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Sammanfattning 

Klimatförändring är en fråga som under senare år har fått mer och mer medial 

uppmärksamhet och svenskarnas individuella miljömedvetenhet uppskattas vara högre än 

någonsin. Individen pekas ut som att ha ett stort ansvar, men trots klimatkampanjer så 

fortsätter svenskarnas kollektiva klimatpåverkan ändå att öka. Denna uppsats syftar till att 

genom diskursanalys undersöka hur klimatansvar, i termer av ansvar för klimatpåverkan och 

klimatanpassning framställs i två Svenska dagstidningar, Dagens Nyheter och Uppsala Nya 

Tidning.  

Svenskt klimatansvar visade sig vara konstruerat på ett tvetydigt sätt där samhällets 

gemensamma påverkan verkar vara förenad med brist på enskilt ansvar. Individen är den 

aktör som oftast utpekas som förväntad att ta ansvar för klimatanpassning samtidigt som detta 

inte på något sätt krävs. De synsätt som präglade klimatdiskursen var de för ekologisk 

modernisering där fortsatt konsumtionsökning, tillväxt och grön teknikutveckling förväntas ta 

Sverige ur klimatkrisen utan att större livsstil- eller strukturella förändringar behöver göras. 

Klimatanpassning framställs gärna som något ”roligt” och enkelt och många alternativa 

perspektiv på klimatfrågan hamnar i debattens skymundan. 

Nyckelord: Klimat, ansvar, påverkan, anpassning 

 

Abstract 

English title: Path of least resistance– a discourse analysis of two Swedish newspapers 

portrayal of climate change responsibility 

The topic of climate change has received an increasing amount of media attention during 

recent years and the Swedish people’s individual awareness of environmental issues seems to 

be higher than ever. The individual is pointed out as having a big responsibility, but despite 

climate campaigns, the Swedes’ collective carbon footprint continues to increase. This paper 

aims to, through discourse analysis; examine how responsibility for lowering the carbon 

footprint and adapting to climate change is construed in two Swedish newspapers, Dagens 

Nyheter and Uppsala Nya Tidning. 

 

Swedish climate responsibility turned out to be diffuse, the individual was encouraged to take 

responsibility to change but not fully expected to. The perspective that was strongest in this 

discourse analysis was that of ecological modernization where continued consumption, 

growth and development of ”green technologies" is expected to bring Sweden out of its 

climate crisis without noticeable changes in lifestiles or structures. Climate adaptation is 

portrayed as something ”fun” and easy and many alternative perspectives are kept in 

periphery of the current debate.  

Key words: Climate, responsibility, adaptation, carbon footprint  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Bland invånare och politiker är det idag i Sverige allmänt vedertaget att det är viktigt att ta 

hänsyn till miljön och svenskarnas miljömedvetenhet är högre än någonsin. Men trots att 

denna medvetenhet kontinuerligt fortsätter att öka, så ökar också svenskarnas resurs- och 

energiförbrukning. Detta resulterar alltså i en samhällsutveckling med större individuell 

miljömedvetenhet men också ökande kollektiv miljöbelastning. (Soneryd & Uggla 2011: 19-

20, 98-99)  

Soneryd & Uggla belyser begränsningar och tvetydigheter i hur det svenska ansvaret för att 

hantera olika miljöproblem porträtteras och efterföljs, det vill säga att olika aktörer talar om 

detta ansvar på olika sätt samt att ansvaret som individen förväntas ta är svårt för den enskilde 

att leva upp till. Dessutom bortser perspektivet från de strukturella möjligheterna och 

begränsningarna som påverkar hur enskilda kan agera. (Soneryd & Uggla 2011: 15) 

Det problem som ligger till grund för undersökningen i denna uppsats är just paradoxen kring 

den individuella och höga miljömedvetenheten och den stora kollektiva miljöpåverkan. Jag 

vill undersöka hur diskursen kring miljöansvar ser ut, för de delar som syns i presenterad 

paradox antyder att det kan finnas viss problematik i hur saker och ting framställs i debatten 

kring miljöansvar. Av allt att döma känner svenskarna generellt hög miljömedvetenhet men 

det förefaller inte vara tillräckligt för att föra samhällsutvecklingen i en mer miljövänlig 

riktning. 

Då miljömedvetenheten svenskarna uppvisar inte medför minde miljöpåverkan finner jag det 

av intresse att undersöka hur ansvaret för miljöproblem konstrueras i den svenska 

miljödebatten. Det miljöproblem jag väljer att fokusera på i min uppsats är klimatförändring. 

Klimatförändring är den miljöfråga som fått störst uppmärksamhet i media under senare tid i 

både global och lokal kontext. (Uggla & Elander 2009: 53-54)  Genom att med hjälp av 

diskursanalys undersöka hur ansvar konstrueras i diskurserna kring klimatförändring hoppas 

jag att bidra med en bättre förståelse och tydligare bild av svenskt miljöansvar.  

Jag kommer att undersöka svensk media, med fokus på två svenska dagstidningar. Detta 

väljer jag för att jag anser att är intressant och relevant att analysera på grund av den makt 

daglig nyhetsmedia har i kommunikationen kring hur miljöproblem kommuniceras. Min 

förhoppning är att den del av svensk media jag analyserar ska kunna bidra lite till föreståelse 
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av den paradox som framställdes som grundproblemet här – diskrepansen mellan människors 

miljömedvetenhet och miljöpåverkan. 

Min utgångspunkt i denna uppsats är att jag antar att människan har skadlig miljö- och 

klimatpåverkan. Denna slutsats har jag själv dragit efter den kunskap jag fått av mina 3 års 

studier och arbete i ämnet Hållbar Utveckling. Jag försöker dock förhålla mig neutral till 

materialet men inser att analys och resultat kan förväntas påverkas av detta. 

Dock kommer min diskursanalys bestå i att jag med diskursanalytisk metod undersöker 

samtliga perspektiv på klimatpåverkan och klimatförändring som framkommer i materialet 

vilket innebär att även andra perspektiv och synsätt än mina egna kommer att framgå. 

Med klimatansvar syftar jag dels på ansvar för att ha haft en, historiskt sett, skadlig påverkan 

på klimat, samt ansvar att anpassa sig för att få en klimatpåverkan på ickeskadliga nivåer. Jag 

väljer att benämna historiskt ansvar för klimatpåverkan som klimatskuld. Med skadlig syftar 

jag först och främst på skadligt för människan men har också andra organismer i åtanke men 

då främst i termer av vad som i slutändan också drabbar den mänskliga civilisationen, såsom i 

att en minskning av biologisk mångfald långsiktigt kan försvåra mänsklig civilisation.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av diskursanalytisk metod undersöka och få en 

bild av hur ansvar för klimatskuld, klimatpåverkan och anpassning till klimatförändring 

konstrueras i svensk media genom att undersöka en rikstäckande och en lokal dagstidning. 

Här följer mina frågeställningar: 

 Hur konstrueras ansvar för klimatskuld, det vill säga, vilka aktörer ses som ansvariga 

för att historiskt sett ha påverkat klimatet? 

 Vilka aktörer ses som ansvariga för klimatanpassning? (Industri, politik, hushåll, 

enskilda individer, etc.)? 

 Vilka förändringar nämns som strategier för en så kallad klimatanpassning av det 

svenska samhället? 

1.3. Uppsatsens disposition 

I nästkommande kapitel (2) presenteras tidigare forskning på området. Samhällsvetenskaplig 

forskning på miljöfrågor finns det mycket intressant redovisat, men här väljer jag att fokusera 

på den forskning som visar på aktörers samspel och ansvarsfördelning. Därefter kommer ett 

kapitel (3) där jag beskriver de teorier som jag använder mig av i uppsatsen, nämligen Beck – 
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Risksamhället, Giddens – Modernitet och självidentitet, samt teorin om ekologisk 

modernisering. Dessa teorier har fokus på hur samhällen hanterar moderna risker i form av 

problem med oöverskådliga konsekvenser och ansvarbilder. Därefter, i kapitel 4, redogör jag 

för min metod, vilken är en kvalitativ diskursanalytisk sådan. I kapitel 5 presenterar jag min 

analys. Slutligen, i kapitel 6, redovisar jag resultat och diskussion. 
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2. Tidigare forskning 

Det finns en hel del samhällsvetenskaplig forskning om klimatförändring och mänsklig 

anpassning därtill. De artiklar och studier som följer är vad jag bedömmer vara ett antal olika 

relevanta perspektiv och empiriska studier på hur samhällen teoretiskt och praktiskt anpassar 

sig till och hanterar miljöproblem med fokus just på konstruktionen av ansvarsfördelning. De 

vitkigaste perspektiv som kommer presenteras i följande avsnitt rör  exempelvis olika 

aktörsperspektiv där politikers, företags, organisationers och individers roller och 

ansvarstagande skildras. 

2.1. Individualisering av miljöansvar 

Sociologerna Linda Soneryd och Ylva Uggla har i (O)möjliga livsstilar: 

Samhällsvetenskapliga perspektiv på individualiserat miljöansvar (2011) undersökt hur 

människor i Sverige på senaste år talat om och förhållit sig till miljöproblem och ansvaret för 

att hantera och anpassa sig till dem. Soneryd och Uggla beskriver i sin bok hur det idag pågår 

en systematisk förskjutning av detta så kallade miljöansvar, från stat till individ.  

I stället för att rikta uppmärksamheten mot den västerländska moderna livsstilen i sin helhet, som 

ett strukturellt problem som kan kräva strukturella lösningar, är miljövänlig livsstil och 

livsstilspolitik i dag förknippade med tanken att förändringar kan och bör ske på individnivå. 

(Soneryd & Uggla 2011:35). 

Författarna menar alltså att miljöansvar, framförallt politiskt men också generellt, talas om i 

termer av individuella förändringsstrategier. Att tala om miljöovänlig konsumtion är alltså 

idag mycket mer vanligt än att exempelvis kritisera den miljöbelastande produktionen. 

(Soneryd & Uggla 2011: 36) Att politiker inte förefaller arbeta nämnvärt med strukturella 

förändringsstrategier av allmän produktion och konsumtion kan komma att ha visst 

förklaringsvärde till varför individers klimatpåverkan, trots högre miljömedvetenhet, inte 

minskar.  

Soneryd och Uggla fortsätter sin beskrivning av politikens roll i det hela och menar att statens 

roll har förändrats historiskt sett. Tidigare har den svenska staten haft funktionen att vara ett 

styrande, kontrollerande och ansvarstagande organ, medan den numera har kommit att vara en 

aktör beroende av andra aktörer för att utforma och genomföra den politiska styrningen. 

Detta, menar författarna, leder till att organisationer och individer får en allt större roll och 

ansvar i att agera ”rätt” samtidigt som företags och statens roll minskar. Staten kan sägas 

”förvänta sig” ett visst beteende från sina medborgare, men tvingar dem alltså inte till något. 
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(Soneryd & Uggla 2011:10) Om detta är bra eller dåligt kan diskuteras, men det 

problematiska i det hela är att bortse från de ekonomiska, sociala och tidsmässiga 

begränsningar som kan göra att förväntade val blir orimliga att ta för enskilda individer: 

Samtidigt som vi inte helt kan frigöra oss från sociala sammanhang och de normsystem de 

tillhandahåller, tycks vi vara dömda till friheten att välja, och att ständigt vara beredda att ge goda 

skäl för våra val och handlingar. Vi väljer själva, men ska ta ansvar för våra val – vi ska välja det 

rätta. (Soneryd & Uggla 2011: 44) 

Att från politiskt håll driva en politik som fokuserar på individens fria val samtidigt som man 

systematiskt bortser från hennes sociala villkor är alltså inte utan konsekvenser och det syns 

också i Soneryd och Ugglas studier där de visar på att individens miljömedvetenhet 

visserligen är hög, men att hennes miljöpåverkan är dito. Dessutom visar detta hur individen 

bedöms enligt kriterier som kan vara svåra att leva upp till. Förändringsutrymme och resurser 

är betydligt mer begränsade för enskilda personer än vad de är för kollektiva aktörer såsom 

stater och stora företag. 

2.2. Politikens oförmåga att lösa miljöproblem 

I kapitlet ”Varför löser inte politikerna miljöproblemen?” ur antalogin Livsstil och Miljö: 

Handlingsutrymme för förändring (1994) beskriver historikern Lars Lundgren den svenska 

politikens struktur och, vad han menar, inneboende ineffektiva roll i att lösa miljöproblemen. 

Författaren menar att som politiken är strukturerad idag så agerar politiker ofta i hopp om att 

behålla väljarnas stöd, helt enkelt för att de vill bli omvalda och på så sätt behålla sina jobb. 

Detta gör att de tenderar att välja att arbeta med avgränsade och mer välkända problem som 

har tydliga lösningar, snarare än att riskera allmänhetens motstånd genom att ta sig an större 

framtidsprojekt med osäkra resultat. Lundgren menar dock att radikalare förändringar kan ske 

från politiskt håll men att det oftast krävs tydliga katastrofer relaterade till området. Vid 

exempelvis en ekologisk katastrof där konsekvenserna blir tydliga, skulle det politiska arbetet 

ta fart, menar Lundgren. (Lundgren, 1994: 130) 

Detta är ett intressant perspektiv på politik som kan bidra till analysen av just hur 

klimatdebatten formats politiskt. Politikerna vill inte axla ansvaret för miljöfrågorna och dess 

konsekvenser utan skjuter över det på individerna (konsumenterna), även när det handlar om 

storskaliga sociotekniska system (som energiproduktion) där den enskilda individens 

möjlighet att påverka är väldigt begränsad. Likväl ska till exempel elkonsumenterna själva ta 

ett miljöansvar genom att köpa ”grön” el, vilket sedan i förlängningen ska leda till en 

miljöanpassning av elproduktionssystemet. 



   

6 

 

2.3. Reduktion och anpassning utan tydligt ansvar 

I kapitlet ”Offentlig kommunikation om klimatförändring” (2009) redogör Ulrika Olausson 

och Ylva Uggla för klimatdebattens olika deltagare och processer. Vetenskap, media och 

politik är tre viktiga aktörer i den offentliga diskursen om miljöproblem och risker och 

författarna menar att de också har stor betydelse för hur medborgarna kommer att förstå och 

hantera dessa risker. (Olausson & Uggla 2009: 43) De två sociologerna menar att 

klimatförändring är det miljöproblem som fått mest uppmärksamhet på senare år. Dock menar 

författarna att frågan är tudelad, då lösningarna på klimatförändring handlar dels om reduktion 

(av utsläpp av växthusgaser) men också anpassning till nya livsvillkor. Författarna menar att 

det går att observera att politiker talar om nationella mål för reduktion, men att anpassningen 

har kommit att bli en fråga för lokala eller privata aktörer och till och med individerna själva. 

(Olausson & Uggla 2009: 44) Här visar forskning alltså på två rådande diskurser inom 

klimatförändringsdebatten - reduktion och anpassning - där vissa synsätt på förändring har 

kommit att få större plats i diskursen.  

Det som dock gör klimatförändring lite speciellt, är just dess globala karaktär. Tidigare i 

historien har stater kunnat hantera sina egna miljöproblem och samhällsförändring enligt egna 

mål och önskningar, men nutidens miljöproblem ändrar alltså den nationella arenan och ger 

den en mer internationell karaktär. Även om nationella mål och strategier eftersträvas är 

effekterna av klimatförändring globala. (Lidskog & Sundqvist 2011: 71) 

Situationen är således den att miljöproblem är gränsöverskridande och ”platslösa”, medan den 

nuvarande politiska organiseringen är platsbunden. (Lidskog & Sundqvist 2011: 71) 

Lidskog och Sundqvist menar att detta skapar olika förutsättningar för olika nationer, där 

enskilda stater kan välja att fortsätta med en industri som skapar globala föroreningar, eller 

kanske blockera internationella förhandlingar som handlar om just begränsningar av utsläpp. 

(Lidskog & Sundqvist 2011: 71) Detta innebär alltså ytterligare en dimension av det otydliga 

ansvaret där en nations aktiviteter tar sig globala konsekvenser vilket utvidgar den fysiska 

arenan för ansvar samtidigt som de maktfaktorer som har att hantera klimatförändring 

fragmenteras. Enligt Lidskog är dagens politiska strukturer starkt begränsade i sina 

möjligheter att hantera de nutida miljöproblemen vilket skapar globala maktspel med otydliga 

ansvarspositioner. (Lidskog & Sundqvist 2011:72)  



   

7 

 

2.4. Magisteruppsats – normanalys av läromedel i ekonomi 

Ett företag att förändra världen - En normanalys om ansvarstagande för miljö och samhälle i 

läroböcker i Internationell Ekonomi för gymnasieskolan 1994-2008 (2011), är ett 

magisterarbete av Pernilla Andersson publicerad vid Uppsala Universitet. 

Denna studie syftade till att undersöka normer kring olika rollers moraliska ansvarstagande 

såsom det presenterades i ett visst läromedel och i relation till miljö och samhälle. 

En del av analysen i Anderssons uppsats (2011) består i att titta på hur läromedlen behandlar 

ämnet klimatförändring. I studien visade det sig att läromedlen var tvetydig i informationen 

om klimatförändring och dess koppling till mänsklig aktivitet. Då syftet med denna studie var 

att analysera normer angående moraliskt ansvar för miljöproblem kunde läromedel om 

klimatförändring inte användas som material på grund av otydligheten i problemets definition. 

Dock kunde analysen behandla många andra aspekter av miljöproblem. (Andersson 2011: 22) 

Här kommer en sammanfattning av de normer för ansvarstagande som framkom av 

undersökningen: 

För företagare kunde tre normer hittas. Den första normen gällde att företag förväntades följa 

lagar och lyssna på konsumenternas krav men däremot inte ta moraliskt ansvar för miljön. En 

andra norm bestod i att företaget förväntades ta moraliskt ansvar till en viss gräns men inte 

fullt ut. Den tredje normen som framkom var att företagare kan ta moraliskt långsiktigt 

ansvar. Det här visar på olika rådande normer som har lite olika implikationer. Den första 

normen är lite problematisk då den förutsätter ansvarstagande konsumenter för att själv 

utvecklas i en mer miljömässigt hållbar riktning. Den tredje normen kan ses som den norm 

som behöver utvecklas för att företagsamheten ska blir mer hållbar. (Andersson 2011: 38-39) 

För konsumenten kunde det i den här uppsatsen urskiljas två normer, dels en där konsumenten 

förväntas ta moraliskt ansvar och en norm som säger att det inte är möjligt att förvänta sig av 

konsumenten att ta moraliskt ansvar då detta är för komplicerat. Båda normer har sina 

problem då inget perspektiv nödvändigtvis gynnar en hållbar utveckling eller ställer krav på 

att företagaren själv ska utveckla ett eget moraliskt ansvar.  

För politiker och tjänstemän framkom likaså två olika normer. En norm som säger att de ska 

ta ansvar genom beslutsfattande och en norm som säger att beslutsfattandet kan ha negativa 

konsekvenser i andra länder. Exempel på ett sådant skeende är när miljöskadlig verksamhet 
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flyttas från det egna landet till ett land med svagare lagar vilket bara flyttar miljöproblemen 

någon annanstans. (Andersson 2011: 38-39) 

Avslutningsvis kunde undersökningen också visa på två olika normer för medborgare, en som 

säger att medborgare bör ta ansvar genom sin konsumtion, exempelvis via köpbojkott. En 

annan norm säger att protester inte är tillräckliga utan att andra aktioner också är nödvändiga. 

(Andersson 2011: 38-39) 

2.5. C-uppsats om förhållandet mellan personligt ansvar och globala problem 

I C- uppsatsen ”Om man ska börja någonstans så ska man börja med sig själv” - En fallstudie om 

förhållandet mellan personligt ansvar och globala problem (Alerstam 2007) undersöker Alerstam 

fenomenet att känna personligt ansvar för globala problem. I fallstudien undersöks hur och 

varför känslan av personligt ansvar eventuellt uppstår hos enskilda individer och vad det har 

för implikationer i intervjupersonernas vardag. Resultaten visar att personerna kände 

personligt ansvar för vissa globala frågor och då framför allt för miljöfrågor samt att samtliga 

deltagare i studien upplevde olika stort ansvar och då också uttryckte ansvaret på olika sätt i 

sin vardag. Undersökningen gav upphov till frågan varför individualiseringsprocesserna 

skapar olika attityder hos människor som tycks ha så mycket gemensamt. Olika personer, trots 

upplevelsen av lika stort ansvar, tar olika stort ansvar. (Alerstam 2007: 36-39) Jag finner detta 

intressant då det dels antyder att olika individer tolkar budskap om klimatet på olika sätt samt 

har olika möjligheter eller intentioner att ta ansvar för klimatförändringens konsekvenser.  

2.6. Sammanfattning av tidigare forskning 

I avsnittet tidigare forskning framkom perspektiv på hur komplexa miljö- och klimatfrågor 

kan vara, det finns många olika synsätt på hur frågorna innebär och ska hanteras. De 

viktigaste aspekterna som framkom i tidigare forskning var de olika aktörsperspektiven där 

politikers, företags, organisationers och individers roller och ansvarstagande skildrades.  

Dessutom lyfter tidigare forskning fram olika vanliga tankesätt, exempelvis tron på 

miljövänlig teknik som lösning på klimatförändring snarare än strukturell förändring. Också 

individen pekas ut som en i miljödebatten viktig aktör men att detta också leder till stor 

osäkerhet i de förändringar som sägs förväntas. Från magisteruppsatsen framkom en 

komplexitet och tvetydighet kring aktörers olika normer för miljöansvar vilket är vägledande i 

mitt arbete. Jag kan förvänta mig diskursiva tvetydigheter och motsägande perspektiv i min 

analys. I Alerstams c-uppsats kom miljöansvarets komplexitet till uttryck där 
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intervjupersonerna visserligen definierade sig själva som ansvarstagande men uttryckte detta 

ansvar för miljön på väldigt olika sätt och i olika grad. 

Min egen bakgrund inom det akademiska är tre terminers studier inom det tvärvetenskapliga 

ämnet Hållbar Utveckling vid Uppsala Universitet, samt ett år av arbete inom samma område 

och Universitet. Denna kunskap ligger till grund för de perspektiv som utgör tidigare 

forskning och gör också att jag tycker mig kunna förvänta att de skildrade fenomenen och 

synsätten till olika grad kommer att framträda i mitt material samt ha relevanta för min analys. 

Lika gärna som min förkunskap ger mig fördelar och kompetens inom klimatfrågan utgör det 

dock också en begränsning på det sätt att det kan förväntas påverka min analys men med detta 

i åtanke ämnar jag försöka begränsa detta.  
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3. Teori 

De teorier jag väljer att använda i min uppsats är Ulrich Becks och Anthony Giddens teorier 

om modernitet, risk och identitet samt teorin om ekologisk modernisering. Då klimatfrågan är 

just en fråga om risk och samhällsorganisering menar jag att dessa perspektiv kan förväntas 

kunna hjälpa mig i min utredning och analys av materialet och ge lite tydlighet i hur samhället 

organiserar ansvaret för risker relaterade till klimatförändring. 

3.1. Ulrich Beck, Risksamhället 

I Risksamhället (1986) beskriver Ulrich Beck de senaste århundradenas samhällsutveckling 

från en så kallad första modernitet till en andra modernitet, den ”reflexiva” moderniteten. 

Inom denna teori finns begrepp och förklaringsmodeller till hur relationen mellan individ och 

samhälle struktureras under framväxten av det moderna och senmoderna samhället. Detta har 

relevans för min analys och förståelse av hur ansvarsfördelningen av klimatanpassning och 

klimatpåverkan ser ut. Teorin har några årtionden på nacken och är skriven utifrån det tyska 

industrisamhällets perspektiv, vilket kanske inte är helt passande för det svenska samhället jag 

ämnar analysera. Dock menar jag att många av Becks begrepp och poänger inom denna teori 

är applicerbara på det svenska samhället som till viss mån skulle kunna kallas post-

industriellt, eller ”reflexivt modernt” i Becks termer. (Lidskog et al. 1997: 118) 

3.1.1. Risk 

I teorin om Risksamhället beskriver Beck risk som ett socialt fenomen som visserligen alltid 

har förekommit i samhällen, men vars karaktär skiljer sig åt mellan förindustriella och 

industriella samhällen. Det moderniserade samhällets risker menar Beck är politiska genom 

att vara rationellt och medvetet uppkomna konsekvenser (dock svårkalkylerade) av beslut om 

samhällets utveckling. Dessa risker är också starkt relaterade till föroreningar och tekniska 

och ekonomiska utvecklingsmetoder och har en oförutsägbart stor grad av fara tillskriven till 

sig. (Lidskog et al 1997: 113-115) Lidskog et al använder sig av Becks teori i sin beskrivning 

av det moderna samhällets risker: 

Konsekvenserna av en stor kemisk, genteknisk eller radioaktiv katastrof är så stora att sådana 

katastrofer helt enkelt inte får inträffa. Det är risker som spränger tid och rum. [(...)] Dessa risker 

är inte skapade av naturen, utan av människan. Industrisamhällets ”seger” över naturen visade sig 

därmed vara kortvarig, eftersom den skett genom att en mängd oönskade och oerhörda risker 

skapats. (Lidskog et al. 1997: 64) 

Människans så kallade frigörelse från naturen har alltså medfört oavsiktliga 

konsekvenser och risker som är både storskaliga och oberäkneliga. Hur dessa risker 
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sedan kan begränsas och kontrolleras för att inte överträda gränserna för vad som är 

exempelvis ekologiskt och socialt acceptabelt karaktäriserar detta samhälles 

grundläggande politiska frågor. (Lidskog et al. 1997: 112) 

Beck påpekar att risker numera är globala. Sveriges miljöskadliga inhemska industri har 

historiskt sett kanske minskat, men viss industri finns kvar och den som har förlagts 

utomlands medför fortfarande risker på global nivå. 

Den modernisering det är fråga om i denna förändringsprocess är dock inte av kvalitativt nytt slag, 

påpekar Beck, utan det är en fråga om att den västerländska, demokratiska och kapitalistiska 

utvecklingen får globala dimensioner. (Lidskog et al. 1997: 120) 

I detta citat framkommer Becks tes om att exempelvis samhällsekonomiska strategier är en 

faktor som orsakar stora risker. Detta kan vara relevant att ha i åtanke vid min analys då det i 

Becks synsätt skulle vara rimligt att förvänta sig att de problem som diskuteras kring 

klimatförändring kan ha ekonomiska och politiska dimensioner. 

3.1.2. Frigörelse och Individualiseringsprocess 

Beck beskriver ett tillstånd i det moderna samhället där individen frigörs från tidigare 

kulturella band. Klass, familj och könsroller får mindre betydelse och individen kan på ett nytt 

sätt själv bestämma hur den ska vara och får också eget ansvar att på bästa sätt planera sin 

framtid. (Beck 2000: 119-120) 

I denna andra modernitet som Beck kallar för Risksamhället framhåller författaren att 

individualiseringsprocessen blir viktig. Så som Beck beskriver individualisering är det en 

institutionaliserad process som är relaterad till den kapitalistiska välfärdsstaten.  

Man får emellertid inte likställa denna differentiering av de individuella villkoren i det utvecklade 

arbetsmarknadssamhället med en lyckad emancipation. Individualisering i den här betydelsen 

innebär inte heller att världen har börjat skapa sig själv ur den återuppståndna individen. Den har 

snarare med tendenser till en institutionalisering och standardisering av levnadssätten att göra. 

Den frisläppta individen blir beroende av arbetsmarknaden och därigenom också beroende av 

utbildning, konsumtion, regleringar och möjligheter till hjälp av sociala lagstiftningen, 

trafikplaneringen, varuutbudet, möjligheter och trender i den medicinska, psykologiska och 

pedagogiska rådgivningen och vården. Allt detta visar på de speciella formerna för kontroll av de 

>> institutionsberoende individuella villkoren>>
1
, som också öppnas för en (implicit) politisk 

utformning och styrning. (Beck 1986: 123)  

                                                      
1
 Symboler citerade enligt originaltext. 
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Stora delar av rättigheterna i välfärdsstaten är utformade för individen snarare än familjen. 

Alla dessa krav innebär att människan måste planera och forma sig själva som individer, 

skapa sina egna förutsättningar. Risk och rättigheter gör att människan själv tvingas välja, 

bestämma och planera sitt liv på bästa sätt. Framgång eller misslyckande - i risksamhället 

bedöms individen själv som ansvarig. Individualisering är alltså, paradoxalt nog, en kollektiv 

livsstil. (Beck 2010: 636-649) 

3.1.3. Reflexivitet – konstruktion av individen 

Beck pekar också ut hur det ur detta samhälle av risk också växer fram en ny arena för 

expertis och kunskap. Då individen ges fler möjligheter att själv forma sitt liv och på så vis får 

ett större ansvar för att på bästa sätt undvika risk ökar också behovet av experter som kan 

uttala sig om dessa oöversiktliga katastrofer. Detta innebär ett definierande att det egna jaget 

baserat på kunskap och vetenskap som individen själv inte har insikt eller vetskap om: 

[...] individen frigörs från bindande strukturer så att ett fritt ställningstagande blir möjligt, och att 

nyuppkomna problem kan lösas genom ”mer forskning” och ”mer kritik”. (Lidskog et al. 1997: 

119) 

Så större ansvar uppstår i kombination med mindre kontroll och insyn i frågorna som 

individen ska ta beslut om. Istället får alltså olika typer av experter en allt större roll och 

inflytande i samhället, vetenskapsmän såväl som lekmän. Det är ett inflytande som 

sträcker sig in i vardagsrum och riksdag för kunskapen i det moderna är ständigt i 

utveckling och specialisterna byts kontinuerligt ut.  

För att vi ska kunna tala om reflexiv modernitet måste vi skilja mellan reflektion och reflexivitet, 

där reflexivitet betyder självkonfrontation och självupplösning. (...) Nya formationer uppträder och 

ett nytt samhälle uppstår, vilket Beck benämner ”risksamhället”. (Lidskog et al. 1997:119) 

I risksamhället menar Beck att individen ses som ”reflexiv” i betydelsen att ny kunskap 

och nya risker gör att individen hela tiden måste omvärdera sig själv och sin 

livssituation. I termer av klimatansvar kommer alltså detta också att kontinuerligt 

omdefinieras och ofta på grund av olika experters uttalande om klimatförändring. Beck 

menar att den utveckling som sker i moderniseringsprocessen leder till att samhället 

underminerar sig självt: 

Det innebär att industrisamhället underminerar sig självt. Automatiken i moderniseringsprocessen 

inom industrisamhällets ram leder till effekter som inte kan hanteras inom denna ram. (Lidskog et 

al. 1997: 119) 
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Detta innebär att ett nytt samhälle växer fram, ett samhälle med nya relationer och kontrakt 

mellan samhälle, stat och individ där även miljön börjar spela en självständig – om ännu 

ganska obetydlig – roll. Samhället har dock inte ännu anpassat sig till denna självständiga 

miljöfaktor utan det största ansvaret hamnar då hos individen som åter igen reflexivt får 

anpassa sig och hantera de nya omständigheterna. 

3.1.4. Organisatorisk oansvarighet och politisk ”diffusion” 

Ett annat intressant begrepp som Beck använder är ”organisatorisk oansvarighet”. Då 

samhällets risker anses vara omöjliga att beräkna menar Beck att det uppstår en situation där 

ingen aktör kan anses ensam ansvarig för dessa. 

En brist på ansvarighet uppkommer i det att vi skapat ett system som ingen egentligen kan ta 

ansvar för ifall en olycka inträffar. (Beck 1986: 116) 

Däremot så förväntas samtliga aktörer ha och ta ansvar. Då riskerna i det moderna 

samhället är skapat av mänskligt handlande och beslutsfattande förväntas också dessa 

människor ta ansvar för konsekvenserna som det kollektiva skapat. Detta, menar Beck, 

gör att all handling, oavsett intention, ses som politisk. Ekonomisk och teknisk 

utveckling blir i högsta grad politisk då de är viktiga delar i samhällsutvecklingen. 

(Lidskog & Sundqvist 2011: 64)  

Denna politiska ”diffusion” innebär alltså en process där det politiska går från att ha kretsat 

kring vissa frågor och aktörer, till att komma att vara något som rör de flesta aktörer och 

samhällsfrågor. Att den politiska arenan blir bredare är kanske inte i sig ett problem, men 

frågan är i vilken grad och på vems bekostnad detta sker. Möjligt är att de starkare band som 

politiskt binds samman med exempelvis ekonomiska aktörer blir ett egenintresse i sig. Detta 

är också något som har kunnat observeras under senare år, genom exempelvis Occupy Wall 

Street demonstrationerna som uppges vara en protest mot just statens samarbete med 

finansvärden som menas ha effekter som bara ökar klyftan mellan rika och fattiga där de rika 

blir rikare och de fattiga fattigare.
2
  

Då klimatförändringsdebatten har tydliga aktörsperspektiv och jag tittar på hur 

ansvarsroller ser ut är just detta begrepp av hög relevans och skulle kunna ha 

förklaringsvärde om det i mitt material framkommer tendenser till otydligt eller 

bristande ansvarstagande. 

                                                      
2
 ”About”, (2011) (http://occupywallst.org/about/. [2012-05-12] ) 

http://occupywallst.org/about/
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3.2. Anthony Giddens, modernitet och självidentitet 

Ett komplement till Becks teoretiska fokus på risk och politik är Anthony Giddens mer 

generella samhällsteori i Modernitet och självidentitet (1999). Giddens talar liksom Beck om 

risk och reflexivitet men är lite mer intresserad av konstruktionen mellan samhälle och individ 

och i vilken grad individen formas av olika samhällsstrukturer.  

Något som Giddens menar är utmärkande för det nutida samhället är att individens lokala 

agerande idag för med sig globala konsekvenser, alltså för hela mänskligheten. (Lidskog et al. 

1997: 130) Aktiviteter är starkt sammanlänkade idag inte bara via global produktion och 

handel men olika typer av media gör det också möjligt (för att ibland inte säga oundvikligt) 

för enskilda individer att skaffa sig kunskap om dessa händelser. Alla dessa processer 

påverkar den generella samhällsutvecklingen. Individens utvecklingsprocess är alltså 

sammankopplad och ömsesidigt beroende av strukturell utveckling. (Lidskog et al. 1997:129–

130) 

3.2.1. Fyra orsaker till riskers okontrollerbarhet 

Giddens teori tar avstamp i antagandet att de nutida riskerna inte går att kontrollera på grund 

av fyra skäl vilka har påtagliga sociala konsekvenser: 

Konstruktionsfel, operatörsfel, oavsedda följder och kunskapens reflexivitet – gör att det sociala 

livet aldrig helt kan förutsägas. (Lidskog et al. 1997: 131) 

Med konstruktionsfel menar Giddens att den teknikutveckling som sker idag aldrig helt kan 

kontrolleras, det finns alltid en risk att systemet felar. Detsamma gäller för operatörsfel, 

oavsett utbildning och träning finns det alltid en risk att mänskliga misstag uppstår. Dessa två 

typer beskriver Giddens som att de har oavsedda följder eller konsekvenser. Det sista skälet 

till att kontroll av risk inte beskrivs som möjlig är kunskapsreflexivitet. Kunskapsreflexivitet 

förklarar Giddens som fenomenet där ny kunskap och teori ständigt omformas vilket medför 

att perceptionen och organiseringen av verkligheten kontinuerligt också förändras. Med en 

verklighet som alltid är föränderlig menar Giddens att den inte heller går att kontrollera och 

reglera. (Lidskog et al. 1997: 131) 

3.2.2. Tillitens konstruktion och expertsystem 

I det moderna samhällets nya struktur av verkligheten uppstår nya dimensioner av tid och rum 

vilket medför en upplösning av gamla former av social interaktion eftersom den inte längre 

behöver ske ansikte mot ansikte. Detta skapar nya förutsättningar och konstruktioner av tillit 

där det krävs att individen förlitar sig på utomstående experter på ett helt nytt sätt. Giddens 
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förklarar denna utveckling med termen expertsystem där han syftar på den mekanism i 

tillitsbehovet där den allt mer avancerade teknologin och farorna som finns i omgivningen 

konstrueras och influeras av experter. Allt detta skapar nya risker och vår tillit blir allt mer 

”ansiktslös” och garantilös. (Lidskog et al. 1997: 133-134) 

3.2.3. Institutionaliserad reflexivitet 

Giddens menar att detta senmoderna samhälle med de ansiktslösa experterna präglas av ett 

institutionaliserande av individens reflexivitet där institutionerna skapar möjligheterna för 

individernas reflexiva process men också själva måste anpassa sig till den föränderliga 

kunskapen. (Giddens 1999) 

Institutionerna drabbas likaväl som individen av de pågående globaliseringsprocesserna och 

vill likaså hantera sig och anpassa sig till dessa. Det leder till en globalisering av 

institutionernas struktur. Detta menar Giddens har konkreta konsekvenser för den enskilda 

individen och hennes konstruktion av sin identitet. Självet blir ett ”reflexivt projekt” alltid 

redo att omdefiniera sig själv. Giddens menar att det i denna utveckling skapas en arena för en 

ny typ av politik, en typ av ”livsstilspolitik” som berör människans självförverkligande både 

på individuell och på kollektiv nivå. Genom konsumtionen förväntas och uppmanas individen 

ta ställning till olika kunskaper och samhällsproblem. (Giddens 1999) 

3.3. Ekologisk modernisering 

Efter att begreppet hållbar utveckling etablerades genom rapporten Our Common Future, 

Brundtland Commission (1987) från Världskommisionen för miljö och utveckling har 

miljöhänsyn fått ett allt större globalt fokus. Begreppet har sedan dess blivit allmänt känt och 

använt och miljöproblem har sedan dess setts som globala problem och som en integrerad del 

av andra samhällsfrågor.  

Genom att prata om hållbar utveckling betonar man att ekonomisk, ekologisk och social 

utveckling ska ses som tre ömsesidigt beroende dimensioner. Genom begreppet hållbar utveckling 

inkluderas även frågan om ansvar för kommande generationer i miljödiskussionerna. (Soneryd & 

Uggla 2011: 32) 

Denna diskurs om hållbar utveckling rymmer uppfattningen att samhällets institutioner kan 

anpassas och moderniseras till att ha miljöhänsyn som en viktig och integrerad del av all 

verksamhet. Denna syn, att rådande strukturer kan behållas genom anpassning vilket kan 

skapa en hållbar utveckling, brukar beskrivas i termer av ekologisk modernisering. (Soneryd 

& Uggla 2011: 32-33) 
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Ekologisk modernisering är en teori som utvecklades under 1980-talet som ett resultat av att 

den tidens miljöpolitiska regleringar visade sig vara ineffektiva. Tidigare synsätt där den 

politiska arbetsmetoden ofta bestod i att ”reagera och bota” kom att ta sig formen ”föregrip 

och förhindra” istället. Viktiga begrepp inom detta synsätt är exempelvis den så kallade 

försiktighetsprincipen, det vill säga, principen att förorenaren betalar, samt tanken att använda 

”bästa tillgängliga teknik”. (Lidskog & Sundqvist 2011: 66) Lidskog och Sunqvist förklarar 

fyra viktiga karaktärsdrag för ekologisk modernisering som presenteras i följande avsnitt. 

3.3.1. Grön teknik  

Först anses modern teknik kunna göra så att den ekonomiska tillväxten inte behöver överges. 

Tekniken ska bli ”grön” och miljövänlig och på så vis leda till att övergripande 

livsstilsförändringar inte kommer att behövas. (Lidskog & Sundqvist 2011: 66) Anhängare av 

detta perspektiv tenderar därav att tala om teknikutveckling som en viktig faktor i den 

fortsatta samhällsutvecklingen. Miljöproblemen ses som en möjlighet till att skapa ny teknik 

och en ny ”grön” marknad med de arbetstillfällen det kommer att innebära och till detta 

förmodas individen aktivt ta ställning till. (Soneryd & Uggla 2011: 33-34) 

3.3.2. Hållbar tillväxt och ekonomiska styrmedel 

För det andra ses en så kallad ”hållbar tillväxt” som en möjlig och viktig faktor som kan 

uppnås via miljöhänsyn och fortsatt konsumtionsökning anses därmed kunna behållas även i 

framtiden. (Lidskog & Sundqvist 2011: 66) Ekonomiska styrmedel såsom miljöskatter och 

”PPP” – poluter pays the price, förväntas påverka människor och organisationer att agera 

”rätt”. (Soneryd & Uggla 2011: 33-34) 

I detta synsätt anses alltså inte överutnyttjande av naturresurser och globala rättvisefrågor 

kopplade till det västerländska konsumtionsmönstret vara ett övervägande problem utan ett 

bibehållande av den nuvarande ”svenska” livsstilen anses både möjlig och önskvärd. 

3.3.3. Lärande institutioner 

En tredje faktor som är väsentlig för denna teori är synen på ”lärande” institutioner, där 

institutioner ses som mer eller mindre reflexiva i bemärkelsen att de förväntas ta till sig av 

kritik från organisationer såsom miljörörelsen. (Lidskog & Sundqvist 2011: 66) 

Organisationerna tar i sin tur ofta sin kunskap från olika experter såsom forskare. Det här 

perspektivet hänger alltså rätt väl samman med Giddens syn på expertsystem som en ny viktig 

faktor i samhällsutvecklingen. 
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3.3.4. Frivilligt ekologiskt ansvar 

För det fjärde, menar Lidskog och Sundqvist, innebär ekologisk modernisering att det skapas 

ett företagande som präglas av frivilligt miljöansvar i form av miljömärkning och dylikt. 

(Lidskog & Sundqvist 2011: 66) Företag och konsumenter ses som fria aktörer som själva 

förväntas välja, avgöra och ansvara för vilket sätt de vill agera i miljöfrågorna. Marknaden, 

enskilda företag, organisationer och individer förväntas att ta ett frivilligt ekologiskt ansvar 

genom att lyssna på och ta till sig av den kritik som förmedlas av andra aktörer: 

Inom denna diskurs betonas marknadskrafter och organisationers förmåga att införliva 

miljöhänsyn i sin verksamhet. Detta förutsätter en tilltro till konsumenternas förmåga att göra 

rationella val. Enskilda individers val och deltagande i arbetet för en hållbar utveckling blir 

därmed en viktig del av miljöpolitiken. (Soneryd & Uggla 2011: 34) 

Statens roll blir alltså att arbeta på ett förebyggande och möjliggörande sätt, den försöker 

skapa förutsättningar för samhällelig samverkan och förbättring. Just synen på företagen är ett 

tydligt exempel av ekologisk modernisering där ytterligare en premiss är att statlig styrning 

och kollektiva beslut i de flesta fall inte riktigt ses som den rätta vägen till hållbar utveckling. 

(Soneryd & Uggla 2011: 33-34) Liksom i Becks och Giddens perspektiv ligger det 

övervägande miljöansvaret på individen som är den aktör som förväntas reflektera över och ta 

de rationellt sätt ”bästa” besluten. 

3.4. Sammanfattning av teori 

Gemensamt för Becks och Giddens teorier är att den enskilde individen inte längre kan 

överblicka och kontrollera konsekvenserna av sitt agerande och därför måste förlita sig mer 

och mer på institutioner och experter för att konstruera en trygg tillvaro. Detta skapar dock 

ytterligare risker då experter och vetenskap inte heller helt går att förlita sig på då nya 

konsekvenser och kunskaper kontinuerligt uppstår och skapar nya eller annorlunda 

förutsättningar. I den samhällsbild som de båda teoretikerna målar upp framstår 

ansvarstagande som något diffust och utan någon given roll.  

Sammanfattningsvis skapar dessa teorier en fyllig teoribild vilket bör kunna skapa ett brett 

underlag för utredningen av konstruktionen av klimatansvar. Teorin om den ekologiska 

moderniseringen kompletterar Becks och Giddens mer teoretiska perspektiv genom sin något 

mer empiriska förankring. Många begrepp och synsätt som beskrivs inom teorin målar upp en 

bred bild av synsätt som menas prägla den moderna politiken och synen på miljöfrågor. Även 

i denna teori står individen i fokus för ansvaret men i sammandrag verkar miljöansvaret te sig 

relativt diffust och otydligt och en förhoppning om att teknikutveckling ska lösa många av 
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samhällets dilemman präglar perspektiven där strukturella samhälls- och livsstilsförändringar 

helst undviks.  
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4. Metod 

Först följer en beskrivning av mitt tillvägagångssätt för insamling av material. Därefter 

beskriver jag min metod och de teoretiska perspektiv som präglar den. 

4.1. Tillvägagångssätt 

Materialet för den här studien utgörs av artiklar från två olika dagstidningar, Dagens Nyheter 

och Uppsala Nya Tidning. Dagens Nyheter (DN) valdes på grund av tidningens rikstäckande 

utgivning och stora upplaga. Uppsala Nya Tidning (UNT) valdes då tidningen har en mer 

lokal anknytning med lokal utgivning. Båda tidningarna är liberala vilket jag inser begränsar 

perspektiven som kan fångas i materialet, dock är dessa två tidningar också två av de strörsta 

svenska dagstidningarna och trots likartad politisk inriktigt finns det alltså en poäng att välja 

dem för analys. Samtidigt är jag alltså medveten om att jag skulle valt andra tidningar skulle 

andra diskurser troligen framgå i materialet. Jag förväntar mig att genom att analysera artiklar 

från dessa två dagstidningar kunna få en intressant överblick av diskursen kring ansvar för 

klimatförändring. 

Jag använde mig av sökmotorn Presstext vilken jag fick tillgång via Uppsala Universitets 

hemsida. Datum för min sökning var 2012-04-05. Jag sökte artiklar från en 3 månadsperiod, 

mellan datumen 2012-01-03 till 2012-04-03. Anledningen för denna korta tidsperiod ligger i 

tanken kring möjlig ”mättnad” i materialet som Potter och Wetherell (1987) menar kan 

infinna sig även i ett mindre material. Dock är jag medveten om att jag genom att välja en 

sådan kort tidsperiod också kan missa vissa perspektiv eller får in andra perspektiv som under 

andra perioder inte skulle varit lika framträdande. 

Jag fokuserade min sökning för att skapa min urvalsram av artiklar med relevans för 

uppsatsen. Klimatförändring är det tema för miljöproblem som med stor sannolikhet fått mest 

medial uppmärksamhet på senare tid (Uggla & Elander 2009: 44) och det är också där jag 

väljer att lägga fokus för denna undersökning. De sökord jag använde mig av i min sökning är 

”klimat”, ”klimatpåverkan”, ”klimatförändring”, ”klimatförändringen”, ”klimatförändringar” 

och ”klimatförändringarna”. [Med ”klimat” åsyftas klimat som i långsiktigt väder med 

samband med miljöproblem, och inte klimat som i omgivning/atmosfär.] Min sökning 

resulterade i 140 artiklar. 

Vid en snabb överblick noterade jag att vissa av träffarna i min sökning innehöll ordet klimat 

som syftar på omgivning/atmosfär, de var alltså inte relevanta för min undersökning. De är 

dock svåra att få bort ur materialet då en uteslutning av ordet klimat i sökningen skulle 
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exkludera även artiklar med relevans för undersökningen. Då min population ska bestå av 

artiklar om klimatpolitik/klimatförändring hörde inte alla 140 artiklar till denna population, 

utan den andel artiklar som behandlar klimat som i omgivning/atmosfär togs bort när jag 

gjorde mitt slutliga urval. 

Artiklarna står i en numrerad lista vilket underlättade valet av metod för urval. Varje artikel är 

i snitt 2 sidor lång, och för att uppnå det som enligt Potter och Wetherell (1987) menar vara 

ett tillräckligt material (kan vara rätt litet alltså) så valde jag att samla ungefär 25 artiklar till 

mitt slutgiltiga urval. Jag gjorde ett systematiskt urval genom att plocka ut var sjätte artikel. 

Jag började med artikel 5 (slumpmässigt val). (Rosengren & Arvidson 2005: 127) Alltså 

artikel 5, 11, 17, 23 etc. Vissa av träffarna visade sig vara artiklar med ”fel” klimat och i de 

fallen valde jag att notera vilken innebörd ”klimat” hade i artikeln och om den hade ”fel” 

betydelse så markerade jag detta och valde helt enkelt nästa artikel i listan. Detta resulterar i 

23 artiklar som i snitt är en A4 lång. Mitt bortfall visade sig bli rätt stort, 23 artiklar fick 

räknas bort i urvalsprocessen. Detta är dock inget problem då de inte ingick i min population.   

Därefter läste jag igenom artiklarna för att kunna göra en bedömning av i vilken utsträckning 

texten relaterade till klimatförändring och kodade bara de bitar som hade en faktisk koppling 

till ämnet. Detta innebar att delar av vissa texter inte alls togs med i kodningen då de inte 

handlade om eller relaterade till klimatförändring. Dock var det inte särskilt stora bitar av 

texterna som på detta sätt fick exkluderas ur analysen. I slutet av uppsatsen finns en 

referenslista med alla de tidningsartiklar som utgjorde mitt empiriska material. 

I följande avsnitt kommer en beskrivning av socialkonstruktionismen, som är den teori som 

ligger till grund för diskursanalysen, den teori och metod jag använder i uppsatsen och i 

nästföljande avsnitt kommer att presentera. 

4.2. Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism är den teori som ligger till grund för samtliga typer av diskursanalys, 

såsom klassisk diskursanalys, den kritiska diskursanalysen och den diskurspsykologiska 

analysen. (Jørgensen & Phillips 2000: 11) Socialkonstruktionism är också betydelsefull inom 

sociologiska analyser och synen på kultur och identitet med mera (Brömssen 2003:7) och 

därför viktig att kort diskutera inför presentationen av den diskursteoretiska metod som 

kommer att användas i denna uppsats. 
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Socialkonstuktionisten Vivien Burr (Jørgensen & Phillips 2000: 11-13) uppmärksammar fyra 

premisser som karaktäriserar både socialkonstruktionism och diskursteorier: 

1) En kritisk inställning till självklar kunskap. Omvärlden betraktas inte som att 

den innehar en inneboende sanning utan människors världsbilder är en produkt 

av ständigt pågående tolkningar och kategoriserande.  

2) Historisk och kulturell specificitet. Människan är en kulturell varelse med 

historia och världsbilder och synsätt har också en historisk och kulturell 

anknytning. Detta innebär både att synsätt och världsbilder hade kunnat vara 

annorlunda under andra omständigheter samt att dessa går att förändra över tid. 

Ytterligare ses individen som utan genuina personligheter utan människan ses 

som att ha karaktärer skapade av yttre förhållanden. 

3) Samband mellan kunskap och sociala processer. Människors kunskap skapas 

i sociala kontexter och präglas därav också av de sanningar och synsätt som 

skapas i de sociala sammanhangen.  

4) Samband mellan kunskap och social handling. Olika typer av världsbilder har 

olika kriterier för vad som anses vara socialt acceptabla handingar och inte, 

vilket också leder till olika beteenden inom olika synsätt.  

Allt detta leder till att olika sociala konstruktioner av kunskap föranleder olika sociala 

konsekvenser vilket jag kommer att gå närmare in på i nästa avsnitt. 

4.3. Laclau och Mouffes diskursanalys 

Den analytiska teori och metod som används i den här uppsatsen är Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffes diskursteori så som den beskrivs enligt Jørgensen & Phillips i deras bok 

Diskursanalys som teori och metod (2000). Jørgensen och Phillips menar att just denna 

metod, på grund av dess breda fokus, är lämplig för alla ansatser att analysera sociala 

fenomen. Metoden har en detaljerad teoretisk bas men lämnar dock få praktiska verktyg till 

forskaren, vilket enligt författarna beskrivs som ett tillfälle att använda den egna fantasin. Den 

snäva praktiska ramen ska alltså inte behöva innebära en sämre analys, men det blir än 

viktigare att redovisa och motivera tillvägagångssättet. (Jørgensen & Phillips 2000: 57) 

Jørgensen och Phillips har byggt upp ett förslag på ramverk som jag kommer att utgå ifrån i 

denna uppsats. 
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Jag kommer först att beskriva diskursteori närare, därefter gå igenom de analytiska begrepp 

och ramverk jag använder i uppsatsen, för att sedan beskriva den mer precisa arbetsmetoden.  

4.3.1. Den diskursanalytiska teorin 

Diskurs är, såsom Jørgensen och Phillips beskriver det 

[...] ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen). ( Jørgensen & 

Phillips 2000: 7)  

De diskursanalytiska ansatserna bygger på tesen att människans tolkning av verkligheten 

karaktäriseras av språket, att det är språket som formar verkligheten. (Jørgensen & Phillips 

2000: 15) Gemensamt för samtliga diskursteorier är att de bedriver kritisk forskning i syfte att 

kartlägga och utforska maktrelationer i samhället. Makt ses här som inte något som utövas av 

enskilda individer, utan olika synsätt som antas som självklara av en social grupp och därmed 

har makt i form av att människor (omedvetet) ser dessa perspektiv som mer sanna och 

objektiva än andra perspektiv. (Jørgensen & Phillips 2000: 38-40) Diskursanalysens syfte är 

att: 

[...] kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa 

betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga. (Jørgensen & 

Phillips 2000: 32)  

Genom att kritiskt granska vilka synsätt som antas som normativa kan forskaren också skapa 

en bild av de synsätt som inte får uppmärksamhet samt se konflikter däremellan och på så sätt 

få en djupare förståelse inom forskningsområdet. Olika diskurser ger olika handlingsutrymme 

för vissa sätt att agera.  

Jag kommer att göra en diskursanalys av klimatansvar och hoppas på så vis kunna få en bild 

av vilka dominerande synsätt samt handlingsutrymmen som finns för olika aktörer att agera 

utifrån. 

4.3.2. Analytiska begrepp 

Jag kommer först att beskriva de analytiska begrepp som kommer att leda mig i mitt arbete 

och i avsnittet därefter presenterar jag min arbetsmetod.  

4.3.2.1. Begrepp för analys 

Många begrepp ges av den diskursanalytiska metoden (Jørgensen & Phillips 2000: 32-33): 

Varje praktik som skapar en sådan relation mellan element att deras identitet förändras till följd av 

den artikulatoriska praktiken kallar vi artikulation. Den strukturerade totalitet som blir resultatet av 

denna artikulatoriska praktik kallar vi diskurs. I den mån som de differentiella positionerna 
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artikuleras inom en diskurs kallar vi dem moment. Därefter kallar vi varje skillnad som inte är 

diskursivt artikulerad för element. 

Så, det som uttalas bildar en artikulation, och dessa artikulationer bildar tillsammans olika 

diskurser. De byggstenar som bygger upp och definierar olika artikulationer kallas för 

moment. Till skillnad från vissa moment finns också element vilka är de moment som inte fått 

sin innebörd bestämd inom diskursen.  

Nedan följer en förtydligande sammanfattning samt definitioner av de begrepp som guidar 

mig i min analys av materialet. Definitioner tagna från Jørgensen och Phillips Diskursanalys, 

kapitel 2 (2000: 33-58): 

4.3.2.2. Huvudbegrepp för min diskursanalys 

”Mästersignifikant”– tecken som inte fått innebörden fixerad men där en viss tolkning fått 

företräde framför andra. 

”Nodalpunkt”– ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de 

får sin betydelse. Exempelvis är ”kropp” nodalpunkt kring vilket ord såsom sjukdom, skalpell, 

näsa organiseras kring. 

”Myter”– flytande signifikanter som hänvisar till en helhet – såsom ”svenska folket”, ”de äldre” 

eller ”invandrare”.  

”Diskurs”- en fixering av betydelse inom en bestämd domän. 

”Element” – tecken som inte fått en slutgiltig betydelse fixerad utan där innebörden fortfarande 

är omstridd. 

”Artikulation”– den praktik som skapar en relation mellan elementen så att elementens identitet 

förändras.  (Ord sätts i relation till andra ord för att skapa olika innebörder.) 

”Flytande signifikanter”– de element/tecken som inte fått sin innebörd fixerad utan olika 

diskurser strider om tolkningsföreträdet av begreppet. 

”Det diskursiva fältet” - alla de alternativa tolkningarna av tecken som utesluts i skuggan av 

nodalpunktens tolkning i syfte att skapa entydighet.  

”Moment”– alla tecken i en diskurs är moment; de är knutar i fisknätet, och deras betydelse 

fixeras genom att de skiljer sig från varandra på bestämda sätt. 

”Objektivitet”– diskurser som är så fast etablerade att deras kontingens (.) inte längre 

ifrågasätts. (Inom diskursteorin synonymt med ideologi) 
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”Politik ”– inte i partipolitisk betydelse utan för diskursanalysen är politik ett brett begrepp som 

hänvisar till att vi hela tiden konstruerar det sociala på ett sätt som utesluter andra synsätt. Politik 

är alltså synsätt som antas som mer objektiva och etablerade. 

Jag är medveten om att detta är många begrepp att hålla i åtanke vid analys, dock finner 

jag att samtliga har relevans för uppsatsen och väljer därför att definiera dem här. 

4.3.3. Arbetsmetod 

4.3.3.1. Steg 1  

Jørgensen och Phillips menar att steg ett i deras metod är att identifiera olika knuttecken i 

materialet, nodalpunkter, mästersignifikanter och myter. (Jørgensen & Phillips 2000)  

Detta gjordes genom att jag upprepade gånger läste igenom materialet och kodade med dessa 

begrepp med hjälp av dataprogrammet Atlas Ti. För varje genomläsning vidgade jag 

begreppen jag valde att koda med för att bredda innehållet för fortsatt analys. 

4.3.3.2. Steg 2 

Det andra steget i analysen består i att undersöka hur dessa knutpunkter hör samman, hur de 

är diskursivt organiserade. Detta görs genom att undersöka hur knuttecknen knyts samman 

med andra tecken. Dessa tecken säger i sig själv inte mycket ”men i ekvivalenskedjor sätts 

(de) i förbindelse med andra tecken som ger dem innehåll”. Exempelvis, ”liberal demokrati” 

knyts samman med ”fria val” och ”yttrandefrihet” vilket tillsammans får bestämda 

innebörder. (Jørgensen & Phillips 2000: 56-60)  

Det analytiska arbetet i steg 2 vägleds av följande frågeställningar (direkt tagna) ur kapitel 2 

ur boken Diskursanalys som teori och metod av Jørgensen och Phillips (2000: 36-37): 

 Kartlägga diskursernas flytande signifikanter: Vilka betydelser kämpar man om att definiera 

(flytande signifikanter), och vilka betydelser är relativt fixerade och oemotsagda (moment)?  

 Vilka betydelser etablerar konkreta uttryck genom att sätta elementen i bestämda förhållanden 

till varandra och vilka betydelsemöjligheter utesluter de? 

 Artikulation: Vilken diskurs eller vilka diskurser bygger en konkret artikulation på, vilka 

diskurser reproducerar den? Eller: Hur ifrågasätter och omformar en konkret artikulation en 

diskurs genom att omdefiniera några av dess moment? 

 Nodalpunkter: Vilka tecken har en privilegierad status, och hur definieras de i förhållande till 

diskursens andra tecken? Därefter undersöka om andra diskurser gör samma tolkning av tecknen. 
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Med utgångspunkt i dessa frågeställningar och begreppen som beskrivs i följande avsnitt 

kodas och analyseras sedan materialet.  

4.4. Avgränsningar 

I materialet kommer olika politikers uttalanden framträda, jag gör dock ingen analys av någon 

politisk diskurs av olika politikers synsätt eller agenda, utan anledningen till att jag nämner 

vilka politiker som uttalar sig är rent kontextuell. 

4.5. Artiklar 

Två tidningar är inte representativa för alla dagstidningar och diskursen om klimatproblem 

och ansvaret för miljöbelastning i Sverige, men inom ramen för den här uppsatsen väljer jag 

ändå att begränsa mitt material till en hanterbar nivå genom att göra ett nedslag i vad jag anser 

vara två tidningar som ligger i mittfåran av debatten. Detta skulle kunna komma att begränsa 

min analys något, men som Potter & Wetherell (1987) menar, så kan det inom 

diskursanalysen vara bra att ha ett begränsat material att analysera. Större mönster kan växa 

fram även ur den kortaste texten och det finns till och med en risk att större material innebär 

mer arbete utan att bidra ytterligare till analysen än det mindre materialet skulle gjort. (Potter 

& Wetherell 1987: 161) Dock är jag medveten om att mina resultat skulle kunna se 

annorlunda om mitt material bestått av andra tidningar och även kanske varit insamlat under 

en annan tidsperiod. 
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5. Resultat 

5.1. Klimatskuld 

En diskurs som är i centrum för min analys är den om historisk klimatpåverkan, eller 

klimatskuld som jag väljer att kalla det. Inom detta perspektiv framkommer det två olika 

diskurser om historisk klimatpåverkan.  

Den tydligaste diskursen som växer fram i materialet är den om mänsklig klimatpåverkan och 

mänsklig klimatskuld. I materialet talas det dock i termer av ”klimatpåverkan” men ibland 

åsyftas pågående klimatpåverkan och ibland gör kontexten det tydligt att det är just historisk 

sådan som åsyftas, vilket är anledningen till att jag väljer att kalla denna diskurs mänsklig 

klimatskuld. Här är det tydligt att begreppet klimatpåverkan (i bemärkelsen klimatskuld) är en 

mästersignifikant där en viss tolkning har fått företräde framför andra tolkningar. Klimatskuld 

definieras inom denna klimatdiskurs som mänskligt orsakad och negativ. 

Den andra diskursen som framgår i materialet är den diskurs där människan inte anses ha 

klimatpåverkan och därmed inte heller klimatskuld eller klimatansvar. Båda diskurserna ter 

sig vara medvetna om varandra och varandras maktpositioner. 

5.1.1. Människan har klimatpåverkan och klimatskuld 

I denna diskurs är klimatpåverkan en nodalpunkt och en mästersignifikant på så sätt att 

mänsklig påverkan anses orsaka klimatförändring och övrig diskurs organiseras runt detta 

antagande. Perspektivet beskriver sig själv som bokstavligt talad ”bevisad” utan att 

nödvändigtvis underbygga detta med fakta vilket antyder medvetenhet om att inneha ett 

etablerat tolkningsföreträde av begreppet klimatpåverkan.  

Människans påverkan på stora naturliga system är bevisad, och det gäller inte bara klimatet. Vår 

generation är den första någonsin att ställas inför detta dilemma: grundläggande levnadsmönster 

måste förändras, den industriella utvecklingen ta nya vägar, medan ekonomiska problem måste 

lösas och fattigdomen minskas. (UNT 120115) 

I detta citat framgår alltså dels att människan pekas ut som ansvarig för klimatförändringar, 

den som har klimatskuld. Mästersignifikanten är den nodalpunkt kring vilka de andra tecknen, 

såsom levnadsmönster och industriutveckling, får sin position och innebörd. Begrepp som 

”bevisad”, ”lösning”, och ”förslag” skapar en bild av klimatpåverkan som odiskutabelt 

etablerad.   

Att belysa ”människan” som innehavare av klimatskuld är ett väldigt diffust och brett 

påstående men som syns i det tidigare citatet kan det uttydas en västerländsk skuld i termer av 
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”grundläggande levnadsmönster måste förändras”. Visserligen innebär klimatförändring att 

även andra kulturer kan komma att tvingas ändra sina vanor, men att uttrycka sig på detta sätt 

i en svensk tidning antyder att skulden ligger hos enskilda individer. Huruvida en individuell 

aktör såsom ett industriellt företag har en specifik klimatskuld framgår inte av materialet, utan 

klimatskulden lämnas vid just ”mänsklig påverkan” och övergår sedan för att talas om i 

termer av klimatanpassning. 

Det aktörsperspektiv som framkommer handlar alltså snarare om klimatanpassning, där 

ansvaret som kan utläsas i citatet är att rättvisefrågor och ekonomiska frågor är av prioritet 

vilket lägger ansvaret för att minimera fortsatt klimatskuld och underlätta klimatanpassning 

hos politiker och andra aktörer på mer strukturell nivå. Ytterligare analys av detta görs dock i 

avsnitt 5.2 där en analys av anpassningsansvar presenteras och diskuteras. 

5.1.2. Naturlig klimatförändring utan mänsklig påverkan 

Det är tydligt att denna syn på klimatpåverkan inte är den enda, även andra perspektiv 

kommer fram i materialet. Följande uttalande är från en geolog som menar att människan inte 

påverkar klimatförändringarna: 

Data från de senaste 200 åren är alltså entydiga: klimatförändringarna har dominerats av naturliga, 

inte antropogena, processer. Den uppenbara slutsatsen är att ökningen av CO2 från 280 år 1800 till 

nästan 400 ppm i dag, sannolikt bara har haft en försumbar påverkan på klimatet. (UNT 120319) 

I den här klimatdiskursen används genomgående argument för att försöka kritisera den 

etablerade klimatdebatten, den kan alltså beskrivas som en kritiserande och ifrågasättande 

diskurs, som jag hädanefter väljer att benämna klimatskepsis.
3
 Det är tydligt att denna är just i 

underläge genom den kritik som uttalas om den etablerade synen där människan anses ha 

skadlig klimatpåverkan: 

Det finns inget att diskutera, människans klimatpåverkan är odiskutabel, alla som är skeptiska till 

dessa påståenden är skumma typer, förmodligen lobbyister för storkapitalet. (UNT 120218) 

Att den offentliga definitionen av klimatskepsis präglas av ord som ingår i diskursen för 

mänsklig klimatpåverkan säger ytterligare något om underläget den klimatskeptiska diskursen 

innehar. Att den här diskursen och tolkningen är i underläge syns i hur citatet från UNT 

                                                      
3
 De så kallade ”klimatskeptikerna”, som förnekar att klimatförändringarna är orsakade av 

mänskliga aktiviteter, har fått ökat medialt utrymme och IPCC:s metoder för sammanställning av 

forskningsresultat har kritiserats. (Lidskog & Sundqvist 2011: 18) 
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skapar en artikulation som består i att bevisa en marginaliserad tes till skillnad från motparten 

som bevisade det allmänt vedertagna. Det som kan utläsas här är dock att den andra diskursen 

inte ter sig som objektivt etablerad, som ”politisk”, utan den klimatskeptiska diskursen hävdar 

fortfarande ett tolkningsföreträde. 

5.1.3. Den diskursiva meningsskiljaktigheten 

De två diskurser om klimatpåverkan som framkommer i materialet kan förstås i termer av 

Giddens teori om tillit och expertsystem samt Becks begrepp reflexivitet. (Giddens 1999, 

Beck 1986) Båda diskurser artikuleras och motiveras med vetenskaplig fakta som alltså har 

olika betydelse och implikation för olika aktörer. Enligt Giddens skapar det senmoderna 

samhällets konstruktion av risker ett behov av expertsystem som kan förklara och handleda 

kring alla dessa oöverskådliga risker som uppstår i och med såväl den tekniska utvecklingen 

som människans så kallade frigörelse från ekologiska system. Dock är riskerna hela tiden i 

förändring vilket samtidigt gör att ingen forskning eller kunskap för evigt kan ses som 

tillförlitlig. (Lidskog et al. 1997: 133-134) Dessa båda diskurser kan alltså förstås som byggda 

på den osäkerhet som kunskap har i det moderna risksamhället. Att i Giddens termer 

konstruera sina liv kring ett behov av tillit till utomstående experter innebär också ökad kritik 

och reflektion vilket kan tänkas öppna dörrarna för alternativa kritiska perspektiv.  

Beroende på vilken diskurs en aktör ansluter till kommer den aktören alltså att konstruera 

ansvaret för klimatförändring antingen som icke-existerande eller som på något sätt 

närvarande och viktig för mänsklig överlevnad. De diskurser som återges framöver i analysen 

kommer därmed vara separerade ur den klimatansvariga diskursen då den klimatskeptiska 

diskursen inte ser klimatförändring som orsakad av mänsklig aktivitet. 

5.2. Aktörsansvar för anpassning 

5.2.1. Politisk oansvarighet 

Den diskurs för politiskt ansvar för samhällelig klimatanpassning framstår i materialet för den 

här undersökningen som diffust och otydligt. Att uppnå de förändringar som inom diskursen 

anses nödvändiga verkar inte kunna ske på politiskt initiativ: ”Samtidigt är trögheterna i politiska 

och sociala system uppenbara.” (UNT 120115) 

Här sker en artikulation av anpassningsansvar där det visserligen ligger på politisk och 

institutionell nivå, men att det gör det på ett ineffektivt sätt där dessa aktörer inte riktigt 

förväntas att kunna ta det ansvaret. 
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Just dessa tvetydigheter i vilka aktörer som kan förväntas ta anpassningsansvar framgår 

genomgående inom diskursen för mänsklig klimatpåverkan. Vare sig det handlar om politiska 

aktörer eller företag så framställs ansvaret som diffust och diskuterbart. Här följer ett citat från 

den politiska diskursen som framträdde i materialet: ”– Vi behöver bygga Sverige starkt, socialt, 

ekonomiskt, men också ekologiskt.” (DN 120128) Det som artikuleras här, vilket stämmer med 

Becks teori om reflexivitet och samhällsutveckling (Lidskog et al. 1997: 119), är att politikern 

pekar ut ekologin som en enskild faktor att ha i åtanke, ekologin blir alltså något eget att ta 

ställning till i triangeln av stat, individ och samhälle.  

För att få en ytterligare förståelse av vad detta innebär fortsätter jag att analysera övriga 

delar av citatet. 

Det utpekade politiska ansvaret för en ekologisk utveckling artikuleras som att höra 

samman och prioriteras i kombination med social och ekonomisk utveckling. Det som 

Löfvén syftar på är alltså egentligen de tre pelarna av en hållbar utveckling.
4
 Men som 

sociologen Lidskog påpekar innebär Hållbar Utveckling ofta en syn där ”ekonomisk 

tillväxt, ekologisk hänsyn och socialt ansvar hänger ihop och kan harmoniseras.” 

(Lidskog & Sundqvist 2011: 16) Då Löfvén inte definierar vad han egentligen syftar på 

i sitt uttalande om de ekologiska, ekonomiska och sociala faktorerna som ska bygga ett 

”starkt” Sverige skapar det alltså en bild av att han som politiker har ett ansvar för att 

skapa förutsättning för fortsatt ekonomisk tillväxt. 

Det politiska uttalandet om föreslagna anpassningsstrategier kan förstås i termer av 

ekologisk modernisering där tron på exempelvis teknikutveckling gör att ekonomisk 

tillväxt inte anses behöva vara något problem (Soneryd & Uggla 2011: 33-34). 

Uttrycket ”ekonomisk utveckling” som används i uttalandet är inte per automatik 

synonymt med ekonomisk tillväxt, men att begreppen inte tydligt definieras genom 

artikulationen bidrar till otydlighet. Det mest dominanta synsättet på ekonomisk 

utveckling, det vill säga tillväxt, riskeras då att tolkas in i förståelsen av uttalandet. 

Synsättet stämmer dock väl in på ekologisk modernisering där ekonomisk tillväxt inte 

ses som en motsättning till hållbar utveckling (Lidskog & Sundqvist 2011: 66). 

                                                      
4
 Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs. (United Nations World 

Commission of Environment and Development, Brundtland Commission (1987), Chapter 2: 

“Towards Sustainable Development” ur Our Common future, Oxford University Press) 
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Samtidigt som politiken artikuleras som viktig görs det i kombination med att politiker 

skjuter ifrån sig ansvaret från institutioner till enskilda individer. Följande citat är från 

en kommunpolitiker i Uppsala som uttalar sig om sin ambition inom miljöfrågorna: 

– Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska vara lätt att källsortera, att åka kollektivt, att bo bra nära 

handel och annan service. Och det kan man som kommunpolitiker vara med att påverka. (UNT 

120105) 

Här artikuleras miljöansvaret för politiker i termer av att fungera möjliggörande för 

individerna snarare än krävande och beslutande. Deras politiska ansvarsroll består i att 

underlätta individens möjlighet att göra miljövänliga val i sin vardag. Visserligen ingår 

företagen som aktörer som underlättar för individerna, men den som kommunpolitikern tycks 

vända sig till genom att tala om vardagsaktiviteter som hör individen till är just den enskilde 

individen.  

Dessa fynd av tvetydiga ansvarsroller för klimatanpassning stämmer väl överrens med Becks 

begrepp ”organisatorisk oansvarighet” (Beck 1986: 116). Beck menar att detta uppstår på 

grund av att risken som ska hanteras inte går att koppla till någon enskild aktör vilket gör att 

samtliga aktörers agerande för att hantera en risk blir förväntad men frivillig. I det ingår även 

en tes om att statens roll utvecklas till att bli mer och mer samarbetande och möjliggörande än 

tvingande. (Lidskog & Sundqvist 2011: 63-65) Detta skulle kunna förklara varför ansvar får 

en diffus innebörd i materialet; ingen aktör kan ensam pekas ut som absolut bärare av enskilt 

ansvar för vare sig klimatpåverkan eller klimatanpassning.   

5.2.2. Oansvariga företag: underminering av forskningsresultat och ”kompensationstänk” 

Ytterligare en aspekt som kan observeras i den organisatoriska oansvarigheten som 

framkommer i materialet är hur det i detta också finns en tendens till underminering av 

forskningsinstitutens roll och inflytande i samhället: 

På Arla medger man att den nya förpackningen ger ökade koldioxidutsläpp. Men de menar att den 

korrekta siffran är 30 procent mer, inte 50 procent vilket Livsmedelsverket hävdar i sin rapport. 

Som kompensation menar Arla att man i stället kommer att arbeta för att minska utsläppen av 

växthusgaser för verksamheten totalt sett. (UNT 120123) 

Ämnet för den här artikeln är att Arla har bytt till en ny typ av mjölkförpackningar som anses 

ha större miljöpåverkan än den tidigare. Det som artikuleras i samband med den här påvisade 

klimatpåverkan är att Arla menar att de inte behöver ändra den här delen av verksamheten. 
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Istället menar företaget att de kan ”kompensera” genom att ändra andra delar i sin verksamhet 

för att då totalt sett få en mindre klimatpåverkan. 

Det som impliceras av uttrycket ”kompensation” är innebörden att det är acceptabelt att ha en 

skadlig klimatpåverkan så länge någon annan del av verksamheten minskar sin 

klimatpåverkan på motsvarande sätt. Den här aktören använder tanken om kompensation som 

en ursäkt för miljöskadligt agerande. Företagets anpassningsansvar ter sig därmed som 

begränsat och godtyckligt.  

Diskursen om klimatkompensation är intressant och vad jag skulle kalla ett tecken på 

institutionaliserad reflexivitet (Giddens 1999) samt frivilligt ekologiskt ansvar och ekologisk 

modernisering (Soneryd & Uggla 2011, Lidskog & Sundqvist 2011). Företaget tar på sig 

rollen som den reflexiva aktören som är villig att omdefiniera sin verksamhet till viss mån, 

dock inom ramen för sin redan pågående verksamhet. Detta gör alltså att anpassningsansvaret 

blir frivilligt, företagen kan inte tvingas att ändra på sig på det sätt som andra aktörer uppges 

önska. Arla kan alltså välja att ”kompensera” sin miljöskada i en del av verksamheten genom 

att minska den på annat håll. 

Det som artikuleras i citatet är ett synsätt där klimatansvar visserligen ses som viktigt men 

samtidigt så är klimatneutralitet inte ett särskilt aktuellt ämne. Att ”kompensera” för en ökad 

klimatpåverkan innebär trots allt att den grundläggande klimatpåverkan riskerar att kvarstå. 

Med detta som en underförstådd aspekt inom denna diskurs verkar inte klimatneutralitet ses 

som ett för företaget aktuellt mål. Dock är det svårt att dra allt för generella slutsatser från ett 

uttalande från ett företag. Ett bredare material med även andra företags perspektiv skulle visa 

på ytterligare diskursiva perspektiv. 

Som nämnts uttrycks det i samtlig klimatdiskurs en skepsis mot klimatforskares resultat, men 

trots detta kan jag ändå urskilja vad som verkar vara ett uttryck för moraliskt ansvar från 

företagets håll – se klimatkompensation. Men det görs på ett retoriskt sätt där faktiska 

miljövinster är svåra att urskilja. Företags ansvarsroll verkar alltså vara otydlig vilket återigen 

stämmer in på Becks term organisatorisk oansvarighet. (Beck 1986)  

5.2.3. Experters diffusa roll  

Gemensamt för diskursen kring klimatansvar för klimatpåverkan och den för diskursen för 

klimatskepsis som framkommit i materialet, är att resultat från forskningsinstitut ses som 

tveksamma i termer av att olika forskningsresultat passar olika perspektiv och tycks användas 

tämligen godtyckligt därefter. Forskningen har inte ett bestämt inflytande på samhällets 
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verksamheter utan både enskilda individer och företag tycks kunna välja när 

forskningsresultat ska få influera deras agerande. Det som både sidor missar är dock 

forskningens institutionella roll som beroende av stat och ekonomiskt stöd för att utföra sin 

forskning och verksamhet. Detta skulle kunna ha ett förklaringsvärde till varför forskning 

inom liknande ämnen ger så olika resultat. När olika aktörer bygger upp sin argumentation 

med forskning är detta dock inget som framgår. På detta sätt får forskningen en slags 

objektivitet inom samtliga perspektiv i materialet där forskningen som passar det egna 

perspektivet antas som ”sanna”.  

5.2.4. Individens ansvar 

Det framkommer två diskurser kring individens ansvar för klimatanpassningen, nämligen en 

diskurs där individen förväntas ta ansvar och ytterligare diskurs där den enskilde inte anses ha 

tid eller kompetens att förväntas ta ett sådant ansvar. Som det framgick i det tidigare citatet 

från en kommunpolitiker sågs individen som frivilligt ansvarig och kompetent som aktör för 

förändring; ”det ska vara lätt” för konsumenten att ”göra rätt”. 

 

Inom den här ansvarsdiskursen ses alltså individen som ansvarig och uttalandet stämmer väl 

in på Giddens teori om institutionell individualisering (Giddens 1999) där formuleringen ”att 

det ska vara rätt” syftar på den lättillgängliga, miljövänliga infrastruktur som görs möjlig 

genom olika lagar och regler. Subjektpositionen som inom detta perspektiv formuleras är 

alltså en identitet som förväntas värdera miljöfrågor högt. Denna subjektposition riskerar dock 

att komma i konflikt med den subjektposition där staten förespråkar en fortsatt 

konsumtionsökning som skulle kunna tänkas strida mot budskapen om klimatpåverkan på 

grund av konsumtion. Denna tolkning sker dock enbart på basis av olika aktörers uttalanden 

om förväntan på individen och den konflikt i subjektposition som jag menar detta skulle 

kunna uppmana till är inte något som framträtt i materialet. 

 

Den alternativa diskursen kring individens miljöansvar som framkommer i materialet är den 

där den enskilde inte kan förväntas ta ett sådant ansvar då förmågan att ta ansvaret anses vara 

otillräcklig: 

Företagen saknar ofta ekonomiska incitament för att investera i processer som minskar utsläppen. 

Enskilda har incitamenten men inte alltid den tid och kunskap som krävs för att hitta rätt bland den 

flora av bidrag, skatter och avgifter (många av dem tidsbegränsade) som används som styrmedel 

för att gynna en bättre miljö. (UNT 120215) 
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Återigen stämmer beskrivningen av hur miljöansvaret är strukturerat i samhället in på 

Giddens teori om institutionellt individualisering på så vis att den enskilde individen 

(konsumenten) förväntas göra rätt val via ekonomiska incitament så som bidrag och avgifter. 

Som det framkommer i utdraget så pekas dock både företag och enskilda konsumenter ut som 

riskabelt begränsade i tendensen att agera på det mest miljövänliga sättet.
5
 Samtliga aktörer 

har förväntat ansvar men otydliga möjligheter och heller inte några konkreta krav eller 

skyldigheter att ”investera i processer som minskar utsläppen”.  

 

Barn och ungdomar pekas i diskursen ut som individuella aktörer för anpassning. Följande 

utdrag är från en artikel om en utställning om klimatanpassning som arrangerades i Stockholm 

tillsammans med Länsstyrelsen och Kulturhuset: 

Det finns många delar i utställningen som riktar sig till unga och man kan läsa all information i 

utställningen på läsplattor. (...) – Det handlar mycket om hur man bygger sitt samhälle och vi vill 

samtidigt uppmuntra odling på alla sätt, säger Susanne Aristegui Adolphi. (DN 120228) 

I detta utdrag artikuleras ansvaret för klimatanpassning som något som även den unga 

individen förväntas ta. Jag menar inte på något sätt att detta är fel, men det som sker är att 

reflexiva ställningstaganden förväntas av personer som egentligen inte kan förväntas ta dem. 

Återigen, individen är beroende av sociala och strukturella system när det gäller möjligheter 

till olika typer av agerande och formande av attityder. Så att rikta sig till unga som ett slags 

sätt att göra dem mer medvetna om globala miljöproblem utelämnar till viss del perspektiven 

kring begränsande och möjliggörande samhällsstrukturer. Ett barn, om någon, kan i 

exempelvis sin konsumtion förväntas agera såsom föräldrarna gör snarare än enligt egna 

åsikter om hur konsumtion kan och bör ske.  

 

Visserligen har kanske Länsstyrelsen en tro att genom att påverka barnen att göra ”rätt” kan 

de att i sin tur påverka sina föräldrar att agera rätt. En teori som kan förklara detta synsätt är 

ekologisk modernisering (Lidskog & Sundqvist 2011: 66) där Länsstyrelsen och Kulturhusets 

agerande är ett exempel på hur en statlig myndighet agerar möjliggörande snarare än 

bindande eller krävande. Länsstyrelsen möjliggör för även yngre individer att i framtiden 

”göra rätt” genom att inspirera till exempelvis odling. 

 

                                                      
5
 Se tidigare analys om företagens organisatoriska oansvarighet. 
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Ytterligare dimensioner av individuellt ansvar för klimatanpassning framgick i materialet, och 

då exempelvis som synen att individen ska ta ansvar för anpassningen genom sin så kallade 

konsumentmakt. Vidare analys av detta perspektiv presenteras i kapitel 5.3 där olika diskurser 

för anpassningsstrategier diskuteras och analyseras.  

5.3. Strategier för anpassning 

När det gäller olika strategier för klimatanpassning så riktar de flesta sig till individen och 

dessa strategier presenteras i avsnitt 5.3.1 till 5.3.3. Ytterligare perspektiv ligger på en mer 

strukturell nivå och dessa perspektiv presenteras i de två resterande avsnitten i kapitel 5.3.4. 

5.3.1. Den ”roliga” miljövänligheten 

De strategier för den individuella klimatanpassningen som framkommer i materialet framstår 

som en diskurs dominerad av frivillighet: 

"Sverige ska bli det land där det är enklast, billigast och roligast att vara miljövänlig", skriver 

miljöminister Lena Ek (C) på regeringens hemsida. (UNT 120215) 

Utdraget kommer från en artikel som kritiserar den svenska klimatpolitiken för otydlighet. Att 

det ska vara enkelt, billigt, men framför allt roligt att vara miljövänlig tolkar jag som ett 

uttalande av positiv inställning till individens konsumtionsval. Individens miljövänlighet 

framgår just som ett val i miljöministerns uttalande, inte en förutsättning för samhällets 

fortlevnad. Det jag ser artikuleras här är att klimatanpassning omnämns i termer av frivilliga 

saker konsumenten kan göra. 

 

Ett annat ord som också används av miljöministern är ”billigt”. Ministern definierar inte vad 

hon menar med billigt och det kan förstås i termer av ren ekonomisk innebörd. Men som 

framgår i mitt material finns det också andra synsätt på vad som är billigt eller kostsamt: 

Helén Williams på Karlstads universitet är dock tveksamt till om personerna i Arlas 

konsumentundersökningar skulle ha ställt sig lika positiva till återförslutningsbara förpackningar 

om de fick veta att den ökade funktionaliteten sker på bekostnad av miljön. (UNT 120123) 

Här ses alltså en kostnad ställd i relation även till miljökostnad. I miljöministerns exempel 

väljer jag att tolka ”billigt” som en artikulation som definierar kostnad enligt ekonomiska 

förutsättningar. Men här syns alltså ett alternativt synsätt där skribenten beskriver kostnader i 

termer av miljökostnad. Att dela upp miljö och ekonomi på detta sätt är visserligen 

problematiskt, många skulle anse att de inte går att urskilja. Men för att förtydliga olika 

aspekter av en situation kan det kanske te sig nödvändigt. Återigen så visar sig miljöministern 
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uttala sig i termer av den ekologiska moderniseringen där ekonomisk utveckling inte ses som 

motstridig de förändringar samhället behöver genomföra för att behärska 

klimatförändringarnas konsekvenser. 

 

Vidare framgår det i materialet också en kritik mot vad det skulle innebära att det ska vara 

roligt att vara miljövänlig: 

Men det fråntar inte regeringen ett ansvar för att föra en tydligare klimatpolitik i Sverige. Det är 

väsentligt att alla drar åt samma håll och att man vet att ens bidrag gör maximal nytta. Först då blir 

det riktigt roligt att vara miljövänlig. (UNT 120215) 

Kritiken består alltså i att politiker inte gör tillräckligt och bör göra mer för klimatfrågorna. 

Dock kritiseras inte synsättet att individen är den som ska ”bidra” till arbetet. Ordet bidrag 

tolkar jag här som att ha innebörden av frivilligt bidrag. Kritiken begränsas till att artikuleras 

som att mer tydlighet behövs för att individen ska kunna ta det föreslagna miljöansvaret. 

 

Som det framgår i den dominerande diskursen kring individens roll i klimatanpassning verkar 

den bestå i att följa regler och lagar på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Men samtidigt som 

den enskilda individen definieras som ”fri” att göra olika ställningstagande så visar staten att 

vissa sätt att agera förespråkas framför andra. Beck menar att de individuella villkoren är 

institutionaliserade, det vill säga att institutioner är de aktörer som möjliggör mer eller mindre 

miljöskadligt individuellt agerande. (Beck 1986: 123) Så att från statligt håll uppmana till ett 

moraliskt ansvarstagande för miljöfrågorna samtidigt som samma aktör möjliggör även 

”omoraliskt” agerande ter sig något paradoxalt. På detta sätt kan också observeras att staten på 

sätt och viss underminerar sin egen roll, där stringensen mellan vad som sägs och vad som 

görs inte är konsekvent. Beck menar också i sin analys av risksamhället att staten riskerar att 

underminera sig själv då de föränderliga risker och omständigheter samhället står inför när det 

gäller bland annat klimatförändring gör att samhället hela tiden växer ur sina ramar snabbare 

än vad staten hinner anpassa sig. (Lidskog et al 1997: 119) Så klimatförändring som risk och 

den påföljande individualiseringsprocessen uttrycks diskursivt i termer av en oavsiktlig 

underminering av staten. 

 

De subjektpositioner som skapas inom klimatförändringsdebatten är diffusa och skapas i 

relation till stora begrepp såsom konsumenter, regeringen, klimatpolitik, miljönytta. 

Begreppen som förväntas definiera miljömedvetenheten är alltså odefinierbara och det blir 

svårt att veta vad någon egentligen talar om. Här kan det alltså utskiljas en diskursiv 
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subjektpositionering som lämnar mycket öppet för tolkning, vilket till viss del kan förklara 

individers höga miljömedvetenhet men likaså höga miljöbelastning. Att definiera sig som 

”miljövänlig” men samtidigt använda distanserade begrepp för att beskriva vad det innebär 

skapar kanske också en distans mellan problemet och de vardagliga handlingarna.  

Det agerande som sedan förväntas av individen är inte heller relaterade till politisk 

organisation utan snarare är det individuella och politiska artikulerat i form av konsumtion, 

genom konsumentmakten. 

5.3.2. Konsumentmakt som anpassningsmedel 

Ytterligare ett fenomen som observeras i denna artikulering av ansvar är vad jag väljer att 

tolka som konsumentmakt. Liksom den ”roliga miljömedvetenheten” är det här en strategi 

som fokuseras på individen. Begreppet i sig används inte men jag kan i materialet se tecken 

och tolkningar som jag väljer att sammanfatta på detta sätt. Här följer ett citat ur en artikel där 

Arlas nya mjölkförpackningar kritiseras av en missnöjd konsument: 

– Det är så mycket prat om miljön i dag, och så gör de så här. Jag är upprörd över att de inte 

lyssnar på oss konsumenter. Vi är många som vill ha tillbaka de gamla förpackningarna, men det 

känns inte som att de lyssnar på oss, säger han. (UNT 120123) 

Här uttalar sig alltså en konsument om Arlas nya design på mjölkförpackningar och kritiserar 

att företaget inte lyssnar på ”oss” konsumenter. Denna artikulering inkluderar en så kallad så 

kallad myt
6
 där konsumenten försöker framställa en enad bild av den grupp personen anser sig 

representera. Visserligen har konsumenten säkerligen anhängare av sin ståndpunkt men det 

som begreppet konsumentmakt gör är att framställa konsumenterna som en enad grupp när det 

inte är fullt så enkelt.  

Liknande den tidigare underminering som Arla gjorde av Livsmedelsverkets statistik på 

miljöskadan av deras produkter kan observeras från konsumenterna: 

– Den stora frågan är om vi konsumenter tycker att det är värt det. (UNT 120123) 

Det som kan utläsas i artikeln är att det här uttalandet är en reaktion på Arlas agerande där 

både det och forskningsresultaten blir oviktiga i förmån av individens reflektioner. Det ord 

som agerar nodalpunkt här är ”värt” (relaterat till ett värdeomdöme), där olika aktörer strider 

om tolkningsföreträdet. Den aktör som framstår som att ha detta tolkningsföreträde är 

konsumenten. Att denna syn mer eller mindre delas av samtliga aktörer är intressant och 

                                                      
6
 ”Myter”– flytande signifikanter som hänvisar till en helhet – såsom ”svenska folket”, ”de äldre” eller 

”invandrare”. (Jørgensen & Phillips 2000) 
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skulle kunna förklaras i termer av objektivitet där retoriken har fått en så stark 

genomslagskraft att synsättet tas för givet som sann av samtliga aktörer. Andra aktörer, alltså 

Arla och Livsmedelsverket lägger visserligen fram sina ståndpunkter men i artikeln blir det 

tydligt att den slutgiltiga rösten ligger hos konsumenten. 

Konsumentens uttalande skulle kunna förklaras i termer av reflexivitet. Det som Beck menar 

med reflexivitet är just att individen hela tiden tvingas ta ställning till ny kunskap som den 

sällan har möjlighet att ha översikt över men ändå måste anpassa sig till. Detta ökar 

visserligen behov av experter men det ökar också kritiken mot dessa, arenan för 

kunskapsutveckling sprids. (Lidskog et al. 1997) 

I tidigare citat syftade konsumenten på att Arla bör lyssna på ”dem”, d.v.s. konsumenterna, 

men funktionen som artikulationen ändå tar sig är att forskningsresultaten formuleras som 

underordnade konsumenternas vilja. Det som är intressant är dock att Arla själv menar att det 

är just på grund av konsumenternas efterfrågan som de har infört dessa nya förpackningar. 

Detta skapar tvetydigheter i frågan och konsumentmakt ter sig slutligen som rätt verkningslös 

och diffus i sin innebörd. Och ansvaret som både konsument och företag förefaller försöka ta 

faller nästan med den förvirrade debatten.  

Sammanfattningsvis kan sägas, när det gäller diskursen kring konsumentmakt, att begreppet 

har tvetydig innebörd där det inte finns en tydlig definition av vad det ska innebära. 

Konsumentmakt förblir en flytande signifikant och element i diskursen kring individuell 

klimatanpassning. I materialet blir det aldrig riktigt tydligt vad konsumentmakten faktiskt 

innebär i konkret agerande. Det finns en teoretisk idé som uttrycks i materialet som skulle 

kunna tolkas som en mästersignifikant – konsumentmakt ses ändå som att konsumenten har 

makt att påverka företagets agerande via sin konsumtion. Dock är det tydligt att denna 

innebörd inte har de sociala konsekvenserna som skulle kunna förväntas av detta, speciellt 

med tanke på att konsumenten sällan är en samlad grupp att lyssna på. 

5.3.3. Konsumism - problem eller lösning på klimatfrågan? 

Ett underförstått antagande i diskursen om konsumentmakt är att konsumtionsökning ses som 

en given del av samhällsutvecklingen. Jag tolkar detta som att konsumtion är en 

mästersignifikant med ungefärlig innebörd att fortsatt konsumtionsökning ses som något 

positivt. Ser man på detta såsom Soneryd & Uggla (2011:35) menar så är miljöproblemen 

orsakade av västerlänningars levnadsmönster och deras konsumtion. Så en ”lösning” i form av 

en konsumentmakt som har funktionen att den förutsätter fortsatt ökad konsumtion skulle 
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kunna visa sig ineffektiv som en lösning på klimatproblemen då det till viss del kan innebära 

ett synsätt som bortser från denna kritiska helhetssyn. 

Även aktörer som arbetar för ekologisk hållbarhet talar positivt om konsumtionsökning: 

Försäljningen av ekologiska produkter, där Kravmärkt står för 77 procent, ökade med 11 procent 

förra året. Det var fjärde året i rad som en ökning noterades, enligt en färsk studie från Krav som 

presenteras i dag. (DN 120313) 

Krav är en ”miljömärkning av ekologisk mat som ställer krav på bland annat god djuromsorg, 

socialt ansvar och minskad klimatpåverkan.” (DN 120313) Det som alltså kan noteras i citatet 

är att även en samhällelig aktör som arbetar för miljöfrågor också står för ett synsätt där ökad 

försäljning ses som något positivt. Resultatet som framställs i citatet står alltså inte i 

proportion till en marknad som totalt sett inte ökar, utan retoriken centreras kring det egna 

perspektivet och den egna ökningen. Som det verkar anser även miljöorganisationer, som är 

en aktör som förväntas ha ett mer miljökritiskt perspektiv på utveckling, att fortsatt 

konsumtionsökning i en ”hållbar” riktning är möjlig. Även här ett perspektiv som 

sammanfaller med den ekologiska moderniseringen. (Lidskog & Sundqvist 2011:66) 

Till och med klimatforskningen i sig verkar syfta till att analysera fortsatta 

konsumtionsmöjligheter: 

Enligt en rapport från Tillväxtverket kommer vintrarna i den svenska fjällkedjan att bli allt kortare 

framöver, vilket kan påverka lönsamheten för destinationerna. Slutsatsen bygger på en 

sammanställning av aktuell klimatforskning. (DN 120310) 

 

Här får alltså begreppet klimatforskning en innebörd där perspektivet på ekonomisk 

utveckling som synonymt med konsumtionsökning ingår i definitionen. Detta är ett tydligt 

tecken på ekologisk modernisering (Lidskog & Sundqvist 2011:66). Dock kan sägas att den 

konsumtion som syftas på här är en mer tjänsteorienterad sådan. Att åka skidor, vara ute i 

naturen har visserligen tydliga materiella dimensioner men fokuset ligger snarare på 

konsumtionen av en fysisk aktivitet. Detta är likaväl ett kännetecken på den ekologiska 

moderniseringen där det med ”grön” konsumtion bland annat avses just konsumtion av 

tjänster och upplevelser. (Soneryd & Uggla 2011: 33-34) 

 

Enbart i ett fall observeras en kritik mot tillväxtekonomin, och i detta fall från en 

kulturkritiker som skriver en litteraturrecension:  
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Den sköna, nya businessen som ska lösa de ekokatastrofala problemen, utan att finansbransch och 

storföretag behöver bli småirriterade ens och vi andra kan fortsätta med happy shopping, liknas i 

bokens inledning vid intelligent design. (...) Jag vill inte ta så kallat ansvar för de vansinnesprojekt 

Lynas och hans nya kompisar storbolagen försöker genomdriva med motiveringen att vi i alla fall 

slipper kolkraften. Jag litar inte ett dyft på dessa personer.  (DN 120306) 

Här artikuleras elementet ekonomisk utveckling i termer av ”vansinnesprojekt” och 

obetänksam ”happy shopping”. Skribenten har en alternativ syn på begreppen konsumtion och 

ekonomisk utveckling och kritiserar det etablerade perspektivet. Detta alternativa perspektiv 

det enda exemplet i hela materialet som ställer sig kritiskt till den mer etablerade synen på 

konsumtion.  

 

Diskursen för fortsatt konsumtionsökning verkar sammantaget vara den diskurs och strategi 

för klimatanpassning som får störst mediautrymme i mitt material. Den ekonomiska 

utvecklingen och konsumtionen förväntas dock ske på ”miljövänliga” villkor men detta 

inkluderar ändock fortsatt tillväxt vilket också får viss kritik av den mer marginaliserade 

diskursen. Perspektivet kan förstås i termer av ekologisk modernisering vilket får kritik av en 

individ som reflexivt tagit en alternativ ståndpunkt till den etablerade diskursen. 

5.3.4. Ekonomisk utveckling 

Det utkristalliseras två diskurser kring ekonomiska faktorer för den fortsatta 

samhällsutvecklingen. Dels finns den diskurs där ekonomisk utveckling inte definieras i detalj 

utan förblir odefinierat vilket jag tolkar som en syftning till en fortsättning av rådande 

ekonomiska samhällsstrategier, såsom tillväxttanken. 

Olja, gas och kol kommer inte att räcka i all framtid. De energislag som ska ersätta dem måste 

främja en positiv utveckling av såväl ekonomin som miljön. (UNT 120319) 

Denna diskurs, där lösningar på klimatproblem artikuleras som lösbara genom energiteknik på 

ett sätt som ska främja både miljö och rådande ekonomiska system tolkar jag i termer av 

ekologisk modernisering där miljöhänsyn anses kunna integreras i nuvarande system så att 

samhällsutvecklingen blir hållbar. (Soneryd & Uggla 2011: 33-34) 

Dock verkar det finnas viss försiktighet i arbetet för denna integrering, där allt för hårda 

regleringar inte är önskvärda då detta merför risker såsom att negativt påverka den svenska 

konkurrenskraften:  
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Med en generell politik i form av ett högre svenskt utsläppspris än internationellt (till exempel via 

en hög allmän koldioxidskatt) riskerar även denna effekt att gå förlorad i försämrad svensk 

konkurrenskraft och tillhörande koldioxidläckage. (DN 120326) 

Detta citat kommer från en artikel som kritiserar Sveriges försök att ”gå före i 

klimatpolitiken” (DN 120326) bland annat på grund av att det inte anses ekonomiskt 

fördelaktigt. En reflektion kring huruvida åtgärder är effektiva eller inte kan anses rimliga, 

men det intressanta är att det görs i termer av en eventuell hotbild mot den svenska 

konkurrenskraften. Detta fokus hänger samman med vad som i materialet ter sig vara 

karaktäristiskt för de svenska politikernas utvecklingstanke där teknik och 

energieffektivisering genomgående ges diskursivt fokus och emfas. Följande citat är från en 

kommunpolitiker i Uppsala som uttalar sig om vad han anser vara de för honom viktigaste 

politiska frågorna:  

Som hjärtefrågor räknar han upp energieffektivisering, en utveckling av Upptåget
7
 och 

möjligheten att handla lokalt producerad mat. (UNT 120105) 

Det som artikuleras i det här citatet är saker som alla kan formuleras i termer av denna 

politikers syn på hållbar utveckling. Alla dess mål har tydliga ekonomiska, sociala och 

ekologiska dimensioner. Uttrycken energieffektivisering, utveckling av det lokal tågtrafik via 

Upptåget och möjlighet att handla lokalt producerad mat är alla mästersignifikanter på så vis 

att genom den artikulering kommunpolitikern gör så är det underförstått för läsaren att alla 

dessa utvecklingsmål har en tydlig miljögynnande dimension.  

 

Den prioriteringslista som formuleras av kommunpolitikern stämmer väl med den ekologiska 

moderniseringen. (Soneryd & Uggla 2011: 32-33) Ingen av dessa prioriteringar innebär ett 

behov av förändrad syn på den ekonomiska tillväxten eller samhällets allmänna struktur eller 

konsumtionsmönster. Snarare framställs ekologisk, ekonomisk, teknisk och social utveckling 

som väl förenade och bra för en hållbar samhällsutveckling.  

 

Såsom är kännetecknande för den ekologiska moderniseringen och för kommunpolitikern 

undviks kritiska perspektiv på rådande samhällsutveckling och synsätt på miljön. Lokalt 

producerad mat är inte alltid det bästa alternativet om det exempelvis sker med skadliga 

besprutningsmedel, energieffektivisering kanske inte är en långsiktigt hållbar lösning då det 

                                                      
7
 Lokaltåg som trafikierar sträckan mellan Upplands-Väsby och Gävle. 
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kan komma att innebära en ökad energiförbrukning vilket senare leder till ett behov av 

ytterligare energieffektivisering och så vidare.  

 

Detta mer kritiska perspektiv på utveckling framgår också i materialet, men då något mer 

marginaliserat. Det framkommer en diskurs som formuleras i form av kritik mot den 

etablerade ekonomiska diskursen där det etablerade ses som skadligt för samhället. Här följer 

citat från en litteraturrecension av Mark Lynas bok Guds utvalda art ur Dagens Nyheter: 

Men det viktigaste tycks vara att vi inte ska behöva förändra vår livsstil alls, plus att mindre 

bemedlade delar av världen också ska få utöva tillväxt tills de storknar, med hjälp av 

himlastormande innovationer typ "fjärde generationens kärnkraftverk med toriumreaktorer". Jag 

säger bara: Äntligen! (DN 120306) 

Här visas alltså på ett alternativt synsätt som kritiserar den etablerade synen på ekonomisk 

utveckling. Ett alternativt perspektiv gör anspråk på tolkningsföreträdet av utveckling och 

pekar ut de dominerande perspektiven som mer eller mindre dumdristiga. ”Jag säger bara: 

Äntligen!” tolkar jag som ett något ironiskt uttalande där skribenten menar att det mer eller 

mindre är ren dumhet att tänka att teknikutveckling och fortsatt konsumtionsökning ska leda 

människan till en globalt sett hållbar utveckling. Det som dock är intressant är att även den 

här diskursen ansluter sig till den dominerande diskursens då det kan anses som ”nödvändigt” 

i skribentens termer: 

Och även om man avskyr kapitalismens grundprinciper går det inte att förneka dess nuvarande 

existens: vi kanske måste tala fiendens språk för att genomdriva en ny värdeskala. Att börja mäta 

ekologiskt långsiktiga värden i pengar, även om Lynas ser strategin ur rent marknadsmässig 

vinkel, kan vara nödvändigt i stunden. (DN 120306) 

Diskursen som förespråkar ekonomisk tillväxt som verktyg för välfärd och samhällets 

framgång verkar vara en så pass stark diskurs att den når in tydligt även i den del av 

klimatdiskursen där aktörerna egentligen förhåller sig kritiska till konceptet. Detta skulle i 

diskursiva termer förklaras som att tillväxtsdiskursen har uppnått en slags objektivitet, där 

synsättet inte längre ifrågasätts utan har kommit att antas som sann – det blir ”politik”. Den 

dominerande ekonomiska diskursen får alltså den sida av klimatdebatten som egentligen 

förhåller sig kritiska till tillväxten att anpassa sig till de dominerande synsätten. Detta görs 

uttalat i förhoppning att det långsiktigt kommer att leda till något positivt.  

Sammanfattningsvis kan det om strategin för att hantera klimatförändring diskursivt ha 

etablerats en syn på ekonomisk utveckling och tillväxt som förenligt och till och med som en 
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del av lösningen på många av miljöproblemen. Perspektivet får visserligen viss kritik, men 

står sig ändå i debatten som det starkaste perspektivet som har förtur på att definiera centrala 

begrepp och synsätt. Den kritik som ges denna ekologiskt modernistiska syn på utveckling 

och lösning på klimatförändring har dock viss plats i diskursen. Den marginaliserade 

diskursen diskuterar och kritiserar den etablerade diskursen vilket ger denna diskussion visst 

djup. Den mer etablerade diskursen för ekologisk modernisering diskuterar dock inte sitt 

antagonistiska perspektiv vilket är lite intressant.  

5.3.5. Miljövänlig teknikutveckling 

Som tidigare nämnts framgår det i materialet en tilltro till miljövänlig teknikutveckling som 

en strategi för lösning på klimatförändring. Detta är ett förslag till lösning som verkar vara väl 

spridd bland företag, politiker samt konsumenter. Här följer ett citat från en projektledare för 

en klimatutställning på Kulturhuset i Stockholm: 

Se inte bara klimatet som ett hot, här kan man känna att det finns hopp och lösningar också. Vi 

visar de tjänster och den teknologi som naturen ger. (DN 120322) 

Det som artikuleras här är en formulering där individen och teknologi ställs i centrum för 

klimatanpassningen. En dimension av detta uttalande är en underförstådd idé om att individen 

kanske inte kommer att behöva ändra livsstil och att människan kommer att hitta lösningar 

genom att fortsatt utnyttja naturens resurser. Denna tilltro till teknik som huvudlösning på 

klimatförändring riskerar att ha moteffekt, en så kallad ”reboundeffekt”, det vill säga när den 

positiva miljöeffekten elimineras av ökad användning.
8
 Det uppstår alltså en risk där 

teknikens möjligheter minskar det upplevda behovet av att behöva förändra saker i grunden. 

Exempelvis gällande etanolbilar och andra ”miljöbilar” där tekniken har lett till att varje bil 

släpper ut mindre växthusgaser, men som en konsekvens av detta körs dessa bilar i slutändan 

mer, vilket slår ut den positiva effekten av den så kallade miljövänliga tekniken. (IVL: 2000) 

Detta beskriver också Dagens Nyheter i en artikel om den låga miljönyttan med etanol:  

Enligt Trafikverket innebar miljönyttan med etanolbilar att dessa minskade klimatpåverkan med 

12 procent 2010, jämfört med om de skulle körts på bensin. Etanolbilar är som grupp törstigare än 

bensinbilarna. I genomsnitt drog etanolbilarna 7,6 liter/100 km vid bensindrift 2010 jämfört med 

genomsnittet för samtliga bensinbilar 6,6 liter/100 km. (DN 120121) 

Poängen som framkommer här är också att många av etanolbilarna tvingas köras på bensin då 

                                                      
8
 Det finns också på personbilssidan en risk för kompensationsfenomen, dvs. då fordonen blir 

bränslesnålare, används de mer (kallas ofta ”rebound effect”). (IVL 2000: 10) 
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bilarna krånglar mycket när de körs på etanol. Det här visar alltså på en viktig poäng där 

miljönyttan av en mer miljövänlig teknik alltid inte är märkbar men trots det marknadsförs 

som miljönyttig. Så om den sociala konsekvensen av en stor tilltro till miljövänlig 

teknikutveckling är att invånarna i ett samhälle inte verkar behöva sluta med sina 

klimatskadliga vanor kan detta alltså vara problematiskt. Det är ofta tvetydigt hur effektiv 

teknik ibland är för att minska klimatpåverkan. Dessutom, för att knyta an till Uggla & 

Soneryd, menar de att klimatförändring sker på grund av västerlänningarnas i grunden 

klimatskadliga levnadsmönster. (Soneryd & Uggla 2011: 35) Teknikutveckling kan alltså vara 

positiv, men det ändrar inte nödvändigtvis klimatskadliga levnadsvanor.  
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6. Avslutande diskussion 

6.1. Summering 

Det som framkommer i min analys är att konstruktionen av ansvar för klimatförändring är 

ytterst otydlig och ibland motsägelsefull i termer av individuellt men inte kulturellt ansvar. 

Jag kunde urskilja två tydliga diskurser för klimatskuld där en sida ser klimatförändring som 

påverkad av människan och en sida där klimatförändring ses som naturlig. Dock verkar 

diskursen för mänsklig klimatskuld ges en större plats i samhällsdebatten och delas av flera 

skribenter i materialet. Dock tog båda diskurser stor plats i det mediala utrymmet som jag 

samlat material från vilket antyder att det redan på nivån av klimatpåverkan och 

klimatförändring riskerar att finnas en allmän förvirring bland svenskarna.  

När det gäller diskurser kring aktörsansvar för klimatanpassning stod oftast individen i 

centrum och staten och organisationers roll artikulerades oftast som ”frivilliga” och 

”möjliggörande”. Politikers uttalande satte individen i centrum och experter och forskare fick 

sällan möjlighet att uttala sig om olika strategier för samhällelig klimatanpassning. 

För anpassningsstrategier framstod individuella, frivilliga val som centrala. Strukturella 

lösningsstrategier utelämnades så gott som helt. Dessutom stod diskursen för ekonomisk 

utveckling och tillväxt som dominant, konsumtionsökning och teknikutveckling var högt 

prioriterade i den tydligaste diskursen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att diskursen för klimatansvar är otydligt och diffus på så vis 

att ingen aktör faktiskt förväntas ändra sitt beteende eller agerande. Teknik förväntas lösa 

majoriteten av problemen och tillväxten förväntas blir ”grön”.   

6.2. Övergripande diskussion 

 

7. Kanske kan detta förklaras i termer av politikernas inneboende osäkerhet där radikalare 

förändringsstrategier undviks i syfte att behålla sina väljare (Lundgren 1994: 13). Att 

diskutera begreppet tillväxt såsom det verkar vara etablerat i diskursen för ekonomisk 

utveckling innebär ett så radikalt agerande som få politiker torde vilja riskera utsätta sig 

för. 

 

Den mest frekventa diskursen som framkom i materialet var den som stämde väl in på 

perspektiven för ekologisk modernisering. (Soneryd & Uggla 2011, Lidskog & Sundqvist 

2011) Tillväxt, konsumtionsökning, grön teknik, en svagare stat, ekonomiska styrmedel och 
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ett frivilligt ekologiskt miljöansvar är centrala begrepp som i den här diskursen artikuleras 

som essentiella i att skapa en klimatvänlig samhällsutveckling. Grundläggande 

livsstilsförändringar verkar över huvud taget inte ses som nödvändiga och de motperspektiv 

som ändå finns i materialet är tydligt marginaliserade i termer av utrymme för dessa 

perspektiv. 

Att ekologisk modernisering var en så pass dominant diskurs att perspektivet till och med tog 

sig in i de alternativa diskurserna förvånade mig något. Dock finns det förklaringar till 

resultatet, diskursen för ekologisk modernisering kan på många sätt vara den mest 

friktionsfria vägen att ta. Det är den diskurs som innebär minst krav på förändring i 

människors livsstilar och attityder. Samma logik kan förklara varför andra, mer kritiska 

diskurser inte var så framträdande. En diskurs av tydlig kritik mot nuvarande livsstilar och 

uppmaning till ändring i attityd och levnadsvanor skulle vara väldigt obekväm för många – då 

blir det helt enkelt inte så här ”roligt”.  

 

7.1.1. Teorin som förklaring till konstruktionen av klimatansvar  

Becks teori om risksamhället (Beck 1986) visade sig applicerbar på de resultat som framgick 

av analysen. För det första är klimatförändring en risk i sig, men har också många olika 

konsekvenser som innebär mer specifika risker och ytterligare aspekt av risk är att det sätt 

samhället väljer att hantera konsekvenserna av klimatförändring kan innebära en risk i sig.  

Att dessa risker medföljer en utveckling av nya expertsystem (Lidskog et al. 1997: 133-134) 

kan exempelvis observeras via den ”klimatforskning” som åsyftas i materialet. Likaså 

framställs individens roll diskursivt som individualiserad och hon förväntas förhålla sig 

reflexiv till sakfrågor och sin egen livsstil. Detta är tydligt genom hur individen konstrueras 

diskursivt som den som bör ta mest ansvar för anpassning, men samtidigt kan detta göras på 

olika sätt beroende på vilken expert individen väljer att lyssna på alternativt kritisera.  

På detta sätt blir också ”allting politiskt” såsom Beck framställer det. (Lidskog & Sundqvist 

2011: 64) Eftersom konsumtion och teknikutveckling och så gott som alla delar av den 

svenska livsstilen för med sig konsekvenser relaterade till klimatförändring blir också varje 

ställningstagande eller uttryck politiskt, detta syns exempelvis i det att det allt som oftast är 

politiker som får sätta den diskursiva agendan. Samtidigt som allting tar sig en politisk ton 

finns det alltså ingen aktör, inte ens den enskilde individen som är helt ansvarig för 
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anpassningen till klimatförändring, utan det finns en genomgående organisatorisk 

oansvarighet (Lidskog & Sundqvist 2011: 64)som präglar hela klimatdiskursen.  

Hittills stämmer alltså diskursen kring klimatansvar väl in på Becks teori om risksamhället. 

(Beck 1986) Såsom Beck vidare menar så innebär samhällets organisation snart också dess 

egen upplösning, där även institutionerna antar en reflexiv status och växer så småningom ur 

sina egna ramar. Detta är också tydligt vad gäller den klimatdiskurs som framkommer i 

materialet – ekologin tar sig an en egen dimension i förhållande till de tidigare dimensionerna 

av individ, stat och samhälle. Dock ter det sig inom denna diskursiva verklighetskonstruktion 

som att samhället just nu försöker hantera klimatförändring som en pusselbit i samhällspusslet 

som politiker inte har en politisk vilja att byta ut. Samma strukturer förväntas behållas och 

kunna anpassas till dessa nya förutsättningar. Dock framgår det inte i diskursen huruvida detta 

är faktiskt möjligt. 

Vidare skulle Giddens term kunskapsreflexivitet (Lidskog et al. 1997: 131) kunna förklara 

varför olika experter kommer med så olika utsagor om klimatförändring och 

anpassningsstrategier (i materialet fanns det exempelvis två forskningsdiskurser där ena sidan 

menade att människan påverkade klimatet negativt och en annan som menade att 

klimatförändring var naturlig). Det som är huvudpoängen här är att dessa ständigt pågående 

och föränderliga forskningsrön riskerar att underminera expertsystemet och ställa individen 

utan säkra källor.  

I kombination med osäkra expertkällor och den organisatoriska oansvarigheten från de mer 

strukturella aktörerna framstår diskursen för klimatansvar som högst diffus. Ingen anses ha 

konkret ansvar, varken individer eller de strukturella aktörerna, men det finns en diskursiv 

förväntan att det är den enskilda konsumenten som ska ta anpassningsansvaret och då genom 

fortsatt konsumtionsökning och investering i den miljövänliga tekniken som diskursivt 

formuleras som att kunna förväntas rädda rådande samhällsstrukturer från klimatkollaps. 

7.1.2. Ytterligare reflektion 

Människan är, oavsett kunskap, insikt eller upplevelse av miljöansvar, beroende av olika 

samhällsstrukturer i vardagslivet. Om dessa strukturer är etablerade som dels möjliggörande i 

termer av vad de uppmanar allmänheten till att göra i form av klimatanpassning men också 

tvingande på det sätt att de förutsätter och uppmanar fortsatt konsumtionsökning och tillväxt 

samt allmänna satsningar på teknisk utveckling så kan detta tyckas vara något tvetydigt. Den 

möjliggörande delen är tämligen uppenbar och uttalad i diskursen, medan synen på tillväxt 



   

47 

 

och konsumtionsökning med sin diskursiva objektivitet kan vara svår för den enskilda att 

upptäcka och eventuellt kritisera. Som det verkar i materialet ter sig media nästan 

systematiskt undanhålla viss information då de kritiska perspektiven kring tillväxt och 

konsumtionsökning verkar lysa med sin frånvaro. 

Som ändock framgår i materialet finns det en diskurs inom klimatdebatten som anser att 

tillväxt och konsumtionsökning kan vara ett av huvudproblemen i klimatförändring. Därmed, 

med den neutralitet som svensk media förväntas ha, bör dessa perspektiv rimligtvis diskuteras 

mer i ”mainstream” media, men det verkar de alltså inte göra. Eftersom journalisterna 

strategiskt tycks vända sig till politiker (som har en egen agenda att inte vara alltför radikala i 

sina uttalanden på grund av risken att inte bli omvald) istället för att ta in forskare och andra 

experter, riskerar alltså debatten att stanna inom det allmänt vedertagna tillväxtperspektivet.  

Ytterligare diskurs som är en dimension av den tydliga ekologiskt modernistiska diskursen är 

den större tilltron till individen där politiker verkar finnas till för att göra konsumentens val 

enkla och till och med ”roliga”. Just artikulationen ”roligt” att vara miljövänlig anser jag 

riskerar att bagatellisera klimatfrågan och otydliggöra samtliga aktörers ansvar. Här framställs 

diskursivt ett synsätt där konsumenten står i centrum och konsumentmakt förväntas leda till 

en mer hållbar produktion och konsumtion. Konsumenten beskrivs att ha ett ansvar på det vis 

att den förväntas intressera sig och ”välja rätt produkter”.  

 

I materialet framkommer det både för- och nackdelar med konsumentmakten. Det är 

onekligen svårt för varje enskild individ att ha kunskap och tid att förstå och avgöra vad som 

är viktigt eller inte vid inköp. Dock är synsätt där konsumenten ses som just ansvarstagande 

och miljömedveten dominant i den allmänna klimatdiskursen. Här ser jag något som riskerar 

att skapa en identitetskonflikt där diskurserna kring miljövänlighet och konsumtion riskerar 

att krocka. Huruvida detta är fallet och vad det skulle ha för eventuella konsekvenser är dock 

inte möjligt att säga något om inom ramen för denna undersökning. 

 

Konsumentmakt är den strategi som är utmärkande för den vanligaste diskursen i materialet 

(ekologisk modernisering). Konsumentmakt används retoriskt som en viktig strategi för att 

påverka produktion och konsumtion i vad som kallas en mer miljövänlig riktning. Det kan 

påpekas att konsumentmakt har möjlighet till positiva konsekvenser om företagen väljer att 

lyssna på de konsumenter som försöker få sin åsikt hörd och då ändrar sitt arbete i en mer 

positiv riktning. Men när det sker är det i min mening antagligen på grund av att 
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konsumenternas efterfrågan fungerar som ett ekonomiskt incitament för företaget att ändra sitt 

arbete - oavsett om konsumenternas krav är bra eller dåliga för miljön. Detta kunde också ses i 

materialet där Arla fick krav från två konsumentgrupper och valde att bortse från den som 

hade miljöskäl som argument och lyssna på den andra. Så det ligger nödvändigtvis inte i 

konsumentmaktens struktur att främja miljöarbetet, utan de sociala konsekvenserna kan vara 

både positiva och negativa. Skulle konsumentmakten ske inom ramarna för vad som är bra för 

miljön skulle konceptet kunna vara mer positivt, men i den diskursen jag observerat ter det sig 

mer förvirrande och ibland till och med hämmande för miljöarbetet.  

 

Värt att nämna kan vara att i den här undersökningen talade både politiker och mer officiella 

aktörer genomgående i termer av att en personlig omställning till ett mer klimatvänligt leverne 

ska vara en positiv och framför allt rolig upplevelse. (Andra perspektiv finns givetvis men 

framkom alltså inte i denna studie.) Att från politiskt håll välja att presentera 

klimatanpassning som rolig är intressant. Klimatförändring har givetvis andra tyngre aspekter 

tillskrivna sina konsekvenser men dessa väljs alltså inte att uppmärksammas i den politiska 

debatten kring klimatanpassning. Detta kan gissningsvis förklaras i termer av den politiker 

som väljer att uttala sig i frågan inte vill se dålig ut inför sina väljare och frågan är också vad 

detta har för konsekvenser för hur enskilda uppfattar de olika budskapen om klimatanpassning 

och vilka argument som politiker retoriskt väljer att inte uttrycka. 

 

Ytterligare kan noteras att politiker fick uttala sig om miljöansvar snarare än forskare och 

andra experter. Journalister intervjuade alltså genomgående politiker eller statsanställda om 

klimatrelaterade frågor. Också detta är intressant och skulle vara relevant att ta upp för fortsatt 

analys.  

7.2. Implikationer för forskning och praktik 

Enligt mina resultaten för denna diskursanalys framstår det som att debatten för 

klimatförändring breddas, ytterligare aktörer och experter ges plats i media, samt alternativa 

perspektiv på anpassningsstrategier diskuteras. Dock är det, som sagt, svårt att dra några 

generella slutsatser från en så liten undersökning.  

Att såsom nu diskursivt objektivt framställa tillväxt och teknikutveckling som lösningar på 

klimatförändringar är något som bör diskuteras och inte bara antas fungera. Skulle jag gjort 

om undersökningen skulle jag eventuellt kunna titta på alternativ media där alternativa synsätt 

på tillväxt och konsumtion skulle kunna komma fram. 
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Det skulle vara intressant att vidare studera ansvarsfrågan och titta närmare på hur olika 

enskilda aktörer ser på denna fråga och vad de anser är rimliga strategier för klimatanpassning 

och hur ett tydligare maktperspektiv skulle kunna göra analysen djupare. Om man skulle dela 

in perspektiven på klimatstrategier i en analys av social status och åsikter och förhållningssätt, 

vad skulle då de olika statusgrupperna tycka, skulle det finnas något samband mellan social 

status och syn på klimatförändringsstrategier? Spelar kön någon roll när det gäller hur man ser 

på strategier för anpassning? Är det en fråga om makt, att de som drar mest fördel av att 

behålla strukturerna också är de är de personer som kämpar för att behålla det så? Utbildning 

för hållbar utveckling som har tagit plats i utbildningar under de senaste åren, hur förändrar 

det arenan? Kunskaper om klimatförändringar och globala överlevnadsfrågor har möjlighet att 

nå fler sociala grupper – hur påverkar det olika sociala gruppers synsätt och förhållningssätt? 

Frågeställningarna är kanske inte nya i sig, men utbildning för hållbar utveckling och dessa 

attityder och ansvarsfrågor är ämnen som är i ständig förändring och alltid aktuella att studera. 

Vid fortsatt analys skulle jag också finna det intressant att undersöka vilka normer som finns 

för olika specifika miljöfrågor och för olika aktörer. Antingen i utbildning, arbetsliv, 

konsumtion osv. Kunskapen säger en sak, men vad säger normerna och hur konstrueras olika 

aktörers identitet och vardagsliv i relation till normer kring olika miljöfrågor.   
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