde lagreformen kunna verka posi-
tivt på samhällsekonomin och minska byråkratin genom rationaliseringar.94  

Den nya Miljövårdsutredningens funktion i policyprocessen kan tolkas på 
olika sätt. Å ena sidan befann sig miljöminister Birgitta Dahl vid denna tid i 
en politiskt svår situation i relation till regeringskollegor och facket.95 Utred-
ningen kan då ses som ett sätt att ”gräva ner” frågan snarare än att bli offent-
ligen överkörd i ett misslyckat försök att driva igenom en reformering av 
lagstiftningen. Å andra sidan riggades den nya utredningen för att göra en 
                          
91 Duit (2002, s 187ff). 
92 Duit (2002, s 187ff). Samordning och klarhet i lagstiftningen förespråkas nu utifrån deras 
behov ”som oroar sig för miljöstörningar och engagerar sig i miljöfrågan”. Näringslivet 
nämns också, men inte som ett offer för kringelkrångel utan som några som ”skall rätta sig 
efter lagstiftningen” och därför behöver kunskap. Även om den individuella prövningen före-
slogs fortsätta vara grundprincip för verksamhet med större miljöpåverkan sades även sådana 
tillstånd böra utdelas under beaktande av de generella miljöproblemen, och inte bara det 
enskilda utsläppet. Talerätt för miljöorganisationer och inrättandet av en miljöombudsman 
diskuteras men förordas inte av utredningen (ibid.). 
93 Utredningen refereras i proposition 1990/91:90 (s 134ff), se även (Duit, 2002, s 187ff). 
94 Duit (2002, s 143ff, 187), se även (Linderström, 2001, s 197f), och proposition 1990/91:90 
(s 138f). 
95 Linderström (2001, s 215). 
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ordentlig genomlysning av lagstiftningen i syfte att lägga konkreta förslag på 
bordet.96 När propositionen rekapitulerar vissa av utredningens slutsatser är 
intrycket också att utredningsförslagen verkligen uppfattas som för lama 
snarare än tvärt om, som när kommittén i fråga om sin uppgift att utreda hur 
man lagstiftningsvägen kan komma till rätta med trafikens miljöproblem 
bara beskrivs konstatera att  

Föreskrifter om fordon och lokala trafikföreskrifter meddelas i första hand av 
hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhetsintressen. Det finns därför ingen 
anledning att föra över bestämmelserna om sådana föreskrifter från trafiklag-
stiftningen till miljölagstiftningen.97 

I propositionen återupprepas att trafikens miljöbelastning tvärt om – får man 
förmoda just för att lokala trafikföreskrifter inte tar hänsyn till miljön, men 
det får man läsa in själv – borde hanteras i miljölagstiftningen.98 Just för 
tillfället fördes dock hela lagstiftningsfrågan av bordet. 

Men det finns andra mer försiktiga, men möjligen betydelsefulla, föränd-
ringar i formuleringen av miljöpolitiken. Själva syftet med politiken beskrivs 
ganska konsekvent och konkret med utgångspunkt i resonemang om naturen. 
Tidigare har politiken beskrivits med utgångspunkt i olika arbetsområden 
inom miljöpolitiken, utan att man systematiskt lyft fram de i och för sig allt 
vanligare effektmålen (se proposition 1987/88:85). Nu byggs framställning-
en runt en motsvarande struktur, fast organiserad utifrån mål. Förutom en 
övergripande målformulering som säger att målet med miljöpolitiken ska 
vara att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, hushål-
la med naturresurser och skydda natur- och kulturlandskap, föreslås inled-
ningsvis (i kapitel 2) en struktur av övergripande mål som ganska konse-
kvent utgår från effekt- och utfallsargument för varje arbetsområde som in-
går i miljöpolitiken (vilket kom att bli en viktig del av den på nittiotalet for-
mulerad miljöpolitiken, se vidare kapitel 10). Till exempel förordas på 
förslag från Naturvårdsverket miljömål för sötvatten och havsmiljöer där de 
föreslagna effektmålen diskuteras i relation till önskvärda utfall. De nationel-
la målen ska sedan ligga till grund bland annat för den fysiska planeringen, 
och kommuner och länsstyrelser ges i uppdrag att konkretisera de nationella 
miljömålen, med stöd av Naturvårdsverket och Boverket. Förutom denna 

                          
96 Om man verkligen vill begrava en fråga i en utredning är det kanske klokare att som den 
borgerliga regeringen 1978 tillsätta en utredning som ska ”belysa problemet”, snarare än en 
som ska prestera konkreta lagförslag. 
97 Proposition 1990/91:90 (s 139). Här upprepas i propositionen kravet på att frågan ska utre-
das. På liknande sätt ges utredningen åter i uppdrag att överväga om en Miljöombudsman kan 
vara ett sätt att öka allmänhetens inflytande i miljöpolitiken, vilket det aktuella kommittébe-
tänkandet diskuterat men avfärdat, (ibid s 140). 
98 Givetvis kan också detta uttrycka en strategi för att undvika en viss sorts kritik., men åter-
igen bör det påpekas att den teoretiska ansatsen utgår från att det är vad som sägs och hur det 
uppfattas som spelar roll. 
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geografiska nedbrytning av målen ska även sektorsmyndigheterna konkreti-
sera sektorsmål utifrån de nationella målen. Samtidig tillförs mer pengar till 
miljöövervakning, en verksamhet som behövs för att mäta om utfallsmålen 
faktiskt nås.99  

Även om konsekvensanalyserna varierar, inte är av det utförligare slaget 
och dessutom säkert kan diskuteras, så är det i alla fall uppenbart att det nu i 
högre grad än tidigare förefaller lämpligt att regelmässigt och systematiskt 
utgå från tillståndet i naturen när önskvärda miljöpolitiska åtgärder diskute-
ras. Att miljöbeskrivningarna försvunnit ur inledningen innebär alltså inte en 
återgång till en politik som enbart tar sin utgångspunkt i vad industrin och 
andra aktörer förmår. Att tillståndet i miljön allt oftare blir utgångspunkt för 
politiken – vilket kan tyckas självklart, men inte alls har tett sig så – måste 
ses som en senkommen bekräftelse på att miljöproblemen fortsatt tas på 
allvar som ett generellt problem snarare än (som i avvägningstanken) ett 
intresse. Detta sätt att systematiskt utgå från önskvärda effekter och utfall i 
naturen är på sätt och vis ett viktigare steg mot en ekologisk problembe-
skrivning än den föregående propositionens inledande känslosamma allvars-
ord.  

Det går alltså att se politiken som ett tydligt försök att sätta agendan för 
miljöpolitiken i enlighet med en (dock mindre allvarstyngd) ekologisk tolk-
ningsram snarare än en avvägningstanke. Samtidigt är det lika tydligt att 
man i stunden misslyckas kapitalt med att gå från problemanalys, formule-
ringen av uppgiften i allmänna termer och mål för arbetet, till åtgärder och 
handling. Inledningens betoning av den centrala principen förorenaren beta-
lar, och ambitionen att tillämpningen av den ska utvecklas, följs till exempel 
inte upp i relation till industrin. Visserligen sägs generellt att miljölagstift-
ningen i framtiden ska ge ökade möjligheter till ekonomiska sanktioner. Men 
där Miljöavgiftsutredningen föreslagit en konkret avgift på klorutsläpp, från 
bland annat massaindustrin, menar regeringen i propositionen att en sådan 
avgift inte är nödvändig, eftersom utvecklingen ändå går åt rätt håll och för 
att avgiften för att få effekt måste sättas så högt ”att det inte kan uteslutas att 
den skulle kunna försvaga branschens lönsamhet och konkurrensförmåga”.100 
Den utfallsorienterade problembeskrivningen, som i sig tar politiken ett steg 
i ekologisk riktning, accentuerar och exponerar spänningen mellan problem-
beskrivning och lösningsförslag. Man kan säga att politiken legitimerar 
ekologiskt orienterade krav på systemet, vilket också visar sig på så sätt att 
politiken av så många uppfattas som ett misslyckande. 

                          
99 Proposition 1990/91:90 (s 148f, 160). 
100 Proposition 1990/91:90 (s 219). Ett annat av utredningens förslag, en miljöavgift på kvä-
veoxidutsläpp, och avgasreningskrav hade dock ett år tidigare, strax efter departementsdel-
ningen, föreslagits i en proposition från miljödepartementet, 1989/90:141. (Och en koldiox-
idskatt lanserades som ett led i skatteuppgörelsen 1990, där olika indirekta skatter fick finan-
siera inkomstskattesänkningen.) 
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På vissa områden var det emellertid lättare att driva den konkreta åtgärds-
politiken framåt. Utredningen av naturvårdslagen föll i god jord, med sina 
förslag om skärpta straffsatser, införandet av en kulturmiljöaspekt i natur-
vården, fler åtgärder för att bevara hotade arter och deras biotoper. Bestäm-
melser som föreskriver en sorts miljökvalitetsbeskrivningar, MKB, infördes 
dessutom i naturresurslagen för den som planerade tillståndspliktiga ingrepp 
i naturen.101 De klassiska naturvårds- och naturresursfrågorna tedde sig må-
hända mindre besvärliga att hantera jämfört med uppgiften att skydda den 
överallt förefintliga miljön, eftersom striktare policy kunde tillämpas i natu-
ren som begränsad plats, medan andra platser kunde utnyttjas för andra in-
tressen.  

Vad gäller det material som presenteras som grund för propositionen syns 
stora förändringar, som kan kopplas samman med tanken om sektorsintegra-
tion. Fortfarande var underlagsrapporterna från Naturvårdsverkets många 
och centrala, men också andra myndigheter hade bidragit med ”inlägg”. I 
1988 års proposition uppgavs tjugo rapporter, utredningar eller promemorior 
som underlagsmaterial, 1991 listas hela fyrtiofyra. Den största skillnaden i 
avsändare är att andra myndigheter än Naturvårdsverket nu står som ensam 
avsändare till sexton av dessa, och i fem fall är Naturvårdsverket författare 
tillsamman med annan myndighet. Tidigare var denna siffra en (1) respekti-
ve två. Kanske ska de stora spänningen mellan propositionens olika delar ses 
i ljuset av det. 

Energi- och näringspolitik 1991 
Ungefär samtidigt presenterade industriminister Rune Molin en näringspoli-
tisk proposition (som kallades tillväxtproposition) och en energipolitisk pro-
position, formulerade i industridepartementet. Tre år tidigare hade alltså 
energipolitiken istället presenterats samtidigt med miljöpolitiken. Nu är säll-
skapet nytt. I termer av en avvägning mellan miljö och tillväxt kan skiftet 
uttolkas så att energipolitiken också symboliskt bytt sida.  

I tillväxtpropositionen lanserades och presenterades kontroversiella pro-
jekt, som Öresundsbron och några stora trafikledssatsningar i storstäderna. 
Vid sidan av satsningarna på vägnätet skedde också investeringar i tele-
kommunikationer, järnväg och annan kollektivtrafik via en infrastrukturfond. 
Avregleringar och bolagiseringar av statliga affärsverk aviserades.102 Linder-
ström skriver att propositionen betonar tillväxtens betydelse för miljövården. 
Det senare menar Linderström ska ses som ett tecken på den ekologiska mo-
derniseringstankens genombrott. De citat han väljer för att visa det illustrerar 

                          
101 Se (Loftson et al., 1993, s 54f, 62f). Riksdagsbeslut fattades våren 1991. 
102 Linderström (2001, s 208f), även (Algotsson, 1996, s 232f). 
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emellertid socialdemokraternas traditionella idé att först måste vi ha tillväxt, 
så får vi se hur mycket miljö vi har råd med.103  

Algotssons beskrivning hjälper till att urskilja fler nyanser. I propositio-
nen betonas att tillväxt och miljö ömsesidigt betingar varandra, men ur de 
valda citaten framträder varken bilden av teknikutveckling för finlir i förhål-
lande till de komplicerade ekologiska systemens gränser, eller den gröna 
ekonomins möjligheter. Snarare är det fortfarande problemet med hushåll-
ning med naturresurser som lyfts fram, och slutsatsen att miljövården måste 
ske på tillväxtens villkor, även om man lånar balans- och uthållighetstermi-
nologin:  

god hushållning med naturresurserna [är] en förutsättning för en långsiktigt 
hållbar tillväxt. Därför måste produktionen och konsumtionen ställas om så 
att balansen mellan ekonomi och ekologi säkras. Åtgärder för att förbättra 
miljön måste samtidigt ha en sådan inriktning att de bidrar till en uthållig till-
växt.104  

Precis som i miljöpropositionen formulerar man uppgiften som en fråga om 
att balansera ekologi mot ekonomi. När någondera av balanserande storhe-
terna lyfts fram är det miljövården som måste bidra till tillväxten, men man 
talar om en uthållig tillväxt. Det kan tolkas så att man får acceptera lite lägre 
tillväxt i hushållningens namn. 

Intresset för politikens möjligheter i fråga om miljövänliga produktions-
processer och inte bara reningsinsatser kan emellertid ses som uttryck för 
den ekologiska moderniseringstanken. Teknikutveckling, varornas innehåll 
och konsumtionsledet lyfts fram i propositionen, liksom det förhoppningsful-
la målet att på lång sikt skulle all produktion vara ren från början. Algotsson 
citerar också den med Bruntlandrapporten besläktade målformuleringen att 
se till att framtida generationer ska få ta över en nationalförmögenhet som är 
minst lika stor som idag.105  

Behovet av investeringar för att säkerställa tillväxt och miljö lyfts fram, 
men också behovet att inte gå för fort fram mot industrin och andra aktörer, 
att därför behovet av efterhandsrening skulle finnas kvar under överskådlig 
framtid, och att reningsåtgärder skulle göras där de var mest kostnadseffekti-
va eftersom de betydande kostnader som företag och branscher skulle kunna 
drabbas av på grund av ökade miljökrav måste hållas nere. Dessutom skulle 
strävan vara att undvika handelspolitiska svårigheter, och skapa internatio-
nell harmonisering. Som Algotsson skriver är det i dessa stycken inte insik-

                          
103 Linderström (2001, s 208f). Citaten handlar om att tillväxten gjort det möjligt att värna 
miljön, att ökade ambitioner i miljöpolitiken påverkar näringslivet och vise versa varför det är 
viktigt med 1) förutsägbarhet, 2) att ta god tid på sig, och (kryptiskt) 3) att ”förbättringarna för 
ekonomisk tillväxt säkerställs genom att olika insatser görs för att främja en utveckling och 
förnyelse av näringslivet”, (ibid), se också (Algotsson, 1996, s 240).  
104 Proposition 1990/91:87, refererat i (Algotsson, 1996,, s 239). 
105 Algotsson (1996, s 239f). 



 285 

ten att tillväxt och miljö går hand i hand som framträder i propositionstex-
ten.106 Inte heller framträder någon anda av ’tuffare tag mot industrin’. Pollu-
ters pay görs här snarast till ett argument för att gå långsamt fram eftersom 
förorenarna betalar, och eftersom de inte har råd. 

Dessutom kopplas inte dessa övergripande resonemang till den konkreta 
policyn i särskilt hög utsträckning. Vad gäller miljöeffekter av avregleringar 
och bolagiseringar menar Algotsson att det är påfallande hur detta inte alls 
relateras till miljöeffekter, eller för den delen till partiprogrammets tal om att 
miljövården kräver statsintervention.107 Mest, finner Algotsson, diskuteras 
miljöfrågan i samband med trafikpolitiken i storstadsområdena (bland annat 
det så kallade Dennispaketet).108 

Algotsson har också analyserat energipropositionen 1990/91:88 Om ener-
gipolitik, vilken var resultatet av en uppgörelse mellan socialdemokraterna, 
centerpartiet och folkpartiet. Mest brännande hade frågan blivit om hur 
kärnkraftsavvecklingen skulle hanteras, men också hur den samlade energi-
frågan skulle lösas i ljuset av den planerade avvecklingen, stoppet för ut-
byggnad av orörda älvar och det efter föregående proposition av riksdagen 
fastslagna koldioxidmålet. Resultatet av uppgörelsen blev en formulering om 
att omställningen av energisystemet måste ske med hänsyn till den elförsörj-
ning som behövs för jobb och välfärd. Den bortre parentesen låg fast men 
avvecklingen av kärnkraften skulle ske med hänsyn till tillgången på miljö-
mässigt acceptabla alternativ. Ingen tidplan preciseras (tre år tidigare hade 
1990 utpekats som en sista kontrollstation inför det slutliga beslutet att för-
bereda avstängningen av den första reaktorn 1995). De orörda älvarna skulle 
förbli orörda och koldioxidmålet ändrades inte heller. Det är lätt att se att det 
kan beskrivas som att beslutet om avvecklingsstart 1995 hade rivits upp, 
men Birgitta Dahl framhärdade i sin miljöproposition att energipolitiken låg 

                          
106 Algotsson (1996, s 240f). 
107 Algotsson (1996, s 234, 238f). 
108 Dock förbigås i sammanhanget frågan om hur fördelning mellan trafikslag påverkar mil-
jön. Som positiva miljöeffekter framhålls att buller och utsläpp i stadskärnorna kommer att 
minska, och att det kommer att bli mindre utsläpp om trafiken flyter bättre (utan att frågan tas 
upp om detta motverkas av att ett smidigare vägsystem leder till mer trafik), (Algotsson, 1996, 
s 242).  
Algotsson har även analyserat politiken gentemot jordbruksnäringen som kom året innan 
(proposition 1989/90:146, 1989/90:JoU25). Bl.a. togs prisgarantier bort, med motiveringen att 
minskad produktion förutom minskade överskott och lägre priser, skulle ge mindre miljöbe-
lastning. Men antagandet att avreglering leder till mindre intensiva produktionsmetoder (vil-
ket inte problematiseras) verkar inte heller kopplas till någon diskussion om åtföljande mer-
värde i de mer miljövänliga produkterna, varför beslutet svårligen kan ses vare sig som ett 
försök att lösa upp motsättningen tillväxt-miljö, eller som ett miljömotiverat beslut att tygla 
tillväxthetsen. Bidrag istället för prisgaranti skulle skydda odlingslandskap och det regional-
politisk känsliga norrlandsjordbruket, (Algotsson, 1996, s 159ff, 166ff). Nilsson m.fl. menar 
att miljöfrågor inte var framträdande i beslutsprocessen. Till och med när omställning från 
livsmedelsproduktion till bioenergiproduktion diskuterades, var utgångspunkten enligt Nils-
son m.fl. marknadsskäl, (Nilsson et al., 2007, s 99).  
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fast.109 Visst stöd för ett sådant uttalande finns i formuleringarna i beslutet 
från 1987. I Näringsutskottets betänkande är man också noggrann med att 
betona att det tidigare beslutet om avvecklingsstart bara var en avsiktsför-
klaring, och att denna avsiktsförklaring dessutom gjordes av en oenig riks-
dag.110 

Även om energiomställningens uppgift i första hand beskrevs som att 
trygga eltillgången skulle den ”utgå från vad natur och miljö kan bära”.111 De 
tre partierna hade enades om att den stabila och tillräckliga tillförseln av 
energi måste förenas med energipolitikens övriga mål, vilket innebar att 
”[s]tränga miljökrav skall gälla för all el- och värmeproduktion”.112 Inga nya 
krav nämns dock i propositionen och Algotsson menar att propositionstexten 
måste förstås så att befintliga krav är tillfyllest.113  

Samtidigt beskriver Algotsson hur de dominerande energislagen i Sverige 
och världen karaktäriseras som problematiska utifrån önskemål om varaktig-
het, inhemsk produktion och förnybara energikällor. Försiktighetsprincipen 
måste iakttas, även om Algotsson uppmärksammar att denna formuleras 
ovanligt defensivt. Här sägs försiktighetsprincipen innebära att åtgärder mås-
te vidtas redan innan kunskapen om ett problem är ”fullständig”. Flera önsk-
värda åtgärder listas – utan vidhängande styrmedel – såsom bränslesnålare 
bilar, åtgärder mot flyktiga organiska ämnen o s v. Det sägs vidare att det 
vore bra ur miljösynpunkt med en omställning mot beskattning av utsläpp 
vid energianvändning. Men, på grund av kostnaderna för industrin, och pro-
blem vid samordning med andra länder, måste utvecklingen av förnybar 
energi främjas på annat sätt. De mest konkreta insatserna består i avsatta 
resurser till forskning och teknikutveckling. När propositionen identifierar 
konkret motsättning mellan tillväxt och miljö menar Algotsson ändå att mil-
jön får vika sig.114 Även Nilsson menar, utifrån sin analysapparat, att propo-
sitionen innebar en återgång till en syn på energipolitik som en industricen-
trerad infrastrukturfråga.115  

Jämfört med 1988 innebär det att en ny kurs hade tagits ut beträffande den 
organisatoriska kopplingen till miljöfrågan och en mer definitiv avveck-
lingsplan, vilket ovan betraktades som skärpningar av energipolitiken. Ut-
vecklingen av utsläppskrav stod stilla, och lättade i viss mån: Även om kli-
matfrågan sades inta en särställning i den uppgörelse mellan socialdemokra-
terna, folkpartiet och centern som låg till grund för propositionen, så hade 
det av riksdagen beslutade koldioxidmålet i överenskommelsen bytts ut mot 

                          
109 Energipropositionen se (Algotsson, 1996, s 166f, 177), även (Nohrstedt, 2007, s 2, 63f). 
Om miljöpropositionen se (Linderström, 2001, s 207).  
110 Betänkande 1990/91 NU 40 
111 Algotsson (1996, s 175). 
112 Algotsson (1996, s 177). 
113 Algotsson (1996, s 179). 
114 Algotsson (1996, s 176ff). 
115 Nilsson (2005a, s 213), Nilsson (2005b, s 10), jfr Nilsson et al. (2007, s 92). 
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ett mindre strängt gemensamt EFTA-mål.116 Inget avgörande hände i fråga 
om vattenkraften. Det betyder att även om man faktiskt tycks tala mer än 
tidigare om miljöaspekten, så lättas trycket på energisektorn att spara och 
ställa om.  

I “århundradets skatteuppgörelse” mellan socialdemokraterna och folk-
partiet vintern 1989/90 hade dock en ny koldioxidskatt beslutats. Det brukar 
antas att behovet av miljöhänsyn inte var motivet bakom reformen, utan att 
man snarare sökte bland de förslag på indirekta skatter som fanns, för att 
finansiera de överenskomna sänkningarna av inkomst- och framförallt mar-
ginalskatten.117 Den av Birgitta Dahl 1988 initierade miljöavgiftsutredning-
ens olika förslag fanns, får man förmoda, då till hands bland många andra 
olika tänkbara slags skatter.118 Reformen kallades inte ännu för skatteväxling 
och industrin undantogs i hög utsträckning från skatten. Den proposition som 
befäste överenskommelsen lades fram i mars 1990, strax efter departements-
reformen.119 Oavsett så kan det sägas vara ett försiktigt försök att styra om 
konsumtionen för att bromsa ett allt miljöovänligare beteendemönster. Efter-
som det ännu inte fanns någon elmarknad för privatpersoner (den öppnades 
1996) var det dock inte fråga om att i ekologisk moderniseringsanda påverka 
produktion och teknik genom grön efterfrågan.  

Policy utan nya principer – och nya principer utan policy? 
Man kan notera att flera ministrar och tjänstemän, lite vid sidan av sina ordi-
narie uppdrag vid den här tiden var involverade i att formulera en ny social-
demokratisk politisk plattform där miljön hade en central roll. Arbetet i den 
så kallade Nittiotalsgruppen skedde dock utan att miljöministern deltog, 
vilket däremot närings- och energiministern Molin, liksom Klas Eklund från 
finansdepartementets ”kanslihushöger” gjorde. Anshelm menar att proposi-
tionen 1990 speglar det Nittiotalsprogram som blev arbetes resultat, inte bara 
i så måtto att titeln på propositionen är densamma som på rapportens miljö-
kapitel.120 Många teman går också igen. Men där propositionen egentligen 
mycket lite präglas av ekologisk modernisering, finns faktiskt fler drag i 
nittiotalsprogrammet. Även den ekologiska tolkningsramen är, i jämförelse 
med propositionen, starkare i Nittiotalsprogrammet. Framför allt finns där en 
diskussion om tillväxtens relation till föroreningar som i större utsträckning 
än propositionens motsvarande resonemang kan karaktäriseras som ekolo-
gisk modernisering. Där slås som vanligt fast att tillväxt behövs. Men förut-
om att den kan avproblematiseras med ambitionen att all produktion ska vara 

                          
116 Knaggård (2009, s 163). 
117 Hansson (2006, s 7f), Nilsson (2005b, s 6). 
118 Kommittén kom 1989 med förslag om miljöavgifter på energi- och trafikområdet, SOU 
1989:83 och 84. Det sammanfattande huvudbetänkandet kom 1990, SOU 1990:59. 
119 Propositionen 1989/90:111. 
120 Anshelm (1995, s 160f). 
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”ren från början”, betonas att tillväxt kan skapas av produktion av tjänster av 
olika slag. Men kännetecknande för programmet är också tanken att naturen 
ska sätta absoluta gränser för industrin, och att det mycket väl kan komma 
att betyda lägre tillväxttakt.121 Skriften är förstås en partiprodukt, men kan 
också ses som ett försök att etablera en arena för formulering av offentlig 
miljöpolitik där man kunde förhålla sig friare till politikens etablerade hjul-
spår. 

Med hjälp av Anshelm kan vi också hitta en länk här från detta organisa-
toriska sidospår på den miljöpolitiska arenan, till Göran Persson ”gröna 
folkhem”: En arbetsgrupp för ”uthållig tillväxt för en god miljö” tillsattes 
inför 1993 års kongress, som Anshelm skriver ”ledd av Göran Persson och 
inspirerad av Klas Eklund”.122 Men då är vi mer än väl inne på nästa kapitels 
undersökningsperiod, så jag återkommer till det. 

9.4 Utveckling och entydighet i svensk miljöpolitik 
1985–1991: summering 
Åttiotalets andra halva inleds i regeringspolitiken med en organisatorisk och 
intellektuell kraftsamling, som reaktion på den begynnande känsla av större 
allvar som byggts upp under decenniets första halva. I ett nytt departement, 
och i flera utredningar ägnar sig helt enkelt många människor i statens tjänst 
åt att tänka på, diskutera och skriva om miljöfrågan i syfte att formulera en 
ny plattform för miljöpolitiken. Man tycktes sökta efter en ny, ”högre” ut-
kikspunkt från vilken man skulle få syn på nya sätt att hantera enskilda pro-
blem; från vilken både energifrågan och naturvården kunde ses i relation till 
varandra och hanteras tillsammans. 

Försöken att lyfta blicken innebar dock inte att någon ny tydlig utgångs-
punkt för politiken etablerades, så som avvägningstanken organiserat den 
tidiga miljöpolitiken. Snarare innebar sökandet efter en ny plattform att delar 
av alternativa synsätt lyftes in i argumentationen, men utan att ersätta det 
gamla. Man kan säga att olika diskurser lagrades på varandra, lite huller om 
buller, utan att åstadkomma någon syntes. År 1991 har ambitionen att förena 
energi- och miljöfrågor – i den mån den på allvar fanns – försvunnit. In-
trycket av överlappande tolkningsramar, samma fast i andra proportioner, 
kvarstår. 

Vid det borgerliga maktövertagandet 1991 är läget alltså lite oklart, på ett 
sätt som kan tolkas så att flera tolkningsramar fortfar att vägas mot varandra. 
De konkurrerar om uppmärksamheten, och ingen ny stark berättelse domine-
rar politiken. Utifrån den argumentation som drevs i kapitel två skulle det 

                          
121 Leijon et al. (1989, s 77ff). I avsnittet om ekonomi talas om ”kvalitativ tillväxt”, (ibid s 
246). 
122 Anshelm (1995, s 163). 
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bero på att man inte lyckades tillskapa en fungerande organisation med an-
svar för att hantera frågan. Istället präglades de sammanhang där propositio-
nerna formulerades av att deltagarna hade sin hemvist i något annat organi-
satoriskt definierat läger, med intressen i frågan. På ett ytligt sätt verkar man 
känna sig tvungen att tala om miljö. Man kan notera att de ekonomiska verk-
tyg som är viktiga i den ekologiska moderniseringstanken kommer före an-
satser att tänka på lösningar i termer av den ekologiska moderniseringens 
principer.
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10 Miljöpolitikens utveckling 1991–2000: 
miljöbalk och Hållbar utveckling 

Vid nittiotalets början var det åter dags för en internationell samling kring 
miljö och global utveckling i spåren av det första mötet i Stockholm 1972. 
FN:s miljömöte i Rio de Janeiro 1992 anses ha skapat en internationell mo-
bilisering kring hållbar utveckling på global nivå, och man talar till och med 
om en ”Rio-anda”.1 Bruntlandskommissionens rapport från 1987 blev den 
nyckelreferens som mötesdiskussionen tog avstamp i. Mötet resulterade i 
Riodeklarationen som sammanfattade mötets ställningstagande om inrikt-
ningen för det fortsatta internationella miljösamarbetet, en konvention om 
klimatet, en konvention om den biologiska mångfalden och en global skogs-
konvention som den svenska regeringen tagit initiativ till. Mest känt blev 
dock kanske det 40 kapitel långa strategidokumentet Agenda för det 21 år-
hundradet (Agenda 21), där man försökte formulera rekommendationer för 
hur världens länder skulle arbeta för att infria de åtaganden man gjort.  

Den svenska förhandlingsdelegationen i Rio har beskrivits som pådrivan-
de, med krav på mer tvingande åtaganden.2 Hemma i Sverige var dock den 
ekonomiska krisen fortsatt djup, och miljöfrågorna hamnade i bakgrunden i 
den offentliga debatten. Beslutet på försommaren 1994 att Öresundsbron 
skulle byggas, och Olof Johanssons (partiledare för centerpartiet) avgång ur 
regeringen på grund av det, vållade debatt men ändrade inte i grunden på 
debattklimatet för miljöfrågor.3 Den ekonomiska krisen (eller regeringens 
hantering av den, om man vill se det så) bidrog till socialdemokraternas åter-
tagande av makten 1994. Miljöpartiet, som åkt ur riksdagen 1991, vann rös-
ter 1994 tack vare att man breddat sig från att vara ett renodlat miljöparti och 
inte minst tack var sitt EU-motstånd.4 

Under nittiotalet såg den nytillträdda statsministern Göran Perssons vision 
om det ”gröna folkhemmet” dagens ljus. Den formuleras i ett försök att sär-
prägla hans första regeringsförklaring 1996. Med denna, om inte förr, brukar 
den ekologiska moderniseringen antas ha slagit igenom i den svenska miljö-

                          
1 Corell & Söderberg (2005, s 73). 
2 Eckerberg & Forsberg (1998, s 335). 
3 Jagers & Thorsell (2003, s 139f). 
4 Gilliam & Holmberg (1995, s 186ff). Mp fick 5,0 %. Omröstningen om det svenska med-
lemskapet skedde i november 1994. I det första EU-parlamentsvalet juni 1995 fick miljöparti-
et 17,2 %. 
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politiken.5 Under perioden efter regeringsskiftet 1994 samarbetade den soci-
aldemokratiska minoritetsregeringen regelbundet med centerpartiet kring 
den ekonomiska politiken, men inför valet 1998 intog centerpartiet en tydli-
gare oppositionsroll. Efter valet ingicks istället en överenskommelse om 
samarbete mellan Socialdemokraterna och partiets traditionella stödparti 
vänsterpartiet, och dessutom – eftersom socialdemokraterna gjort ett mycket 
dåligt val och stödet från vänster inte räckte till för majoritet i riksdagen – 
inleddes också ett samarbete med miljöpartiet. Bland de frågor man skulle 
samarbeta om ingick även miljöfrågorna.6 Trots att inte heller miljöpartiet 
fått höga opinionssiffror öppnades alltså nya möjligheter för partiet att fak-
tiskt påverka politiken.  

Varken det gröna folkhemmet, att konjunkturen vände, eller att regering-
en så småningom började samarbeta med miljöpartiet innebar dock att miljö 
åter blev en het politisk fråga. Snarare tvärt om.7 Att den kommunala upp-
slutningen kring uppgiften att stimulera ett lokalt engagemang för hållbar 
utveckling i princip var total vid nittiotalets mitt (vilket kanske i vissa fall 
också kan förklaras av att vissa bidrag fanns att få för Agenda 21-arbete) 
hjälpte inte.8 De storslagna visionerna från 1992 om att koppla vars och ens 
vardagliga arbete för en bättre miljö till en global resurshanteringsstrategi i 
solidaritet med fattiga utvecklingsländer – Tänk globalt handla lokalt!9 – 
blev i svensk kommunal form till frågor om sopsorteringskärl och lokalise-
ring av återvinningsstationer. Någonstans på vägen tycks den omtalade ”Rio-
andan” ha tappat politisk mobiliseringskraft.10 Även det internationella mil-
jöarbetet tappade fart. Det klimatarbete som inletts i Rio resulterade visserli-
gen så småningom i Kyotoöverenskommelsen om minskningar av koldiox-
idutsläppen fem år senare. Men såväl uppföljningsmötet ”Rio+5” i New 
York, som ”Rio+10” i Johannesburg 2002, blev besvikelser.11  

Tiden präglas alltså dels av ett internationellt mobiliseringsförsök, en ny 
svensk miljöpolitisk terminologi och en offentlig debatt som i stort var sett 
                          
5 Lundqvist (2000, s 23f). Göran Persson ledde den svenska socialdemokratiska delegationen i 
Rio, och var skuggregeringens talesman i miljöfrågor, (Anshelm, 1995, s 162). 
6 Isberg (2007, s 22f, 28f). Samarbetsfrågorna var ekonomi, sysselsättning, rättvis fördelning, 
jämställdhet och miljö, (ibid). 
7 Martin Bennulf (2000, s 71). 
8 Alla kommuner hade beslutat att starta lokala Agenda 21-processer i enlighet med centralt 
formulerade önskemål, även om engagemanget i uppgiften var mycket skiftande, (Eckerberg 
& Forsberg, 1998, s 333, 337). 
9 Devisen kopplades ofta till Agenda 21, men kan inte direkt härledas från den, (Boström, 
1999, s 15). 
10 Trots det allmänt sjunkande intresset för miljöfrågor kände 40 % av befolkningen vid nittio-
talets mitt till begreppet Agenda 21 och vad det stod för, och hälften av dessa kände dessutom 
i sin tur till något konkret Agenda 21-projekt – ”bara” 40 % skriver Eckerberg och Forsberg, 
med höga tankar om potentialen i allmänhetens politiska engagemang, (Eckerberg & Fors-
berg, 1998, s 338).  
11 Se Corell & Söderberg (2005, s 21f), som också påpekar att det låg i sakens natur eftersom 
mötet 1992 hade handlat om vad man ville göra, medan de efterföljande mötena diskuterades 
vad som gjorts för att leva upp till ambitionerna. 
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helt upptagen med andra frågor. Vad som hände med svensk miljöpolicy 
under denna tid är detta kapitels frågeställning. Eftersom miljöpolitiska 
aspekter kommer att läggas till en lång rad politikområden under perioden – 
mer om det nedan – så kommer beskrivningarna av det som faller utanför 
miljöpolitikens traditionella kärnområden i högre grad än i föregående kapi-
tel ske i form av exempel och nedslag. 

10.1 Policyförändring mätt som resurs- och 
makt(om)fördelning 
Under föregående period såg vi hur resurserna till miljöpolitiken fortsatte att 
öka, om än i avmattad takt, trots den ekonomiska kris som slog till våren 
1990. Avmattningen kom samtidigt som det blev otydligare vad budgeten 
ska användas till; ett förslag på en reformerad miljölagstiftning ratades; och 
energifrågorna efter massiv kritik från fack och industri flyttades från mil-
jöministerns ansvarsområde. Men ökningen av miljöbudgeten fortsatte alltså 
om än i lägre takt. Frågan är vad som hände efter valet 1991, när de ekono-
miska problemen i allt högre utsträckning kom att dominera den inrikespoli-
tiska debatten – samtidigt som världen samlade sig inför FN:s miljömöte i 
Rio de Janeiro. 

Miljöpolitiska resurser 
Resurstillflödet pekar på fortsatt regeringsintresse för miljöfrågorna också 
efter maktskiftet 1991. Budgeten fortsätter faktiskt i stort sett att expandera, 
och ganska rejält (se figur 7.1). Det sker dock främst genom ökning av be-
fintliga poster.12 Inte förrän socialdemokraterna återtog makten vid valet 
1994 minskade miljöbudgeten igen, årsskiftet 1994/95. Ingen effekt av Pers-
sons gröna folkhem syns i första miljöbudget hösten 1996, och inte heller 
1997.13 Men efter tre budgetar med minskade anslag växer anslagen till poli-
tikområdet (och postlistan) igen när Socialdemokraterna 1998 inleder en ny 

                          
12 Proposition 1990/91:100 (bilaga 16, s 23), proposition 1991/92:100 (bilaga 15, s 67). En 
liten minskning i proposition 1992/93:100 (bilaga 15, s 129) tycks bero på att ett förväntat 
tillskott från en ny energiskatt som avses börja användas för att bekosta kalkningsarbetet inte, 
i väntan på riksdagsbeslut, ännu syns i budgeten, (ibid. s 76f). Annars är budgeten i stort sett 
identisk med föregående års. I budgetpropositionen 1993/94:100 (bilaga 15, s 72) ökar tilldel-
ningen åter rejält. 
13 Poster slås ihop. Det tydligaste tillskottet, trots nedskärningarna, är ett investeringsbidrag 
för omställning mot ekologisk hållbarhet på 100 miljoner, proposition 1994/95:100 (bilaga 
15, s 46). Budgeten gäller 1,5 år, pga nytt budgetår. Jämförelsen med föregående år utgår från 
de summor som angetts gälla för perioden juli -95 till juni -96. I budgeten som läggs hösten 
1996 är det många explicita hänvisningar till behovet av besparingar. Hösten 1997 meddelas 
att den största delen av besparningarna kan klaras genom nedskärningar i miljöforskningen, 
vilket man tror kan kompenseras av medel från MISTRA. 



 293 

regeringsperiod (nu med Miljöpartiet och Vänstern i stället för Centern som 
främsta samarbetspartners). Då vänder och stiger istället plötsligt resurstill-
delningen brant under undersökningsperiodens sista tre år.  

Inom ramen för den ordinarie miljöbudgeten förklaras fluktuationen fram-
förallt av förändringar i tilldelningen till traditionell naturvård. Under den 
borgerliga regeringen lades ökade resurser på naturvård, samtidigt som jäm-
förelsevis marginella poster för avfallshantering och bekämpningsmedels-
kontrollen introducerades. Den socialdemokratiska regeringens första budget 
avslutade dessa satsningar, vilket mer än halverar satsningarna på naturvård. 
Två år senare minskade också miljöforskningsbudgeten avsevärt. Först nästa 
mandatperiod, från och med september 1998, var det dags för naturvården 
och i viss mån miljöforskningen att åter få mer resurser.14  

Tittar vi vid sidan av den valda operationaliseringen av miljöpolitiken i 
resurstermer, som de medel som sorteras in under budgetens miljö- och na-
turvårdsetikett, så blir bilden av viljan att satsa resurser en annan. Redan 
årsskiftet 1994/1995 finns i miljöbudgeten spår av vad som skulle växa till 
ett mycket stort investeringsstöd.15 Våren 1996 fattades beslut om ett fem-
årigt stort investeringsstöd för kretsloppsanpassning av byggnader och infra-
struktur med ny miljövänlig teknik, som redovisas utanför miljöbudgeten. 
Stödet var tillgängligt för kommuner, organisationer och företag. Program-
met kallades ”kretsloppsmiljarden” och avsåg alltså att i medeltal fördela ca 
200 miljoner per år.16 Propositionens syfte var långt ifrån odelat miljöpoli-
tisk. Dess titel var Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 
2000.17  

Programmet avslutades i förtid i april 1999 eftersom få ansökningar 
kommit in, och bara 200 miljoner beviljats, men det låga ansökningstrycket 
antas också ha berott på att en ännu större penningpåse för liknande sats-
ningar öppnades strax därefter:18 Några månader innan det att den lägsta 
budgeten under miljötiteln på nio år lades fram hösten 1997, hade riksdagen 
nämligen beslutat om en massiv satsning på vad som kallas lokala invester-
ingsprogram (LIP) på kommunal nivå. Det lokala investeringsstödet var 
redan då betydligt större än budgetens största post och 1998 – då miljö-
vårdsbudgetens poster börjar öka igen – var det lokala investeringsbidraget 

                          
14 Proposition 1994/95:100 (bilaga 15, s 46), 1996/97:1 (utgiftsomr. 20, s 2), 1997/98:1 (ut-
giftsomr. 20, s 5), 1998/99:1 (utgiftsomr. 20, s 5), 1999/2000:1 (utgiftsomr. 20, s 7), 
2000/2001:1 (utgiftsomr. 20, s 8). 
15 Detta stöd presenterades redan tidigare i en proposition om arbetslösheten, 1994/95:25, i en 
bisats om försök med investeringsbidrag. 
16 Vifell (2001, s 56). 
17 Proposition 1995/96:222. 
18 Proposition 1995/96:222, bet 1995/96:FiU15, rskr 1995/96:307. Huvuddelen, 130 av de 
200 beviljade miljonerna, syns så småningom i miljöbudgeten hösten 1999, när programmet 
formellt avslutats och regeringen sökte en struktur för utbetalning av redan beviljade men inte 
utbetalda medel, se proposition 1999/2000:1 (utgiftsomr. 20, s 7, 37). Delar av de medel som 
inte togs i anspråk av ansökare användes delvis till sådant som radonsanering, (ibid.). 
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betydligt större än hela den ordinarie miljövårdsbudgeten i sin helhet.19 Ock-
så dessa pengar skulle användas för att skapa ”gröna jobb” och ställa om 
samhället i hållbar riktning. Det lokala investeringsbidraget har inkluderats i 
figur 10.1 eftersom det har förknippats starkt med den ekologiska moderni-
seringens genomslag.20 När miljöbudgeten under Göran Perssons första år 
krymper ihop är det alltså för att de satsningar som kan kopplas till det gröna 
folkhemmet läggs utanför miljöpolitikens traditionella hägn. 

 
Figur 10.1 Kategorier i miljöbudgeten21 
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Kategoriernas närmare sammansättning beskrivs i bilaga 1. 

Också miljövårdens organisationer räknas i den här avhandlinegn som resur-
ser. Under nittiotalet omfördelades miljöansvaret på verksnivå. Detta skedde 
                          
19 När 800 miljoner budgeterades till lokala investeringsprogram (LIP) hösten 1997 (för 1998) 
var hela det miljöpolitiska utgiftsområdet 934 miljoner (departementets samlade utgiftsposter 
uppgick till 1178 miljoner – tillkommer i den större summan strål- och kärnsäkerhetsposter). 
Programmet planerades expandera till 1500 miljoner kronor att använda 1999, och 2800 
miljoner år 2000, och pågå till 2003, se proposition 1996/97:150. I budgetpropositionen 
1997/98 redovisas medlen under utgiftsomr. 18. Stödets omfattning kom att utökas efter det 
initiala beslutet om stöd, (Vifell 2001, s 55). 
20 Lundqvist (2004). LIP redovisas inte i miljöbudgeten utan under anslag till samhällsplane-
ring, bostadsförsörjning och byggande. Stödet liknade kretsloppsmiljarden till sitt syfte, men 
riktades till kommuner, medan Kretsloppsmiljarden kunde sökas av kommunala nämnder och 
bolag eller företag.  
21 Återigen har enskilda program, som inte omedelbart går att karaktärisera som orienterade 
mot att påverka naturen, samla kunskap om miljön eller samarbeta internationellt, fått egna 
poster. 
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inte som tidigare så att nya myndigheter tillskapades för ”nyupptäckta” pro-
blem, utan genom att ansvaret för nya och gamla problem spreds bland redan 
existerande myndigheter. Också här börjar miljöpolitik i allt högre utsträck-
ning flyta in i andra politikområden, och gränserna mellan miljöpolitik och 
annan politik lösas upp. Med hänvisning till 1989 års proposition om miljö-
politiken inför 90-talet, och de resonemang som där förs om behovet av ett 
brett ansvarstagande för miljöarbetet i olika samhällsektorer, fick i flera steg 
myndigheter med olika ansvarsområden till uppgift att till sina traditionella 
arbetsuppgifter lägga ett ansvarstagande för miljön. För Skogsstyrelsens del 
inträffade det redan i samband med att skogsvårdslagen reviderades 1992-
93, och kravet på miljöhänsyn i lagen jämställdes med det traditionella pro-
duktionsmålet.22 Andra myndigheter fick krav på miljöhänsyn inskrivna i 
instruktioner eller regleringsbrev, ytterligare andra gavs uppgiften att ta mil-
jöansvar utan några sådana formalia.  

Ansvarsspridningen gjordes till generell princip 1998 då 24 myndigheter 
gavs ett särskilt sektoransvar för ekologisk hållbar utveckling. Spännvidden i 
deras verksamhetsområden var stor: från Naturvårdsverket över Fiskeriver-
ket till Riksförsäkringsverket.23 Visserligen fanns i flera lagstiftningar redan 
angivet krav på miljöhänsyn i berörda verksamheter, till exempel skogsbruk, 
jordbruk och fiske. Men att myndigheterna också skulle ta ansvar för att 
driva miljöpolitiken framåt var nytt: Uppdraget specificeras i proposition 
2000/01:130. Beskrivningen av ansvar nedan kan tolkas så att inte bara utfö-
randet av miljöarbetet utan också formuleringen av uppdraget spreds mellan 
myndigheterna:  

Ansvaret innefattar att identifiera sektorsmyndighetens roll och hur sektorns 
verksamheter påverkar utvecklingen mot ekologisk hållbarhet, att ta fram un-
derlag i form av tänkbara sektorsmål och åtgärder samt beskriva dessa åtgär-
ders samhällsekonomiska konsekvenser, att verka för att åtgärder genomförs, 
att fortlöpande följa utvecklingen inom ansvarsområdet och att samarbeta 
med och informera om arbetet till andra som är verksamma inom sektorn.24 

Flera myndigheter hade dessutom i nämnda proposition fått särskilt ansvar 
för olika miljömål i den nya målstrukturen. Naturvårdsverket hade fortfaran-
de huvudansvar för flest mål, men Strålskyddsinstitutet, Kemikalieinspektio-
nen, Sveriges geologiska undersökningar, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket 
och Boverket fick också huvudansvar för var sitt mål. Det finns också över-
gripande mål eller teman som Naturvårdsverket, Boverket, Riksantikvarie-

                          
22 Sektorsansvaret utvecklades också i 1991 års proposition, se kapitel 9. Om skogspolitikens 
miljömål se (Danielsson & Vedung, 1998). 
23 Regeringens skrivelse 2000/01:38 (s 11). 
24 Proposition 2000/01:130 (s 22). 
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ämbetet och Socialstyrelsen fick ansvar för: naturmiljö, fysisk planering, 
kulturmiljö och hälsa.25  

Kretsen av ansvariga problemlösare blev alltså större, vilket kan ses som 
ett ställningstagande i fråga om storleken på det åtagande staten har att ta itu 
med, men å andra sidan möjligen också säger något om det slags kompetens 
som legitimerar ingripanden. Om spridningen också ska ses som en utspäd-
ning av kompetensen beror bland annat på vad som samtidigt händer med 
den existerande expertorganisationen. I det sammanhanget är nedskärningen 
av Naturvårdsverkets forskningsanslag 1997 intressant, även om det beskri-
vits som ett misstag. Malin Mobjörk beskriver hur den socialdemokratiska 
regeringen 1997 försökte iscensätta en finansieringsrockad i statens miljö-
forskningsprogram, där tanken var att Naturvårdsverkets forskningsavdel-
ning i teorin skulle skäras bort helt, men att forskningsstiftelsen MISTRA i 
praktiken skulle ta över finansieringen av denna. Detta lyckades bara till 
mindre del och i praktiken kom ansvaret för den statsfinansierade miljö-
forskningen att flyttas från ett rumphugget Naturvårdsverk till MISTRA.26 
Samma år som Naturvårdsverket blev av med sina forskningsanslag förlades 
administrationen av det mycket stora lokala investeringsbidraget helt utanför 
den ordinarie myndighetsstrukturen, i miljödepartementet och en departe-
mentsövergripande arbetsgrupp.27  

Ytterligare en organisationsförändring under perioden var att Konces-
sionsnämnden lades ner och ersattes av miljödomstolar vid årsskiftet 
1999/2000, mer om det i nästkommande avsnitt. 

Legal maktfördelning i naturvårds- och 
miljöskyddslagstiftningen 
Om det nya gröna folkhemmet konkreta uttryck inte hade några organisato-
riska rötter att anknyta till, var det pågående lagstiftningsarbetet under perio-
den mer tydligt förankrat i en redan etablerad miljöpolitisk ordning. I kapitel 
9 beskrevs hur det utredningsarbete som initierades 1989 ratades i miljöpro-
positionen 1991, och utredningen ombads att återkomma med ett balkför-
slag. Nästa betänkande kom att tas emot som ett seriöst förslag. Det lämna-
des till den borgerliga regeringen 1993, och ett arbete att lägga en balkpro-
position inleddes. Samtidigt tillsattes en ny utredning om miljövårdens orga-
nisation. Den utredningen fick färdigt ett första betänkande om en 

                          
25 Dessa ansvarsstrukturer överlappar varandra. Ansvaret för ekologiskt hållbar utveckling 
inom en sektor innebär att myndigheten har ansvar för de olika mål och delmål som har rele-
vans för sektorn, medan målansvar innebär helhetsansvar för ett mål var uppnående berör 
flera sektorer. 
26 Se (Mobjörk, 2004, s 12ff). Den borgerliga regeringen sjösatte Stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning (MISTRA) 1994, som en av sju forskningsstiftelser när löntagarfonderna skrotades.  
27 (Vifell, 2006). År 2000 fick SNV emellertid åter vissa forskningsmedel direkt, varför 
MISTRA:s finansiering av vissa forskartjänster på SNV upphörde. 
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miljöombudsmannamyndighet att foga till regeringens proposition Förslag 
till ny miljöbalk (1994/95:10) som anlände strax innan valet, i augusti 1994.  

Den socialdemokratiska oppositionen hade emellertid lovat dra tillbaka 
balkförslaget om man vann valet. Det gjordes också omgående (utan att det 
därför framstår som om den nya s-regeringen hade någon radikalt annorlun-
da syn på vad som behövde göras). Den socialdemokratiska kritiken gick ut 
på att balkförslaget var för dåligt, inte att en reform var obehövlig. Duit note-
rar att förslaget om en miljöombudsman, som alltså skulle utgöra en ny mil-
jöpolitisk spelare med potential att rubba maktbalansen i beslutsfattandet, 
också ratades utan vidare motiveringar.28 Den utredning som hade haft till 
uppgift att lägga förslag om ny miljövårdsorganisation fick dock till uppgift 
att prestera ett nytt balkförslag. Resultatet blev Miljöbalken. En skärpt och 
samlad miljölagstiftning för en hållbar utveckling (SOU 1996:103). Hösten 
1997 följde propositionen Miljöbalk (1997/98:45). Lagen antogs i juni 1998 
och trädde i kraft första januari 1999. Miljöbalken ersatte ett flertal lagar, 
inte bara den gamla miljöskyddslagen. Bland annat naturresurslagens och 
naturvårdslagens regler infördes i balken utan att innehållet förändrades sär-
skilt genomgripande (huvuddelen av naturresurslagen lyftes i stort sett intakt 
in i balken).29 

Vad innebar då den nya lagstiftningen, och hur skilde sig det nya balkför-
slaget från det som ratades 1994? I forskningen framträder bilden av konti-
nuitet och försiktig reformism, snarare än att den s-märkta balken skulle 
präglas av den nyorienteringen i miljöpolitiken som satte spår i resursfördel-
ningen. Båda balkutredningarna beskrivs av miljöjuristen Staffan Wester-
lund som föga miljöpolitiska. Utgångspunkten var istället att samla befintli-
ga disparata lagar som inte fungerade så väl tillsammans till ett enda lagstift-
ningskomplex. De syftade till lagteknisk förbättring, snarare än skärpning, 
av miljölagstiftningen.30 Ändå fanns i båda utredningarna vissa nyordningar, 
som i viss utsträckning kunde tänkas rubba balansen mellan existerande spe-
lare. Där diskuteras styrmedel i form av generella föreskrifter, miljökvali-
tetsnormer, krav på miljökvalitetsbeskrivningar, möjlighet till domstolspröv-
ning av miljöärenden och talerätt i miljömål för miljöorganisationer.31  

Den senare utredningen gick också i flera avseenden något längre i ekolo-
gisk riktning, utan att för den skull föreslå omvälvande förändringar. I det så 
småningom antagna förslaget skulle miljökvalitetsnormerna ligga till grund 
för tillståndsprövning, och den skälighetsavvägning som lagen i övrigt före-
skrev skulle bara gälla när normens gränsvärde inte hotades av verksamheten 

                          
28 Duit (2002, s 203, 223). 
29 Michanek & Zetterberg (2008, s 86, 150, 202). 
30 Westerlund menar i och för sig att man inte lyckades särskilt väl heller utifrån sina lagtek-
niska ambitioner, se (Westerlund, 1999, s 10). 
31 Duit (2002, s 191-205). Redan i direktiven till miljöskyddskommittén 1989 hade det funnits 
ett uppdrag att överväga generella föreskrifter. Den sedermera (1991) till byrålådan förpassa-
de utredningen föreslog också en variant av sådana, (Duit, 2002, s 189f).  
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i fråga.32 Att ge normerna rättsverkan bör rättsligt sett ses som en skärpning 
också i relation till det tidigare balkförslaget där normerna inte skulle vara 
legalt bindande, utan utgöra riktlinjer för myndigheternas planering av åt-
gärdsprogram.33 Däremot är det tydligt att miljökvalitetsnormerna i det nya 
förslaget utgör ett miljöpolitikens ”golv”: ett slags katastrofgränser snarare 
än ett uttryck för det miljötillstånd som myndigheterna skulle arbeta i rikt-
ning mot. (Duits notering att tre av de fyra miljökvalitetsnormer som beslu-
tades 2001 vid innförandet underskreds någonstans i landet, måste ses som 
ett tecken på att dessa normer ändå inte gjorts alldeles ”ofarliga”.34)  

Miljökonsekvensbeskrivningar fanns med i 1993 och 1996 års balkför-
slag, även för den typ av tillståndsärenden som fallit under miljöskyddslagen 
(tidigare hade det införts i naturresurslagen35). Liksom beträffande miljökva-
litetsnormerna var förslaget i den senare utredningen och propositionen mer 
utförliga än i de tidigare.36 Även om de förslagna styrmedlen inte ändrade 
den etablerade ordningen i grunden kan de sägas utgöra en liten ansats att 
mer än punktvis göra naturens gränser till styrningens utgångspunkt, snarare 
än parternas ekonomiska möjligheter. Det är ett avsteg från den pragmatiska 
styrningsfilosofi som präglar avvägningstanken, och ett närmande till den 
ekologiska tolkningsramens utgångspunkt att miljöproblematikens allvar 
innebär att miljöns tillstånd bör vara utgångspunkten för handlingsval, och 
att inget utrymme finns för kompromisser.  

Också myndighetsstrukturen berördes av lagförändringen. Frågan om 
koncessionsnämnden behövde ersättas med domstolsprövning diskuterades 
av Miljöskyddskommittén och sedan i den borgerliga balkpropositionen med 
hänvisning till Europakonventionens krav på överprövningsmöjligheter, men 
utan att någondera förordande att den gamla ordningen skulle brytas upp.37 
Miljöbalksutredningen utredde flera olika alternativ varefter regeringen be-
stämde sig för att ett antal miljödomstolar skulle överta koncessionsnämn-
dens roll i prövningsprocessen. Tillståndsprövning för miljöfarlig verksam-
het överfördes alltså från Koncessionsnämnden för miljöskydd (som lades 
ner) till de nya miljödomstolarna. Enligt Duit gjordes emellertid också det, i 

                          
32 Duit (2002, s 204). Det är inte själva gränsvärdet som inskrivs i lagen. I själva lagen defini-
eras miljökvalitetsnormer som ett legalt instrument, vars substantiella innehåll blir en fråga 
för regeringen att ta ställning till. 
33 Duit (2002, s 193, 196). 
34 Det som lagstiftades var instrumentet miljökvalitetsnormer, inte innehållet, (Duit, 2002, s 
225). Westerlund menar att den svenska lagstiftningen genom införandet av miljökvalitets-
normer inte fullt ut har inneburit ett införlivande av de krav som följer av olika EU-direktiv 
om lagstiftade gränsvärden för grundvatten och luftkvalitet mm. Ändå har de i praktiken 
inneburit en viss EU-anpassning av den svenska lagstiftningen, trots att diskussionen om den 
svenska förändringen ganska litet verkar ha handlat om det, (Westerlund, 1999, s 16f). 
35 Michanek & Zetterberg (2008, s 77f). 
36 Duit (2002, s 196f, 203f). Westerlund menar att den svenska lagstiftningen också i detta fall 
ändå blev för svag för att fylla de krav som följer av EU-medlemskapet, (Westerlund, 1999, s 
19ff). 
37 Duit (2002, s 194f, 197). 
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linje med utredningarna, med samordningsmotiveringar snarare än med hän-
visningar till den europeiska rättsordningen. Duit påtalar också att domsto-
larna fortfor att ha en liknande partssammansättning som koncessionsnämn-
den haft, och ifrågasätter att prövningsförfarandet egentligen ändrats.38  

Westerlund framhåller dock första kapitlets första paragraf, vilken tillkom 
sent i lagstiftningsprocessen, som avgörande för att miljöbalken ändå ut-
trycker en förhöjd ambition på miljöområdet. Där återfinns ett antal tolk-
ningsprinciper som ska utgöra utgångspunkten för de mer specificerade lag-
stiftningarna som sedan följer, om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, na-
turvård, naturresursexploatering mm. Där står att miljöbalken ska tillämpas 
så att 1) människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter, 
2) värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 3) den biologiska 
mångfalden bevaras, 4) mark, vatten och fysisk miljö används så att en lång-
siktig hushållning tryggas (närmare bestämt ekologiskt, socialt, kulturellt 
och samhällsekonomiskt långsiktig) och 5) så att kretslopp uppnås genom 
främjande av återanvändning och återvinning.39  

Detta betyder, om än i mycket allmän form, att effektmål skrivs in och in-
stitutionaliseras i lagen, inte bara genom de i själva lagtexten substanslösa 
miljökvalitetsnormerna. Från det att Miljöskyddskommittén 1989 fick i upp-
drag att lämna lagförslag som innebar miljöhänsyn i alla samhällssektorer, 
har föreslag om allmänna hänsynsregler ingått i utredningarnas betänkanden. 
Den ovan återgivna skrivningen, som finns i den nu antagna balken (men 
inte i utredningsförslaget), framstår i miljöjuristen Staffan Westerlunds be-
skrivning som ur miljösynpunkt slagkraftigare än dessa förslag. Huruvida 
det faktiskt innebär, som Westerlund menar att det bör göra, att lagtillämpar-
na på grund av dessa tolkningsimperativ faktiskt ser de till synes ganska 
intakta lagstiftningskomplex som flyttats upp på balkens plattform i ett ”helt 
nytt ljus”, är förstås en annan fråga.40 Det är också en öppen fråga om reger-
ingen och riksdagen i så fall faktiskt bestämde sig för portalparagrafens for-
mulering utifrån en önskan om, eller resonemang om, att dessa mål skulle bli 
lagtekniskt operativa. 

Den nya lagstiftningen ger alltså fortsatt, om än krympt utrymme för av-
vägning för redan etablerade spelare. Införandet av talerätt för miljöorgani-
sationer förstärker miljöintresset inom ramen för avvägningstanken.41 Lagen 
tycks i traditionell anda syfta till att styra produktionsprocesser, inte mark-
nader, även om det utrymme som ges av balken för andra styrmedel förstås 
kan fyllas av marknadsinstrument.  

                          
38 Duit (2002, s 201f, 223f). 
39 Westerlund (1999, s 12f). 
40 Av (Michanek & Zetterberg, 2008, s 110ff) framgår att genomslaget i praxis inte är starkt. 
41 Duit (2002, s 222f). 
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Miljöpolitikens formella domän 
Men vad hände med miljöpolitikens domän, avgränsad som det som fortfa-
rande rubriceras miljöpolitik i budgeten? Inte mycket 1991-1994.42 I föregå-
ende kapitel gjordes en poäng av att miljöpolitiken sammanfördes med ener-
gifrågor under samma minister och departementstak 1987, liksom att energi-
frågorna 1990 flyttades till näringsdepartementet. Efter regeringsskiftet flyt-
tades till det som nu kallades Miljö och naturresursdepartementet också 
fastighetsdataverksamhet, lantmäteriverksamhet, mm.43 Kombinationen 
tycks mest logisk om vi tänker på miljöpolitik som vård av naturen, belägen 
på en plats – där miljövårdens krav kan vägas mot andra intressen genom 
fördelning av utrymme och naturresurser (jfr beskrivningen av planpolitiken 
och dess koppling till avvägningstanken i kapitel 7). Vid nästa blockskifte 
flyttades dock planfrågorna från departementet igen. 

Budgetens mer snäva kategorisering av miljöområdet förändras än mindre 
1994 till 1998. Om tillkomsten av nya budgetposter, även om de inte avviker 
till sin art från de existerande, ändå kan tolkas som ett ökat intresse för mil-
jöområdet, så vittnar budgetarna årsskiftet 1994/95, hösten 1996 och 1997 i 
stort sett om motsatsen. Den enda nyordningen, ett investeringsbidrag 
1994/95, är emellertid intressant eftersom det är en typ av post som förknip-
pas med ekologisk modernisering: omställningspengar som inte ska gå till att 
höja de värsta miljöbovarna till en mer acceptabel nivå, utan tvärt om ska 
användas för att stimulera teknik och lösningar bland dem som kan vara 
förebilder i det nya, moderna rena samhället.44 I nästkommande budgetar 
försvinner dock denna utgift, och i övrigt reduceras antalet poster till ett 
mindre antal mindre specifika poster.45 När budgeten åter ökar i proposition 
1998/99:1 ändras det emellertid igen. Bara reningen av Dalälven, som endast 
särskiljs detta år, är dock mer än nygamla budgetposter.46  
                          
42 Inledningsvis sker några små förändringar. De program för sanering och återställande av 
miljöskadade områden, och projekt inom bekämpningsmedelskontrollen som sjösattes svarar 
inte heller mer än marginellt för den ökningen av utgifterna som föreslogs. Några fler juster-
ingar syns bland posterna 1993/94. Nu skiljs åter kalkningsverksamheten ut i en egen post, 
och Miljöinsatser i Östersjön lyfts fram som egen post. Där det förut fanns forskning för ett 
avfallssnålt samhälle finns nu forskning för kretsloppsanpassad samhällsutveckling. Bidrag i 
enlighet med internationella miljökonventioner har en egen post. Östersjöprogrammet (inter-
nationellt samarbete mellan Östersjöländerna, inklusive bistånd) sägs ha pågått i två år under 
annan budgetpost, proposition 1993/94:100 (bilaga 15, s 24). 
43 Där fanns sedan 1990 också kärnsäkerhets- och strålskyddsfrågor som ett eget politikområ-
de, proposition 1991/92:100 (bilaga 15, s 67f). 
44 Det är inte alldeles nytt, också under sjuttiotalets andra halva försökte man i viss utsträck-
ning stödja spjutspetsteknik i liknande anda, se kapitel 8. 
45 En forskningspost i stället för två i förslaget till budget för 1997, detsamma för internatio-
nellt miljöarbete. Investeringsbidraget för hållbar utveckling syns inte i budgeten längre. 
Bidrag till miljöarbete har försvunnit, och en post för miljöövervakning har kommit till, jämte 
– för ett år – en allmän för Investeringar och skötsel inom naturvård, proposition 1996/97:1 
(utgiftsområde 20, s 2), Proposition 1997/98:1 (utgiftsområde 20, s 5). 
46 Man har t.ex. åter behov av att särskilja program som ”sanering och återställning”, och 
miljöinsatser i Östersjön, liksom institutet för vatten och luftvårdsforskning. I budgeten som 
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Ovan såg vi emellertid att det berodde på att mycket av det som kallades 
miljöpolitik fördes utanför miljöpolitikens traditionella gränser. Den an-
märkningsvärda förändringen under perioden är också denna uppluckring 
snarare än utvidgning av domänen. Uppluckringen manifesteras också i den 
förskjutning av ansvaret för miljöfrågorna, som det innebär att 24 myndighe-
ter 1998 fick ett formellt sektorsansvar för miljön. 

Reflektioner kring EU-inträdet  
Relationen till EU har redan nämnts. År 1990 offentliggjorde regeringen sin 
ambition att Sverige skulle ansöka om EG-medlemskap. Första januari 1995 
blev Sverige EU-medlem, efter att året innan ha tagit ett steg närmare EU i 
och med EES-avtalet, och i november 1994 folkomröstat i frågan.47 EU-
inträdet innebar inte bara ett nytt miljöpolitiskt regelverk att förhålla sig till, 
och att EG-domstolen och EU:s politiska institutioner fick mandat att på 
olika sätt säkerställa svensk anpassning efter dessa regler. Den svenska mil-
jöpolitiska aktörsstrukturen blev också en del av en större miljöpolitisk or-
ganisation som skapar ny politik och nya regler. Medlemskapet gav ökat 
tillträde till de processer där kommissionen och dess generaldirektorat for-
mulerar förslag med miljöpolitisk relevans, och när ministerrådets och par-
lamentets ståndpunkter i förhållande till sådana förslag förhandlades och 
formulerades fanns nu svensk representation med.48 EU-inträdet kan alltså 
sättas i relation till såväl organiseringen av miljöpolitikens resurser, den 
legala maktfördelningen och politikens domän. EU torde också påverka poli-
tikproduktionen när processen ses som ett intellektuellt arbete, där olika 
delprocesser i olika fora samspelar. 

Den undersökning som här görs handlar om hur den svenska offentliga 
miljöpolitiken, definierad som statsmaktens legitima avsiktsförklaringar, 
utvecklas. Förutom utvecklingen av politikens policyteori undersöks även 
hur ambitionen att styra miljöpolitiken förändras med avseende på resursför-
delning, organisering, legal maktfördelning och miljöpolitikens domän: 
aspekter av politiken som kan tänkas följa av och förändras med den i poli-
cyteorin uttryckta avsikten med politiken.  

Sverige gick emellertid knappast med i EU för att regeringen hade fått en 
ny miljöpolitisk vision. Det ligger närmare till hands att i så fall se det så att 

                                                                                                                             
läggs 1998 får dock inte längre forskningen eget anslag, proposition 1998/99:1 (utgiftsområde 
20, s 5). I budgeten 1999/2000:1 är investeringsbidragen tillbaka, för miljöforskning och 
investeringsbidrag (se resursavsnittet). Notabelt är också att miljöforskning återigen har en 
liten post i budgeten år 2000. Där syns dessutom medel till forskningsrådet Formas, som 
svarar för en del av uppgången i resurstilldelning, proposition 2000/2001:1 (utgiftsområde 20, 
s 8). 
47 EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsavtalet. Redan det innebar konsekvenser för 
Sveriges möjligheter att driva miljöpolitik som innebär handelshinder. EU-ansökan lämnades 
1991 och förhandlingar inleddes 1993. 
48 Se (Kronsell, 2002) och (Kronsell, 2004) för en beskrivning av relationen mellan Sveriges 
och EU:s miljöpolitik.  
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anslutningen innebar att Sverige ”påtvingades” en omorientering utifrån, i 
första hand med handfasta nya strukturer och regelsystem. För miljöpoliti-
kens vidkommande, i termer av de slags förändringar som idéstrukturper-
spektivet laborerar med, representerar EU-inträdet i så fall en ”extern 
chock”, eller åtminstone nya villkor, för det svenska miljöpolitiska systemet.  

Hur de omedelbara och kortsiktiga effekterna av anslutningen på organi-
seringen av resurser, fördelningen av makt och politikens domän ska betrak-
tas, beror emellertid inte bara på EU-systemets karaktär i sig, utan på hur 
EU-anslutningen tedde sig för de svenska policyproducenterna. Det bör gå 
att se i termer av grad av anpassning i idéer och praktik, och politikens moti-
veringar till åtgärder och förändringar med utgångspunkt i de nya förutsätt-
ningarna. Nya tolkningsramar skulle då ha kunnat komma in i den svenska 
politiken ”på köpet” med direktiv som Sverige i och med medlemskapet blev 
tvunget att införliva i sin lagstiftning.49  

Den forskning som gjorts på området visar emellertid att även om Sverige 
varit bättre än de flesta på att införliva direktiv i lagstiftningen, har man ändå 
ganska lite påverkats av EU-drivna förändringar av miljöpolitiska institutio-
ner, struktur och praktik, och i vissa fall varit framgångsrik exportör av mil-
jöpolitiska lösningsidéer.50 Beträffande arbetet med en ny miljölagstiftning 
menar också såväl Duit som Westerlund att EU egentligen inte satte några 
tydliga avtryck i vare sig direktiv eller utredningar.51 Den svenska utgångs-
punkten har under den undersökta perioden varit att svenska miljöpolitiska 
idéer skulle exporteras till EU, snarare än tvärt om.52  

Den forskning som finns på området tyder snarare på att anpassningen till 
politikens nya villkor är minst sagt smygande, och inte liknar reaktionen på 
en chock.53 Däremot kan man rimligen förvänta sig mer långsiktiga effekter 
på miljöpolitiken och dess tolkningsramar av att svenskt beslutsfattande efter 
EU-inträdet sker i en ny kontext. Det kan bero på att EU-systemets krav 

                          
49 Man ska dock hålla i minnet att en stor del av EU:s miljöpolitik baseras på direktiv, som 
med avsevärt utrymme för nationell anpassning ska infogas i den nationella lagstiftningen, se 
t.ex. (Jordan & Liefferink, 2004, s 233ff). 
50 Se Liefferink och Jordan för en jämförelse av tio länders miljöpolitiska anpassning till EU, 
(Dunkan Liefferink & Jordan, 2002, särskilt s 11f) och (Jordan & Liefferink, 2004, s 224-
233). Kronsell beskriver EU:s försurningsstrategi och drivmedelsfrågan som två framgångsri-
ka exempel på svensk miljöpolitisk export, (Kronsell, 2002, s 196f, 198ff) och (Kronsell, 
2004), jfr (Dunkan Liefferink & Andersen, 1998). 
51 Westerlund (1999, s10, 16f), Duit (2002, s 187ff, 195, 204). Däremot diskuteras frågan i 
proposition 1990/91:90 (s 141ff) där det sägs att frågan om EG-anpassning bör ägnas särskild 
åtanke. 
52 Se (Duncan Liefferink & Andersen, 2005) för en beskrivning av bl.a. Sveriges miljöpolitis-
ka agerande i EU det första året efter inträdet. Liefferink och Andersen beskriver Sveriges 
initiala agerande som försök att gå i bräschen med expertis och konstruktiva argument. Tanja 
Börzel karaktäriserar utifrån ett längre tidsperspektiv Sverige som en ”pusher-by-example”: 
aktiva försök att forma EU-politiken utifrån nationella preferenser, se (Börzel, 2005, s 165, 
170), jfr även (Jordan & Liefferink, 2004 s 237). (Tidsperspektivet i den refererade forskning-
en är, det bör också noteras, i de flesta fall längre än från Sveriges inträde och framåt.) 
53 Michanek & Zetterberg (2008, s 84, 97, 101). 
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underhand tydliggörs för dem som formulerar politiken, men politiken kan 
också påverkas av att den intellektuella verksamhet som producerar politiken 
efter EU-inträdet faktiskt organiseras annorlunda. Men jämfört med när en 
ny tydligt avgränsad, överblickbar organisation tillskapas på hemmaplan, får 
man nog tänka sig att effekterna av den organisatoriska innovation som det 
inneburit att gå med i EU är mer trevande och långsamma. I båda fallen 
handlar det om nya samtalsarenor, men i fallet EU förmodligen inte för alla 
deltagare på samma sätt omedelbart urskiljbara.  

Åsa Vifell har visat att EU-inträdet inneburit att sektorerna har delats så 
att de som håller på med EU-frågor och övrig statsförvaltning har allt mindre 
med varandra att göra, också inom en och samma myndighet.54 Tillsammans 
med bilden av Sverige som axlande rollen som miljöpolitisk föregångare och 
med självbilden ”bäst i EU-klassen” begripliggör det den mycket blygsamma 
påverkan av EU-inträdet hade på den svenska inrikes miljöpolitiken. Den 
politik som formulerades med sikte på EU behövde helt enkelt ganska lite 
ses som direkt återverkande på interna svenska förhållanden.55 Den relatio-
nen har mycket troligt ändrats de senaste tio åren.  

Förändringsindikatorerna sammanfattade 
Tre ganska distinkta faser kan urskiljas under perioden 1991 till 1994. Under 
den borgerliga regeringen skedde en försiktig ökning av resurstilldelningen 
utan övriga synbara nyordningar (även om man gjorde ett försök att reforme-
ra lagstiftningen). Under den socialdemokratiska regeringens första period 
skedde ett trendbrott i och med att resurstilldelningen till natur och miljövår-
dens kärnområden minskades i flera år, en trend som höll i sig till och med 
den budget som lades i september 1997. Efter Perssons övertagande av mak-
ten satsas dock stora resurser på miljöpolitik, i form av investeringsbidrag, 
men dessa satsningar görs helt utanför den traditionella miljöpolitikens do-
mäner. När miljöpolitikens traditionella kärnområden får minskade resurser 
utan att typen av åtgärder tycks ändras tycks det alltså bero på att miljöpoli-
tiken tar form någon annanstans. Vidgandet av kretsen offentliga aktörer 
som förväntas bedriva miljöpolitik – inte minst utnämningen av XX stycken 
myndigheter med särskilt ansvar för hållbar utveckling 1998. 

De stora satsningarna på investeringsbidrag håller i sig perioden ut (och 
flera år därefter). Vad som däremot förändras är att också den mer traditio-
nella miljöpolitiken åter tycks hamna i blickfånget: År 1997 presenteras för-
slag på ny miljöbalk och en ny miljömålsstruktur. Året därefter bryts den 

                          
54 Se Vifell (2002, s 89f), även (Vifell, 2006). 
55 Därmed inte sagt att man inte utifrån en juridisk synvinkel kan se problem med detta för-
hållningssätt och juridiskt betrakta den svenska rätten som i princip underordnad, och i prak-
tiken alltför passiv i förhållande till EG-rättens krav, jfr (Michanek & Zetterberg, 2008, s 
95ff). I en studie av miljöpolitiken som sträckt sig till dags dato hade dock EU och EG-rätt 
med största sannolikhet intagit en annan roll. 
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nedåtgående trenden i resurstilldelningen till (fortfarande till synes samma 
slags) naturvårdande åtgärder.  
 
 
 
 
Tabell 10.1 Förändringsindikatorerna sammanfattade 

 
År Budget  Organisation Reglering Domän 
1991 liten ökning    
1992     
1993     
1994   Balkförslag dras 

tillbaka 
 

1995 minskning, trend-
brott  

   

1996 (kretslopps-
miljarden) 

   

1997 (LIP) Hållbarhets-
delegationen 

Balkförslag  

1998 trendbrott, stor 
ökning 

HUT-myndigheter Balkbeslut Formaliserat 
sektorsansvar 
uppluckrar 
sektorns gränser 

1999  Koncessions-
nämnden läggs 
ner 

  

2000 stor ökning Miljödomstolar 
inrättas 
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10.2 Förändring av miljöpolitikens tolkningsramar: 
Riomötets avtryck i olika fora 
Under tiden balkutredningen pågick – ett utredningsarbete som alltså beskri-
vits som främst ett lagtekniskt förbättringsarbete, men som också resulterade 
i förslag om en miljöombudsman – tog sig den borgerliga regeringen an flera 
andra miljöfrågor. I de propositioner som arbetet resulterade i syns influen-
ser från Riomötet 1992, vars Agenda 21 och konventioner om klimat, biolo-
gisk mångfald, respektive skogsbruk följs upp.1 Den första svenska klimat-
propositionen, (Klimatpolitisk proposition 1992/93:179), kom i februari 
1993, och i samband med det tillsattes en klimatdelegation.2 Regeringen 
avgav dessutom i stort sett samtidigt Riktlinjer för en kretsloppsanpassad 
samhällsutveckling (1992/93:180) samt (i mars) Regeringens proposition om 
en ny skogspolitik (1992/93:226). Den med naturbilder rikt illustrerade Stra-
tegi för bevarandet av biologisk mångfald (1993/94:30) kom i september 
samma år, alltså inom åtta månader från den första av de uppräknade propo-
sitionernas tillkomst.  

Man skulle kunna tänka sig att en borgerlig regering rent generellt vore 
mer öppen för marknadslösningar på politiska problem, och att den ekolo-
giska moderniseringstanken därmed skulle ligga närmare till hands som mo-
dell för politikens utformning. Eftersom Bruntlandkommissionens rapport 
och Rio-mötet ibland kopplas nära samman med ekologisk modernisering, 
och den borgerliga propositionsproduktionen så tydligt tar avstamp i mötets 
konventioner, frågar man sig vilka spår av idén om ekologisk modernisering 
som finns i politiken. Under den här perioden ska jag också följa upp det 
spår från föregående kapitel som handlar om skillnaden mellan miljöpolitik 
som formuleras på olika organisatoriska arenor. Frågan ska ställas om even-
tuella spår av ekologisk modernisering ser olika ut beroende på vilken poli-
tisk fråga det handlar om, och vilken politisk organisation som har hand om 
formuleringsarbetet.  

Klimatpropositionen består av en minimal kappa och bilagor från miljö- 
och naturresursdepartementet, kommunikationsdepartementet, jordbruksde-
partementet och näringsdepartementet. Propositionerna om kretsloppsan-
passning respektive biologisk mångfald utarbetades huvudsakligen vid mil-
jö- och naturresursdepartementet. Skogspropositionen utarbetades i jord-
bruksdepartementet. 

                          
1 Skogskonventionen beskrivs som ett svenskt initiativ. 
2 Se Nilsson (2005, s 6ff). Klimatdelegationens uppgifter överfördes till Naturvårdsverket vid 
årsskiftet 1995/96. 
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Den första klimatpropositionen  
Den första svenska stora klimatpropositionen kom i februari 1993.3 Miljö- 
och naturresursdepartementets inledande del består av en mycket grundlig 
genomgång av det konkreta substantiella problemet i naturvetenskapliga 
termer. Det sker med hänvisning till internationell forskning på området och 
till FN:s 1988 inrättade klimatpanel, men också till överenskommelsen från 
Rio om en internationell klimatkonvention.4 Diskussionen om arbetet att 
minska koldioxidutsläppen får mest utrymme, men också andra växthusgaser 
diskuteras. Förutom att hotet mot naturens system framstår som allvarligt 
formuleras nu problemet konkret i termer av storleken på de åtgärder som 
krävs. Även om de allvarliga effekterna av global uppvärmning, liksom då 
frågan fem år tidigare först dök upp i den offentliga politiken, främst be-
skrivs som något som kommer att inträffa i andra länder långt borta, så god-
tas slutsatsen att utsläppen måste minska med 50-80 %, och minskningen 
bör ske inom en femtioårsperiod. Åtgärder kan inte vänta eftersom konse-
kvenserna är så allvarliga och systemen så trögrörliga, även om slutsatserna 
inte är alldeles säkra.5 

Procentsiffran syftar dock på de globala utsläppen. Man konstaterar vis-
serligen att i-länderna har ett stort ansvar, både eftersom dittillsvarande ut-
släpp skett från industriländer och för att energiförbrukningen i utvecklings-
länderna måste få öka för att människor där ska kunna uppnå en godtagbar 
levnadsstandard. Men det poängteras också både att minskningarna bör ske 
där det globalt sett är kostnadseffektivast, och att bördorna måste fördelas 
rättvist också mellan industriländerna. Länder med låga utsläpp – vilket Sve-
rige i internationell jämförelse hade främst tack vare kärnkraften och vatten-
kraften – har därmed underförstått mindre skyldigheter än andra industrilän-
der. Den stora nationella uppgiften formuleras som att driva på den interna-
tionella processen.6  

Tanken att göra utsläppsminskningar där det är billigast, underförstått 
länder där stora enskilda ”värstingar” till utsläppskällor fortfarande är ett 
problem, innebär visserligen ett slags marknadstänkande kring miljön, efter-
som förslaget grundas i oro för konkurrenskraften i den inhemska industrin.7 
Men det är snarare ett ställningstagande i linje med den gamla avvägnings-
tanken där konkurrenskraft och miljö står mot varandra än den ekologiska 
moderniseringens idé om att utveckla det moderna samhällets grundstruktur 
med förfinad spjutspetsteknik för att driva ekonomin mot ”grön” tillväxt. Att 
både skurkarna och problemlösarna, i och med detta, också hamnar utanför 
Sveriges gränser bidrar till att legitimera glappet mellan problemanalys och 

                          
3 Jfr dock proposition 1992/93:99. 
4 Proposition 1992/93:179 (s 7-14). 
5 Proposition 1992/93:179 (s 28, äv 12f). 
6 Proposition 1992/93:179 (s 12ff, 19, 32). 
7 Proposition 1992/93:179 (s 32). 



 307 

åtgärdspaket. Politiken handlar alltså inte, som när miljöpolitiken först tog 
form, om att stödja särskilt outvecklade industrier som halkat efter i utveck-
lingen, utan om att med bidrag stödja i miljöhänseende mer outvecklade 
länder och områden. Däremot är man noga med att påpeka att problemen i 
Östeuropa beror på Sovjetepokens ointresse för marknadsmekanismer.8 

Betoningen av internationellt samarbete gör det följdriktigt att det in-
hemska målet att frysa de svenska utsläppen av koldioxid till 1988 års nivå (i 
Rio formulerades målsättning att stabilisera utsläppen till 1990 års nivå till år 
2000) inte skärptes men låg fast. Det antogs i sig innebära en utmaning, inte 
minst för transportsektorn och, i ljuset av den förestående kärnkraftsavveck-
lingen, för energisektorn.9  

Den internationella ambitionen åtföljdes av vissa medel för miljöarbete i 
Östeuropa och Baltikum. Huvuddelen av dessa pengar satsades emellertid på 
kärnsäkerhet snarare än klimatarbete.10 Därutöver föreslogs några smärre 
justeringar av skattenivåer för koldioxidutsläpp och energiproduktionen, och 
vissa satsningar på forskning om ny energi och kollektivtrafik. Politikens 
objekt, det vill säga klimatet, och det allvar det togs på, var alltså i viss mån 
nya, men det principiella angreppssättet ganska traditionellt. De konkreta 
åtgärderna var få: i Knaggårds avhandling framstår denna proposition i hu-
vudsak som närmast helt betydelselös.11  

Dessutom föreslogs alltså inrättandet av en Klimatdelegation för att sam-
ordna forskningen. Denna åtgärd tycks inte ha varit oväsentlig: delegationen 
kom enligt Åsa Knaggård att fungera som ett slags kunskapsmäklare mellan 
vetenskapens och politikens aktörer.12 Kanske är tanken att utveckla systemet 
med miljöklassning av bilar mest i linje med att utveckla samhället mot 
ekologisk modernisering: det bygger på tanken att den bästa teknologin ska 
synliggöras för konsumenten och göras attraktiv.  

Knaggård noterar i sin undersökning av klimatpolitiken, i linje med tidi-
gare exempel i den här avhandlingen, att inramningen av klimatfrågan ser 
olika ut i olika departement. Hon identifierar förslaget att satsa på minsk-
ningar i Östeuropa istället för Sverige som Näringsdepartementets förslag.13 
Man kan notera att även om det finns en skillnad mellan Miljö- och naturre-
sursdepartementets och Näringsdepartementets skrivningar i propositionen, 
                          
8 Proposition 1992/93:179 (s 30f). 
9 Knaggård (2009), som tidigare noterat som ett steg tillbaka att riksdagens koldioxidmål 
erasatts av EFTA:s i energiöverenskommelsen påpekar att riksdagsmålet nu är tillbaka vilket 
alltså skulle kunna ses som en viss skärpning. Utifrån den här avhandlingens betoning av det 
politiska sammanhanget så kan man gissa att möjlighetent att bortse från ett riksdagsbeslut är 
större i en partiöverenskommelse än när beredningen sköts i det reguljära statliga beslutsma-
skineriet. 
10 Proposition 1992/93:179 (s 58). 
11 Knaggård (2009, s 194). 
12 Delegationen kom att bestå av forskare och forskningshandläggare, en näringslivsrepresen-
tant samt tjänstemän från Naturvbårdsverket och NUTEK. Redan 1995 inordnades delegatio-
nen i Naturvårdsverket, (Knaggård, 2009, s 179). 
13 Knaggård (2009, s 185ff). 
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så finns förslagen om satsningar på Östeuropa hos båda. I den Naturvårds-
verksrapport, varifrån stora delar av propositionens problemanalys är häm-
tad, hade man istället utgått från sådant som utsläppsbegränsande hastighets-
bestämmelser på svenska vägar, och liknande åtgärder, skulle fylla glappet 
mellan mål och den prognostiserade utvecklingen åtgärder förutan.14  

Det tycks alltså återigen som om Naturvårdsverket driver på för, i relativa 
termer, mer ekologiskt orienterade lösningar. Utdelningen hos Miljö- och 
naturresursdepartementet, som fick åtgärdsförslag också från andra håll, blev 
dock förmodligen sämre än den blivit med andra – färre! – samtalsdeltagare. 

Kretsloppssamhället 
En av de första större miljöpolitiska propositionerna som den nya borgerliga 
regeringen producerade kom i februari 1993 och handlade om kretsloppsan-
passning. Tanken att omhänderta avfall och återanvända brukade produkter 
var inte ny. År 1975 infördes flera regeländringar främst för att främja åter-
vinningen av tidningspapper och omhändertagande av skrotbilar.15 Ett prin-
cipiellt producentansvar fastslogs då, både för avfall vid produktionen av 
varor, och för omhändertagande av använda varor.16 Detta ansvar hade emel-
lertid därefter bara avkrävts för aluminiumburkar (1982) och batterier 
(1990). På sjuttiotalet hade frågan om återvinning åtminstone delvis varit en 
naturvårdsfråga, och på åttiotalet drevs frågan om omhändertagande av bat-
terier av Naturvårdsverket. I början av nittiotalet tycks utformningen av 
kretsloppsamhället i högre utsträckning varit en departementsaffär.17 Frågan 
aktualiserades också av åtagandet från Rio att arbeta i linje med Agenda 21.  

I propositionen beskrivs en vision för samhällets relation till miljön som i 
förstone förefaller ekologiskt radikal: samhället ska inriktas mot att bli ett 
”kretsloppssamhälle”, det vill säga ett samhälle med slutna materialflöden 
där vad som utvinns ur naturen ska kunna användas, återanvändas, återvin-
nas, eller omhändertas ”med minsta möjliga resursförbrukning och utan att 
naturen tar skada” – även om man för säkerhets skull tillägger att ett samhäl-
le som kännetecknas av ”total” balans mellan nedbrytande och uppbyggande 
processer i naturen är en utopi.18  

En annan sak som leder tankarna mot den ekologiskt orienterade tolk-
ningsramen är att föredraganden hänvisar till den utredning från 1983 som 
beskrevs i kapitel 8 och 9, Naturresursers utnyttjande och hävd, en skrift 
som starkt betonar natursystemens känslighet och svårigheten att bemästra 

                          
14 Proposition 1992/93:179 (s 38, 41 och bilaga 1.1). 
15 Proposition 1975:32, JoU 1975:10, rskr 1975:161. Även omhändertagande av miljöfarligt 
avfall från produktionsprocessser diskuterades i denna proposition. Beträffande bilar var 
argumenten då delvis att bilvrak i naturen var osnyggt. 
16 Ibid. s 28. Se även 1989/90:100 (bilaga 16), JoU16, rskr 241). 
17 Två departementsutredningar hade just gjorts på temat, se proposition 1992/93:180 (s 13). 
18 Proposition 1992/93:180 (s 15f). 
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miljörisker. I propositionen talas om miljöproblemen som en ”miljöskuld” 
som uppkommit av den konsumtion som sker på kommande generationers 
bekostnad.19  

Riktigt hur stor skulden ansågs vara, eller hur långt ifrån kretsloppsutopin 
en tillfredställande realistisk politik kunde tillåtas röra sig, är svårt att bedö-
ma. Tankefiguren är inte heller helt lättolkad i termer av avhandlingens tolk-
ningsramar. Å ena sidan finns där den ekologiskt orienterade tanken att 
mänskligheten väger för tungt på jorden. Det finns också en moralisk dimen-
sion i skuldbegreppet som rimmar med delar av den ekologiska tanketradi-
tionens attityd till naturen. Miljöskulden beskrivs å andra sidan i termer av 
avbetalningar på ett ännu inte ohanterligt stort lån, och  

definieras som kostnaderna för att återställa skadad miljö och storleken på det 
kapital som erfordras för att betala återkommande reparationsåtgärder.20 

I den formuleringen framträder snarast avvägningstankens mer fragmentera-
de bild av en natur, där platsavgränsade skador och avgränsade reparations-
insatser är möjliga.  

Det påpekas också i propositionen att naturen har en avsevärd självläkan-
de förmåga. De svårnedbrytbara naturfrämmande ämnen som propositionen 
exemplifierar som sådana som inte alls ska accepteras i miljön är alla redan 
strikt reglerade (PCB, DDT och CFC). Ministern känner sig också föranledd 
att påpeka att det är viktigt att inse att tungmetaller är naturliga ämnen som 
det levande anpassat sig till, så länge koncentrationerna inte blir för höga. 
Andra miljöskadliga ämnen, t ex koldioxid, är också naturliga i miljön, även 
om nivåerna blivit för höga.21 De åtgärder som föreslås motiveras inte utifrån 
de tidigare beskrivna konkreta tillstånd i miljön, vilket också antyder att den 
ekologiska tolkningen av problemet inte integreras med den mer operativa 
problemanalysen. 

Förorenarna framträder inte heller särskilt tydligt: 

Föroreningar till följd av mänsklig verksamhet har i många fall överskridit 
gränsen för vad naturen tål.22 

Samhällsproblem och samhälleliga utopier får utläsas mer indirekt utifrån de 
åtgärder som diskuteras, även om vissa generella ideologiska koordinater 
slås fast: marknadsekonomi är bra och staten ska ha en så tillbakadragen roll 
som möjligt: prioriterande ”spelregler” framför ”detaljreglera” i en ordning 

                          
19 Proposition 1992/93:180 (s 15f). 
20 Proposition 1992/93:180 (s 15). 
21 Proposition 1992/93:180 (s 16f). 
22 Proposition 1992/93:180 (s 16), min kursivering. 



 310 

där marknaden självmant utformar och tillämpar de system som leder till 
målen.23 

Skälen till att marknadsaktörerna skulle vilja göra det klarläggs inte allde-
les. Ekonomiskt beskrivs miljö fortfarande främst som en kostnad, även om 
det betonas att det är på kort sikt. Det sägs förhoppningsfullt att prissätt-
ningsmekanismen i en välfungerande marknadsekonomi innebär att ”en 
bristsituation automatiskt leder till ökade priser, vilket stimulerar utveckling-
en av substitut”.24 Det kan förefalla svårbegripligt som generell utsaga om 
hur miljöproblem kan lösas, eftersom sekundära effekter på svårkontrollera-
de allmänningar är regel snarare än undantag, men kan rimligen läsas som ett 
antagande att ekonomiska hänsyn, teknisk utveckling och ekologiska hänsyn 
inte står i ett motsatsförhållande.25 De miljöpolitiska åtaganden som måste 
göras hotar inte marknadsekonomins fundament och det tycks vara industri 
och teknik som ska lösa den ekvationen. Det man strävar efter sägs vara  

ett i bästa mening högteknologiskt samhälle där man i mycket större ut-
sträckning än i dag använder förnybara råvaror och energi, och där man har 
lärt sig att med lämplig teknik minska förbrukningen av ändliga råvaror till 
en bråkdel av vad den är i dag.26  

Också när åtgärder diskuteras finns vissa inslag som är kompatibla med 
ekologisk modernisering. Det är delvis åtgärder för att påverka marknader 
som diskuteras. Bristande incitament för producenter att vara miljövänliga 
beskrivs som ett informationsproblem. Informationsinsatser och – för att 
åtgärda informationsbrister hos konsumenter snarare än producenter – märk-
ningar av varor kan hjälpa, och kanske till och med räcka, för att göra miljö-
vänliga produkter företagsekonomiskt lönsamma.27  

När beslut om politiska åtaganden diskuteras, med målet att producentan-
svaret för förpackningar och omhändertagande av använda varor måste öka, 
är det emellertid enligt traditionell ordning. Den innebar samarbete med 
marknadsaktörerna, men under hot om att genomföra regleringar. Här är 
alltså utgångspunkten att det finns en ovilja från marknadens sida, och pro-
positionen uttrycker ett missnöje med att man inte levt upp till det allmänt 

                          
23 Proposition 1992/93:180 (s12). 
24 Proposition 1992/93:180 (s 16f). 
25 När man blir konkret finns också utsagor som visar att man antar att det i vissa fall kan vara 
lönsamt att ta miljöhänsyn: I propositionen omnämns de nya reglerna om offentlig upphand-
ling, där det fastslagits att ”vid prövning av anbud skall, under förutsättning att detta angetts i 
anbudsunderlaget, antas antingen det lägste anbudet eller ett dyrare, förutsatt att detta kan 
anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till pris, driftkostnader, funktion, 
miljöpåverkan, m.m”, proposition 1992/93:180 s 40. Det kan alltså ibland vara lönsamt, att ta 
miljöhänsyn, och då ska man göra det (men bara då: glappet mellan ekonomiska hänsyn och 
miljöhänsyn utreds inte närmare.) 
26 Proposition 1992/93:180 (s 17, se även t ex s 20 och s 42). 
27 Proposition 1992/93:180 (s 55, 38ff). 
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formulerade ansvar som tidigare slagits fast. Detta ansvar skulle alltså därför 
skärpas genom införandet av en möjlighet att reglera.28  

När det kommer till kritan tycks man inte just i detta sammanhang tro på 
den företagsekonomiska drivkraften. Även om förhållningssättet till indu-
strin tyder på att man tror att det nya systemet bland företag och näringsidka-
re kommer att räknas som en kostnad, så är tanken att det ska vara normalt 
att höga procentsatser av olika materialkategorier går i retur, i linje med 
ekologisk moderniseringens tendens att sätta tekniska samhällsystem i cent-
rum för politiken snarare än ekosystem – även om det just i detta fall inte är 
industriell vinstdrivande high tech som krävs. 

Skog och biologisk mångfald 
Under denna tid formulerades också, i det angränsande jordbruksdeparte-
mentet, en ny skogspolitik, utifrån ett utredningsarbete som satts igång av 
den socialdemokratiska regeringen redan 1990. Den skogspolitiska proposi-
tionen kom i mars 1993. Där diskuterades inte minst biologisk mångfald. Ett 
halvår efter den skogspolitiska propositionen, i september 1993, togs ett 
övergripande grepp om frågan om den biologiska mångfalden i propositio-
nen Strategi för bevarandet av biologisk mångfald, som i huvudsak skrevs i 
miljö- och naturresursdepartementet. 

Den skogspolitiska propositionens kanske viktigaste inslag var avregle-
ring, men det gjordes också stor affär av ett med produktionsmålet jämställt 
miljömål i den nya lagstiftningen. Miljövärnet kopplades starkt till avregle-
ringen, vilken skulle främja den biologiska mångfalden. Man menade att 
regleringen hade tvingat fram storskalighet och enhetlighet, vilket implicerar 
att småskalighet och mångfald gynnas av avreglering. Hur borttagande av 
regleringar leder till en miljövänlig utveckling diskuteras inte närmare, eller 
ifrågasätts.29 

Tillväxt och miljöhänsyn var alltså inte bara önskvärt utan också fören-
ligt. Det är här fråga om ett tydligt avsteg från den klassiska avvägningstan-
ken och idén om att en liten del av tillväxten kan användas för att betala 

                          
28 Proposition 1992/93:180 (s 54-62). Lösningen blev att ge regeringen möjlighet att reglera 
ett sådant ansvar, varefter mål för återvinningsgrad av olika produktgrupper sattes upp. Pro-
ducentererna gavs en tidsfrist att själva skapa återvinningssystem innan lagreglering skulle 
tillgripas. Listan på produktgrupper avsågs utökas. 
29 Algotsson (1996, s 287f). 
Man kan förstås ifrågasätta om avregleringen verkligen ska uppfattas som en miljöpolitisk 
åtgärd eller en del av en mer allmän avregleringsiver. Mera regler uppfattades dock inte nöd-
vändigtvis som effektivt heller för miljön: se (Eckerberg, 1987) för en kritik av det dittills 
rådande systemets förmåga att ta miljöhänsyn. Som parentes kan nämnas att statens kartlägg-
ning av rödlistade arter faktiskt har kommit att fungera som i högsta grad marknadsstyrande 
information. 
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miljövården. Istället tas för självklart att ett skogsbruk som tar miljöhänsyn 
och skapar biologisk mångfald är lönsamt också för skogsnäringen.30  

Jämfört med propositionen om biologisk mångfald, från samma tid men 
från ett annat departement, är tonen i skogspropositionen betydligt mer be-
kymmerslös, även om det omnämns att luftföroreningar kan skapa både för-
surning, ozonhål och klimatförändringar till skada för skogen. De miljöpro-
blem som ska åtgärdas får inte någon särskilt konkret innebörd. Intressant 
nog görs ingen analys alls av vilken slags problem upprätthållandet av en 
godtagbar biologisk mångfald medför i skog och skogsbruk. Det konstateras 
blott att denna mångfald ska – och alltså kan – åstadkommas i det normala 
skogsbruket.31  

Denna otydlighet om miljöproblemens mer konkreta art är, som vi sett, i 
sig inget unikt i miljöpolitiken. Det ovanliga är att det är en bild av en miljö-
problematik kopplad till en samhällsproblematik som framträder – om än i 
skissartad partipolitiserad skepnad. Det är, i enlighet med den ekologiska 
moderniseringens tolkningsram, ett ”grönare” samhällssystem som står i 
centrum för diskussionen, inte en ”grönare” miljö. Beskrivningen av sam-
hällsproblematiken har också en för miljöpolitiken ny karaktär. 

Här framstår alltså också de forna miljöbovarna i ny dager, liksom den 
expertorganisation som haft att hålla efter dem. Problemlösarinitiativet för 
skogen flyttas till skogsägarna, och bilden av det moderna skogsbrukets 
okänslighet för naturens ekosystem, från miljöpropositionerna 1989 och 
1991 förvandlas här till en bild av skogsägare som tvingats till rovdrift av 
övernitisk reglering – och, får man förmoda, dess övervakare.32 

De lösningar som på generell nivå förespråkas är också i linje med den 
ekologiska moderniseringstanken, så till vida att man tänker sig att hänsyns-
tagande till miljön kommer att bli lönsam normalitet. Inte heller här är det 
emellertid modern teknologi som ska stå för problemlösning och lönsamhet: 
istället ska alltså den gröna ekonomin uppstå kring vad som framstår som ett 
mer småskaligt och variationsrikt sätt att bruka skogen. 

Den skogspolitiska propositionen och propositionen om biologisk mång-
fald kan jämföras avseende på just själva den biologiska mångfalden, men 
också avseende diskussionen om sektorsansvar.  

Mångfaldspropositionen, till skillnad från skogspropositionen, går grund-
ligt till väga när den biologiska mångfaldens karaktär, art och funktion ska 
beskrivas. Det betyder också att länken mellan problemet att skapa god ”bio-
logisk mångfald” och ett gott samhälle kompliceras. Precis som på skogspo-
litikens område, säger man, ska ”miljömålen […] ges samma vikt och bety-
delse som skilda ekonomiska överväganden inom alla samhällssektorer.”33 

                          
30 Algotsson (1996, 287f, 292), Danielsson & Vedung (1998, s 11f). 
31 Danielsson & Vedung (1998, s 14ff). 
32 Proposition 1992/93:226 (s 28). 
33 Proposition 1993/94:30 (s 18). 
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Men det tänks inte, som i skogspolitiken, ske genom att avreglering leder till 
spontana anpassningsprocesser till ett mer ”naturligt” naturbruk. Tvärtom 
ägnas, i beskrivningen av varifrån hoten mot den biologiska mångfalden 
kommer, störst utrymme åt marknadsmisslyckanden som att den som ger 
upphov till en skada inte är den som får bära kostnaden, och att marknads-
mekanismen är kopplad till ägande.34  

Här finns en ganska ingående om än generell beskrivning av den funktion 
biologisk mångfald har för att skapa anpassningskapacitet, förutsättningar 
för tillräckligt utbyte av gener inom olika arter och för cirkulationen av när-
ingsämnen.35 Liksom i miljöpropositionen 1988 är det stora saker som står 
på spel: ekosystemens fortlevnad och varaktigt liv på jorden.36 Dessutom 
kopplas problemet till begreppet miljöskuld, och till att denna skuld bör 
minskas, vilket också diskuterades i kretsloppspolitiken.37 

Det talas också i mångfaldspropositionen ingående om ”sektorsansvaret”, 
det vill sektorns eget ansvar för att miljömålen nås och för att ta kostnaderna 
för att så sker - åtminstone i det så kallade vardagslandskapet. Det ansvaret 
placeras ganska tungt på de berörda näringarnas axlar. Även den enskilda 
människans dagliga gärning – och ansvar – lyfts fram, i propåer för återhåll-
samhet med konsumtion och transporter.38 Det är alltså i princip en ekologisk 
problembeskrivning och principiellt en ekologisk ansvarsfördelning för pro-
blem och lösningar. Om det i skogspolitiken var oklart hur avregleringen 
tänktes leda till biologisk mångfald är det som är oklart i propositionen om 
biologisk mångfald istället varför dessa med ansvar pålagda aktörer – när-
ingsidkare och privatpersoner – ska förväntas ta det, när det så tydligt för-
knippas med kostnader och försakelser. 

Dessa propositioner formulerades emellertid alla i väntan på den nya mil-
jöbalken (som senare i och för sig förkastades, se avsnitt 10.1), varför åtmin-
stone vissa av de ovanstående beskrivna bristerna på konkreta styrmedel blir 
begripliga. Frågan är vad som hände med inslagen av ekologisk modernise-
ring, respektive ekologisk problematisering, i den kommande regeringens 
politik. 

                          
34 Proposition 1993/94:30 (s 11). 
35 Proposition 1993/94:30 (s 4ff). 
36 Proposition 1993/94:30 (s 3). 
37 Proposition 1993/94:30 (s 12f). Även den ekonomiska skulden behöver minska, och det 
sägs mycket riktigt i propositionen att relationen mellan ekonomi och miljö bör tydliggöras 
(ibid). Det noterades i avsnittet om kretsloppspolitiken att begreppet inte är helt lättolkat. 
38 Proposition 1993/94:30 (s 17ff). 
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10.3 Förändring av miljöpolitikens tolkningsramar: 
avtryck av Perssons ”Gröna folkhem” i olika fora 
I analysen av den politik som formulerades under s-regeringen ska frågan 
ställas om relationen mellan den politik som formulerades i miljödeparte-
mentet, och den politik som tycks springa ur den ovanliga procedur för pro-
duktion av miljöpolitiken som inrättades i och med Göran Perssons tillträde 
som statsminister. 

En extraordinär politik: hållbarhetsdelegation och lokala 
investeringsbidrag 
Göran Persson etablerade ett samtal om miljöpolitikens innehåll med andra 
än de gamla vanliga intressenterna. Där märks i och för sig flera sedan tidi-
gare bekanta röster, men inte från sektorerna. De framträder också i nya kon-
stellationer. Anshelm finner rötterna till visionen om det gröna folkhemmet i 
ett samarbete redan under det borgerliga maktinnehavet mellan Persson, 
Peter Larsson (tidigt aktiv i miljörörelsen och rekryterad till energi- och mil-
jödepartementet av Dahl i mitten på åttiotalet), Stefan Edman (Broderskaps-
rörelsens miljöpolitiska frontfigur och ihärdig systemkritiker under hela åt-
tiotalet, sedan rådgivare åt statsminister Persson) och i bakgrunden Klas 
Eklund (fram till 1991 framträdande i den s.k. kanslihushögern och medlem 
av ”nittiotalsgruppen”, se ovan).39 Alliansen illustrerar nästan övertydligt hur 
tankegodset från Bruntlandkommissionen kunde bygga broar mellan ekono-
mer med tillväxt som prioritet, och en ekologiskt orienterad miljörörelse. 

När Persson blev statsminister engagerades Edman tillsammans med Olof 
Eriksson som Perssons speciella miljörådgivare.40 Eriksson var en pensione-
rad arkitekt och före detta chef både för Byggforskningsrådet och för Fram-
tidsstudiesekretariatet, som propagerat för miljöinvesteringar i olika social-
demokratiska fora.41 Istället för att ge miljödepartementet eget ansvar för att 
förvalta tankegångarna om det gröna folkhemmet tillsattes inom regeringen 
en Hållbarhetsdelegation bestående av en handfull av de yngre ministrarna 
vårvintern 1997.42 Den fick till uppgift att utarbeta en plattform för regering-
ens fortsatta arbete för hållbar utveckling.  

                          
39 Anshelm lyfter fram skriften Blågul tillväxt (1993) med Persson, Larsson och Edberg som 
författare, vilken Anshelm finner har inspirerats av ett manus från Klas Eklund. Eklund hade 
redan 1987, då planeringschef i finansdepartementet, skrivit debattartiklar om grön tillväxt, se 
(Anshelm, 1995, s 114, 163ff). Det är intressant att 1987 ansåg sig Eklund behöva förklara att 
grön tillväxt var helt i linje med Bruntlandkomissionens tankegångar, medan detta fem-sex år 
senare betraktas som självklart. 
40 Båda sägs bokstavligen ha suttit med och hjälpt Persson att formulera sitt tal om det Gröna 
folkhemmet, (Lander, 2003). 
41 I en ABF-skrift,(Eriksson, 1996) och i Tiden, (Eriksson, 1994). 
42 Miljöminister Anna Lindh, jordbruksminister Annika Åhnberg, skatteminister Thomas 
Östros, skolminister Ylva Johansson och biträdande arbetsmarknads-minister Ulrica Messing 



 315 

Hållbarhetsdelegationens uppgift att utarbeta plattformen för hållbar ut-
veckling var möjligen inte alldeles förutsättningslös. Den snabbhet varmed 
hållbarhetsdelegationen presterade sitt förslag om lokala investeringspro-
gram (se avsnitt 10.1) kan ses i ljuset av att nämnde Eriksson hade föreslagit 
både inrättandet av en delegation inom regeringskansliet och att den skulle 
handha ett omfattande investeringsprogram för att med en ”ny” variant av 
klassiska konjunkturpolitiska satsningar samtidigt minska arbetslösheten och 
lösa miljöproblemen.43 Även om det inte alldeles nödvändigtvis var på Pers-
sons uppdrag som delegationen tog avstamp i Erikssons förslag är det åter-
igen ett exempel på att samtalsdeltagarna och inläggen inte var policyproces-
sens traditionella.  

Här, om någonstans, borde vi hitta en tydlig vision om ekologisk moder-
nisering. Lennart J Lundqvist menar också att denna politik kan karaktärise-
ras som en omsvägning i problemsyn, policyprinciper, instrument och (i viss 
mån) organisation, i överensstämmelse med den ekologiska modernisering-
ens tolkningsram.44 Delegationens förslag presenterades i en tolvsidig bilaga 
till vårbudgetpropositionen 1997.45 Där talas framförallt om hur invester-
ingsbidraget ska stimulera strukturer för effektivare resursanvändning, vilket 
är en väsentlig del av tanken om ett modernt ekologiskt industriellt välut-
vecklat samhälle, och det förutsätts också att det kring utvecklandet av dessa 
strukturer skapas tillfällen för ett framsynt ekologiskt företagande.46 Men 
återigen blir bilden mer oklar när vi kommer till de lösningar som kopplas 
till miljö- och samhällsanalysen. Här är det inte ny problemformulering i 
kombination med en etablerad lösningsapparat, utan snarare total brist på 
förslag till själva regelverket och administrativa rutiner som gör det oklart 
hur närmare bestämt bidragen kan karaktäriseras.47 

De exempel på den nya politiken som Lundqvist diskuterar explicit, Håll-
barhetsdelegationen och det lokala investeringsprogrammet, är emellertid 
delar av en extraordinär politisk procedur, utanför den miljöpolitiska besluts-
fattarstrukturen som brukade tas i anspråk för formuleringsarbetet. Det kan, 
utifrån den idé om policyprocessens villkor som prövats i den här avhand-
lingen, ha gett möjligheter att formulera politik på nytt sätt, som inte gavs i 
den ”ordinarie” organisationen.48  

                          
43”Ny” eftersom även tankegången är mycket lik stödet till de kommunala reningsverken m m 
på sjuttiotalet. Det fanns också redan på nittiotalet flera liknande program, ibid. 
44 Lundqvist (2000, s 23). 
45 Proposition 1996/97:150, bilaga 5, ”Ett hållbart Sverige”. I brist på andra förarbeten betrak-
tar Naturskyddsföreningen till och med boken Bygg om Sverige till bärkraft (1996) som ett 
slags förarbete, se (Kågesson & Lidmark. 1998). 
46 Proposition 1996/97:150 (bilaga 5). 
47 Lundqvist (2000, s 1289). Också fördelningsprocessen förblev en affär för en speciell de-
partementsavdelning, (ibid.). 
48 Lundqvist vinklar iakttagelsen av de speciella omständigheterna kring politikens formule-
ring så att den ekologika moderniseringens genomslag i högsta grad är beroende av att Göran 
Persson driver frågan, (Lundqvist, 2004), även (Lundqvist, 2000). 
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Men det sätt på vilket den nya politiken hanterades innebar också att 
många aspekter av sådana frågor som sedan sextiotalet betraktats som miljö-
politikens kärna, nämligen den tunga industrins utsläpp och olika näringars 
starka beroende av olika miljöfarliga kemikalier, inte berördes av hållbar-
hetsdelegationen eller de lokala investeringsprogrammen. För att ekologisk 
modernisering ska kunna sägas vara en tolkningsram som (om-)formar den 
svenska offentliga miljöpolitiken i grunden bör den politik som hanterar 
också dessa klassiska frågor formuleras på nytt sätt. Det är alltså i högsta 
grad intressant att närmare betrakta två andra centrala bidrag till miljöpoliti-
ken som tillkom under samma tid: den nya miljöbalken och den miljömåls-
struktur som fastslogs för att utgöra politikens måttstock. Dessa propositio-
ner producerades mer reguljärt, och riktas mot den traditionella miljöpoliti-
kens objekt. 

Den reguljära miljöpolitiken: Miljöbalk och miljömål 
Trots att de två polerna som den nationella debatten om miljöpolitiken allt 
sedan sextiotalet har rört sig mellan sedan länge kompletterats – och kompli-
cerats! – med ytterligare diskursiva debattpositioner, så syns få spår av detta 
i den nya miljöbalken (se ovan avsnitt 10.1). De förändringar som sker – 
justeringen mot ytterligare lagstiftning och gränsvärden, det faktum att den 
förorenande och potentiellt ovilliga industrin ställdes i centrum – rimmar 
mer med en förskjutning mot det traditionella ekologiperspektivet än med 
ekologisk modernisering. Detsamma gäller ansatsen att problematisera en-
skildas beteenden (genom allmänna hänsynsregler). Utredningen och lagför-
slaget beskrivs av tidigare forskning också som lagtekniskt snarare än miljö-
politiskt visionärt. Det verkar alltså inte som om utredningsarenorna stimule-
rat till formulerandet av nya miljöpolitiska visioner. 

I propositionen inramas däremot balken i ett mer miljöpolitiskt samman-
hang. Här finns ingen ekologisk alarmism, så som till exempel 1989, men 
svaga avspeglingar av en ekologisk tolkningsram. Tillståndet i miljön ska 
utgöra utgångspunkten för miljöpolitiken. Man talar dessutom om 
”nollutsläppsvisionen” och behovet av ett samhälle i balans med de förut-
sättningar som ekosystemen och naturresurserna medger, såväl nationellt 
som globalt. Men analysen paras inte alls med några konkreta bilder av till-
ståndet i miljön. Istället betonas vikten av att slå vakt om den materiella 
grunden för produktion och välfärd. Det speglar i sin tur snarast den ekolo-
giska moderniseringens idé om ”både-och”, och det är i detta sammanhang 
som talet om effektivare resursutnyttjande blir rimligt. 

Poängen här är emellertid att det i miljöbalken egentligen inte är mark-
nadstänkande kring grön tillväxt som framställs som vägen till ett sådant 
resurseffektivt samhälle. Mer än till ekonomiskt rationella aktörers agerande 
tycks propositionen förlita sig till någon slags miljöpolitisk väckelse. Det 
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handlar om att inspirera till gemensam samling och gemensamt ansvarsta-
gande: 

Lagstiftningen skall alltså utgöra ramen och plattformen från vilken olika 
verksamhetsutövare: företag, statliga och kommunala förvaltningar, före-
ningar, enskilda hushåll m.fl. formulerar egna miljöpolitiska strategier. [...] 
Tanken är således att lagstiftningen skall inspirera verksamhetsutövare att 
tänka och handla så att de föregriper lagstiftningens obligatoriska krav. Där-
med blir miljökrav som ställs på en gemensam nivå i relationen mellan aktö-
rerna viktigare, t.ex. konsumenternas krav på miljöanpassade produkter från 
verksamhetsutövare, medan den offentliga styrningen och myndighets- utöv-
ningen kan koncentreras till att klarlägga vad som gäller och till de fall då en 
decentraliserad miljöanpassning och -styrning inte fungerar.49 

I balkpropositionen antas särskilt de miljömål, som var under utarbetning, 
spela roll för denna nationella samling för miljön. Man antog att ansvarskän-
nande ”verksamhetsutövare” skulle ägna sig åt att anpassa och formulera 
egna mål för sin verksamhet med ledning av de nationellt fastlagda miljömå-
len. Och generöst nog tänkte man inte lägga sig i precis hur målen uppnåd-
des: 

staten styr med hjälp av uppställda mål utan att i detalj reglera vad som skall 
göras för att nå dit. Följaktligen ges myndigheter och andra aktörer stor frihet 
att välja väg för att nå målen. Styrningen förutsätter att berörda aktörer redo-
visar resultatet av sin verksamhet och att målen kan följas upp, vilket alltså 
skulle lyfta miljökvaliteten över den nivå som balkens bokstav stipulerade.50 

Lite mer traditionellt sägs sedan: 

Kunskaper om miljöproblem och den enskildes engagemang i miljöfrågorna, 
ekonomiska förutsättningar m.m. är också avgörande för att målen skall kun-
na nås. Därtill kommer att allmänt hållna mål kan vara svåra att inordna i och 
lägga till grund för ett rättsligt system som skall vara styrande för den enskil-
des handlande i enskilda fall och som är sanktionerat med straff om reglerna 
inte följs. Trots detta är det givetvis av avgörande betydelse att balken funge-
rar som ett verktyg för genomförandet av de miljöpolitiska målen.51  

Marknadens möjligheter att skapa gröna värden lyfts visserligen fram, men 
bara i allmänna termer och vid enstaka tillfällen.52 Annars är det åtgärdernas 
samhällsekonomiska snarare än företagsekonomiska eller individuella värde 
som dryftas.  

                          
49 Proposition 1996/97:45 (kap 4.1.2), se också (Duit, 2002, s 200). 
50 Proposition 1996/97:45 (kap 4.1.1). 
51 Proposition 1996/97:45 (kap 4.2.1). 
52 Bl.a. i den inledningsvis beskrivna utgångspunkten att ekonomisk utveckling, social välfärd 
och skyddet av miljön och hushållningen med naturresurser ska gå hand i hand, ett påstående 
som beledsagas med omnämnandet att regeringen tillsatt en delegation för hållbar utveckling. 
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Miljöbalkens utformning och uttalade funktion var, som sagt, inte att ut-
göra det enda verktyget för miljöpolitikens förverkligande. Förutom att den 
skulle kompletteras med övriga styrmedel gjordes dess tillämpning delvis 
beroende av operativa miljöpolitiska mål och miljökvalitetsnormer. Dessa 
fanns inte när balken antogs, men var på väg. 

Hållbarhetsdelegationen föreslog redan i mars att den nya svenska miljö-
lagstiftningen som höll på att utarbetas skulle kompletteras med en ny miljö-
politisk målstruktur, vilket alltså snabbt vävdes in i beskrivningen av miljö-
balkens roll i miljöpolitiken i stort. Det resulterade 1998 i en proposition om 
miljöpolitikens mål – Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige 
(1997/98:145) – som var tänkt att komplettera lagstiftningen.  

Anshelm har beskrivit miljömålspropositionen som ett tydligt uttryck för 
ekologisk modernisering.53 I inledningskapitlet kan vi läsa att regeringen 
instämmer i att den sociala, den ekonomiska och den ekologiska dimensio-
nen inte bara är ömsesidigt beroende, utan också ömsesidigt förstärkande.54 
Vi kan också läsa om tron på teknikens och näringslivets roll: 

Ett vitalt och miljöanpassat näringsliv är en nödvändig förutsättning för att nå 
målet om ett ekologiskt hållbart samhälle. [...] Politiska styrmedel och för-
ändringar i konsumtionsmönster är nödvändiga förutsättningar för att leda 
samhället mot ekologisk hållbarhet, men företagen bär huvudansvaret när det 
gäller utvecklingen av ny och miljöanpassad teknik. Det är företagens egenin-
tresse att göra detta, eftersom marknadens efterfrågan på miljöanpassade pro-
dukter och produktionsprocesser i framtiden bedöms komma att öka kraf-
tigt.55  

Ökat handelsutbyte, avreglerade marknader och den extremt snabba utveck-
lingen av elektroniska kommunikationsformer kommer att ge nya utveck-
lingsmöjligheter.56 

Dessa beskrivningar finns emellertid främst i propositionens inledande av-
snitt. Det finns också ett avsnitt om näringslivets och konsumenternas roll i 
miljöarbetet, där gröna marknadsvärden och olika slags vägledande miljö-
märkningssystem lyfts fram. När industrin respektive spridning av metaller 
och giftiga ämnen diskuteras, är utgångspunkten däremot mer traditionell: 
det handlar då om fördelning av kostnader för åtgärder och lagstiftning, eller 
om samarbete med industri och företag under hot om lagstiftning.57 Möjligen 
kan man säga att det ligger i linje med den ekologiska moderniseringens 
idéer att dessa avsnitt kommer lite undanskymt efter trehundra sidor proposi-
tionstext. Huvuddelen av propositionen upptas emellertid av en genomgång 

                          
53 Anshelm (2002). 
54 Proposition 1997/98:145 (s 19). 
55 Proposition 1997/98:145 (s 29). 
56 Propositionrop 1997/98:145 (s 28). 
57 Proposition 1997/98:145 (s 304). 
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av de miljöpolitiska målen. Betraktade som instrument i sig är det mindre 
självklart att koppla dessa mål till idén om ekologisk modernisering än till 
den ekologiska tanketraditionen. Utifrån den senare förutsätts ju att utfalls-
mål formuleras. Tanken på att en sådan miljömålsstuktur behövdes hade 
också formulerats innan den ekologiska moderniseringens idéer gjort insteg i 
miljöpolitiken (se kapitel 9). 

Miljömålspropositionen innehöll förslag på inte mindre än 15 övergripan-
de mål. Så som de förelades riksdagen var de dock mycket allmänt hållna, 
och tanken var också att de behövde brytas ned och operationaliseras. Ytter-
ligare en utredning, Miljömålskommittén, tillsattes därför. Miljömålskommit-
tén hade till uppgift att leda vad som bäst karaktäriseras som ett gigantiskt 
”grupparbete”, där en rad myndigheter fick i uppgift att lämna förslag på 
miljömål beträffande ”sitt” problemområde eller ”sin” samhällssektor. En 
särskild kommitté fick hand om klimatmålet.58 

I uppdraget ingick att utarbeta såväl långsiktiga mål som konkreta etapp-
mål. På försommaren 2000 låg kommittéernas slutbetänkanden färdiga. Re-
geringen hade i sin föregående proposition föreslagit att riksdagen skulle ge 
regeringen mandat att utforma målen vidare, men i den delen genomdrev 
riksdagen att miljömålen skulle beslutas av riksdagen. Därför kom under 
2001 två propositioner som kan ses som början till slutet på en ganska lång-
dragen process för att ge miljöpolitikens styrmedel en ny utformning: Svens-
ka miljömål: Delmål och åtgärdsstrategier (2000/01:130) och Sveriges kli-
matstrategi (2001/02:55).59  

I dessa propositioner är inslagen av ekologisk modernisering åter mindre. 
De allmänna utsagorna om den gröna tillväxtens potential har förbytts mot 
en mer blygsam och undanskymd förhoppning om att svenskt näringsliv kan 
bli framgångsrikt på den internationella miljöteknikmarknaden. Propositio-
nen ägnar sig ganska strikt åt miljöaspekten av den hållbara utvecklingen. 
Detsamma gäller, om vi får tro miljöforskaren Måns Nilsson, klimatproposi-
tionen. Klimatpolitiken utgår från internationella åtaganden knutna till Kyo-
toprotokollet men satte målen högre än de EU stipulerat (vilket inte är sär-
skilt radikalt: EU tillät Sverige att öka sina utsläpp med 4 %). Nilsson be-
skriver hur man inte heller vill använda sig av de möjligheter som Kyotopro-
tokollet ger att sälja de utsläppsrättigheter man inte använder. Fokuset är 
nationellt, och marknadsmekanismer har ännu inte slagit igenom som styr-
medel.60  

I propositionerna lanseras dock också ytterligare lokala investeringsbidrag 
för kommunal omställning mot hållbarhet. Jag har tidigare beskrivit dessa 
bidrag som tydliga uttryck för ekologisk modernisering. I den mån de, till 
skillnad från t ex sjuttiotalets storskaliga bidrag till reningsverk, avsattes för 

                          
58 Dir 1998:40 och 45. 
59 “början till...” eftersom utredningen av specifika miljökvalitetsnormer fortsatte.. 
60 Nilsson (2005b, s 7ff). 
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att ”trigga igång” tillväxt och grön näringsverksamhet är denna slutsats ock-
så rimlig. Men detta ter sig i så fall som något av en främmande fågel i kli-
matpropositionen. I sin skiss av klimatpolitikens utveckling beskriver Måns 
Nilsson både lärande och utveckling mot större konsensus, som framför allt 
kan hänföras till det organisationsöverskridande arbetet med olika kommit-
téer och delegationer. Detta är intressant utifrån den här studiens syfte. Ännu 
intressantare är iakttagelsen att man fortfarande också kan identifiera en 
dragkamp om tolkningsföreträde mellan vad som kan kallas ”miljösektorn” 
och ”energisektorn”, där den mer marknadsinriktade energisektorn – efter 
denna studies tidshorisont – så småningom kom att avgå med segern.61 

10.4 Utveckling och entydighet i svensk miljöpolitik 
1991-2000: summering 
I det här kapitlet har den borgerliga regeringens miljöpolitik mellan 1991 
och 1994, och den socialdemokratiska regeringens miljöpolitik mellan 1994 
och 2001 undersökts. Den förra perioden visade sig innehålla mer inslag av 
ekologisk modernisering, framför allt inom skogspolitiken, än vad den tidi-
gare forskningen leder oss att tro. Den senare perioden visade sig däremot 
innehålla färre inslag av denna idé än förväntat. 

För hela perioden gäller att formuleringen av miljöpolitikens tolknings-
ramar tycks bero på var i den policyproducerande organisationen som politi-
ken formulerades. Den organisatoriska arenan, forat eller rummet verkar 
återigen ha spelat en viktig roll.  

Under nittiotalets andra halva skulle en undersökning av politikens for-
mulering i olika fora kunna föras mycket långt. Ansvaret för miljöpolitiken 
spreds nämligen programmatiskt till en större mängd myndigheter (se avsnitt 
10.1). En sådan fortsatt undersökning skulle här emellertid leda för långt. 
Avsikten med studien är att diskutera en teoribildning snarare än att göra en 
fullständig beskrivning av den svenska miljöpolitikens utveckling. Beträf-
fande den svenska miljöpolitikens historia och utveckling är det dags att 
sätta punkt. Det är dags att knyta ihop säcken kring avhandlingens syften och 
slutsatser. De empiriska och teoretiska slutsatserna formuleras i nästföljande 
del III av avhandlingen. 

                          
61 Nilsson (2005b, s 9) menar att marknadstänkandet i klimatpolitiken slog igenom några år 
senare, i 2003 års klimatpolitik. Där hade utsläppsrätterna accepterats, elcertifikat införts och 
man föreslog att koldioxidskattens skulle tas bort där systemet med utsläppsrättigheter tilläm-
pades. EU-direktiv spelade roll här. 
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11 Policy som analysobjekt – fallet svensk 
miljöpolitik  

Avhandlingens del II har handlat om oklarheter beträffande bestämningen av 
det diskuterade teoriperspektivets analysobjekt. Ingen har ju, för att låna en 
formulering av Frank Fisher, sett en policyprocess eller ens en policy.1 Det 
påtagliga i betänkanden, kammarvoteringar och beslutsprotokoll till trots, är 
policyprocesser och policy i själva verket analytiska konstruktioner av verk-
ligheten, på samma sätt som de miljöpolitiska berättelser som analyserats i 
kapitel 7 till 10 är det.2 Allt vi påstår oss veta om policy och policyprocesser 
refererar alltså tillbaka till fenomen som inte självklart finns där, självklara 
och synliga, att mäta påståendena mot. Istället blir dessa påståenden om pol-
icy tillägg till  

the stories that have over time come to be consensually accepted as plausible 
by a significant number of people.3  

Att forskarvärlden håller sig med särskilda procedurer för att kvalitetssäkra 
sitt tolkningsarbete hjälper inte stort när proceduren kan inledas från så olika 
håll. Liksom i andra sociala sammanhang är därför den framväxta gemen-
samma förståelsen av omvärlden – policy i det här fallet – lite olika i olika 
”läger”. Vad forskare som talar om en ”policyprocess” refererar till varierar. 
Valet av perspektiv kan åtminstone delvis kopplas till hur forskare organise-
rar sig – organiserar det vetenskapliga samtalet, för att fortsätta att formulera 
tankegången i linje med det i avhandlingen diskuterade teoriperspektivet – i 
olika subdiscipliner och forskningstraditioner. Också i vetenskapssamhället 
förekommer det att en berättelse om hur saker och ting förhåller sig tecknas 
så effektivt att den intuitiva förståelsen som berättelsen skapar av politiska 
fenomen gör att det mer formella definitionsarbetet kommer i skymundan. 
Som den amerikanska sociologen Malcolm Gladwell själv formulerar det när 

                          
1 Betänk, säger Frank Fisher med en snarlik åsyftning, att ingen någonsin har sett en politisk 
process eller en ekonomi, (Fisher, 2003, s 43).  
2 ”Konstruktioner av” kan i det här sammanhanget med fördel ersättas med ”analytiska per-
spektiv på”, och lusten att göra det sammanhänger måhända med vilken forskningstradition 
man identifierar sig med. 
3 Fisher (2003, s 43). 
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han beskriver sin idé att olika samhällsfenomen kan karaktäriseras som ut-
brott av ”sociala epidemier” med distinkta tipping points:  

When I heard that phrase for the first time I remember thinking – wow. What 
if everything has a Tipping Point? […O]nce you start to understand this pat-
tern you start to see it everywhere.4 

Desto viktigare blir kravet på begreppslig klarhet, för att vi ska kunna värde-
ra sådana iakttagelser. Vi behöver veta vad en teori handlar om för att sys-
tematiskt kunna pröva den analys som ligger till grund för teorins tolkning 
av verkligheten.5 En teori om policyprocessen, vars ärende är att förklara 
policystabilitet och policyförändring, bör således vara precis beträffande sitt 
analysobjekt. Närmare bestämt, argumenterade jag i kapitel 4, bör den göra 
klart vad som är en policy, och vad som ska räknas som en signifikant för-
ändring i en sådan policy. Det bör alltså finnas ett klart svar på frågan: var 
närmare bestämt tänker sig teoriperspektivet att förklara stabilitet och för-
ändring, och i vad?  

11.1 Att analysera policy och policyförändring – 
rekapitulation av problemet och fallstudiens frågor 
Trots att det i kapitel 4 gick ganska snabbt att konstatera att policy i sam-
manhanget kan begränsas till regeringsmaktens legitima beslut och avsikts-
förklaringar (i motsats till definitioner som inkluderar också implemente-
ringen av dessa avsikter) kvarstår flera väsentliga oklarheter i hur policy ska 
förstås i teorierna. Detta skapar en problematisk osäkerhet om teoriperspek-
tivets analysobjekt. 

Problemen bottnar i att även om det i litteraturen förfaller självklart att 
policy ska förstås som sammanhängande ”nät” av beslut, så är det fortfaran-
de inte självklart vad som är ett sådant sammanhängande nät. Det finns inga 
självklara objekt för politik ”därute” som den offentliga politiken naturligen 
formuleras kring, och alltså heller inget självklart centrum kring vilket ett 
kluster av beslut, eller en policyprocess, kan kartläggas. Istället är politikens 
objekt föränderliga konstruktioner: de bygger på kategoriseringar av männi-
skor och fenomen som kunnat göras annorlunda, utifrån andra egenskaper. 
De är dessutom konstruktioner som åtminstone delvis tillskapats och upp-
rätthålls med politikens hjälp. Inte heller med konstruktivistiska glasögon 
framträder tydligt avgränsade nät av policy. 

                          
4 Vilket Gladwell tycks ta till intäkt för att de faktiskt finns överallt, Malcolm Gladwell ”The 
Tipping Point” Gladwell.com, citerat december 2009. 
5 Sartori (2009/1970) talar om klarhet i relationen mellan term, begrepp och objekt. 
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Mekanismen som vägledning vid avgränsning av analysobjektet 
Om politikens objekt inte finns där ute att hitta, så betyder det att forskaren 
har ett aktivt val att göra beträffande analysobjektets avgränsning och defini-
tion, utifrån någon idé om vad som skiljer en policy från en annan. Inte 
minst gäller det att bestämma på vilken nivå analysen ska läggas när policy-
förändring ska förklaras: Ska frågan om fiskeredskapens selektionsförmåga 
och jordbrukets kemikalieanvändning ses som två helt olika frågor, eller ska 
de betraktas som delfrågor i en politik för biologisk mångfald? 

En sådan bestämning av perspektiv, har jag argumenterat, måste göras på 
förhand och på goda grunder. Risken är annars överhängande att det på ett 
ganska godtyckligt vis alltid går att finna någon slags förändring (eller stabi-
litet), på någon nivå, som i efterhand förefaller tillräckligt nära det diffust 
preciserade analysobjektet för att förklaringen ska antas ha slagit in. 

Teoretiska avgränsningar av analysobjektet 
Hur har då preciseringsproblemet hanterats i denna avhandling? I kapitel 4 
argumenterade jag för att en policy i det här aktuella fallet bör avgränsas på 
en nivå och med en sådan bredd att den undersökta teorins mekanism syn-
liggörs. I kapitel 3 drogs slutsatsen att idéernas stabiliserande verkan i poli-
cyprocesser rimligen har med samtalets sociala psykologi att göra. Ur idé-
strukturperspektivet är en policy rimligen att betrakta som politik (beslut) 
rörande en uppsättning frågor eller fenomen som rent praktiskt behandlas 
tillsammans, som hörandes ihop, i ett samtal (i vid mening). Min slutsats i 
mekanismdiskussionen var att idéer har förutsättningar att ”sätta sig i väg-
garna” när det intellektuella arbetet i policyprocessen är stabilt organiserat.  

Av detta följer att vi i empiriska fallstudier bör se spår av en sådan intel-
lektuell organisering i form av likheter i de idéer som reproduceras i formu-
lerade beslut och tillhörande resonemang. Det betyder att en policy i idé-
strukturperspektivet framträder som substantiellt sammanhållen och sprung-
en ur en sammanhållen process: det är olika delfrågor som behandlas lika i 
någon mening därför att de uppfattas vara samma sorts problem, och det 
olika delfrågor som behandlas tillsammans. Processens natur förklarar av allt 
att döma det substantiella innehållet. Därför kommer de frågor som utgör en 
policy också förändras tillsammans, i samma riktning. 

Kvarstående oklarheter 
Precis vilken slags processer som kan komma ifråga är därmed inte alldeles 
klart. Jag har argumenterat för att intresset av att undersöka samband mellan 
organisation och substantiella låsningar står i proportion till betydelsen av de 
organisatoriska sammanhang de kan kopplas till. Jag har också argumenterat 
för att försök att grundläggande förändra politik ofta handlar om hur olika 
frågeområden kopplas ihop och isär. Då måste policyförändring mätas på ett 
sätt som överbryggar enskilda beslut, program, procentsatser etc. De lås-
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ningar som uppkommer förklaras dessutom i teoriperspektivet av att olika 
tolkningsramar för politikens aktörer framstår som etablerad sanning (för 
aktörerna själva i ursprungsversionen, och i min version antar aktörerna att 
det gäller för andra). Tillsammans med det faktum att teorierna handlar om 
förändring på mycket lång sikt har detta tagits till intäkt för att de procedurer 
som ska undersökas är sådana där miljöpolitiken formuleras snarare än de 
där en politik för fiskeredskapens precisa utformning fastslås. Men utgångs-
punkten har varit att vilka ”samtal” som i praktiken spelar roll är en empirisk 
fråga, och avgränsningen gjordes bred för att olika sammanhang – både mer 
temporära sakområdesorienterade processer och den reguljära departements-
organisationen – skulle kunna jämföras med varandra. 

Det är heller inte självklart vilken typ av, eller vad för slags substantiella 
mönster och likheter som närmare bestämt ska efterspanas inom ett visst 
proceduriellt avgränsat område. Också här var utgångspunkten vad som, från 
det aktuella teoriperspektivets horisont, det verkar rimligt att vi kan förklara. 
Eftersom jag läser teorierna som teorier om idéers verkan i policyprocesser 
menar jag att man i första hand bör analysera policy i termer av policyteori. 
Policy ses då inte bara som fastslagna mål och beslut om nödvändiga åtgär-
der, utan också som en idé om vad som motiverar åtgärderna utifrån målet, 
med hjälp av antaganden om hur den verklighet ser ut där politiken ska ver-
ka. Jag har valt att söka efter sammanhängande policyteori i policydokumen-
ten med hjälp av miljöpolitiska realtyper, det vill säga tolkningsramar som 
är resultatet av tidigare empirisk forskning, och närmare bestämt sådan 
forskning om miljöpolitiska idéer som haft ett bredare perspektiv än bara den 
fastslagna offentliga politiken (se avsnitt 6.2). Skälet till valet av sådana 
realtyper som analysinstrument var alltså att det utifrån idéstrukturperspekti-
vet är rimligt att ta fasta på att policyproduktionen sker i en viss bestämd 
historisk kontext, det vill säga i ljuset av i det omgivande samhället faktiskt 
existerande tolkningsramar. Användningen av i tidigare forskning redan 
formulerade realtyper som analysredskap hjälper oss att få syn på regelbun-
denheter som speglar sådana existerande sammanhängande ”förslag” på hur 
miljöpolitiken bör utformas.  

Men jag valde också att analysera andra aspekter av politikens innehåll. I 
idéstrukturperspektivets teorier antas idéerna styra vad som är möjligt att 
göra, och att nya idéer tänks sammanhänga med styrmedelsförändringar, till 
exempel kraftigt höjda anslag. Det skulle innebära att större budgetföränd-
ringar kunde användas som indikatorer på att en ny tolkningsram fått fäste i 
policyteori. Graden av samvariation mellan idéförändring och förändring av 
materiella och legala aspekter av politiken kan också ses som ett mått på hur 
djupgående idéernas betydelse är. Också här var min utgångspunkt att även 
om en rent teoretisk diskussion kunde klarlägga hur teoriperspektivets be-
skriver dessa samband, så fanns det empiriska klarlägganden att göra om 
dessa påståendens giltighet. 
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Alltså: det som i förstone kunde tas som ett förbiseende av en okomplice-
rad precisering av analysobjektet visade sig dölja långt ifrån oproblematiska 
antaganden om det som ska förklaras. Istället för att som teoriernas företrä-
dare börja med att diskutera förklaringar till det för givet tagna mönstret av 
policyförändringar, har jag försökt visa att det finns skäl att ställa frågor om 
mönstrens beskaffenhet med utgångspunkt i hur den substantiella offentliga 
politiken faktiskt förhåller sig till olika slags processavgränsningar. Var 
finns de spår av instängande idéer som idéstrukturperspektivet beskriver, och 
finns det verkligen överhuvudtaget så tydliga spår att följa som idéstruktur-
perspektivet ger sken av?  

Studien av den svenska miljöpolitikens utveckling utformades för att be-
svara dessa frågor. 

Fallstudiens frågor 
Fallstudiens syfte har alltså varit att empiriskt pröva teoriperspektivets be-
skrivning av hur policyutveckling går till. Jag har velat utröna hur djupgåen-
de respektive utbredda sådana idéstrukturer som teoriperspektivet förutsät-
ter, och vill förklara, egentligen är. Ett viktigt delsyfte var att med ett empi-
riskt material som grund belysa frågan om vad som är ett rimligt analysob-
jekt i förklarande studier av policyförändring. 

Följande fyra frågor formulerades i slutet av kapitel 4 som en följd av de 
identifierade oklarheterna: 

För det första: Går det att urskilja styrande tolkningsram(-ar) som präglar 
politiken? Intresset här riktas inte bara mot tolkningsramarnas innehåll och 
sammanhang, utan även mot graden och arten av den förmodade trögheten. 
Går det att se tydliga brytpunkter mellan olika tolkningsramar, eller handlar 
det om en gradvis förändring? 

För det andra: På vilken politisk domän tillämpas i så fall sådana sam-
manhållande tolkningsramar? Hur och när förändras politikens domäner?  

För det tredje: vilka samtalsarenor verkar vara viktigast för upprätthål-
landet av stabila tolkningsramar? Finns en enhetlighet i politiken som sam-
manhänger med organiseringen i politikområden (en slags intellektuell orga-
nisering) eller är det snarare den lite snävare departementsindelningen som 
präglar politikens policyteorier? Eller är det skillnad fråga för fråga? 

För det fjärde: I vilken grad sammanhänger politikens val av tolknings-
ram, och skifte av tolkningsram, med mer ”hårda” mått på policy och policy-
förändring, som medelstilldelning, styrmedelsval, och organisationsupp-
byggnad? 

Frågorna har i själva verket formulerats underhand utifrån en, i kontakt 
med materialet, växande misstanke att den tydlighet i fråga om vad som är 
en policy, och den självklarhet med vilken förändring av sådan politik karak-
täriseras i termer av hegemoni och brytpunkter (eller tipping points) ibland 
är ett resultat av effektiva, eleganta och därmed tilltalande teoretiska berät-
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telser om hur politik går till och förändras, snarare än en tydlig teoretisk, 
empiriskt prövad idé om vad som kännetecknar faktisk förändring av offent-
lig politik. 

Frågan om vilka slutsatser om idéstrukturperspektivets teorier som kan 
dras utifrån dessa iakttagelser adresseras först i avhandlingens avslutande 
kapitel 12. Där kommer också slutsatserna från avhandlingens del II, som 
sammanfattas i detta kapitel, länkas till slutsatserna från avhandlingens del I. 

11.2 Den svenska miljöpolitikens stabilitet och 
förändring 
Att en policy aktualiseras och formuleras eller utformas på nytt räcker rimli-
gen inte för att vi ska säga att politiken förändrats på ett avgörande sätt, 
även om politikens mål inte formuleras med samma ord, eller om verktygens 
utformning inte är exakt likadana. Med andra ord måste vi ha en idé om vad 
som ska vara likt (sig likt) och olikt i en policy för att kunna tala om intres-
sant förändring och stabilitet. Utgångspunkten för diskussionen om hur poli-
cyförändring ska kunna mätas har dessutom varit att vi behöver ett generellt 
mått. För att kunna diskutera policyförändringar och stabilitet i generella 
termer, och eventuellt kunna förklara dem, måste vi formulera en idé om vad 
som är en i sammanhanget försumbar respektive en avgörande förändring 
som tar spjärn mot något annat än den enskilda sakfrågan: Vad som är en 
policyförändring måste kunna diskuteras och jämföras i termer av något 
annat än en utökning av kärnkraftsprogrammet med tre reaktorer, 14 pro-
cents minskning av ett utsläppstak, eller ett beslut om en ringled kring hu-
vudstaden.  

Policyförändring – resultat med ”hårda” mått 
För att börja med de enkla måtten har jag antagit att en mer omvälvande 
policyförändring kan definieras som en större budgetförändring, organisa-
tionstillskott eller avveckling, en ny legalt etablerad maktordning mellan 
problemlösare och ansvariga/skyldiga till miljöproblem, och till sist domän-
förändring (se avsnitt 6.4).  

Ett slags förändring – olika mått? 
Vad ser vi då när resultaten från fallstudien (kapitel 7-10) sammanställs? I en 
sammanfattning av den svenska miljöpolitikens förändring utifrån de valda 
indikatorerna är det i sammanhanget framförallt relationen mellan föränd-
ringar i de olika måtten som är relevant.  

När vi summerar beskrivningarna i kapitel 7 till 10 ser vi att svensk mil-
jöpolitik inte kännetecknas av att förändringar i budget, organisation, domän 
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eller lagstiftning nödvändigtvis sammanfaller. Det verkar vid närmare efter-
tanke inte heller särskilt rimligt att de olika sorternas förändring skulle ske 
samtidigt. Även om man bildligen tänker sig radikal policyförändring så att 
gamla tolkningsramar av någon anledning rasar samman och måste återupp-
byggas med nya byggstenar, så är detta återuppbyggnadsarbete knappast 
möjligt att föreställa sig lika plötsligt och momentant som dekonstruktions-
processen låter sig föreställas. Dessutom kan man mycket väl tänka sig att 
olika slags förändringar hänger ihop trots att de inte sker samtidigt. Snarare 
kan de tänkas utgöra olika steg i en omprövningsprocess. Om det är så spelar 
det förstås roll för vad vi ska leta efter för slags förändringar när vi ska ar-
gumentera för att policyförändring följer på en viss förklaringsfaktor. Kan-
ske kan man till exempel argumentera för att budgetförändringar borde vara 
det första tecknet på att en omorientering skett, efter som tilldelning av me-
del – i jämförelse med till exempel ny lagstiftning – relativt snabbt låter sig 
justeras.6 Är det så att policyförändring sker i sekvenser ligger det alltså en 
risk i att inte noga överväga vad för slags förändring man letar efter, efter-
som det vid många tillfällen finns någon slags förändring att hitta. 

Finns det å andra sidan inte något sådant sekventiellt mönster kan man 
utveckla sina resonemang om orsakssamband till att specifikt röra en viss typ 
av förändring. Spinner vi vidare på tänkbara förklaringar till stora budgetför-
ändringar kan vi tänka oss att budgeten är känslig för opinionssvängningar 
helt enkelt för att man snabbt kan visa handlingskraft och ambition med 
budgeten: att man vill göra något utan att nödvändigtvis ha klart för sig pre-
cis vad. 

Men strategin att dissekera den offentliga politiken, mäta upp dess be-
ståndsdelar en i taget, innebär samtidigt att frågan om idéers betydelse ham-
nar i bakgrunden. Idéer antas, av dem som ser idéstrukturer som viktiga och 
styrande delar av policyprocessen, rama in och begripliggöra styrmedelsval 
och förändringar. Därför ska sådana mönster först efterspanas.  

Istället för att tänka sig att måtten mäter ett slags övergripande förändring 
på olika sätt är det alltså kanske rimligare att försöka hitta något slags möns-
ter mellan olika sorters förändring. Jag utgår från budgetutvecklingen, efter-
som den använts som mått i tidigare undersökningar, och eftersom det är det 
slags förändring som sker oftast. 

Policyförändring som förändring i resursmobilisering 
Ser vi till utvecklingen av miljöbudgeten efter dess tillkomst 1964 (figur 7.1, 
s 172) framgår att stora radikala förändringar, definierade som förändringar 
som överstiger plus/minus 25 % (en förändring över medelvärdet, i fasta 
priser) eller utgör ett trendbrott, så inträffar det vid årsskiftet till 1965, 1966, 
1967, 1969 och 1973 (stora ökningar), vid årsskiftet till 1974 (minskning, 

                          
6 Det som ligger närmast till hands är kanske att söka förklaringar till att en sådan process 
startar, men man kan nog också tänka sig andra varianter.  
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trendbrott) och 1976 (minskning), vid årsskiftet till 1986 (mindre ökning, 
trendbrott), 1992 och 1994 (ökningar), till årsskiftet 1995 (trendbrott, 
minskning), hösten 1998 (ökning, trendbrott) och 2000 (ökningar). Om vi 
däremot väljer att definiera vad som är en radikal budgetförändring utifrån 
medelförändringen av budgeten år från år efter flerdubblingarna av budgeten 
i mitten av sextiotalet och räknar en förändring över 15 % som stor tillkom-
mer budgetarna årsskiftet mot 1971, 1972, 1986, 1989, och hösten 1997. 
Men då börjar det bli väl normalt med stora förändringar, eftersom nära hälf-
ten av de aktuella justeringarna då kvalificerar sig som stora. Var skiljelinjen 
mellan små, normala, respektive stora förändringar ska dras är emellertid 
notoriskt svårt: några ”naturliga” gränser framträder inte, och teoretisk väg-
ledning är svår att formulera. 

Ser vi avsatta medel som mått på en önskan att satsa på ett frågeområde, 
kan tillskapandet av organisationer ses på samma sätt. Hur förhåller sig då 
dessa förändringar till de stora budgetförändringarna? Naturvårdsnämnden 
tillsattes innan det ens fanns någon budget, 1963, men sedan kan vi se att 
tillkomsten av nya miljöpolitiska organisationer åtminstone i undersöknings-
periodens början sammanfaller med stora budgetförändringar: 1967, då Na-
turvårdsverket tillskapas och 1969, då Koncessionsnämnden inrättas är båda 
år då budgeten tar stora kliv uppåt. År 1973, då nästa markanta ökning av 
miljöbudgeten sker, är samtidigt det år när Produktkontrollnämnden inrättas 
(förvisso en liten organisation som inordnas under Naturvårdsverket). Året 
mellan två stora ökningar, 1968 tillkommer dessutom Miljövårdsberedning-
en. Vid de följande stora nedgångarna, i budgetarna som läggs i januari 1974 
(trendbrott) respektive årsskiftet 1975/76 (ytterligare en stor nedgång) sker 
inga motsvarande organisatoriska förändringar, även om man kan notera att 
Strålskyddsinstitutet börjar räknas som miljömyndighet samtidigt som den 
sistnämnda minskningen. 

Kemikalieinspektionens tillkomst 1 januari 1986 sammanfaller sedan med 
det trendbrott som långt om länge inträffar (och med en större ökning av 
naturvårdsbudgeten, även om trendbrottet skedde tidigare där), medan mil-
jödepartementets inrättande året efter inte sammanhänger med någon ytterli-
gare mer anmärkningsvärd budgetförändring, även om departementet inrät-
tas i början av en vändande uppåtgående trend. Den stigande trenden fortsät-
ter i stort sett (med en större ökning årsskiftet 1991/92 och en liten nedgång 
året efter7) till och med budgeten årsskiftet 1993/94, utan att några ytterligare 
organisationer tillkommer.  

Nästa budget 1994/95 utgör både ett trendbrott nedåt och en stor procen-
tuell förändring. Denna nedgång blir emellertid inte så långvarig. Redan tre 
år senare präglas budgeten av stora ökningar (mellanåret av något mindre 
stora) till undersökningsperioden slut. Räknas de medel som avsattes i den så 

                          
7 Som ovan antogs vara administrativt orsakad, liksom postens återgången till ursprungssum-
man året efter det (proposition 1993/94:100) också är det.  
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kallade kretsloppsmiljarden och lokala investeringsprogram (LIP) till miljö-
politiken, blir nedgångsperioden än kortare. Då vänder utvecklingen redan 
våren 1996, och accelererar i och med LIP-beslutet våren 1997, samtidigt 
som riksdagen presenteras den lägsta miljövårdsbudgeten på nio år. Också i 
denna uppgångsfas ser vi vissa organisatoriska tillskott, om än inte i form av 
nya miljövårdsmyndigheter: Hållbarhetsdelegationen som tillskapas våren 
1997, det formella breddade myndighetsansvaret 1998, nedläggningen av 
koncessionsnämnden och inrättandet av miljödomstolar i årsskiftet 
1999/2000. Liksom vid undersökningsperiodens början inrättas alltså den för 
lagstiftningen mest centrala tillämparorganisationen en bit in i uppgångspe-
rioden, men samtidigt som budgeten åter förstärks kraftigt.8  

Det är dessutom värt att notera att miljöbudgeten består av flera olika del-
kategorier (se figur 7.2, 8.1 och 8.2, 9.1 och 10.1) vars utvecklingstrender 
skiljer sig från den ovanstående beskrivningens. Jag har argumenterat för 
den sammanlagda satsningen på olika miljöfrågor är relevant när idéstruk-
turperspektivets bud på förklaringar ska prövas (som handlar om sådant som 
fluktuationer i miljödebatt, opinion och politiska maktstrategier). Men det 
understryker återigen vikten av att avpassa avgränsningen efter den aktuella 
frågeställningen. 

Policyförändring som legal maktfördelning  
Det leder oss in på hur centrala förändringar i miljöpolitikens lagstiftning 
förhåller sig till det beskrivna mönstret. Både lagstiftningsindikatorn och 
domänindikatorn är konstruerade för att fånga in förändring i en innehållslig 
principiell aspekt, medan förändring av såväl budget som organisation, även 
om de förstås har ett syfte, skulle kunna innebära utökade satsningar utifrån 
redan fastslagna principer. Den indikator som handlar om huruvida samhäl-
leliga maktrelationer förändras med lagstiftningens hjälp handlar per defini-
tion om politikens idéinnehåll.  

Tittar vi på när ny lagstiftning aktualiserats som rubbat balansen mellan 
legitima problemlösare och utpekade ”förövare” sker det inledningsvis 1969 
genom införandet av Miljöskyddsslagen (förslaget lades i februari och lagen 
trädde i kraft redan 1 juli). Från att miljöstörande verksamhet i stort sett inte 
varit lagreglerat alls, utpekades nu industriägare med flera som ansvariga för 
att leva upp till vissa krav, som Naturvårdsverk och Koncessionsnämnd å sin 
sida hade ansvar för att fastställa med hänsyn till natur och lyhördhet för 
företagens möjligheter. Redan tidigare under undersökningsperioden (1964) 
hade visserligen en ny Naturvårdslag föreslagits och antagits, men den be-
skrivs som en del av ett ”gammalt” sätt att tänka på naturen som geografiskt 
avgränsade platser, som måste bevaras i praktfulla exemplar för eftervärlden, 
och i övrigt hållas snygga för besökare och betraktare. Även om det projektet 

                          
8 Eftersom dataserien tar slut är det förstås inte nödvändigtvis korrekt att förändringen sker i 
början av en fortsatt uppgångsperiod. 
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hotades av sådant som skräniga ungdomar och böndernas ovarsamma torv-
täkter, hade konflikten mellan det moderna, normala och nödvändiga sam-
hällslivet å ena sidan, och naturen och miljön å den andra, ännu inte formule-
rats i politiken. Den nya lagstiftningen, med sin nya inriktning på det moder-
na industrisamhällets mest centrala funktioner och bieffekter, sjösattes alltså 
ett år då budgeten ökade exceptionellt mycket, och en ny centralorganisation 
inrättades, men den hade föregåtts av andra större förändringar i både budget 
och organisation.  

År 1972, året innan nästa riktigt stora ökning av budgeten, infördes i 
bygglagen bestämmelser som gav regeringen vissa möjligheter att påverka 
lokaliseringen av miljöfarlig industri. Det tycks innebära att ytterligare en 
dimension inkorporerades i avvägningen av vilket slags utsläpp som kunde 
accepteras: Frågan gällde nu inte bara vad som kunde tolereras, utan också 
var. Men på marginalen förändrades relationen stat – industri i och med sta-
ten fick ytterligare ett påtryckningsmedel. År 1973, då beslut alltså också 
fattades om inrättandet av produktkontrollnämnd, kom i anslutning till 
nämndens inrättande ytterligare en central miljölagstiftning: lagen om miljö- 
och hälsofarliga varor. Här är det tydligare att kretsen av berörda parter vid-
gas. Även om det fortfarande handlar om industriproduktionens avigsidor är 
det varor som industrin producerar som nu sätts i fokus, inte bara produk-
tionsprocessen. Fler än producenterna blir därför rättssubjekt, till exempel 
importörer och återförsäljare. Den beslutsfattande nämnden fick samma ut-
formning som koncessionsnämnden, om än näringslivet blev mindre väl 
representerat. 

Under den efterföljande delen av sjuttiotalet inträffade inga större legala 
förändringar av den miljöpolitiska maktbalansen. Lite vid sidan om det som 
räknats som miljöpolitikens huvudfåra, fick skogslagstiftningen 1974 (sam-
ma år som budgettrenden vände nedåt) allmänna hänsynsregler och en inte 
särskilt omskakande översyn av naturvårdslagen gjordes. Stora förändringar 
nedåt – tolkat som uttalat minskat intresse för frågeområdet – tycks alltså 
kunna sammanhänga med små och lama legala förändringar, också när en 
omprövningsprocess faktiskt inletts. År 1981 (när inget särskilt hände, vare 
sig med budget eller med organisationstillväxt) förändrades prövningsförfa-
randet enligt miljöskyddslagen mot en ordning som andades något mindre 
samförstånd i relation till näringslivet, utan att det för den skull står klart att 
staten ville öka pressen. Organisatoriskt kan man säga att nyordningen inne-
bar att Naturvårdsverkets roll omdefinierades till mer renodlad part för na-
turvårds- och miljöintresset, medan Koncessionsnämnden skulle stå som 
garant för den rätta avvägningen mellan partsintressena. Stora förändringar i 
budgeten tycks hittills gå olika väl i takt med organisationsförändringar och 
legala förändringar, beroende på om förändringarna är ett led i en uppåtgå-
ende eller nedåtgående trend. 

År 1985 sker åter en större legal förändring, när ny Kemikalielagstiftning 
(Kemikalieinspektionens inrättande nämndes nyss) ersätter den gamla lagen 
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om miljö- och hälsofarliga varor. Här innebär bland annat avskaffandet av 
nämndkonstruktionen till förmån för en expertmyndighet en önskan att läm-
na en styrningsmodell där intresseavvägning betydde intressemedverkan i 
beslutsfattandet, medan borttagandet av förhandsbeskedsinstitutet i princip 
kan ses som en markering av näringslivets ansvar att alltid själv göra be-
dömningar av farligheten i de ämnen man hanterade (ett ansvar som dock 
måste utkrävas någon gång, för att bli reellt). Dessutom formuleras vid 
samma tid en ny naturresurslagstiftning, dit bestämmelser om lokaliserings-
prövning av olika anläggningar (tidigare reglerades lokaliseringen av indu-
striverksamhet i byggnadslagen) flyttades. Från att prövningen varit en möj-
lighet angavs nu i själva lagen vilka intressen som regelmässigt skulle beak-
tas och avvägas mot varandra, i syfte att ”så långt som möjligt” skydda na-
turmiljön. Den samtidiga decentraliseringen av planpolitiken innebär att de 
som skulle göra denna bedömning i allt högre grad var länsstyrelser och 
kommuner snarare än regering och statliga myndigheter.  

Därefter blir det glest med legala förändringar ett tag. Redan 1986 sätts 
visserligen ett arbete igång att reformera miljölagstiftningen, men såväl 
1988, 1991 som 1994 avvisas (allt mer genomarbetade) förslag till större 
reformer av miljöskyddslagen, även om Naturvårdslagens straffsatser skärp-
tes 1991 samtidigt som krav på Miljökvalitetsbeskrivningar infördes i Natur-
resurslagen (ett år med högst moderata budgetförändringar). Först hösten 
1997 kommer så slutligen ett förslag till ny miljöbalken som överlevde till 
beslutsstadiet, samma år som den sedan 1994 nedåtgående budgettrenden når 
botten (trenden vänder med besked hösten 1998, samtidigt som myndighets-
ansvaret sprids, se ovan), men strax efter det att stora pengar avsatts för grö-
na investeringar utanför miljöbudgeten. Vissa förändringar i maktrelationer-
na introduceras i lagstiftningen i och med att tydligare gränser för avväg-
ningarna etableras, tänkta att förankras i gränsvärden satta med miljöns käns-
lighet som utgångspunkt. Partsrepresentationen i beslutsfattandet består 
emellertid. 

Förändringsmönster? 
Det tycks alltså som om organisationsförändringar och legala förändringar å 
ena sidan inträffar samtidigt med extraordinära budgetförändringar, även om 
det, å andra sidan, sker stora budgetförändringar utan att sådana legala och 
organisatoriska förändringar inträffar. Man kan också notera att de legala 
och organisatoriska förändringarna som sker, sker under långa, ibland myck-
et långa, perioder av budgetuppgångar, medan motsvarande perioder av bud-
getnedgångar inte i någon utsträckning rymmer sådana förändringar. Om det 
ligger något i att de ”hårda” måtten olika väl mäter just idéförändringar så 
tycks det alltså vara så att politiska idéer framför allt utvecklas i expansions-
tider. Det ligger i så fall i linje med Baumgartner och Jones tanke att politisk 
förändring sker på de områden som den politiska uppmärksamheten och 
intresset för tillfället riktas mot. Det framstår, i det material som här stude-
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rats, dock inte som om uppmärksamheten kommer sig av en ny idé, så att 
idén fungerar som murbräcka, utan som om nya idéer kommer sig av upp-
märksamheten. 

Däremot är det alltså inte så att förändringarna kommer i prydliga sekven-
ser över tid. Några slutsatser om att, och i så fall hur, beslut vid olika tid-
punkter hänger ihop är svåra att dra, även om beslut med bara ett eller ett par 
års mellanrum om lagstiftning och organisation, och resurstillflöde i sam-
band med det, mycket väl skulle kunna tolkas som en förändringsprocess. 

Policyförändring som domänförändring  
Hur förhåller sig då dessa förändringar till den sista indikatorn, domänför-
ändring, det vill säga vilka områden och verksamhetsfält som miljöpolitikens 
policyteorier antas vara tillämpliga på? Här ser vi vid undersökningsperio-
dens inledande faser att domänen först etableras (1964) som ett knippe upp-
gifter rörande naturvård av klassiskt snitt och friluftsliv, för att sedan under 
några år (1966-67) kompletteras med nya frågetyper: först industrins luftför-
oreningar, sedan avloppsrening.9 Den 1973 tillkomna politiken för miljö- och 
hälsofarliga varor, och utvecklingen av planpolitiken kan betraktas som yt-
terligare aspekter av den industriverksamhet som redan var föremål för poli-
tik, men handeln blir, vid sidan av det tillverkande näringslivet, nu också 
föremål för politik. Internationellt miljöarbete är också ett nytillskott.  

Dessa förändringar sker där indikatorerna också tidigare givit utslag. Un-
der sjuttiotalet pekar domänindikatorn ut ytterligare en tidpunkt då domän-
förändring sker samtidigt som en större minskning av budgeten. Det är den 
idrottsliga aspekten av friluftslivet (i form av t ex stöd till idrotts- och fri-
luftsanläggningar), som dittills räknats som naturvårdsfråga men nu flyttas 
därifrån. Ovan tolkades det så att den sociala aspekten av naturvården tona-
des ner. Samma år blir kärnkraften miljöfråga, vilket syns i att Strålskydds-
institutet nu börjar räknas som miljövårdsmyndighet. Kärnkraftsindustrin är 
på ett sätt ytterligare ett slags tillverkningsindustri, men energiförsörjningens 
centralitet i hela det framväxande industrisamhället gör denna domänföränd-
ring central.  

Sedan dröjer det länge innan domänen tillförs eller berövas någon typ av 
frågor. Ändå sker det ganska dramatiska förändringar i fråga om hur domä-
nen konstrueras. En gradvis tyngdpunktsförskjutning sker från sjuttiotalets 
mitt till åttiotalets mitt, i så måtto att allt fler av budgetens poster (och mer 
av den sammanlagda budgeten) handlar om naturvård, samtidigt som stöd till 
industrin och kommunala reningsverk helt avvecklas.  

Även om det inte gör avtryck enligt den definition av miljöpolitikens do-
män jag valt att använda mig av, är det också värt att nämna upprättandet av 
miljö- och energidepartementet 1987 (året efter ett trendbrott i budgeten), 

                          
9 Nya som miljövårdsfrågor, vill säga, inte som hälsovårds- och hygienfrågor, se Lundqvist 
(1971) och kapitel 7 ovan. 



 335 

som innebar att miljö- och energifrågor skulle hanteras under samma minis-
ters ledning, liksom uppbrottet från den ordningen bara tre år senare, 1990. 
Vid den senare förändringen blev strålskydds- och kärnsäkerhetsfrågor emel-
lertid kvar i departementet, nu i egen utgiftspost (egen domän enligt den 
tolkning som här görs). Även den spridning av ansvaret för miljöpolitiken 
till en stor grupp myndigheter som formaliseras 1998, samma år som reger-
ingens förslag till miljömål presenteras, miljövårdsbudgeten vänder uppåt 
och beslut fattas om ny miljöbalk, lämnar det valda måttet oförändrat. När 
ansvaret för miljöfrågorna sprids till en bredare grupp myndigheter, som ska 
sköta uppdraget parallellt med andra uppdrag, blir det mindre tydligt vad 
som är miljöpolitik, också när den uppsättning uppgifter som räknas till mil-
jöpolitikens område är konstant.  

Den sista förändring som skedde hösten 2000 är att kärnsäkerhet- och 
strålskyddsfrågor åter gick upp i miljövårdsdomänen. Återigen ser vi att 
domänförändringar tenderar att någorlunda sammanfalla med de andra indi-
katorerna, om än inte precis på samma tidpunkter. Snarare är det ganska 
långa perioder på flera år då olika sorters förändringar följer på varandra. 

Policyförändring – resultat med tolkningsramar som mått 
Frågan är nu om tidpunkterna för dessa förändringar i miljöbudgeten, miljö-
organisationen, miljölagstiftningen och miljöpolitikens domäner också är 
tidpunkter då politikens idéutveckling utvecklas på ett avgörande sätt. Gör 
de det? Frågan är också om politikens idéutveckling mellan dessa tidpunkter 
står still. Är det så? 

Nedan sammanfattas den analys av de miljöpolitiska utvecklingsfaserna 
som gjordes i kapitel 7 till 10 ovan. 

Den tidiga miljövården – avvägningsidén får successivt ekologiska inslag 
Perioden 1963 till 1965 präglades i hög grad av en uttryckt vilja att göra 
något mer och annat, om än oklart vad. Den i forskningen tidigare noggrant 
beskrivna perioden 1966 till 1969 har beskrivits som institutionaliseringen 
av en renodlad avvägningstanke: en problemsyn som utgick från att miljö-
problem var liktydigt med begränsade, och visserligen oönskade men inte 
fatala skador på avgränsade platser i naturen. Det moderna normala sam-
hällslivet problematiserades inte. Industrin sågs som orsak till problemen, 
men inte som förövare. Staten agerade problemlösare genom att väga indu-
strins och naturvännernas intressen mot varandra. 

Tiden därefter är emellertid mindre väl beskriven och därför intressant. 
Det är en period när avsättningarna till miljövård fortsätter att stiga, och även 
om de raskt stigande bidragen till avloppsanläggningar och industrins re-
ningsprocesser dominerar den dramatiskt stigande budgetkurvan, så ökade 
även avsättningarna till bland annat naturvård (se figur 7.2). Däremot hände 
inte mycket annat: budgetposterna är i stort sett oförändrade, organisation 
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och lagstiftning var på plats. Under 1972 kom emellertid en planpolitisk 
proposition som resulterade i vissa legala möjligheter att styra lokaliseringen 
av miljöfarlig industri. Strax efteråt, 1973 kom en proposition om hälso- och 
miljöfarliga varor (en ”produktpolitik”) med förslag till en helt ny lagstift-
ning.  

Den miljöpolitiska domänen utökades, men det handlade om att utöka det 
miljöpolitiska mandatet i högsta grad i linje med den etablerade inriktningen. 
Även om varken miljöpolitiskt motiverad planering eller ämnes- och varu-
kontroll tidigare hade formulerats som egna generella frågor var det politiska 
uppgifter i linje med den etablerade organisationens: att styra det framväx-
ande moderna industrisamhällets produktionsprocesser – fabriker, modernt 
skogsbruk, storskaligt jordbruk – så att dess oönskade avigsidor minimera-
des.  

I första hand var det beskrivningarna av miljöproblemen som förändrades, 
mot en ekologiskt orienterad systemsyn på miljön och, åtminstone i fråga om 
produktpolitiken, en mer bekymrad inställning till problemens allvar. Där-
emot formuleras miljöfrågan ännu inte som ett samhällsproblem (även om 
ansatser finns i underlaget till propositionen om miljö- och hälsofarliga äm-
nen). Den nya formuleringen av miljöproblemen genomsyrade dock inte till 
lösningsförslagen, även om möjligheten diskuterades. I planpolitiken disku-
terades på allvar ”ekologiska totalmodeller” med vars hjälp man skulle kun-
na avgöra vad naturen tål, även om man sedan drog slutsatsen att sådana 
möjligen kunde utvecklas i framtiden. I förslaget om hälso- och miljöfarliga 
ämnen infördes ett slags försiktighetsprincip som också antogs, medan för-
slaget att ett expertorgan skulle stå för tillåtlighetsprövningen avfärdades till 
förmån för ett partsorgan.  

Trots att man i princip godtog beskrivningen av miljön som ett känsligt 
system vars tåligheter borde vara utgångspunkt för bedömningar både av 
lokalisering av industri och av vilka ämnen som skulle tillåtas i handel, pro-
duktionsprocesser och samhälle, så utgick emellertid de föreslagna lösning-
arna från att ekonomiska intressen trots allt satte ganska bestämda gränser 
för vad som var möjligt. Fortfarande sågs alltså inte expertis på miljöfrågor 
som legitim grund för beslutsfattande. I produktpolitiken, om än inte i plan-
politiken, fanns dock ansatser att lägga ansvaret för miljöproblem och dess 
lösningar något tyngre på industrin. Problembeskrivningen ändras således i 
ekologisk riktning, men lösningarna är i huvudsak fortfarande formulerade 
utifrån en avvägningslogik. Den ekologiska kantringen syns tydligast i ke-
mikaliepolitiken, svagare i planpolitiken. 

Resursernas ändlighet i energipolitiken 
Den fjärde fasen sträcker sig mellan 1974 och 1976. Också under denna 
period får de aktuella problemformuleringarna svaga inslag av ekologiskt 
tänkande. Vad som nu händer är att energipolitiken till följd av kärnkraften 
och oljekrisen får miljöpolitiska dimensioner. Samtidigt med insikten att 
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oljan är en ändlig resurs, började nu riskerna med kärnkraften också upp-
märksammas. Detta innebär att man för första gången formulerar tanken att 
det kan bli nödvändigt att dra ner på konsumtionstakten, vilket är en tanke-
gång i ekologisk riktning, om än mycket försiktig. Ytterligare ett litet tecken 
på denna insikt om resursernas ändlighet är glasåtervinningsreformen 1975. 
Här är det frågan om en utvidgning av miljöpolitikens domäner av mer radi-
kalt slag, så till vida att de frågor som nu blev miljöpolitiskt intressanta, 
energifrågorna, mer tydligt än beträffande planpolitiken och produktpoliti-
ken redan var föremål för politik utifrån andra väletablerade principer. Det 
var en förändring av mindre radikalt slag, eftersom de miljöpolitiska inslag 
politiken fick var högst marginella. Men i samband med energipolitiken syns 
faktiskt små ansatser att problematisera tillväxt, vilket i högsta grad är att 
placera problematiken mitt i det moderna samhällslivet och inte bara i natu-
ren. De nya tankar om lösningar som presenteras handlar emellertid hypote-
tiska omställningar i en ganska långt bort liggande framtid.  

Perioden 1976 till 1982 präglas mest av politiska låsningar inom den bor-
gerliga regeringskoalitionen. Den miljöpolitiska handlingskraften var ganska 
marginell. Folkomröstningsbeslutet 1980 kan främst ses som en konfirme-
ring av den sedan 1976 allt tydligare formulerade avsikten att avsluta kärn-
kraftsprogrammet – så småningom. 

Mellan 1982 och 1985 får inslagen från den ekologiska tolkningsramen 
tydligare konturer. Framförallt är det försurningspolitiken som nu formuleras 
med naturen snarare än industriprocesser som utgångspunkt, och hoten mot 
naturen framträder tydligare än tidigare. Här syns en förskjutning i synen på 
vad för slags auktoritet som är legitim i problemlösarorganisationen, som 
speglar den ekologiska idén. I försurningspolitiken syns detta främst i argu-
mentationen kring besluten. En motsvarande förskjutning med också institu-
tionella konsekvenser sker också i produktpolitiken som nu benämns kemi-
kaliepolitik. Den kemikalieinspektion som ersätter produktkontrollnämnden 
från 1972 får en expertorganisering i linje med det ekologiska tänkandet, till 
skillnad från nämndens tidigare partsammansättning. Lagförändringar i både 
kemikaliepolitiken jämfört med den tidigare produktpolitiken, och justering-
ar av miljöskyddslagen präglas av en mer misstrogen syn på industrins in-
tressen.  

Organisatorisk kraftsamling och ekologisk modernisering i periferin 
Från 1985 så sker också ett antal andra organisatoriska förändringar. År 
1985 tillsätts för första gången en miljöminister och 1987 upprättas det första 
svenska miljödepartement i vilket också energifrågorna hanteras. Samman-
taget kan dessa nyordningar ses som en organisatorisk kraftsamling som 
leder fram till ett nytt miljöpolitiskt grepp, manifesterat i den första miljöpo-
litiska propositionen 1988. Resultatet är en mer ekologiskt orienterad pro-
blemanalys i fråga om miljön, och antydningar till problematiseringar av 
modernt samhällsliv. Även om det fortfarande inte är frågan om att utpeka 
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vanliga människor som miljöbovar, läggs nu försiktigtvis ett ansvar på van-
liga människor att hålla igen i fråga om konsumtion och resursslöseri. I 
högsta grad saknas annars diskussion om den miljöförstörande industrin som 
orsak till de problem i miljön som beskrivs. Med undantag för det nya koldi-
oxidmålet, som inte var en produkt av arbetet med miljöpropositionen, är det 
ingen större förändring i de idéer om lösningar som presenteras, och alltså 
ingen ny syn på förorenarna eller lämpliga lösningar, utöver skrivningarna 
om alla människors ansvar för livsstilsbetonade val.  

När energipolitiken nu är införd i den miljöpolitiska organisationen andas 
den emellertid för första gången insikter om att energiproduktionen måste 
anpassas till miljöns villkor. Eftersom regeringen 1989 ger en utredning till 
uppgift att formulera absoluta gränsvärden för förorenarna att förhålla sig 
till, så verkar det som om den ekologiska problemanalysen från propositio-
nen 1988 ska bära vidare. Men redan 1990 delas miljödepartementet efter en 
politisk kris och miljöminister Dahl förlorade energifrågorna till näringsmi-
nister Molin. När utredningens förslag kom 1991 begravdes det i en ny ut-
redning. I den propositionen förstärks emellertid betoningen av alla männi-
skor ansvar och sparande på alla nivåer framstår som viktigt. Det är en idé 
om att väga lättare på jorden som lutar åt den ekologiska tolkningsramen, 
även om dessa problematiseringar av samhället inte mynnade ut i några kon-
kreta nya politiska lösningsidéer. 

Under perioden 1991 till 1994 var den stora miljöpolitiska händelsen 
Riomötet 1992. I Sverige följdes det av ett antal propositioner. Klimatpropo-
sitionen, kretsloppspropositionen och propositionen om biologisk mångfald, 
alla från 1993, hade vissa inslag av ekologisk modernisering. Man börjar nu i 
viss utsträckning diskutera miljöanpassning med hjälp av den mest moderna 
och avancerade tekniken. Intressant nog kommer emellertid samma år det 
första ordentliga genomslaget för den ekologiska moderniseringens idéer – i 
en skogspolitisk proposition, under en borgerlig regering och från ett depar-
tement som inte är miljödepartementet. Idén om ekologisk modernisering 
finns där, men i den miljöpolitiska periferin. 

Det gröna folkhemmet – tydlig tolkningsram med begränsad räckvidd 
Inte heller under åren 1994 till 2000 kommer svensk miljöpolitik att genom-
syras helt av den ekologiska moderniseringstanken. Förvisso lanserar Göran 
Persson extraordinära projekt och insatser, under rubriken ”det gröna folk-
hemmet”, som mycket väl kan beskrivas i termer av ekologisk modernise-
ring. I budgettermer är det onekligen stora satsningar, men organisatoriskt 
och politiskt är de temporära projekt som inte berörde den reguljära miljöpo-
litiska organisationen – frågorna hanterades i särskild ordning i departemen-
tet. Den stora miljöpolitiska kraftansträngningen i form av den nya miljöbal-
ken 1997 kan däremot inte på samma genomgripande sätt sägas vara präglad 
av ekologisk modernisering, och inte heller – dock i högre utsträckning – 
den miljömålsstruktur som sedan 1998 utgör ett centralt miljöpolitiskt styr-



 339 

medel. Vid skiftet mot 2000-talet (samtidigt som budgetindikatorerna visar 
på intresse för de reguljära miljöfrågorna vid sidan av investeringsprogram-
men) försvagas dessa inslag igen. Med den begreppsapparat som här an-
vänds och den avgränsning av miljöpolitiken som här gjorts kan man med 
andra ord inte karaktärisera svensk miljöpolitik som helhet som präglad av 
ekologisk modernisering under perioden.  

Idéförskjutning och idépålagring i svensk miljöpolitik 
Sammantaget kan man säga att undersökningen inte beskriver skiften av 
tolkningsramar i miljöpolitiken, bara mer eller mindre radikala idéförskjut-
ningar. Idéförskjutningar tenderar att sammanfalla med kraftiga budgetför-
ändringar, men budgetförändringar (och organisationstillskott) pekar ibland 
å andra sidan ut vad som förefaller vara en önskan att gör något, mer – oklart 
vad. Det händer också att idéförskjutningar sammanfaller med organisations-
förändringar, domänförskjutningar och legala maktförskjutningar (och de 
senare måtten har här konstruerats så att de medför åtminstone någon idéför-
skjutning). I några fall tycks nya organisationer ha tillkommit före centrala 
idéförskjutningar på ett sätt som möjligen varit nödvändigt för att bereda 
vägen för dem (Naturvårdsnämnden och Naturvårdsverket på sextiotalet, 
Hållbarhetsdelegationen på nittiotalet), på ett sätt som ligger i linje med idé-
strukturperspektivets bakomliggande tanke om hur nya idéer får fäste. Där-
emot går det inte att se förändringar av organisation, budget, lagstiftning 
eller domän som indikatorer på idéskiften. 

Istället är det övergripande intrycket just kontinuerlig förskjutning och på-
lagring av olika tolkningsramar. Att förändringarna sammanfaller med att 
miljöfrågan på något sätt aktualiseras i miljöpolitiken är närmast nödvändigt 
– idéer återfinns ju i beslut kring något konkret. Intrycket är i hög grad också 
det av ständig förskjutning, eftersom så fort miljöfrågan aktualiseras så sker 
en sådan förskjutning i större eller mindre grad. 

Svar på fallstudiens fyra frågor – en summering 
Det är dags att sammanfatta de svar som genomgången av miljöpolitikens ut-
veckling i kapitel 7-10 givit på de frågor som först formulerades i kapitel 4. 

Finns det styrande tolkningsramar i svensk miljöpolitik? 
Studien har visat att snarare än att tolkningsramar sekventiellt ersätter var-
andra lagras nya tolkningsramar successivt på de gamla. Den bild av politi-
kens utveckling som tecknas framförallt av ADVOCACY COALITION FRA-
MEWORK och PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY, att formuleringen av 
politiken går i stå i linje med en etablerad tolkning, för att då och då omfor-
muleras mer genomgripande (en beskrivning som av tidigare forskning att 
döma tyckts kunna stämma också på den svenska miljöpolitiken) får alltså 
inte stöd av föreliggande undersökning. Inte heller är det, i linje med DISCO-
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URSE COALITION FRAMWORK, tydligt att utvecklingen kännetecknas av att 
tolkningsramar ersätter varandra mer successivt. Politiken som formulerades 
utifrån en mer renodlad avvägningstanke i mitten av sextiotalet, har fått in-
slag vars utformning och motiveringar stämmer bättre med den ekologiska 
tolkningsramen och med ekologisk modernisering, utan att avvägningstän-
kandets grundlogik för den skull mer än delvis utrangerats. Tolkningsramar-
na har bara långsamt bytt proportioner. 

Var sker miljöpolitisk utveckling? 
Den andra frågan handlade om var vi ser miljöpolitisk utveckling. Ett annat 
slags förändring än den ovan beskrivna, är att policyteorins principer börjar 
tillämpas på en ny slags frågor – på nya domäner. Det kan ske på lite olika 
sätt: politikens nya frågor kan ligga mer eller mindre nära de gamla, och de 
kan i högre eller lägre utsträckning redan vara föremål för politik. Vid sjut-
tiotalets början formulerades till exempel en produktpolitik, i syfte att mer 
heltäckande reglera miljöfarliga ämnen och varor. Även om det politiska 
systemet tidigare utformats för att möta vissa hälsorisker förknippade med 
enskilda ämnen, så innebar den nyformulerade politiken och lagstiftningen 
att den generella kategorin ”miljöfarliga varor och ämnen” nu för första 
gången blev föremål för systematiska politiska överväganden. Politiken 
kompletterade, och harmonierade med, den politik som redan fanns om ut-
släpp i naturen från industrier och anläggningar, även om problemanalysen 
och i viss mån de principer som antogs styra regeltillämpningen, hade 
ekologiska inslag i en utsträckning som inte tycks ha varit fallet när miljöpo-
litikens institutionella kärna tog form under sextiotalets andra halva (även 
polerna känns igen från den offentliga debatt som föregick politikens formu-
lering). 

Men det går också att se hur redan etablerade politikområden får miljöpo-
litiska dimensioner. Det gäller till exempel energipolitiken, under sjuttiotalet 
mycket försiktigtvis och under åttiotalet i något ökande grad, där de miljöpo-
litiska resonemangen snarare gick på tvärs mot en redan etablerad politik. 
Visserligen hade konflikten mellan intresset att bygga ut vattenkraft och 
naturvårdsintresset av att bibehålla älvar oreglerade varit en het potatis sedan 
sextiotalet, men först när kärnkraftens risker erkändes ungefär samtidigt som 
tillgången på billig olja blev ett problem, blev problematiken för energipoli-
tiken som helhet oavvisligen aktuell. Eftersom det inte sker någon definitiv 
bodelning mellan vad som hör till miljö- respektive energipolitiken, utan 
samma styrmedel vävs in som en del av båda frågekomplexen, är det inte 
heller självklart att politiken låter sig analyseras som två separata policypro-
cesser. Därför är det värt att hålla i minnet att karaktäristiken av graden av 
miljöpolitisk förändring 1988 (för att ta ett exempel) blir mycket olika bero-
enden på om införlivandet av miljöpolitiska hänsyn i den energipolitiska 
praktiken tas med i beräkningen eller inte.  
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Vilken är det organisatoriska rummets betydelse för idéutvecklingen? 
Skillnad mellan hur miljöpolitiken utvecklas på dess traditionella kärnområ-
de och på nya områden kan kopplas till fallstudiens tredje fråga, om varia-
tioner i vad som uttrycks i politiken tycks hänga samman med var det ut-
trycks. Den offentliga miljöpolitikens idéutveckling skulle kunna betraktas 
bara över tid. Det skulle innebära att beskrivningen av den miljöpolitiska 
utvecklingen framstod som ganska ryckig: Den ekologiska kantringen under 
sjuttiotalets första år i plan- och produktpolitiken följdes av avsevärt mindre 
ekologiskt färgad miljösyn i skogs- och energipolitiken, mer ekologi i åt-
tiotalets försurningspropositioner, åter mindre i energipolitiken men med en 
svag ansats av ekologisk modernisering som slog ut i full blom i skogspoliti-
ken, men försvann i kretsloppspolitiken och återkom i de lokala invester-
ingsbidragen.  

Det är möjligt att det inte är en orimlig beskrivning. Kanske ska ryckighe-
ten förstås som respons på en föränderlig miljöopinion. Om man lägger till 
en rumslig – eller organisatorisk – dimension framträder emellertid en annan 
ordning. Då framträder istället bilden av ett miljöpolitikens huvudspår, där 
luftvårdspolitik, produkt-/kemikaliepolitik, försurningspolitik och så små-
ningom den mer övergripande miljöpolitiska plattformen, och utvecklingen 
av ny miljöbalk, följer ett mönster av allt starkare ekologiska inslag och så 
småningom inslag också av ekologisk modernisering. Huvudspåret är ett 
organisatoriskt huvudspår, så till vida att det är miljöpolitiska frågor place-
rade i först jordbruksdepartementet och under den initialt inrättade miljö-
myndighetsstrukturens ansvar (framförallt är det Naturvårdsverket som när 
propositionernas källor redovisas framstår som förvaltare av en något mer 
ekologiskt färgad tanketradition – det tydliggörs till exempel i exemplet med 
naturvårds- och skogsvårdspolitiken i samma proposition 1974, från samma 
departement men med olika myndigheter som ansvariga). Frågor som först 
efterhand fått en miljöpolitisk dimension tenderar att ge en mycket mindre 
framträdande roll åt den ekologiska tanketraditionen än samtida propositio-
ner i politikområdets kärnorganisation. Skillnaden mellan försurningspoliti-
ken, sådan den formuleras i industri- respektive jordbruksdepartementet 
(med respektive myndighetsstruktur) under åttiotalet visar detta.  

Analysen gäller en utveckling inom det spänningsfält mellan ett avväg-
ningsperspektiv och ett ekologiskt perspektiv som politiken redan från bör-
jan formulerades i relation till. Att Naturvårdsverket från början argumente-
rade för att myndigheten på egen hand, parterna förutan, kunde fatta de rätta 
besluten antyder kanske att det redan från början fanns ett frö till en sådan 
utveckling.  

Samtidigt får den ekologiska moderniseringen, som ju utmanar det etable-
rade spänningsfältet, tidigare och större genomslag utanför den etablerade 
miljöpolitiska kärnorganisationen. Återigen tycks genomslaget av ekologisk 
modernisering inte bara i skogspolitiken utan också i den perssonska om-
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ställningspolitiken, främst i form av ett Lokalt investeringsprogram som 
administrerades från miljödepartementet (visserligen i en departementsöver-
gripande arbetsgrupp), illustrera myndighetsstrukturens roll för politikens 
kontinuitet, och behovet att skapa alternativa organisationer för att få till en 
mer genomgripande idéförändring. Oavsett om man betraktar miljöpolitikens 
huvudspår eller ”sidospår” så bortfaller intrycket av brist på kontinuerlig 
riktning i politikens utveckling – takten och inriktningen är bara lite olika 
beroende på var man tittar. 

Styr tolkningsramarnas idéer vad som görs? 
Till sist kan man, som svar på fallstudiens sista fråga konstatera att politi-
kens tolkningsramar inte, åtminstone inte i den fastslagna offentliga reger-
ingspolitiken, tydligt framträder som en meningsskapande ram kring de mer 
handfasta åtgärder som vidtas.  

Ser vi på relationen mellan tolkningsramarna och de valda ”hårda” måtten 
kan man visserligen se att det finns längre perioder då flera indikatorer ger 
utslag samtidigt som politiska frågor av vikt diskuteras och får delvis ny 
inriktning. Men att idéförändring av det succesiva beskrivna slaget, och åt-
gärder, förekommer samtidigt är en ganska ointressant iakttagelse. Det som 
framträder i jämförelsen mellan tolkningsramarnas utveckling och de ”hår-
da” måttens utveckling är att tolkningsramar och sekvenser av materiella och 
legala förändringar ter sig som sammanbundna, ganska långdragna och steg-
visa historier som mycket litet lånar sig till tolkningar av tolkningsramar som 
dramatiskt bryter samman och orsakar materiell och institutionell ompröv-
ning – för att däremellan bidra till reproduktion av oförändrade kombinatio-
ner av principer och åtgärder. Att idéförändring låter sig mätas med materiel-
la och verksamhetsorienterade indikatorer tycks, utifrån det studerade fallet, 
alltså illusoriskt.  

En närmare titt på relationen mellan den principiella nivån och åtgärdsni-
vån i de tolkningsramar som politiken reproducerar visar också på att det 
däremellan ofta finns ett glapp. Att de politiska handlingsmöjligheterna 
”binds” av den rådande policyteorin verkar alltså, av studien att döma, vara 
en slutsats som inte låter sig dras.  

Däremot tycks den principiella nivån och åtgärdsnivån i de reproducerade 
tolkningsramarna inte oberoende av varandra. Även om idéer och praktik 
inte går i takt på det vis idéstrukturperspektivet leder oss att förvänta, så 
utvecklas de inte sällan åt samma håll. När de ekologiska inslagen ökar i 
miljöpolitikens problemformuleringar från sjuttiotalet och framåt sker till 
exempel samma utveckling på åtgärdsnivå, fast i långt mindre utsträckning 
och med fördröjning. Till exempel formuleras allt fler effektmål och så små-
ningom utfallsmål. Det betyder att utvecklingen av den offentliga politikens 
idéer inte heller kan ses som ren symbolpolitik. 

* * * 
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Genom en bred genomgång och öppna avgränsningen av analysobjektet 
”svensk miljöpolitik” har fallstudien givit ett antal intressanta resultat – in-
tressanta i sig och intressanta utifrån idéstrukturperspektivet. Det som jag 
främst vill lyfta fram i detta kapitel är att resultaten av en undersökning av 
policyförändring och policystabilitet i högsta grad är beroende både av hur 
”policy” avgränsas och av vad som mäts. Liksom i ett kalejdoskop framträ-
der nya mönster så fort vi vrider bara lite på observationsinstrumentet. Kan-
ske är det ändå rimligare att teckna en mer komplex bild av policyföränd-
ring, med hjälp av olika enkla mönster lagda intill varandra, än att tänka sig 
att det går att hitta bra förklaringar till dess enskildheter. 

I nästa kapitel, avhandlingens sista, relateras fallstudiens insikter mer sys-
tematiskt till idéstrukturperspektivet för en diskussion om perspektivets rele-
vans och fruktbarhet för studier av policyförändring. 
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12 Idéstrukturperspektivet, 
policyprocessanalys och svensk miljöpolitik 

Det är dags att summera slutsatserna från avhandlingens olika under-
sökningar, och att koppla tillbaka till inledningens frågeställningar. Dessa 
frågor handlade om idéers betydelse för stabilitet och förändring i formule-
ringen av offentlig politik: Eller rättare sagt, om hur man som forskare kan 
teoretisera sådana processer i syfte att pröva tanken att det ofta finns trög-
rörliga idéstrukturer inbäddade i den politiska organisationen som ”fångar 
in” och ”låser fast” formuleringsprocessens aktörer i ett insnävat synsätt på 
vad som är problem, respektive möjligt och önskvärt i politiken. Tar man 
den tanken på allvar bör det nämligen gå att se hur, med William Connollys 
ord 

politikens språk utgör […] en institutionaliserad struktur av mening som ka-
naliserar politiskt tänkande och handling i viss riktning.10 

Det verkar inte heller orimligt att påståenden om verkligheten och värde-
ringar som tillräckligt ofta upprepas tenderar att börja leva sitt eget liv, som 
något annat och mer än summan av de enskilda aktörernas enskilda påståen-
den. En bärande tanke i denna avhandling är att förutsättningarna för sådana 
frekventa upprepningar av påståenden – liksom för upplevelsen av att ett 
hela tiden upprepat påstående tar kropp som etablerad sanning – skapas när 
organiseringen av människors kommunikation och intellektuella samarbete 
präglas av stabilitet. Upprepningsmönster torde i så fall ha en mycket kon-
kret organisatorisk koppling. Så byggs strukturer av idéer som kan stänga in 
och rikta den politiska analysen på ett sätt som gör policyprocesser till stabi-
liserande reproduktionsprocesser, snarare än vidsynt analys. Det är i alla fall 
en intuitivt rimligt tanke om hur det kan gå till, värd att pröva. 

12.1 Den förelagda uppgiften 
Utifrån en sådan allmän positionering pekades i kapitel 1 avhandlingens 
utgångspunkter ut. Där beskrevs, för det första, en teoribildning som utveck-
                          
10 “[L]anguage of politics is [...] an institutionalized structure of meanings that channels po-
litical thought and action in certain directions”, Connolly (1993, s 1).  
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lar en sådan tankegång. Närmare bestämt har avhandlingen ägnats tre preci-
serade bud på hur tröga idéstrukturer formar den offentliga politiken. Det är 
Maarten Hajers DISCOURSE COALITION FRAMEWORK, Paul Sabatiers och 
Hank Jenkins-Smiths ADVOCACY COALITION FRAMEWORK och Frank 
Baumgartners och Bryan Jones PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY. De 
befinner sig i ett gränsland mellan å ena sidan teori som vill erbjuda förklar-
ingar till systematiska mönster i policyproduktionen, förankrade i föreställ-
ningar om makt- och resursasymmetrier mellan beslutsfattarprocessens olika 
aktörer, och å andra sidan teori som ser policyproduktion som social kon-
struktion av verkligheten – även om de står olika tungt på sitt konstruktivis-
tiska respektive organisationsteoretiska ben. För enkelhets skull har jag 
sammanfattande kallat det gemensamma i teoriernas tankegång för idéstruk-
turperspektivet. 

För det andra beskrevs fallet svensk miljöpolitik som tycktes präglat av 
betydande stabilitet och därmed vore ett lämpligt fall för att undersöka teori-
perspektivets fruktbarhet. Där föreföll både idéer och lagstiftning ha varit 
remarkabelt stabila under undersökningsperioden, utgående först från en idé 
om miljövård som en kostnad att väga mot industrins och den ekonomiska 
tillväxtens behov, sedan från tanken att miljövård kan driva tillväxt och före-
tagande. 

För det tredje diskuterades vad som egentligen kännetecknar en välun-
derbyggd teoretisk plattform inför en undersökning av teoriperspektivets 
möjligheter att förklara ett sådant fall. Avsikten var att rikta uppmärksamhe-
ten mot en slags teoriutveckling, som utgår från andra problem än att de 
förväntningar som kan formuleras med teorins hjälp inte stämmer med verk-
ligheten. Uppgiften kan tydliggöras om vi istället för att se teorier som i för-
sta hand sammanfattningar av det vi redan vet, ser på bra teori som ett red-
skap för att ställa bra frågor. För en teori är förvisso ett sammanhang av på-
ståenden om hur världen ser ut eller kan begripliggöras.11 Men teorier som är 
intressanta ur forskningssynvinkel är ofta de som vi ännu uppfattar som obe-
kräftade men rimliga och intressanta förslag på hur det skulle kunna vara. 
De har närmast karaktären av frågor om omvärlden vi gärna vill höra svaret 
på: ”Är det så att...?” Det betyder alltså att kraven på god teori i hög grad 
handlar om vad som är en bra vetenskaplig fråga om hur världen är beskaf-
fad. 

Diskussionen om vad som med en sådan utgångspunkt är att betrakta som 
en bra teori fördes utifrån den allmänt formulerade programförklaringen att 
teori ska ”förklara, förutsäga och förnöja”, och sammanfattades i fyra håll-
punkter för värderingen av om de faktiskt gör det. Teori som ska användas 
för att tolka komplicerade sociala processer bör vinnlägga sig om att: 

 
 

                          
11 En empirisk teori, vill säga. Normativ teori diskuteras inte här. 
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1. Noga precisera (a) relevanta aktörer, (b) relevanta strukturer och 
(c) drivkrafterna och mekanismerna bakom aktörernas interaktion 
med varandra och de utpekade strukturerna (men alltså inte nöd-
vändigtvis enskilda kausala variabelsamband) 

2. Vara logisk, rimlig och prövbar 
3. Vara intressant och lämna ett tydligt bidrag, inom- och utomve-

tenskapligt 
4. Vara enkel och kommunicerbar (utan att det går ut över 1, 2 & 3) 

Med de ovan beskrivna utgångspunkterna – en nyfikenhet på trögrörliga 
idéstrukturers betydelse för den offentliga politikens formulering; en intres-
seväckande men problematisk teoribildning som preciserar ett bud på hur 
denna betydelse ser ut; en diskussion om vilka krav som kan ställas på en 
teori i arbetet att ringa in och kanske lösa de teoretiska problemen; ett fall att 
spegla teorin i under det arbetet – har ett antal forskningsuppgifter formule-
rats. I två olika delundersökningar har teorins möjligheter att ställa intressan-
ta, logiskt sammanhängande och precisa frågor om formuleringen av offent-
lig politik undersökts. I den första delundersökningen står framförallt teori-
perspektivets mekanism i centrum, i den andra analysobjektet. 

Resultatet av arbetet i del I och II ska i det här kapitlet sorteras in under 
två olika huvudrubriker: 

 
1. Teoretiska slutsatser om idéstrukturperspektivet som verktyg för 

att ställa frågor 
2. Empiriska slutsatser om 

(a) den svenska offentliga miljöpolitiken 
(b) policyprocesser 

Rubrikuppställningen motsvarar en uppdelning i tre sammanhängande frå-
gor: Vad säger teorin? Vad kan vi säga om fallet med hjälp av teorin? Vad 
kan vi säga om teorin med hjälp av fallet? 

Slutsatserna om fallet svensk miljöpolitik sammanfattades nyss i kapitel 
11. Här kommer jag därför under punkt 2 främst diskutera hur mina resultat 
förhåller sig till tidigare forskning om svensk miljöpolitik. 

12.2 Teoretiska slutsatser om idéstrukturperspektivet 
som verktyg för att ställa frågor 
På frågan om idéstrukturperspektivet i dagsläget erbjuder en logisk och rim-
lig sammanhängande argumentationskedja som håller för prövning av de 
frågor teoriperspektivet väcker, är mitt svar nej. På frågan om teoribildning-
en är tydlig nog att låta oss avgöra precis vilket slags bidrag till bilden av 
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den offentliga politikens utveckling som just detta teoriperspektiv kan ge, är 
svaret också nej. Likafullt menar jag att de är tillräckligt nära en mer preg-
nant formulering av intressanta frågor, för att svaret på frågan om vi ska låta 
teorierna falla i glömska i bokhyllan också ska bli nej. Det finns fortfarande 
skäl att ta perspektivet på allvar. 

Den kritik mot idéstrukturperspektivet som formulerades i kapitel 2 och 3 
går ut på att den kognitiva mekanism som perspektivet utpekar som förklar-
ing till idéernas tröghetsskapande verkan i själva verket är svår att tänka sig i 
så begränsade sociala sammanhang som en policyprocess utgör. Om dessa 
mekanismer trots allt skulle fungera, blir det å andra sidan mycket svårt att 
förklara förändring. Detta är perspektivets grundproblem. 

Utifrån idéstrukturperspektivets antaganden om policyprocessens grund-
läggande villkor, och med hjälp av bland annat den länderjämförande littera-
turen om idéers tröghetsskapande verkan i nationell politik, har jag därför 
försökt bygga upp en bättre och mer sammanhängande, och därmed mer 
prövvärd idé om idéers betydelse i policyprocesser.  

Idéstrukturperspektivet modifierat 
Kravet på sammanhang i en teori innebär att den teoretiska argumentations-
kedjan ska visa hur det logiskt och rimligt sett kan tänkas gå till när tidigare 
formulerade policyidéer hindrar nytänkande och därför ”låser” policyproces-
sen till en etablerad tolkning av politikens berättigande och uppgifter. Det är 
nämligen först när vi har en sådan teoretisk hållbar argumentationskedja som 
det är fruktbart att konfrontera teorin med verklighetens policyprocesser och 
ställa frågan om de beskrivna tänkbara processerna faktiskt också förekom-
mer: ”Är det så att…?”. Det gäller, har jag argumenterat, särskilt i den sor-
tens mer teoretiskt och begreppsligt komplexa teorier som diskuterats här. 

En modifierad mekanism 
I arbetet med att bygga upp en sådan prövvärd och robust idé om idéers ver-
kan i policyprocesser har jag argumenterat för följande: 

 
• Den intuitivt rimliga utgångspunkten är att idéer både spelar roll 

när formuleringen av politiken fastnar i en viss tolkning av ett 
visst politiskt problem och dess lösningar, och för att bryta ner 
sådana etablerade strukturer. 
 

• Om vi ska kunna förklara en sådan dubbel logik behöver vi preci-
sera de omständigheter som gör att strukturerna ibland råder över 
aktörerna, ibland aktörerna över strukturerna. Utmaningen att 
förklara förändrade relationer mellan å ena sidan idéstrukturer 
och paradigm, och å andra sidan aktörer som agerar i relation till 
dem, innebär att man måste utforma en analysram som teoretiskt 
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skiljer mellan (1) fenomenet stabila idéstrukturer och (2) de aktö-
rer som anpassar sig till eller utmanar dessa strukturer i enskilda 
handlingar och beslut. För att göra det krävs, menar jag, att idé-
strukturerna kan kopplas till någon omständighet utöver det att 
”alla” aktörer i ett visst sammanhang resonerar likadant om ett 
visst fenomen. Ett paradigm måste finnas någonstans, som kon-
kret – och trögrörlig – verklighet utanför aktörernas medvetande 
för att det ska bli meningsfullt att tala om hur aktörerna förhåller 
sig till sådana paradigm. 
 

• En sådan åtskillnad mellan idéstrukturer och berörda aktörer låter 
sig göras om vi modifierar idéstrukturperspektivets grundmeka-
nism och föreställningen om att socialt tryck får effekter via in-
ternalisering och påverkan på individers kognitioner. Jag menar 
att vi inte i första hand bör tänka på politikens låsningar som en 
effekt av kognitiva filter som politikens aktörer tillägnat sig av sin 
sociala omgivning, och som färgar personernas tolkning av pro-
blem och möjliga lösningar så till den grad att de inte ser och hör 
budskap och fakta som aktualiserar andra tolkningar. Istället kan 
man tänka sig stabiliteten som ett upprepningsmönster som i för-
sta hand styrs av en rent social anpassningsmekanism. Bristen på 
förändring kommer sig då inte av att vad en individ lärde sig om 
världen igår styr vad hon ser idag, utan av att vad hon hörde 
andra säga om världen igår styr vad hon finner det socialt lämp-
ligt att säga idag. Vad vi då har att göra med är strukturer och 
låsning i hur man omtalar ett visst problem och dess lösningar.  

 
• Ett sådant argument och resonemang betyder inte att kognitiv in-

färgning inte förekommer. Men det slags ”lokala” organisatoriskt 
avgränsade stabilitet, och den samfällda omprövning som teori-
perspektivet beskriver, låter sig logiskt och rimligt bara begrip-
liggöras under vissa villkor. Konformismen hos de aktörer som 
reproducerar policy måste (1) i grunden bygga på en social an-
passningsmekanism, så att (2) att tillräckligt många av dem som 
upprätthåller en stabil tolkningsram inte är mer kognitivt infärga-
de än att de både är lyhörda för vad som är gångbara sanningar 
internt, och samtidigt förmår uppfatta vad som händer i världen 
utanför.  

• Fördelen med att koppla policystabilitet till en mekanism som 
bygger på och är beroende av ett socialt sammanhang snarare än 
individers internaliseringar och kognitioner är att vi då kan förstå 
både förändring och stabilitet som ett resultat av samma slags ak-
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törs handlande, men under olika omständigheter. Det går också 
att tänka sig viss rörlighet (intellektuell och fysisk) mellan olika 
miljöer och sammanhang utan att sålunda rörliga aktörers bidrag 
till stabil policyreproduktion i en viss kontext blir obegriplig. Till 
skillnad från vad som kan göras troligt med den kognitiva meka-
nismen begripliggörs både stark lokal ideologisk likriktning och 
att denna likriktning i tider av förändring plötsligt kan framstå 
som mycket instabil. 

 
• Förutom att en sådan social snarare än kognitiv mekanism löser 

logiska problem och rimlighetsproblem i teoribygget så bidrar en 
sådan specificering av mekanismen till att fästa uppmärksamhe-
ten på den kollektiva politiska analysen i policyprocesser – politik 
som konkret intellektuell verksamhet. Med ett sådant synsätt rik-
tas uppmärksamheten mot sambandet mellan institutioner och or-
ganisationer å ena sidan, som kan sägas åtminstone grovsortera 
vem som kommunicerar med vem, och tolkningsramar å den 
andra. Politikens institutioner och organisation, kan man tänka 
sig, etablerar ett socialt sammanhang för gemensam problemlös-
ning och kollektiv politisk analys. Idéstrukturer bör helt enkelt 
analyseras i relation till de samtalsstrukturer som ligger bakom 
produktionen av offentlig politik. Om sociala anpassningsmeka-
nismer är grunden för etablerandet av gemensamma tolkningsra-
mar, så bör stabila kommunikationsmönster i en viss organisato-
riskt och institutionellt avgränsad miljö utgöra en grogrund för 
stabil reproduktion av en etablerad tolkningsram.  

• De tre teorier som här diskuterats erbjuder en idé om hur policy-
processens organisation skapar en dynamik mellan olika delpro-
cesser, som ömsom skapar förutsättningar för sådan stabilitet, 
ömsom för uppbrott från etablerade tolkningar. Den grundläggan-
de dynamiken är den mellan den kontinuerliga hanteringen av en 
viss fråga i mer fasta politiska ”subsystem” (ungefär sektorer, där 
såväl myndigheter som andra intressenter kring ett specifikt frå-
gekomplex kan ingå), och det mindre fast organiserade politiska 
spelet på central nivå, där för subsystemet relevanta frågor bara 
då och då aktualiseras. När detta sker kan det emellertid rubba 
den stabilitet som normalt upprätthålls i subsystemen. Vid närma-
re påseende kan man i de tre teorierna urskilja två olika slags pro-
cesser på nationell nivå vars logik, deltagare och rytm inte nöd-
vändigtvis sammanfaller: spelet om maktpositioner respektive 
den allmänpolitiska debatten. (Teoriperspektivets grundstruktur 
sammanfattades i figur 2.4, s 80.)  
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Så långt kommet i argumentationen har teoriperspektivets grundstruktur för 
förklaringar, och särskilt förklaringsansatsens centrala tröghetsskapande 
mekanism, behandlats. Utredningarna om hur teoriperspektivet kan utveck-
las mot en mer robust och prövvärd idé om sega idéstrukturer och policypro-
cessers tröghet redovisades i del I, kapitel 2 till 3. 

En preciserad analysenhet 
Även i del II behandlades frågor att ställa inför en prövning av teoriperspek-
tivet. Var närmare bestämt vi kan anta att vi hittar trögheter och låsningar? 
Vad är det egentligen för slags trögheter som ska förklaras? Frågorna handlar 
om teoriperspektivets analysobjekt, policy. Intressant nog definieras inte 
”policy” i de aktuella teorierna, vilket föranleder frågan om det är så själv-
klart vad det är att det inte behövs, om frågan kan besvaras utifrån vad för 
slags politik forskaren vill förklara, eller om det måhända finns skäl att pre-
cisera analysobjektet närmare. Jag menar att det senare är fallet, och att en 
viktig fråga för att man ska förstå vad teoriperspektivet vill förklara är vad 
en policy är. Jag argumenterar i kapitel 4 för att i brist på explicit vägledning 
i teorierna om dess analysobjekt får vi utgå från vad teorierna rimligen kan 
förklara, innan vi avgör vad (inom detta spektrum) vi finner intressant att 
förklara. I urskiljandet av idéstrukturperspektivets analysobjekt antar jag i 
kapitel 4 som inleder del II följande (jfr även sammanfattning av fallstudiens 
slutsatser i kapitel 11):  

 
• ”Policy” har ingen självklar entydig begreppslig innebörd, och re-

fererar inte till någon odiskutabel för var och en tydligt framträ-
dande verklighet. Valet av definition och avgränsning måste rela-
teras till aktuell forskningsfråga och teori. 
 

• Utgångspunkten för urskiljandet av idéstrukturperspektivets ana-
lysobjekt måste vara att dess idéer om hur policy skapas hänger 
ihop med vad för något som skapas, och tvärt om.  
 

• ”Policy” i idéstrukturperspektivet låter sig ganska enkelt tolkas 
som auktoritativa legitima avsiktsförklaringar i den statliga hie-
rarkins topp. I det svenska exemplet blir det den fastslagna reger-
ingspolitiken.  

• Den svåra frågan är vad en fastslagen regeringspolitik är, som kan 
karaktäriseras som föränderlig eller stabil – låst! – eftersom svaret 
på frågan om vi ser förändring eller stabilitet beror på vartåt vi 
riktar blicken, och på vilken nivå vi letar.   
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• Med utgångspunkt i teoriperspektivets antaganden om policypro-
cesser kan man dels tänka på en policy som spår av en organise-
rad sammanhållen formuleringsprocess, dels som om en substan-
tiellt sammanhållen uppsättning principer, mål, medel, etc.   

• Idéstrukturperspektivet leder oss att tro att sammanhållen sub-
stans följer av sammanhållen process. I en studie som vill under-
söka relationen mellan process och substans utifrån idéstruktur-
perspektivet torde det vara säkrare att avgränsa analysobjektet ut-
ifrån en idé om en sammanhållen och sammanhållande process, 
och leta efter en enhetlig policy, definierad som politik med 
gemensam sammanhållen substans.   

• En substantiellt sammanhållen policy är en policy som har en 
sammanhängande policyteori, det vill säga bygger på en berättel-
se om vad som är det grundläggande problemet som politiken ska 
lösa, vad som är lämpliga åtgärder, och hur åtgärderna tänks leda 
mot problemets lösning. I detta ligger en föreställning om att des-
sa idéer styr och sätter gränserna för policybeslut också av mer 
handfast karaktär: medelstilldelning, lagstiftning och så vidare.  

• Idéstrukturperspektivets teorier ger samtidigt liten vägledning i 
fråga om precis vilken slags process som lämnar sådana substan-
tiellt sammanhållna spår. I en prövning av idéstrukturperspekti-
vets möjligheter att förklara politikens processer och utfall är det 
angeläget att undersöka hur närmare bestämt relationen process- 
substans ser ut. Det innebär också en möjlighet att säga något om 
hur de förmodade substantiella trögheterna eller låsningarna fak-
tiskt ser ut, snarare än att bara anta att de finns.  

Det modifierade perspektivet och kraven på god teori 
Jag menar att teoriperspektivet efter granskning och modifiering bättre mot-
svarar de krav på prövvärd teori som uppställdes i avsnitt 1.2. För att kunna 
förklara antogs teorin behöva specificera en uppsättning aktörer, relevanta 
strukturer en välutvecklad idé om de mekanismer som driver aktörernas in-
teraktion med strukturerna. Dessa teorins beståndsdelar antogs behöva hänga 
ihop på ett rimligt och logiskt sätt. Just den stabiliserande mekanismen iden-
tifierades som en av teoriperspektivets svaga punkter. Påståendet att politis-
ka tolkningsramar tenderar att ”sätta sig i väggarna” i organisationer som är 
indragna i arbetet att förvalta, tillämpa och utveckla en viss politik, och det 
så till den grad att förvaltande reproduktion helt tar över och hindrar utveck-
ling av nya idéer, visade sig med vissa modifieringar både logiska och rimli-
ga: nämligen om vi bygger den tänkta förklaringen på en idé om en mänsklig 
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reflex till social anpassning, snarare än en benägenhet att internalisera tolk-
ningsramar som påverkar kognitionen. De slutsatser vi med kravet på rim-
lighet och logik tillgodosett kan dra om policystabilitet och förändring, med 
hjälp av idéstrukturperspektivet, handlar i så fall om politiska organisatio-
ners beredskap och oförmåga att hantera olika slags information, inte om 
medarbetarnas förmåga att uppfatta den.  

Den andra modifieringen jag föreslagit, att bättre precisera analysobjektet, 
kan motiveras utifrån flera av teorikraven. Ett teoriperspektiv som utgår från 
att policyutveckling i hög grad styrs av idéers benägenhet att ”sätta sig i 
väggarna” bör vara noga med att specificera vilka väggar tolkningarna kan 
antas ha satt sig i, eftersom den policy som kan förklaras i så fall är den som 
formulerats inom dessa väggar. Det bör, för det första, preciseras därför att 
det helt enkelt inte är särskilt är intressant att veta att idéer ”sitter i väggar-
na” om vi inte kan föreställa oss vad de där väggarna är för något.12 För det 
andra riskerar vi att dra fel slutsatser så fort det finns flera tänkbara idéer om 
sådana väggar, eftersom om vi hittar ett stabilt sammanhang eller inte beror 
av vartåt vi tittar. För att fortsätta med rumsmetaforen: vi riskerar antingen 
att sammanföra komponenter till ”en policy” som egentligen formulerats i 
olika rum och få en felaktig bild av arten och graden av den stabilitet som 
kan upprätthållas i en policyprocess, eller så riskerar vi att bara titta i ett 
undanskymt hörn av ett rum, och få en felaktig bild av den process som upp-
rätthåller stabiliteten i den politik som formuleras.  

Det handlar alltså om preciseringar som pekar ut de relevanta organisato-
riska strukturerna teorin laborerar med på ett mer precist sätt, vilket är en 
förutsättning för att en precis idé om interaktionen mellan aktörer och struk-
turer ska kunna formuleras och värderas. Men det handlar alltså också om 
förutsättningar att fylla kravet på att ställa frågor vars svar på ett tydligt sätt 
relaterar till en etablerad verklighetsbild, och argumenterar för varför vi be-
höver den sortens svar (kravet på att vara ”intressant”, vilket var min tolk-
ning av Suttons och Straws idé att teori ska ”förtjusa”). 

Modifieringarna har syftat till att utifrån de formulerade teorikraven, ut-
veckla teorin till en mer logisk, rimlig och med avseende på relevanta aktö-
rer, strukturer och mekanismer mer preciserad teori, samtidigt som jag också 
försökt tillgodose krav på att förenkla teoribygget så mycket som möjligt i 
en schematisk modell över teorins väsentliga komponenter. Teoriperspekti-
vet bedömdes som prövvärt, även om jag alltså också drog slutsatsen att det 
är viktigt att empiriskt pröva om, och i så fall var, den typ av policymönster 
som teoriperspektivet förutsätter faktiskt finns. Här föreligger alltså, så mo-

                          
12 Om det antas vara någon slags ”mentala” väggar, vars karaktär är så svårfångade att kopp-
lingen till något specifikt av gemensamma omständigheter sammanfört kollektiv är svårt att få 
syn på, är det måhända intressant på ett filosofiskt plan, men forskningspraktiskt torde ett 
sådant antagande få samma konsekvenser som ett betydligt enklare antagande om individuell 
begränsad – kanske lite extra trög! – rationalitet. 
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tiverades den företagna fallstudien, först ett behov av traditionell teoriut-
veckling grundad på empiriska undersökningar. 

12.3 Fallstudiens bidrag till forskningen om svensk 
offentlig miljöpolitik 
Fallstudiens resultat har just sammanfattats i kapitel 11. Som jag tidigare 
sagt ska därför detta avsnitt ägnas några reflektioner om hur mina resultat 
förhåller sig till den etablerade bilden av den miljöpolitiska utvecklingen. 

I kapitel 1 (avsnitt 1.3) beskrevs hur forskningen om den svenska miljö-
politiken, trots ny lagstiftning, tecknar bilden av över tid remarkabelt stabil 
och institutionaliserad legal maktfördelning mellan miljöpolitikens intressen-
ter. Denna maktordning speglar avvägningsidéns centrala föreställning om 
att skyddet av miljön måste anpassas till industrins ekonomiska möjligheter, 
eftersom hela samhället behöver den fortsatta ekonomiska tillväxt som den 
miljöproblematiska industrin kan generera. Dessutom beskrevs hur miljö-
skyddets resultat i flera avseenden trots det stadigt förbättrats, vilket implice-
rar att åtminstone några av beslutsprocessens aktörer förskjutit sin inställning 
till vad som är önskvärt och/eller möjligt att göra. Den forskning som visat 
att graden av institutionalisering av miljöpolitiken spelar roll för dess resul-
tat, indikerar att sådana resultatförbättringar inte bara är en effekt av ekono-
miskt och teknisk utveckling i sig.13 Man får alltså förmoda att de krav som 
statsmakten ställer på industrin har hårdnat i mer än marginell utsträckning 
trots att industrins representanter fortsatt har tillträde till beslutsprocessen. 
Om vi alls tror att den centralt formulerade politiken har betydelse för politi-
kens resultat – och institutionaliseringens påvisade betydelse för resultaten 
säger oss att den har betydelse – bör statsmaktens idéer om industrins (och 
andras) ansvar för, och kapacitet att skydda miljön ha utvecklats under peri-
oden. 

Men samtidigt beskrivs i litteraturen miljöpolitikens idéutveckling istället 
som präglad av en mycket trögrörlig tolkningsram. Och bara två sådana 
tolkningsramar sägs egentligen ha satt avtryck i politiken under undersök-
ningsperioden: Avvägningstanken antas ha präglat miljöpolitiken sedan sex-
tiotalet fram till någon gång under åttiotalets senare del eller nittiotalets bör-
jan. Därefter är det istället den ekologiska moderniseringens tankegods som 
beskrivs som helt allenarådande.  

                          
13 Duit (2007), jfr Jänicke & Weidner (1996) om ekologisk modernisering i mer teknisk vari-
ant. 
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Miljöpolitisk idéutveckling 
Hur går beskrivningen av miljöpolitikens stabila institutioner, de miljöpoli-
tiska idéernas paradigmskifte och den operativa miljöpolitikens utveckling 
egentligen ihop? Vilken roll ges idéerna? 

Ett möjligt sätt att få ihop den etablerade forskningens beskrivningar är att 
de idéer som rör det praktiska politiska beslutsfattandet om vad som ska 
göras och de idéer som präglar den politiska debatten helt enkelt är idéer på 
olika nivåer, och av olika slag. Deras utveckling kan därför ske helt frikopp-
lade från varandra. Det ena får då betraktas som ett slags ”luftig” politisk 
nivå med politiska syften, det andra som en konkret nivå där verksamhetsnä-
ra idéer formas utifrån vad den miljöpolitiska organisationen operativt har att 
göra.  

De mer generella problembeskrivningarna från politikens värld, om till 
exempel behovet av ekologisk modernisering, antas då inte ha någon egent-
lig innebörd i den värld där den miljöpolitiska verksamheten styrs. Då kan 
idéer vara stabila och till synes fängslande i den politiska sfären helt enkelt 
för att de inte är avsedda att omsättas i praktisk verksamhet, utan bara för att 
då och då fylla en funktion som politiska slagträn. Sådana idéer behöver 
kanske sällan utvecklas, men – kan man tänka sig – när de gör de kan de å 
andra sidan ändras ordentligt eftersom den miljöpolitiska praktiken inte sät-
ter hämsko på idéutvecklingen. Verksamheten utvecklas istället utifrån de 
mycket konkreta problem som organisationen ställs inför, och även om man 
kan beskriva denna utveckling som trög och spårbunden, så innebär den 
kontinuerliga problemorienteringen – mot miljöskyddets och verksamheter-
nas problem, inte politikens – att en kontinuerlig utveckling trots allt sker.  

En sådan beskrivning skulle kunna sammanfoga de bilder forskningen ger 
av långvarig stabilitet och dramatisk ideologisk kappvändning på idéplanet, 
stabil maktfördelning mellan politikens aktörer, och samtidigt resultatmässig 
utveckling. Men hur stämmer det med den empiriska undersökningen i kapi-
tel 7-10? Där ges snarare stöd för påståendet att politikens idéutveckling är 
mer kontinuerligt rörlig också vad gäller dess mer ”luftiga” överbyggnad. 
Även om det tenderar att finnas en skillnad mellan propositionernas inledan-
de programförklaringar och följande mer verksamhetsnära instruktioner, på 
så sätt att de förra mer tydligt till exempel i ordval anknyter till allmänna 
diskurser om behovet av tillväxt, ekologi eller ekologisk modernisering, så 
är nivåerna inte helt uppenbart skilda från varandra. Förändrade inledande 
problembeskrivningar pekar ut en riktning i politiken som styrsystemen ock-
så följer, om än med viss eftersläpning. Eftersom bilden av ett slags politik 
som används för storstilade programförklaringar och ett helt annat slag av-
sett för verksamhetsstyrning ter sig ganska cynisk kan detta sammanhang, 
trots glappet, vara värt att poängtera. Varken utvecklingen av problembe-
skrivningar eller idéerna för hur olika verksamheter ska styras präglas av 
uppenbara trendbrott, utan snarare av gradvisa förskjutningar. Bilden av den 
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svenska offentliga miljöpolitiken som först entydigt präglad av en avväg-
ningstanke, som omprövas och därefter ersätts av en lika entydig tanke om 
ekologisk modernisering, stämmer alltså helt enkelt inte, om man undersöker 
statsmaktens legitima avsiktsförklaringar. 

Den viktiga skillnaden mellan idéutveckling i politiken och i policy 
Har den tidigare forskningen om svensk miljöpolitik fel då? Riktigt så enkelt 
är det nödvändigtvis inte heller. Tittar man lite närmare på vad tidigare stu-
dier av miljöpolitikens utveckling faktiskt undersökt ser man att många av 
studierna av politikens utveckling inte gör någon tydlig skillnad mellan till 
exempel partipolitiska ställningstaganden och av riksdagen sanktionerade 
beslut. Ser man politiska idéer mer som någon slags bakgrund till utveck-
lingen av miljöpolitikens väsentliga (juridiska och materiella) delar, behöver 
det inte vara något problem för den enskilda studien. Ändå är det i mer all-
män mening problematiskt om påståenden om hur ”miljöpolitikens idéer” 
utvecklas inte systematiskt skiljer mellan å ena sidan den politik som formu-
leras när partifolket och väljarna ska eldas och positioneringar tydliggöras, 
och å andra sidan utflödet av statsapparatens under regeringens överinseende 
nogsamt frammanglade styrdokument.  

Att idéer som formuleras under så olika betingelser skiljer sig åt verkar 
ganska rimligt. Man kan nämligen mycket väl tänka sig att den allmänpoli-
tiska och partipolitiska miljödebatten, där också de politiska partierna tar del, 
tenderar att renodla olika politiska positioner, och att en sådan diskussion 
präglas av större ideologisk tydlighet mellan olika positioner, jämfört med 
den av riksdagen sanktionerade regeringspolitiken. Också regeringspartierna 
för sådana diskussioner. Man kan tänka sig att den friare politiska debatten 
helt enkelt har större möjligheter och incitament att då och då ”svepas med” 
av intellektuella diskurser på modet.  

Någonting tycks det alltså ligga i tanken att forskningens till synes motsä-
gelsefulla bilder av miljöpolitiken blir mindre motsägelsefulla om vi utveck-
lar tanken att idéutvecklingen borde se olika ut beroende på var man tittar. 
Det betyder att den partipolitiska och allmänpolitiska debatten i högre grad 
kan ha präglats av stillastående – uppbrott – stillastående, utan att den mer 
operativt inriktade offentliga politiken gjort det. Det behöver inte heller au-
tomatiskt tolkas som ett problematiskt eller totalt glapp mellan politiska och 
operativa idéer. Man kan tänka sig att positioneringar och renodlingar fyller 
en funktion i allmänpolitiska och partipolitiska sammanhang som inte nöd-
vändigtvis ska tolkas som symbolpolitiska dimridåer för något man egentli-
gen vill göra i egenskap av statsmaktens exekutiv. Tittar vi tillbaka på den 
schematiska presentationen av policyprocessen (figur 2.4 s 80) är det där-
emot inte att förvänta att den operativt avsedda offentliga politiken formule-
ras oberoende av en sådan renodlande debatt, vilket hade varit problema-
tiskt. Den offentliga politiken formuleras förvisso i praktiken i ljuset av så-
dana samtal, men dessutom också i högsta grad med hjälp av – i samtal med 
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– sektorsaktörer (framför allt myndigheter) med ansvar för och intressen i 
den existerande verksamheten. Politikens slutliga utformning präglas, får 
man tänka sig, av båda delar.  

Om vi tittar tillbaka på modellen igen över hur den offentliga politikpro-
duktionen är organiserad i ljuset av vad som nyss sagt, så kan vi förvänta oss 
att utvecklingen av den offentliga politiken är skild från, men beroende av, 
både den allmänpolitiska debatten och i formuleringen av politiken indragna 
sektorsaktörer. Utan att jag själv ha undersökt saken kan det alltså vara så att 
de tydliga synvändor som beskrivs i politiken, till exempel 1988 och 1991, 
mycket väl vara en karaktärisering av en allmänpolitisk och partipolitisk 
debatt, snarare än den offentligen fastslagna regeringspolitiken. Det som har 
undersökts, nämligen policy i betydelsen statsmaktens legitima avsiktsför-
klaringar, uppvisar i alla fall tydliga spår av de tolkningsramar som hämtats 
ur tidigare forsknings beskrivning av miljöpolitisk bredare debatt utan att 
därför spegla några tydliga övergångar mellan sådana renodlingar à la mode. 

Också här finns det alltså anledning att understryka att när idéer och deras 
spårbundenhet ska undersökas är det alldeles avgörande att man har en god 
idé om var en viss sorts idéer ska eftersökas, och koppla avgränsningen till 
en tydlig idé om hur idéerna produceras. Det är ett nödvändigt förtydligande 
om man vill ställa frågor om politikens formulering med hjälp av idéstruk-
turperspektivet, eftersom teorierna ställer frågor just om det som händer i 
korstrycket mellan allmänpolitisk debatt och samtal om verksamhetsansvar.  

Risk för felslut 
Att inte skilja mellan politik som formuleras i tydliggörande, mobiliserande 
syfte, och politik som formuleras som statsmaktens offentligen fastslagna 
bindande åtaganden kan emellertid få konsekvenser också för den som med 
andra utgångspunkter vill förklara politikens utveckling. Risken finns att 
man underskattar hur mycket som händer i miljöpolitiken under de perioder 
då frågan inte är aktuell i den offentliga och partipolitiska debatten, och 
överskattar vad som händer när frågan är aktuell. Undersöker man bara vad 
som händer när politikområdet tycks vara högt på agendan, och finner att det 
inte svarar mot de i debatten formulerade ambitionerna, finns risk att man 
underskattar utvecklingen över huvud taget. Det kan i sin tur innebära att 
idéutvecklingens betydelse för politikens utveckling underskattas, till förmån 
för intressebalansförklaringar, när det i själva verket kan vara så att institu-
tioner har betydelse för politikens utveckling just för att de erbjuder en orga-
nisation för kontinuerlig uppmärksamhet på och reflektion kring en fråga. 

Så kan studiens resultat mer tentativt sättas i relation till tidigare forsk-
ning om miljöpolitiken. För att återvända till de mer säkra slutsatser som kan 
dras om svensk miljöpolitik i relation till tidigare forskning, är det samman-
fattningsvis så att när den offentliga politiken definierats som statsmaktens 
legitima avsiktsförklaringar, så framträder något annat än den bild av brott 
mellan tolkningsramar som förefaller dominera intrycken då miljöpolitik 
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definieras bredare. Snarare är det bilden av en smygande ideologisk utveck-
ling där ekologiska inslag smugit sig in från sjuttiotalet och genomslaget för 
ekologisk modernisering är ganska begränsat. Olika tolkningsramar lagras på 
och trängs bredvid varandra, snarare än ersätter varandra. 

Frågan varifrån miljöpolitikens idéer kommer 
Idéstrukturperspektivets fråga, om hur korstrycket mellan allmänpolitisk 
debatt och organiserade samtal om verksamheter ser ut, har inte kunnat få ett 
systematiskt svar inom ramen för den här undersökningen. Några iakttagel-
ser kan emellertid läggas till den etablerade beskrivningen av politikens ut-
veckling, ifråga om varifrån ansatser att driva på respektive bromsa tycks 
komma. De beskrivningar som Lennart J Lundqvist ger av periodens första 
halva – av politiker angelägna att kontinuerligt driva på för att åstadkomma 
miljöpolitiska resultat, och en mer tillbakalutad nöjd administration, vilket 
korresponderar med hans senare drivna tes att den ekologiska modernise-
ringens genomslag i svensk politik är en ”Persson-effekt” – tycks utifrån mitt 
material inte kunna upphöjas till allmän princip.14 Visserligen verkar det 
troligt att den av ekologisk modernisering präglade satsningen på invester-
ingsbidrag under nittiotalets andra halva var en politiskt driven idé. Dess 
genomslag kanske till och med hängde på att beredning och implementering 
sköttes vid sidan av den ordinarie miljöpolitiska organisationen. Men vid 
sidan av detta projekt (som förvisso kan beskrivas som en nyorientering av 
miljöpolitiken, men också som ett motstånd mot en ekologiskt orienterad 
politik) har den återgivna argumentationen i beslutsdokumenten ofta präglats 
av å ena sidan förvaltning (främst Naturvårdsverket) och olika utredningar 
som – om än försiktigt – velat driva utvecklingen hårdare i ekologisk rikt-
ning, och å andra sidan en politisk nivå som spjärnar emot. Iakttagelserna 
ligger mer i linje med Linderströms beskrivningar av Naturvårdsverkets 
självpåtagna pådrivande roll i försurningsfrågan på åttiotalet.15  

Man kan också notera till exempel att de första tecknen på genomslag för 
den nya tolkningsramen ekologisk modernisering dyker upp i vad som ur 
traditionell miljöpolitisk synvinkel framstår som ett mer perifert samman-
hang, energipolitiken, för att sedan blomma ut i skogspolitiken och så små-
ningom förmedlas via den extraordinära Hållbarhetsdelegationen. Då är vi 
emellertid inne på vad som bättre låter sig beskrivas som iakttagelser om 
policyprocessen, i ljuset av idéstrukturperspektivets teoretiska antaganden 
om hur sådana går till. Sådana iakttagelser sammanfattas i nästföljande av-
snitt där miljöpolitiken diskuteras som ”ett fall av policyproduktion”, i syfte 
att utveckla en teori om sådana. 

                          
14 Lundqvist (1980), Lundqvist (2000). 
15 Linderström (2001). 
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12.4 Fallstudiens bidrag till teori om policyproduktion 
Ovan har slutsatser dragits om idéstrukturperspektivets teoretiska grundva-
lar, om huruvida teorin är eller kan göras prövvärd, och om hur forskningens 
beskrivning av den svenska miljöpolitikens utveckling kan kompletteras med 
hjälp av iakttagelser från fallstudien. Nu är det dags att sammanfatta vad den 
empiriska studiens resultat säger om de teoretiska påståenden om villkoren 
för utvecklingen av offentlig politik som avhandlingen ägnats. Har vi alltså 
kommit närmare svaret på frågan om det är så att idéer tenderar att sätta sig i 
väggarna i den politiska organisation som formulerar och upprätthåller poli-
tikens innehåll, så att vi kan urskilja organisatoriskt lokala paradigm där en 
viss tolkning av politikens problem och uppgifter – tolkningsram – mer eller 
mindre per automatik reproduceras som självklar sanning? Så som studien är 
upplagd är det vad spåren i idéproduktionen verkar säga om processen som 
kan diskuteras.  

Inga tydliga paradigmskiften över tid  
En slutsats av fallstudien som redan berörts i detta kapitel var att policyför-
ändringarna inte, så som åtminstone ADVOCACY COALITION FRAMEWORK 
och PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY antar, sker i tydliga steg. Istället är 
det alltså så att förändringar smyger sig på mer gradvis. Det skulle kunna ses 
som ett stöd för DISCOURSE COALITION FRAMWORK, som visserligen talar 
om perioder som präglas av hegemoni efter ”diskursiva avslut”, och perioder 
då politikens uppgift omtolkas, men inte på samma sätt beskriver dramatiska 
(och sällsynta) sammanbrott av existerande tolkningar, med däremellan föl-
jande perioder av ickeförändring.  

Men det är heller inte bilden av paradigm som successivt ersätter varandra 
som framträder. Om det svenska fallet kan det istället sägas att det ger bilden 
av en policyprocess som präglas av en inte spänningsfri successiv överlag-
ring av olika tolkningsramar på varandra snarare än skiften. Det yttrar sig 
ibland som en spänning mellan olika tolkningsramar i problemanalys respek-
tive åtgärdsnivå i policyteorin.16 De materiella och legala policyförändring-
arna som sker kan inte tydligt kopplas till abrupta skiften i idéer.  

Det är värt att notera att iakttagelsen att förändringarna sker i små steg 
inte betyder att utvecklingen är begränsad till inkrementella förändringar 
inom ramen för en etablerad tolkningsram, så som Sabatier och Jenkins 
Smith beskriver. Också nyintroduktion av för det etablerade systemet främ-
mande tolkningsramar sker på detta gradvisa sätt. Vore det inte på det sättet 
skulle också rimligen spänningar byggas upp i relation till den mer rörliga 
allmänpolitiska och partipolitiska debatten som för eller senare skulle resul-

                          
16 Splittringen mellan olika tolkningsramar löses alltså inte upp om vi tittar på politiken i 
mindre sakområden. 
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tera i det slags sammanbrott och återuppbyggnad som Sabatier och Jenkins 
Smith, och andra, beskriver.  

Inga tydliga paradigm 
Iakttagelsen att policyförändring över tid sker genom gradvis förskjutning 
mellan tolkningsramar, och smygande inslag av nya tolkningsramar hänger 
ihop med den andra empiriska iakttagelse som här ska relateras till teorin: 
Det finns inte några tydligt urskiljbara, av en tolkningsram präglade, ”nät” 
av beslut som kan beskrivas som en substantiellt entydig och sammanhållen 
policy. Istället är gränserna mot andra frågeområden som präglas av andra 
tolkningsramar otydliga. Den fastslagna politiken kan ofta karaktäriseras 
som en position i ett explicit uppmålat spänningsfält mellan konkurrerande 
tolkningsramar. Det är inte detsamma som att politiken kan karaktäriseras 
som ett uttryck för det som i studien omtalats som ”avvägningstanken”. Sna-
rare handlar det om att policytexten i ena stunden utgår från att det inte går 
att avväga för att i nästa stund argumentera för att det är nödvändigt. I be-
handlingen av näraliggande frågor (som också rör relationen människa – 
natur/miljö) i liknande sammanhang och vid näraliggande tidpunkt, kan 
samma spänningsfält komma till uttryck fast med en annan balans mellan 
tolkningsramarna. I ytterligare andra fall inträffar det att redan etablerade 
politiska frågekomplex tillförs resonemang om relationen människa – na-
tur/miljö, varvid tolkningsramar igenkännliga från den övriga miljöpolitiken 
läggs till helt andra tolkningsramar. 

Det betyder också att även om det går att urskilja gränser för något som 
kan kallas en policy i så måtto att olika organiserade samtal ger upphov till 
spår som kan karaktäriseras, så kan det vara så att det särpräglade jämfört 
med andra spår består i att en viss tolkningsram får större utrymme, och be-
tonas olika, snarare än att helt olika tolkningsramar kommer till uttryck än på 
andra arenor. Det torde ha att göra med att även om det går att betrakta orga-
niseringen av det intellektuella arbetet i staten med att producera offentlig 
politik som uppdelat i många disparata delprocesser, som försiggår på olika 
organisatoriskt avgränsade arenor, så är gränserna allt annat än knivskarpa. 
Det finns samtalsprocesser som går i varandra på så sätt att centrala inlägg i 
en process återkommer i periferin i andra samtalsprocesser, och vissa sakfrå-
gor kan således också vandra mellan sådana angränsande organiserade sam-
tal.  

Med den politiska verkligheten för ögonen är dessa iakttagelser kanske 
inte ägnade att förvåna. Vad som är väsentligt i sammanhanget är dock att de 
bekräftar den i kapitel 4 på teoretiska grunder formulerade misstanken att det 
är viktigt att vara uppmärksam på vilken policyformuleringsprocess som 
studeras, och på dess gränser till andra policyformuleringsprocesser när vi 
vill begripliggöra politikens utveckling. Bristen på av tolkningsramar tydligt 
sammanhållna frågekomplex har inneburit att det har varit nödvändigt att 
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först pragmatiskt och induktivt formulera en idé om hur processen har sett 
ut, och vilka politiska frågor som kopplats samman, för att sedan urskilja de 
substantiella skillnaderna och likheter som finns om än inte så distinkt av-
gränsade mellan politik som sprungit ur olika sammanhang. 

”Fängslande idéer” utan tydliga gränser i tid och rum? Contra et 
pro 
Hur ska vi så till sist se på teoriperspektivets tanke att idéer kan ”sätta sig i 
väggarna” och strukturera produktionen av offentlig politik efter den under-
sökning som företagits? Denna för teorierna gemensamma intressanta grund-
tanke som identifierades och diskuterades i kapitel 1 till 3, och som för mig 
motiverat projektet, kan sammanfattas så här: Reproduktion av idéer kan bli 
en styrande faktor i sig, inte bara så att särpräglade idéer på nationell eller 
någon annan ”högre” diskursiv nivå i mycket generella termer kan sätta 
gränser för vad som uppfattas som riktiga och legitima sätt att behandla poli-
tiska problem, utan också så att den mer konkreta organisation som policy-
processen utgör faktiskt kan skapa mer lokala men också mer distinkta tolk-
ningsramar som, när de väl är etablerade, blir självförstärkande. Den studie 
om företagits har, som nyss beskrivits, inneburit att jag letat efter spår av 
sådana processer. Trots att vissa idémässiga regelbundenheter som kan 
kopplas till politikproduktionens organisation alltså återfunnits kan fallstudi-
en emellertid också läsas som ett ifrågasättande av den beskrivna mekanis-
men. Tvivlen kan kopplas till bristen på tydliga gränser för tolkningsramar-
na, både i ”rum” (mellan olika politiska frågeområden) och över tid: Vad 
studien av den svenska miljöpolitiken sätter i fråga är om det alls finns några 
”väggar” stadiga nog för idéerna att sätta sig i.  

Vore det så att vi förlitade oss på en kognitiv mekanism som skapare av 
stabilitet hade det varit dags att överge idén om stabiliserande idéer. Jag 
menar däremot att den diskussion som fördes om mekanismens natur i av-
handlingens del I, och som ledde till att jag föreslog att en socialpsykologisk 
snarare än en kognitiv mekanism, faktiskt gör det möjligt att dra slutsatsen 
att också denna typ av svagare mönster av sammanhang kan tolkas som en 
effekt av idéer som sitter i väggarna i vissa organisatoriskt urskiljbara miljö-
er. Att kalla dem ”instängande låsningar” torde vara att överdriva, men det 
tycks samtidigt röra sig om ett policyprocessens ”minne” vars förvaltande 
snävar in policymakarnas perspektiv, och binder det till att fortsätta att for-
mulera en viss påbörjad berättelse.  

Tolkningen stärks av att ny organisation för politikens formulering, och 
nya mycket konkreta resurser till omformulering av politiken, i viss ut-
sträckning tycks sammanhänga med snabbare idéutveckling än normalt. Det 
blir också intressant i ljuset av skillnaderna mellan olika regeringars miljö-
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politik ofta är mindre än skillnaden mellan olika arenor för policyproduktion 
under en och samma regering.  

Typ av policyprocesser och slutsatsernas generalitet 
Hur förhåller sig det undersökta fallet till teorins generella utsagor, och hur 
långtgående slutsatser kan dras om de teoretiska påståendenas giltighet? Vad 
säger mina iakttagelser av det enskilda fallet om den generella teorin? Det 
finns förstås alltid skäl att vara försiktig med att dra slutsatser om en större 
kategori med hjälp av enstaka fall. Det är ändå viktigt att reflektera över 
vilken typ av policyprocesser mina fynd säger någonting om. 

Slutsatsen om den successiva policyutvecklingen och svårigheten att tala 
om ett distinkt analysobjekt som ”en policy” gäller politiska system som 
liknar det svenska. Det är inte uppenbart att policyförändring alltid går till på 
det beskrivna sättet, men å andra sidan utgör miljöpolitiken inte någon apart 
sorts svensk politik. Detta diskuterades i kapitel 5. Här ska diskussionen om 
svensk policyprocess föras något längre. 

Jag har antagit att de relevanta faktorerna som kan tänkas särprägla 
svenska policyprocessers karaktär handlar om att det svenska systemet är 
parlamentariskt och monistiskt, med en stark och stabil förvaltningsorganisa-
tion. Kanske har även den korporativa traditionen betydelse.  

Vad närmare bestämt är det i dessa omständigheter som kan tänkas spela 
roll för studiens resultat och hur svensk miljöpolitik ter sig? 

Relevanta systemskillnader 
Om vi ännu en gång vänder blicken till den schematiska bilden av policy-
processen (fig. 2.4 på sidan 80) kan vi diskutera skillnader mellan politiska 
system på två olika nivåer: vi kan dels tala om en skillnad i hur olika politis-
ka system länkar politisk press till policyproducenterna, dels en skillnad i 
hur relationen till sektorerna eller subsystemen ser ut.  

I fråga om hur olika politiska system påverkar relationen mellan opinions-
tryck och policyformulering kan man till exempel, i linje med Lennart J. 
Lundqvists beskrivning av det amerikanska och det svenska miljöpolitiska 
systemet, anta att policyförändringarnas karaktär i grunden har med olika 
system för ansvarsutkrävande i maktdelninssystem respektive parlamentaris-
ka system att göra. Lundqvist beskriver det amerikanska systemet som ”ha-
ren” (stora men mer sällsynta skutt) och det svenska som ”sköldpaddan” 
(idoga små steg), och menar att skillnaderna beror på att politiker i det ame-
rikanska maktdelningssystemet ställs till svars för vad de utfäster snarare än 
för vad de gör, medan motsatsen gäller för det svenska representativa syste-
met. Därför tenderar amerikanska politiker att använda formuleringen av den 
offentliga politiken till att göra spektakulära utfästelser som svar på ett opi-
nionstryck, eller inte alls. Svenska politiker å andra sidan, menade Lund-
qvist, tenderar att undvika att lova spektakulära förändringar, men istället 
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arbeta för goda resultat, helst när uppmärksamheten är riktad någon annan-
stans. Man får förmoda att ansträngningarna görs utifrån misstanken att frå-
gan kan komma att väckas, och resultat efterfrågas, så småningom.  

Även om det inte går att se att aktörer från den politiska sfären alltid skul-
le driva policyutvecklingen framåt i den svenska kontexten, så är det defini-
tivt sant att politikens representanter, i den mån deras inverkan kan urskiljas 
specifikt, mer liknar sköldpaddor än harar – hela politiken utvecklas i suc-
cessiva små kontinuerliga steg, snarare än stora och sällsynta. Resonemanget 
låter rimligt. 

Minst lika rimligt är det emellertid att fundera över om det finns skäl att 
anta att politiken utvecklas olika beroende på att subsystemen (det som i det 
svenska fallet kallats sektor) ser olika ut, och på att policyproduktionens 
relation till olika subsystemaktörer ser olika ut. Det svenska systemet präglas 
av ett väl utbyggt offentligt system där förvaltningen och sektorsaktörerna 
har en över tid stabil och tydlig roll i produktionen av politiken. Det verkar 
också rimligt att kontinuerlig utveckling i små steg helt enkelt är troligare 
när det finns en tydlig intern struktur för förvaltandet av politiken: ett orga-
niserat kollektivt minne att bygga vidare på, som tas i anspråk när politiken 
ska formuleras. I anspråktagandet av detta kollektiva minne kan i sin tur bero 
av om det politiska systemet, som i ett parlamentariskt system är uppbyggt 
för att förverkliga den av folkmakten sanktionerade regeringens intentioner, 
eller om systemet tydligare skiljer mellan lagstiftningsmakten och den lag-
tillämpande och lagprövande makten.   

Ett system där kärnan i den offentliga politikens styrning är juridiken, och 
där maktdelningsprincipen gör att förvaltningen inte på samma sätt som i 
parlamentariska system är politikens förlängda arm, kan alltså i linje med de 
resonemang som förts här om policyproduktion som intellektuell verksamhet 
främja diskontinuerlig policyproduktion på två ytterligare sätt: Dels kan man 
tänka sig att en mindre stadigt uppbyggd krets av sektorsaktörer tas i anspråk 
när politiken ska formuleras. Dels kan man då också tänka sig att den all-
mänpolitiska debatten, med sin större ryckighet får större inflytande över 
politikens formulering.17  

Beträffande slutsatserna om policyproduktionens mer kontinuerliga snara-
re än ryckvisa utveckling kan studien ses som ett tillägg till den litteratur 
som diskuterar tillämpligheten av PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY och 
ADVOCACY COALITION FRAMEWORK i europeisk kontext (och skulle kunna 
uppehålla sig vid fruktbarheten av DISCOURCES COALITION FRAMEWORK i 
det amerikanska systemet). De resonemang som fördes ovan skiljer sig emel-
lertid något från de argument som där framförts om orsaken till systembero-
                          
17 Även om Lundqvists studie av det amerikanska systemet i jämförelse med det svenska vill 
göra gällande att inget av dem nödvändigtvis är sämre, skulle de jämförelser som finns mellan 
korporativa system och mer pluralistiska system (Scruggs, 2003) och (Jahn, 1998) kunna läsas 
som en fingervisning om att kontinuitet i policyproduktionen dessutom åtminstone ibland kan 
vara bättre på att driva problemlösningsarbete framåt. 
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ende olikheter. Sabatier och Weible diskuterar i vilket system ADVOCACY 
COALITION FRAMEWORK beskrivning av politiken är relevant med en något 
annan vinkel än jag gjorde ovan. Deras argument handlar om hur olika sy-
stem reglerar tillträde till makten. De menar att i ett land där möjligheten för 
olika slags aktörer att påverka via flera olika kanaler (venues) är stor, samti-
digt som det krävs bred majoritet för att beslut om nytt politiskt innehåll ska 
fattas, kommer breda koalitioner att formas för att formulera och driva ige-
nom förslag, och sedan upprätthålls en beslutad ordning tills en ny bred koa-
lition lyckas ta vara på de möjligheter som ges att vinna majoritet för ett 
alternativt förslag. Man kan nog också formulera det så att i de mindre öppna 
systemen, där en tydligare strukturerad centraliserad överblickbar policypro-
cess ger en mer tydlig väg till maktens bord, främjas därmed samtidigt poli-
cyförändringar genom mindre överenskommelser och byteshandel mellan 
dem som trängs i kön i syfte att nå makt. I förlängningen kan det resultera i 
en mer sammanhållen oppositionskoalition. I ett öppnare system medför då, 
får man tänka sig, bristen på tydlig kärna i de koalitioner som upprätthåller 
makten att sådana vägar till gradvis förändring av de politiska idéer som 
koalitionen lyckats vinna majoritet för inte är öppna.18  

Sabatiers och Weibles argumentation handlar således om hur systemet 
styr vem som har och kan få makt: hur systemet reglerar relationen mellan 
den demokratiska maktbasen och det politiska systemets beslutfattande. Oli-
ka öppenhet leder till olika känslighet för förändringar i maktbasen, vilket i 
sin tur leder till olika beteenden bland de aktörer som utgör maktbasen eller 
aspirerar på att få göra det. Artskillnader i den offentliga politikens föränd-
ring, i harsprång eller sköldpaddssteg, handlar då om skillnader på systemni-
vå i hur den samhälleliga konfliktlösningen organiseras. De tankar om sy-
stemens olikhet som presenterades ovan tar snarare fasta på konsekvenserna 
av att de olika systemen organiserar den offentliga problemlösningen olika.  

Begränsad jämförbarhet system emellan? 
Båda dessa aspekter av det demokratiska styrsystemets utformning kan alltså 
tänkas bidra till att producera olika slags förändringsmönster i pluralistiska 
maktdelningssystem jämfört med mer centraliserade monistiska system med 
korporativ tradition. Det finns emellertid minst två skäl att hålla dessa aspek-
ter isär. Det första handlar om hur ett studerat fall ska karaktäriseras. Även 
om dessa två dimensioner inte kan antas vara oberoende kan man tänka sig 
att en variation i den ena dimensionen inte behöver vara helt reciprok i den 
andra. Systemet kan tänkas förändras till exempel med avseende på kontinui-
teten i problemlösningsorganisationen utan att det för den skull beror på att 
organisationen av relationen mellan den politiska makten och dess demokra-
tiska maktbas blivit mer öppen och pluralistiskt. Vid generalisering bör man 

                          
18 Sabatier & Weible (2007, s 199ff). Koalitioner i korporativa system sägs ha ”fast kärna och 
suddiga kanter”, (ibid. s 200). 
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alltså ta hänsyn till båda aspekterna när ett fall karaktäriseras, samtidigt som 
skiljelinjerna tycks bädda för jämförande studier. 

Det andra skälet att skilja mellan olika system genom att karaktärisera 
dem med avseende på konflikthantering och problemlösningsorganisation 
innebär emellertid att sådana jämförelser problematiseras. Det reser nämli-
gen frågan om systemen faktisk prioriterar dessa aspekter olika, i formule-
ringen av den offentliga politik vars produktion ska förklaras. Jag menar att 
det kan innebära att den offentliga politik som produceras får olika karaktär 
på ett sätt som påverkar vilken definition av ”policy” som ligger närmast till 
hands, vilket i sin tur påverkar i vilken utsträckning politiken låter sig be-
skrivas i termer av stabilitet och distinkta uppbrott: Ett system där en stabil 
myndighetsstruktur ofta är indragen i en kontinuerlig formaliserad problem-
lösningsprocess som en integrerad del av policyproduktionen, och där för-
valtningsstrukturen ska förverkliga den politiska ambitionen snarare än bara 
tillämpa lagar och regler, gör det rimligt att tänka på offentlig politik (fram-
förallt eller också) som en idé om vad som ska göras. Sådana idéer är nämli-
gen att betrakta som legitima styrsignaler. I ett pluralistiskt maktdelningssy-
stem, med dess större fokus på kontinuerlig reglering av intressekonflikter, 
kan det ligga närmare till hands att i första hand betrakta politiken som en 
materiell och legal kompromiss mellan aktörer som var för sig reflekterat 
över problemet, snarare än som ett uttryck för centralmaktens reflekterade 
ståndpunkt.  

Om det ligger något i dessa resonemang innebär det att olika sätt att defi-
niera offentlig politik med avseende på idéer och policyteori kontra materiel-
la och legala aspekter av politiken förvisso är en fråga om analysperspektiv, 
men också ett val av perspektiv som bör ta i beaktande att idéer och policy-
teori kanske faktiskt spelar olika roll som styrsignal i olika politiska system. 
Att tala om skillnader och likheter i mönster av stabilitet och förändring oli-
ka system emellan blir under sådana omständigheter en inte helt enkel upp-
gift, eftersom olika policymått i någon mening är olika rättvisande i de olika 
systemen, samtidigt som val av olika mått försvårar jämförelsen mellan för-
ändringsmönster. En tolkningsram har inte samma förutsättningar att föränd-
ras i ett slag som en budget har.  

 
*** 

 
Fallstudiens resultat bör alltså ses som ett bidrag till kartläggningen av fall 
som liknar det svenska. Jag har i en avslutande reflektion prövat tanken att 
kontinuitet rimmar bättre med vad man kan förvänta av det svenska politiska 
systemet än en dikontinuitet av stabilitet och uppbrott. Man kan argumentera 
för att relevansen av fallstudiens fynd är begränsat till den sortens politiska 
system som liknar det svenska. Beträffande förekomsten av instängande 
tydliga tidéstrukturer menar jag tvärt om att det svenska fallet kan betraktas 
som ”most likely”. Utan att ha undersökt saken menar jag att det är mycket 
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möjligt att svårigheten att urskilja distinkta komplex av offentlig politik som 
kan kallas ”en policy” kan vara än större i system som präglas av mindre 
fasta policyproduktionsprocesser. Politikens funktion i systemet gör då de 
idéer som bäddar in de materiella och legala besluten mindre betydelsefulla 
och kanske därmed mindre elaborerade.  

Det kan, menar jag, slutligen vara värt att reflektera över om systemen 
inte bara producerar policy i olika rytm, utan också i vissa principiellt viktiga 
avseenden av olika slag. Det manar till en viss försiktighet i projektet att 
utforma en så generell teori om policyförändring att både pluralistiska makt-
delningssystem och monistiska och parlamentariska system täcks in. Ett 
pluralistiskt maktdelningssystem kan tänkas uppvisa en mer diskontinuerlig 
policyproduktion, samtidigt som – just därför – sådana system kan tänkas 
vara ännu mindre benägna att uppvisa den typ av motståndskraftiga regel-
bundenheter i idéer som idéstrukturperspektivet förutsäger. 
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Proposition 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten 
till år 2000 
Proposition 1996/97:1 Förslag till statsbudget 1997 
Proposition 1996/97:150 Förslag till riktlinjer för den ekonomiska 
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Bilaga 1: Budgetkategorier i figur 7.2, 8.1 och 8.2, 9.1 och 10.1 

Naturvård 
Poster som syftar mot att påverka naturen, även vissa program där så tänks ske via 
allmänna kampanjer. Ex: naturvårsupplysning, vård och förvaltning av naturvårds-
objekt, kalkning, även ersättning för viss skador av rovdjur m.m, ersättning vid bil-
dande av naturvårdsreservat, mark för naturvård 

Friluftsliv 
Fond för friluftslivets främjande, organisationsstöd och anläggsstöd till idrott.  

Industristöd 
Stöd till industri och näringsliv. Bidrag till vatten- och luftvårdande åtgärder inom 
industrin, stöd till avfallsbehandling, stöd till miljöskyddsteknik 

Miljöforskning 
Poster som syftar till att insamla information om natur och miljö. Ex: övervakning 
och forskning förutom kärnkraftsrelaterad forskning och avfallsforskning. Interna-
tionella institutet för miljövänlig teknik. 

Reningsverk 
Bidrag till kommunala avloppsreningsverk 

Internationellt arbete 
Bidrag till FN:s miljöfond, bidrag till vissa internationella miljöorganisationer 

Produktkontroll 
Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor, toxikologisk informationsservice, 
särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen 

Kärnkraft 
Strålskyddsforskning, beredskap mot kärnkraftsolyckor, strålskyddstillsyn 

Organisation 
Myndighetsposter 

Avfallshantering 
Forskning för avfallssnålt samhälle 

Investeringsbidrag M-dep 
Investeringsbidrag som räknas till miljöbudgeten 

LIP 
Lokala investerings bidrag, som bokförs utanför miljöbudgeten 
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