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Abstract 

Den politiska diskursen om hållbar utveckling porträtteras ofta som konfliktfri, så som 

Brundtlandsrapportens definition där ekonomi, ekologi och social utveckling antas vara 

möjliga att förena med varandra. Detta verkar dock inte alltid stämma överens med 

verkligheten eftersom hållbarhetsvärdena pekar åt olika håll och därmed skapas motsättningar 

både mellan ekonomisk tillväxt och social rättvisa, ekonomisk tillväxt och miljöbevaring samt 

mellan miljöbevaring och social rättvisa.   

Denna studie undersöker hur hållbarhetsdiskursen har förändrat med tiden genom att specifikt 

fokusera på diskursens inbegripande konflikter och hur dessa har utvecklats. Studien utgår 

från hypotesen om att konflikterna har blivit ambitiösare under tidens gång vilket förväntas 

göra konflikterna mellan värdena mer påtagliga. Utifrån valet av den socialdemokratiska 

regeringens skrivelser mellan 1996 till 2006 gjordes ett urval av tre fall, varav två specifika 

områden, energipolitiken och transportpolitiken samt de övergripande målen för hållbar 

utveckling. Resultatet visade på olika svar för alla tre fallen. Inom transportpolitiken har 

konflikterna varit synliga redan från början, däremot har nyanserna av de olika konflikterna 

tilltagit med tiden. För energipolitiken har det motsatta förhållandet ägt rum där konflikternas 

synlighet har varit låga under hela tidsperioden. Inom övergripande mål försvagades 

konflikterna något. Konflikternas synlighet berodde dels på målformuleringarnas tydlighet där 

tydligare målformuleringar medgav större möjlighet att upptäcka konflikter mellan målen och 

hållbarhetsvärdena. En annan orsak var om målformuleringarna sammankopplade 

hållbarhetsvärdena med varandra eller om de redovisades för sig. Med tiden gick det att finna 

ett mönster hos samtliga fall där målformuleringarna blev mer ambitiösa genom sin 

beskrivning av hur hållbarhetsvärdena förenades med varandra. Detta bidrog delvis till att 

konflikterna blev mindre synliga. Men det kunde också medföra att konflikterna kunde 

upptäckas lättare eftersom risken blev större att målen blev motsägelsefulla.   
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Inledning 

Sedan Brundtlandsrapporten ”Our Common Future” lanserades år 1987 har begreppet hållbar 

utveckling varit framträdande i den globala miljödiskursen.1 Enligt Hajer blev 

Brundtlandsrapportens framgång att framställa miljöfrågan på ett sätt som fick tidigare 

ansedda motståndare av dessa frågor så som Världsbanken och IMF att bli dess följeslagare. 

Men detta har också medfört att hållbarhetsdiskursen uppfattas av kritikerna som innehållslös 

och verkningslös i egenskap av strategi för att lösa den ekologiska krisen.2 

Brundtlandsrapportens definition av hållbar utveckling bygger på idén om att ekonomisk och 

social utveckling är förenliga med miljöbevaring.3 Eftersom rapportens definition av hållbar 

utveckling inte utesluter motsättningarna att äga rum mellan att sträva mot ekonomisk tillväxt 

i industrialiserade länder och samtidigt bevara miljön samt motsättningar mellan människors 

olika behov beroende på var i världen de bor, bidrar detta till att viktiga beslut kan undvikas. 

Detta anses även vara orsaken till att Brundtlandsrapportens definition av hållbar utveckling 

fick ett sådant brett erkännande. För att kunna uppnå ett hållbart samhälle menar Carol Jill 

Kambites att man först måste kunna identifiera de möjliga konflikterna.4  

Således har alltså den till synes konfliktfria definitionen av hållbar utveckling som 

Brundtlandsrapporten lanserade inte inneburit att motsättningarna har försvunnit. Det vore 

därför av intresse att undersöka denna konflikt mellan de olika hållbarhetsvärdena, 

(ekonomisk och social utveckling, samt ekologisk bevaring), för att ta reda på dess utveckling 

inom politiken. Med tanke på att hållbarhetsdiskursen har varit etablerad i den politiska 

diskursen i nästan trettio år finns anledning att anta att diskursen har förändras. Därför utgår 

studien från hypotesen om att hållbarhetsdiskursen har blivit mer ambitiösare med åren och att 

detta leder till större svårigheter att dölja konflikterna mellan hållbarhetsvärdena. På så sätt 

bidrar denna studie men ett tidsperspektiv på hållbarhetsdiskursen vilket kan vara 

betydelsefullt för att fördjupa förståelsen för hållbarhetsdiskursens egenskaper. Utifrån ett 

utomvetenskapligt perspektiv kan studien hjälpa till att förstå hur en sådan omfattande diskurs 

inom politiken fungerar och har utvecklats.  

 

                                                      
1 Dryzek, J. S., The Politics of the Earth Environmental Discourses, s. 147.  
2 Hajer, M. A.,  Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process, s. 12. 
3 Ciegis, R. - Ramanauskiene, J. - Martinkus, B., “The Concept of Sustainable Development and Its Use for 

Sustainability Scenarios.” Engineering Economics, Vol. 62, Nr. 2, 2009, s. 30. 
4 Kambites, C. J., “‘Sustainable Development’ : The ‘Unsustainable’ Development of a Concept in Political 

Discourse.” Vol. 22, Nr. 5, 2014, s. 347. 
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Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka hur hållbarhetsdiskursen har förändrats inom svensk 

politik med fokus på konflikterna mellan den ekonomiska, sociala och ekologiska aspekten av 

hållbar utveckling. Undersökningen utgår från de socialdemokratiska regeringarnas skrivelser 

om hållbar utveckling mellan åren 1996 till 2006 för att studera dess målformuleringar. Mer 

konkret kommer studien att undersöka målformuleringarnas utformning utifrån kriterier om 

motsägelsefulla respektive enkelriktade mål. Ju mer motsägelsefulla målen är mot varandra 

desto synligare blir konflikterna. Utifrån detta syfte blir studiens frågeställning:  

 

- Hur har konflikterna utvecklats mellan de olika hållbarhetsvärdena (intressena) i 

målformuleringarna?  

 

Disposition  

Undersökningens disposition börjar med en inledning där problembilden redogörs och som 

utmynnar i ett syfte och frågeställning. Vidare redovisas tidigare forskning för att ge en 

bakgrundsbild inom ämnet. Först beskrivs hållbar utveckling som en diskurs. I den andra 

delen beskrivs Brundtlandsrapportens definition av hållbar utveckling och slutligen redovisas 

en konfliktmodell som beskriver de olika motsättningarna som finns inom 

hållbarhetsdiskursen. I rubriken Den hållbara utvecklingens konflikter beskrivs studiens teori. 

Därefter kommer en redovisning av vilket material och metod som har använts för att göra 

analysen. Här finns även redogörelser för de avgränsningar och urval av undersökningen som 

har tagits samt en diskussion om studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I 

analysdelen redovisas resultatet av materialet samt själva analysen som redogörs för varje 

årtal. Varje delmoment avslutas med en sammanfattning av utvecklingen inom det politiska 

området. Sedan avslutas analysen med slutsatser om vad studien har kommit fram till där 

frågeställningen besvaras. Slutligen redovisas bilaga och referenserna.  
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Tidigare forskning 

Hållbar utveckling som en diskurs 

Enligt Hajer är en diskurs inte bara kopplat till de sociala handlingarna som produceras utan 

också till en ansamling av idéer, koncept och kategoriseringar. Dessa idéer både produceras, 

återskapas samt omvandlas till olika former av handlingar vilka ger mening till verkligheten 

såväl till det sociala som den fysiska realiteten.5 Språket är en viktig del av verkligheten som 

påverkar intresse- och preferensuppfattningar. Intressen ska inte betraktas som redan givna 

utan skapas i det intersubjektiva samspelet som sker genom diskurser. Diskursiva 

interaktioner kan därför möjliggöra nya meningar och identiteter, samt ändra och skapa nya 

uppfattningar. På så sätt spelar diskurser en betydelsefull roll för den politiska 

förändringsprocessen.6  

Dryzek hävdar att begreppet hållbar utveckling bör förstås mer som en diskurs än ett begrepp 

eftersom den saknar en precis definition då den både saknar en uppsättning av strukturer och 

mätningar för att nå ett önskvärt utfall. Samtidigt resonerar Dryzek att hållbar utveckling 

skiljer sig från hur diskurser brukar se ut eftersom diskurser har begränsningar vilket 

begreppet hållbar utveckling saknar. Begreppet kan bli uttänjd efter vad politiken väljer att det 

ska innehålla, exempelvis att ekonomisk tillväxt kan fortsätta ohejdat. Trots denna distinktion 

mellan diskurs och hållbar utveckling kan begreppet ändå ses som en diskurs vilken formas av 

olika intressen och deras preferenser för att termen ska kunna gynna dem.7  

Denna beskrivning av diskurser kan underlätta studiens förståelse hur användningen av 

hållbar utveckling i den politiska agendan kan förändras. Då studien utgår från ett 

tidsperspektiv är detta väsentligt för att kunna undersöka begreppets möjlighet att förändras. 

Vidare är diskursanalysen viktig för att ta reda på de bakomliggande idéerna. Eftersom 

konflikterna inte antas redovisas direkt, blir diskursanalysen avgörande för att kunna hitta 

konflikterna mellan hållbarhetsmålen. I synnerhet då det finns anledning för politikerna att 

försöka dölja de eventuella konflikter som finns mellan hållbarhetsvärdena.   

 

                                                      
5 Hajer, M. A., Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process, s. 44. 
6 Ibid, s. 59. 
7 Dryzek, J. S., The Politics of the Earth Environmental Discourses, s. 147-149. 
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Brundtlandsrapporten 

Enligt Ciegis, Ramanauskiene, och Martinkus består Brundtlandsrapporten av två 

huvudsakliga idéer, idén om behov och begränsningar. Konceptet behov, syftar i synnerhet till 

att de fattigas behov bör prioriteras medan begränsningar syftar till att det är teknologin och 

sociala strukturer som sätter gränserna på miljöns möjlighet att tillgodose de nuvarande och 

framtida behoven. En viktig definiering av dessa idéer är möjligheten till att tillfredsställa 

behoven vilket har kopplats samman med olika kapital; ekonomisk, mänsklig, ekologisk och 

social.8  

Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.9  

The concept of sustainable development does imply limits - not absolute limits but limitations 

imposed by the present state of technology and social organization on environmental 

resources and by the ability of the biosphere to absorb the effects of human activities.10 

Vad kommissionen menar med att de framtida generationers behov inte ska kompromissas är 

oklart. Detta beror på att man inte redovisar vad man menar med behov då dessa kan skilja sig 

mellan människor som är van vid olika standarder. Samma otydlighet finns i beskrivningen av 

att ekosystemen är en förutsättning för att livet på jorden inte ska hotas eftersom det är 

oundvikligt att miljön inte påverkas negativt. Men detta är något som Brundtlandsrapporten 

inte redogör eftersom kriterier saknas som bestämmer i vilken utsträckning ekosystemen inte 

får skadas.11 Fokus ligger på människans behov och inte andra djurs, varelser eller ekosystem. 

Vidare hävdar författarna att Brundtlandsrapporten utgår från två mål; dels att säkerställa att 

alla människor har en lämplig och säker välfärd. Detta mål hänger ihop med utveckling. Det 

andra målet är att arbete och levnad håller sig inom miljöns biofysiska begränsningar vilket är 

själva hållbarhetsmålet. Vidare måste dessa mål uppnås tillsammans. Rapporten gav också 

inflytande på idén om att ekonomisk tillväxt och miljön går att komplimentera, att ekonomisk 

tillväxt inte nödvändigtvis behöver betyda sämre miljö.12 Kommissionen menade att 

                                                      
8 Ciegis, R. - Ramanauskiene, J. - Martinkus, B. “The Concept of Sustainable Development and Its Use for 

Sustainability Scenarios.” Engineering Economics, Vol. 62, Nr. 2, 2009, ss. 30-31. 
9 World Commission on Environment and Development, “Report of the World Commission on Environment and 

Development: Our Common Future.” 
10 Ibid.  
11 Danilov-Danil’yan, V. I. - Losev, K. S. - Reyf, I. E. Sustainable Development and the Limitation of Growth 

Future Prospects for World Civilisation, s. 165. 
12 Ciegis, R. - Ramanauskiene, J. - Martinkus, B. “The Concept of Sustainable Development and Its Use for 

Sustainability Scenarios.” Engineering Economics, Vol. 62, Nr. 2, 2009, ss. 30-31. 
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ekonomisk tillväxt borde främjas på såväl global, nationell som lokal nivå för att garantera 

säkerhet, välmående och överlevnad på jorden.13  

Carol Jill Kambites resonerar på liknande sätt och menar att rapporten framställer tillväxt som 

ett sätt att möta de fattigas behov samtidigt som man underförstått accepterar att tillväxt skulle 

kunna fortsätta i rika länder.14  Tillexempel beskriver Brundtlandskommissionen att en ny era 

av tillväxt ses både som social och miljömässigt hållbar.15 En annan kritik som har riktats mot 

Brundtlandsrapporten är att rapporten inte uppmärksammar en befintlig maktrelation bland de 

globala och lokala aktörer (och däremellan) som stödjer en icke hållbar utveckling.16  

På grund av rapportens vaga definition av hållbarhet består den fortfarande av en del 

ouppklarade motsättningar trots dess förening mellan ekonomisk, social och miljömässig 

hållbarhet. På så sätt ger Brundtlandsrapportens definition av hållbar utveckling en 

grundläggande förståelse för de eventuella konflikter som finns inom diskursen. I synnerhet 

eftersom Brundtlandsrapportens definition av hållbar utveckling har haft en stark ställning 

inom politiken. Detta gör att man kan anta att den svenska politiken har många likheter med 

rapporten.  

 

Konflikttriangeln 

I tidskriftsartikeln Green cities, growing cities, just cities? resonerar Scott Campbell att 

begreppet hållbar utveckling består av spänningar mellan olika syften och som stadsplanerare 

måste förhåller sig till.17 Vidare delar han in planeringen i så kallade målkonflikter vilka 

består av ekonomisk tillväxt och effektivitet, miljöskydd och social rättvisa. Dessa kan 

illustreras i en triangel där varje axel motsvarar ett av målen och representerar skilda intressen 

vilket leder till tre olika typer av konflikter. Den första axeln på triangeln, ”the property 

conflict”, är en konflikt mellan målen ekonomisk tillväxt och social rättvisa. Detta innebär en 

konflikt mellan äganderätt och användning av egendom, som till exempel mellan ledning och 

arbetare. Samtidigt som dessa poler konkurrerar sinsemellan är de också beroende av varandra 

                                                      
13 Sneddon, C. - Howarth, R. B. - Norgaard, R. B., “Sustainable Development in a Post-Brundtland World.” 

Ecological Economics. Vol. 57, Nr. 2, 2006, ss. 253-254. 
14 Kambites, C. J., “‘Sustainable Development’ : The ‘Unsustainable’ Development of a Concept in Political 

Discourse.” Sustainable Development, Vol. 22, Nr. 5, 2014, s. 345.    
15 Brundtlandskommissionen, “Report of the World Commission on Environment and Development: Our 

Common Future.” 
16 Sneddon, C. - Howarth, R. B. - Norgaard, R. B., “Sustainable Development in a Post-Brundtland World.” 

Ecological Economics. Vol. 57, Nr. 2, 2006, ss. 254. 
17 Campbell, Scott. “Green Cities, Growing Cities, Just Cities?: Urban Planning and the Contradictions of 

Sustainable Development.” Journal of the American Planning Association, Vol. 62, Nr. 3, 1996, s. 296. 
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för sin överlevnad. Spänningen bildas när den privata sektorn både försöker motarbeta och 

vara i behov av sociala insatser. Intressenterna består av privata intressenterna gentemot 

allmännyttan.18  

Den andra axeln på triangeln kallas för ”the resource conflict” vilket behandlar konflikten 

kring naturens resurser och om vad som ska prioriteras. En paradox uppstår i att företag 

behöver både exploatera naturresurser och bevara dem för nutida och framtida efterfrågan. 

Därmed uppstår en spänning mellan industrisamhällets behov av ekonomisk nytta och 

naturens ekologiska nytta. Resurskonflikten kan bestå av många olika tvister som tillexempel 

angående vattenpolitiken eller kalhuggning men grundkonflikten är kampen mellan 

människornas civilisation och den omringande hotade naturen vilket inte är en ny konflikt i 

historien. Den tredje axeln ”the development conflict”, förklarar utvecklingskonflikten mellan 

social jämlikhet och miljöbevaring. Konflikten uppstår i svårigheterna att uppnå båda dessa 

mål samtidigt oavsett om det sker i en stationär ekonomi eller med ekonomisk tillväxt. 

Campbell ställer en exempelfråga hur de lägst ställda i samhället får ekonomiska möjligheter 

om ekonomisk tillväxt behöver uteslutas för miljöns skull. Utifrån ett globalt perspektiv skulle 

bevaring av natur leda till lägre ekonomisk tillväxt och på så sätt förvärra ojämlikheten mellan 

rika och fattiga länder.19   

Trots teorins utgångspunkt i stadsplanering kan den fortfarande vara relevant för denna studie 

eftersom undersökningens tänkta fall, transporter och energi är två aspekter som berör 

stadsplaneringen. Trots detta kan konflikternas karaktär skiljas något från Campbells. 

Tillexempel behöver egendomskonflikten inte direkt utgöra konflikt mellan egendomar, men 

mer om konflikt om tillgång till något, som tillexempel tillgång till transporter. En sådan 

konflikt kan dock fortfarande ses som en form av en egendomskonflikt eftersom social 

rättvisa ställs mot ekonomiska intressen. Campbells konfliktteori ger en övergripande bild av 

vilka konflikter som är centrala inom hållbarhetsdiskursen och möjliggör för studien att 

identifiera konflikternas utseende. 

   

                                                      
18 Ibid, 298.  
19 Ibid, 298-299 
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Den hållbara utvecklingens konflikter  

Politiska målintentioner 

I Den utvärderingstäta politiken undersöks politiken för storstadsidéer och dess mål för att 

lösa problemen som finns inom det politiska området. En vanlig kritik mot målformuleringar 

är att de ibland kan vara motsägelsefulla eller inkonsekventa vilket skapar problem för de 

politiska huvudmännen som måste göra avvägningar mellan målen för att ett verkställande av 

politiken skall möjliggöras. Utifrån fallet av storstadsidéer uppkom två övergripande mål; 

skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt i storstadsregionerna samt motarbeta social, 

etnisk och diskriminerande segregation. Relationen kan till synes vara förenliga med varandra 

då man kan anta att ”en ökad tillväxt motverkar segregationen i storstaden.” Man kan även 

vända på påståendet så att ”en minskad segregation ökar tillväxten i storstaden”. Det tredje 

sättet att se på målen är att ”en ökad tillväxt motverkar segregationen och en minskad 

segregation ökar tillväxten i storstaden”.20 Dock betonas i regeringens skrivelse där målen 

framställs att målen inte påverkar varandra. Istället är det arbetssättet som anses påverka 

målen. Utöver denna upptäckt gjordes anmärkningar på att målen inte bara syftade till att 

minska segregationen och skapa tillväxt utan även till mål av andra politiska sektorer så som 

arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik.21   

Vidare ställer sig författarna frågande till huruvida politiken av storstadsidéerna syftar till 

mobilisering eller att vara riktningsgivande, det vill säga om syftet är att ge en tydlig riktning 

eller om målen är till för att mobilisera och koordinera aktörer.22 Nätverksstyrning är en 

styrningsdoktrin vars uppfattning om samhällets utmaningar anses vara komplexa. Detta leder 

till att lösning av problem kräver samarbete mellan olika program, myndigheter, sektorer samt 

organisationer. Samordningen sker horisontellt där aktörerna förväntas agera frivilligt. Detta 

medför att organiseringen föredrar öppenhet och platta, informella samarbeten.23 Detta kan 

jämföras med mål- och resultatstyrningen där målen sätts på central nivå och målen syftar till 

ett utfall.24 Mobiliserande målformuleringar hör till nätverksstyrning eftersom målen är 

oprecisa. Detta kan jämföras med mål- och resultatstyrning där målen kräver mer struktur.25  

                                                      
20 Hertting, Nils. – Vedung, Evert., Den Utvärderingstäta Politiken Styrning Och Utvärdering I Svensk 

Storstadspolitik, s. 89. 
21 Ibid, 86-90. 
22 Ibid, 90. 
23 Ibid, 43. 
24 Ibid, 35.  
25 Ibid, 49. 
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Metod  

Material  

Materialet består av skrivelser från den socialdemokratiska regeringen där tre år har valts ut 

från tidsperioden 1996 till 2006, närmare bestämt 1997, 2002 samt 2006. Skrivelserna utgör 

ett lämpligt material eftersom de ger både en helhetsbild av regeringens syn och arbete med 

hållbar utveckling samt redovisar mer specifikt för de specifika politiska sektorerna. Då 

studien är intresserad av att undersöka målformuleringar är skrivelserna även ett lämpligt 

material utifrån aspekten att regeringen redovisar sina mål för hållbar utveckling. Slutligen är 

materialet formulerad av regeringen vilket innebär att studien utgår från förstahandskällor och 

därmed är risken liten för att informationen skulle vara opålitlig. Visserligen skulle materialet 

kunna kompletteras med andra former av material för att styrka studiens resultat. Men på 

grund av svårigheter att hitta systematiska redovisningar av de utvalda politiska områdena 

skulle detta innebära svårigheter med jämförande mellan materialen. Därmed finns en god 

anledning varför materialet endast utgår från endast en typ av material.  

 

Avgränsning och urval 

Den utvalda tidsperioden gör det möjligt att kontrollera för variabeln om partipolitikens 

påverkan på hållbarhetsdiskursen eftersom endast socialdemokraterna satt i regeringsställning 

under denna period. Således kan eventuella förändringar i skrivelserna inte orsakas av en 

ändrad partipolitik. Nackdelen med att skrivelserna slutar år 2006 är att mycket har hunnit 

hända inom hållbarhetsdiskursen sedan dess. Dock ses huvudsaken vara att studien 

fortfarande kan bidra till en förståelse för vilken riktning diskursen har utvecklats mot. 

Anledningen till att urvalet blev 1997, 2002 respektive 2006 har dels att göra med att årtalen 

bör vara utspridda och i den mån det är möjligt, indelad i jämna intervaller för att kunna 

urskilja en tidsmässig förändring. 

  

En annan avgränsning av studien är urvalet av politiska områden. Eftersom studien 

undersöker förändring genom tiden är detta extra viktigt eftersom tidsperspektivet innebär en 

extra dimension av jämförelse. Eftersom en undersökning av tidsperspektiv både innebär en 

studie mellan fallen samt jämförelse mellan årtalen. Därför var en begränsning till några få 

politiska områden av betydelse för att kunna göra studien genomförbar. De politiska 

områdena består av transport och energi samt övergripande hållbarhetsmål. Urvalet av 
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politiska områden gjordes efter vilka som antogs ha riktningsgivande målformuleringar 

eftersom dessa fall består av mer konkreta mål vilket ökar möjligheten för att konflikterna 

mellan hållbarhetsvärdena skall upptäckas. Transportsektorn och energipolitiken anses båda 

ha riktningsgivande målformuleringar. Dock förväntas de övergripande målen ha mer av 

mobiliserande målformuleringar och därmed antas målformuleringarna vara vagare. 

Övergripande mål valdes främst för att ge en större förståelse för hållbarhetsdiskursen i sin 

helhet, även om chansen är mindre för att hitta konflikter. Dessutom kan det finnas relevans 

att jämföra de övergripande målen i egenskap av mobiliserande mål med transport- och 

energipolitiken som förväntas ha riktningsgivande mål. En jämförelse möjliggör upptäckt av 

vilken roll mobiliserande/riktningsgivande målformuleringar spelar för konflikternas 

synlighet. En annan avgörande faktor för valet av övergripande mål var dess tillgänglighet i 

samtliga skrivelser. Detta är också en anledning till varför valet föll på transportpolitiken och 

energisektorn eftersom dessa redovisades i alla skrivelser på ett övergripande sätt.  

 

Operationalisering, generaliserbarhet, reliabilitet och validitet  

För att kunna avgöra huruvida konflikterna är mer framträdande idag än förut behöver studien 

operationalisera begreppet konflikt. Detta görs genom användning av Vedungs och Herttings 

redovisning av målintentioners motsägelsefullhet. Studien gör antagandet att ju mer 

motsägelsefulla målen är mot varandra desto mer framträdande blir konflikten mellan målen. I 

Den utvärderingstäta politiken redogörs ingen motsats till motsägelsefullhet, vilket denna 

studie har ett behov av att göra. Däremot beskrivs mål som framstår som förenliga med 

varandra vara ensidigt eller ömsesidigt beroende av varandra. I denna studie kommer 

motsatsen till motsägelsefulla målintentioner beskrivas som enkelriktade vilket är då målen 

definieras som ensidigt eller ömsesidigt beroende av varandra. Enkelriktade målformuleringar 

innebär att målen inte står i konflikt med varandra. Vidare kan studien betraktas vara 

generaliserbar på så sätt att det valda materialet är ett central arbete för regeringens 

hållbarhetsmål. Materialet är på så sätt representativt för hållbarhetsdiskursen under den 

tidpunkt den skrevs i den svenska politiken. Eftersom hållbarhetsdiskursen inte är kopplad till 

ett särskild politisk ideologi utan har ett brett erkännande vilket redovisades i inledningen, kan 

resultatet även vara relevant för andra regeringskonstellationer än den socialdemokratiska.  

 

Eftersom studien undersöker en diskurs innebär detta alltid en tolkning av diskursen. 

Tolkningen är oundvikligen beroende av vem som gör den och därmed blir reliabiliteten till 

viss del svagare. Samtidigt är studien i behov av att titta på en diskurs för att kunna besvara 
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frågeställningen. Utifrån ett validitetsperspektiv är studien dock starkare eftersom en mätning 

av konflikter görs genom att titta på målens motsägelsefullhet mot varandra vilket har ett nära 

samband med konflikt. Dessutom är mätningen av konflikt väl anpassad för att jämföra 

målformuleringar med varandra. Nackdelen med studiens operationalisering är dess svårighet 

att skilja graden av konflikter eftersom mätningen endast utgörs av två förhållanden, 

enkelriktade (konfliktfri) respektive motsägelsefulla (konfliktfylld) mål. Däremot kan 

Campbells konfliktmodell genom beskrivningen av resurskonflikt, utvecklingskonflikt 

respektive egendomskonflikt bidra till att beskriva variationer och urskilja olika typer av 

konflikter. På så sätt utvecklar detta min beskrivning av enkelriktade och motsägelsefulla mål.  

 

Analysschema  

Vidare har ett analysschema tagits fram där de olika politiska områdena (fallen) kan indelas i 

motsägelsefulla respektive enkelriktade målformuleringar. Dessa utgår från förändring över 

tid.  

 

Mål/målformuleringar 

 

Motsägelsefulla 

 

Enkelriktade 

Övergripande mål (Mobiliserande)   

Transporter (Riktningsgivande)   

Energi (Riktningsgivande)   

 

Analys 

Övergripande mål  

1996/97  

I skrivelsen från 1997 beskriver man problemen med att uppnå en hållbar utveckling främst 

utifrån miljöproblem som klimatförändringar, hot mot ozonskiktet, miljöskadliga ämnen, hot 

mot biologisk mångfald, etcetera. Men problemet formuleras även av att jordens resurser 

fördelas ojämnt.26  

Målet med ett ekologiskt hållbart samhälle är att mänsklig aktivitet inte skall skada varken 

hälsa, klimat eller ekosystem där samhället fokuserar på förnybara resurser samt att de 

                                                      
26 Skrivelse 1996/97: 50, På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle, ss. 3-5.  
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befintliga resurserna skall räcka till alla som lever idag och i framtiden. ”Ett ekologiskt 

hållbart samhälle är ett samhälle där mänsklig verksamhet inte skadar hälsa, klimat eller 

ekosystem. Det är ett samhälle som är inriktat på förnybara resurser och som hushållar med de 

resurser som står till buds så att de räcker åt alla, i dag och i framtiden.” 27  Vidare framhåller 

man Riodeklarationen som slog fast att hållbar utveckling även måste omfatta ekonomisk 

tillväxt, social välfärd, sysselsättning och kulturell identitet utöver hänsyn till de ekologiska 

gränserna. ”Riodeklarationen betonar också att en hållbar utveckling, förutom att vara 

anpassad till ekologiska ramar också måste innefatta ekonomisk tillväxt, social välfärd, 

sysselsättning och kulturell identitet.”28  

Här framkommer en motsägelsefullhet mellan vad som skall ta hänsyn till vad, är det den 

mänskliga aktiviteten som bör ta hänsyn till miljön eller är det den mänskliga aktiviteten som 

ska premieras? Visserligen utesluter inte Riodeklarationens mål de ekologiska gränserna men 

det är de andra värdena så som ekonomisk tillväxt, social välfärd och så vidare som framhålls 

i målformuleringen. Oavsett vilken roll ekologin antas spela i Riodeklarationens mål uppstår 

ändå en motsägelsefullhet i att det första målet klargör att den mänskliga aktiviteten bör vara 

begränsad efter människors hälsa, klimat och ekosystem medan det andra målet inte 

framhåller några begränsningar för tillexempel ekonomisk tillväxt. Frågan kvarstår därför 

vilken roll klimatet och ekosystemet spelar i förhållande till mänsklig aktivitet.  

Vidare hävdar regeringen att den ekologiska hållbarheten är mer än bara traditionell 

miljövård, miljö och resurshållning. Istället bör ekologisk hållbarhet bli integrerad i olika 

beslut och handlingsprogram och skapa en tillväxt som tar hänsyn till ekologin. De olika 

sektorerna inom samhällsplaneringen såsom energiförsörjning och transporter ska alltså 

präglas av hållbar utveckling och främja tillväxt och sysselsättning. Tanken är att genom 

dessa mål kommer också näringslivet att utvecklas.29 Givet distinktionen mellan hållbar 

utveckling å ena sidan och tillväxt och sysselsättning på den andra sidan framställs dessa 

värden vara separerade från varandra vilket strider mot den rådande hållbarhetsdiskursen där 

tillväxt och sysselsättning inkluderas inom hållbar utveckling. Detta behöver nödvändigtvis 

inte betyda att det finns en konflikt mellan ”hållbar utveckling” och tillväxt och 

sysselsättning, men uppenbarligen ansåg regeringen att det fanns anledning att framhäva 

tillväxt och sysselsättning för sig än att bara nämna hållbar utveckling. Vidare betonar man att 

                                                      
27 Ibid, 3-5. 
28 Ibid, 3-5. 
29 Ibid, 3-5.  
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ekologisk hållbarhet nås genom att tillväxt ska ta hänsyn till ekologin. Detta tyder på att 

tillväxten inte automatiskt anses vara förenlig med miljön. Dock behöver detta inte betyda att 

det framträder en konflikt dem emellan.  

 

2001/02  

I skrivelsen från 2002 om hållbar utveckling erkänner man problemen med 

klimatförändringar, resursexploatering, förgiftning av luft och vatten genom att hävda dess 

avgörande roll för människors överlevnad och för hela jorden. Problemet för skydd av basala 

resurser för kulturen och inom det sociala anses ha kommit i glömska vilket regeringen vill 

lyfta upp. Därför måste kunskap- och kulturarv bevaras och tas hand om som inte minst är 

viktigt för att skapa framtidens samhälle. Vidare beskriver man sociala och ekonomiska 

utmaningar inför framtiden utifrån skapandet av uthålligt arbets- och familjeliv. En allt äldre 

befolkning, svårigheter att kombinera arbetsliv och familj, låga födelsetal och ökande 

sjukskrivningar riskerar att hota arbetskraftsförsörjningen och ekonomisk tillväxt.30  

Grunden för att uppnå hållbar utveckling är att bygga den på demokratiska värderingar, vilka 

anses generera konsumtions- och produktionsmönster som kräver små resurser genom regler 

och institutioner samt vårdandet av kollektiva intressen som kunskap, hälsa och miljö.31 Målet 

att bygga hållbar utveckling på demokratiska värderingar kan tolkas bestå av två mål där 

strävande av resurssnåla konsumtions- och produktionsmönster är det andra målet. Dessa mål 

ses som förenade med varandra på så sätt att demokrati, en form av social rättvisa, anses 

gynna resurssnåla konsumtions- och produktionsmönster (ekonomiska värden). Hållbara 

konsumtions- och produktionsmönster betraktas därför vara beroende av demokratin. Därmed 

är målen enkelriktade. 

Själva hushållningen av resurser (av miljön såväl som människor) beskrivs både som en 

utmaning men också som frambringande av möjligheter. Ett exempel är inom välfärd och 

social rättvisa vilket på kort sikt beskrivs vara kostsamt men i ett längre perspektiv bidrar till 

ökad produktivitet och tillväxt. Det samma gäller ökade krav på miljön vilket anses i det långa 

perspektivet gynna näringslivet. Detta beror på att tekniska och institutionella lösningar är en 

förutsättning för ett effektivt nyttjande av resurser vilka genererar nya företag och 

                                                      
30 Skrivelse 2001/02: 172, Nationell strategi för hållbar utveckling, ss. 16-17. 
31 Ibid, 15. 
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investeringar i diverse branscher.32 Välfärden och social rättvisa betraktas således som 

förenliga med ökad produktivitet och tillväxt. Detta gäller även för relationen mellan ökade 

miljökrav och att främjande av näringslivet, (ekonomiskt värde). Givet denna tolkning finns 

ingen motsättning mellan målen eftersom både miljö och social rättvisa verkar båda leda åt 

samma håll, ekonomisk tillväxt.  

Denna tolkning är dock inte självklar då det också går att tolka det som en motsägelsefullhet 

mellan målen där social rättvisa både anses leda till mindre miljöpåverkan genom resurssnåla 

konsumtionsmönster samtidigt som social rättvisa leder till produktionsökning som ökar 

miljöpåverkan. I sådana fall råder både en utvecklingskonflikt och resurskonflikt. En 

utvecklingskonflikt framträder på så sätt att social rättvisa ökar påverkan på miljön medan 

resurskonflikt då ekonomin står i konflikt med miljön.  

I underrubriken Framtidsvisionen: en hållbar politik sammanfattas hållbarhetsvisionen i 

ekonomisk tillväxt, full sysselsättning, social trygghet och sammanhållning. Dessa ska inte 

bekosta miljöpåverkan eftersom det riskerar att hämma tillväxtens möjligheter. Dagens behov 

ska bli tillgodosedda utan att bekosta framtida generationers tillgodoseende av deras behov 

samt att samhället ska ta hänsyn till gränserna för naturen, miljön och människors hälsa. För 

att detta ska kunna realiseras behöver man ta lika mycket hänsyn till såväl ekonomisk tillväxt 

som social sammanhållning och miljöskydd.33  För att kunna klara av utmaningarna med en 

åldrande befolkning, samtidigt som en mindre del av befolkningen är i arbetsför ålder och 

låga födelsetal ska välfärdspolitiken vara inriktad på att främja födelseantalet, folkhälsa, 

utbildning, och att ålderdomen ska blir mer aktiv samt att upprätthålla rättstrygghet och 

rättssäkerhet. Än en gång betonar regeringen att det är viktigt att förena välfärd och social 

rättvisa med ekonomisk tillväxt istället för att se dem som motsatsen till varandra.34 Här finns 

ett till exempel på motsägelser mellan målen. Målet är att sträva mot ekonomisk tillväxt, 

sysselsättning, social trygghet och sammanhållning vilka kan utgöra en konflikt med miljön. 

Visserligen är konflikten inte definitiv eftersom man menar att ekonomisk tillväxt, 

sysselsättning och så vidare inte ska leda till negativ påverkan på miljön. Ett annat exempel är 

betoningen på att välfärd, social rättvisa måste förenas med ekonomisk tillväxt och inte stå i 

konflikt med varandra. Här framställs det som att värdena kan stå i konflikt med varandra, 

men att det lika väl kan vara förenliga med varandra.   

                                                      
32 Ibid, 16-17. 
33 Ibid, 16-17. 
34 Ibid, 17-18. 
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2005/06 

I den nationella beskrivningen av hållbar utveckling beskrivs utmaningarna främst utifrån 

klimatfrågan då klimatförändringen anses påverka alla delar av samhället. De största 

utmaningarna utifrån klimatfrågan är att ställa om energi och transportsystemen, göra miljön 

fri från gifter och skapa effektiva kretslopp samt ta bättre vara på naturens resurser 

(hushållning).35 

Regeringens hållbarhetsmål är indelad i fyra olika delar; bygga samhället hållbart, stimulera 

en god hälsa på lika villkor, möta den demografiska utvecklingen samt främja en hållbar 

tillväxt. Utifrån visionen om att bygga samhället hållbart ska man utveckla bra levnadsvillkor 

för alla människor. Här menar man att det gäller att väga olika intressen mot varandra så som 

fysisk planering, regional utveckling, infrastruktur och utveckling av miljöer inom boende- 

och stadsområdet för att en hållbar stadsutveckling ska uppnås. En annan aspekt av ett hållbart 

samhälle är att människorna behöver vara delaktiga och vara med i bestämmande, där alla har 

lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.36  Fysisk planering, regional utveckling, 

infrastruktur och utveckling av boende- och stadsmiljöer anses alltså leda till goda 

levnadsvillkor. Eftersom regional utveckling kan tolkas som ett ekonomiskt värde 

sammanlänkas målet om social rättvisa med ekonomisk utveckling. Därmed uppstår ingen 

konflikt mellan dessa värden.  

Det andra målet om stimulering av en god hälsa på lika villkor menas att en bra folkhälsa 

utgör en central del i arbetet för en hållbar tillväxt, bra välfärd samt från ett miljöperspektiv. 

Samtidigt som folkhälsan bidrar till dessa aspekter är det arbete, god arbetsmiljö, ekonomisk 

och social trygghet, barns trygghet i uppväxten samt delaktighet och medinflytande som 

bidrar till en god hälsa. Förutom att god hälsa anses leda till ekonomisk tillväxt uppfattas det 

också leda till bättre ekonomi för individen. Målet handlar också om att jämna ut olikheter i 

hälsa och dödlighet mellan socioekonomiska grupper. 37 Utifrån detta mål anses god folkhälsa 

bidra till en hållbar tillväxt och välfärd och vice versa. Därmed beskrivs värdena vara 

ömsesidigt beroende av varandra vilket innebär att ingen konflikt blir framträdande inom 

målet. 

                                                      
35 Skrivelse 2005/06: 126, Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar 

utveckling, s. 15. 
36 Ibid, 19-20. 
37 Ibid, 19-20. 
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Målet med att möta den demografiska utmaningen innebär att man behöver bemöta den ökade 

försörjningsbörda som uppstår i och med att allt fler blir äldre. Därför måste sysselsättningen 

öka med längre arbetstid, fler i arbete samt ett längre arbetsliv där det är viktigt att ge bättre 

möjlighet för människor mer utländskt bakgrund att få möjlighet att jobba. 38  Det sista målet 

om att främja en hållbar tillväxt ska genomföras genom att utveckla hållbara konsumtions- 

och produktionsmönster vilket anses skapa nya företag, öka sysselsättningen och exporten. En 

annan aspekt är att energiförsörjningen måste bli hållbar genom förnybar energi som kan 

uppnås genom ny miljöteknik, socialt systemtänkande vilket kommer ge bidra till tillväxt och 

ökad sysselsättning.39  Således hävdar regeringen att hållbara konsumtionsmönster och 

produktionsmönster leder till hållbar tillväxt. Miljön i form av hållbara konsumtionsmönster 

beskrivs därför vara en förutsättning för hållbar tillväxt. Vad samtliga mål har gemensamt, är 

att alla behandlar ekonomisk tillväxt på ett eller annat sätt, oftast tillsammans med social 

rättvisa så som med hållbart samhällsbygge eller god folkhälsa eller förenas ekonomin med 

miljön som i målet om att främja hållbar tillväxt. Men inget mål förenar alla värden samtidigt. 

Därför är det svårt att avgöra omfattningen av konflikternas närvaro. Samtidigt bidrar målens 

uppdelning till att de inte berör varandra vilket innebär att motsägelser mellan målen inte 

framträder. 

 

Sammanfattning  

De övergripande förändringen mellan skrivelserna har gått från att de olika hållbarhetsvärdena 

beskrevs separat till att målen ger förklaringar till hur värdena är sammankopplade till 

varandra. Detta bidrar till viss del att målen till synes uppfattas vara mer förenliga med 

varandra. Dock utesluter inte detta risken för att konflikter ska framträdas. I 2002 års skrivelse 

uppkommer konflikter mellan målen trots regeringens betoning på hur värdena hänger ihop. 

Medan i 2006 års skrivelse lyckas man förena värdena utan att motsättningar blev 

framträdande mellan målen. Denna beskrivning av förening av värdena har i synnerhet 

bidragit till att ekonomisk tillväxt har blivit mer integrerad i hållbarhetsdiskursen med tiden. I 

den första skrivelsen från 1997 poängterar regeringen att tillväxten bör ta hänsyn till ekologin. 

Medan de senare skrivelserna presenterar tillväxten som en förutsättning för miljön. På så sätt 

undviker man resurskonflikten genom att hävda ekonomins och miljöns samspel med 

varandra istället för att beskriva dem som potentiellt motsägelsefulla. Detta syns även då 

                                                      
38 Ibid, 20-21.  
39 Ibid, 20-21. 
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tillväxten har fått ett tillägg med ordet ”hållbar” framför sig vilket bidrar till att 

resurskonflikten blir mindre synlig.  

  

Transporter  

1996/97 

I skrivelsens underrubrik kommunikationer behandlar regeringen sina strategier för att minska 

trafikens miljöpåverkan. Regeringen beskriver både trafikens luftföroreningar liksom 

infrastrukturens markanvändning som ett problem. Luftföroreningar bidrar till både globala 

regionala och lokala miljöskador medan infrastrukturens användning av marken påverkar på 

natur och kulturlandskapen. Utöver dessa problem bidrar även transporter till försurning, 

övergödning av mark och vatten genom utsläpp av svavel- och kväveoxider medan 

växthusgaserna ökar växthuseffekten. I tätorter bidrar även trafiken till buller.40 

Utifrån dessa utmaningar beskrivs målet vara att transportsystemen ska bli miljöanpassad 

vilket kräver effektiva styrmedel som krav på olika transportmedel och på bränslen, 

överenskommelser om minskning av bränsleförbrukning och användning, utveckling av 

konsumentinformation samt fler ekonomiska styrmedel. Trafikpolitikens delmål utgår från att 

utveckla en god miljö där naturresurserna ska hushållas på ett bra sätt. I en av underrubrikerna 

till Kommunikationer, redovisas att transportsystemets anpassning till miljön ska ske utan att 

de trafikpolitiska målen om tillgänglighet, effektivitet och regional balans eller att näringslivet 

konkurrenskraft hämmas.41  I dessa redogörelser för transportmålen görs en åtskillnad mellan 

målet om ett miljöanpassat transportsystem och de övriga transportmålen där miljön ska ta 

hänsyn till dessa. Dessa mål om tillgänglighet, effektivitet, regional balans och näringslivets 

konkurrenskraft ställs i kontrast till miljön eftersom miljön underställs behovet av dessa 

värden. Detta innebär att målet om att ta hänsyn till miljön genom exempelvis hushållning av 

naturresurser är begränsade i relation till de andra transportmålen. Dessa mål har i sin tur 

inget att behöva ta hänsyn till. På så sätt framkommer en resurskonflikt.  

Vidare beskrivs målet om trafikens infrastrukturplaner som anses bidra till att anpassa 

transportsystemet till miljön. Detta sker genom att åtgärderna i infrastrukturen ska vara 

kretsloppsanpassad och att barriärpåverkan ska minskas. Man vill även åtgärda buller från 

väg, tåg och flygtrafiken i bostadsområden. Strategier för att anpassa bränsle, fordon, sjöfart, 

                                                      
40 Skrivelse 1996/97: 50, På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle, ss. 11-12. 
41 Ibid, 11-19. 
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fritidsbåtar, luftfart är några av de områden som behandlas i kommunikationsavsnittet. Under 

rubriken Klimatfrågan framhåller man transportsektorns betydelse för Östersjöområdet som 

anses vara viktiga för ekonomisk tillväxt. Samtidigt poängterar regeringen att transporterna 

också bidrar till att påverka miljön negativt. Därför behöver man ingripa på flera fronter för 

att uppnå en ”uthållig utveckling”.42 Här framhåller man transporternas betydelse för 

ekonomisk tillväxt samtidigt som man är medveten om miljöns negativa påverkan på 

transporterna vilket leder till en resurskonflikt där tillväxt ställs mot miljö.  Därför anser 

regeringen att man behöver lösa problemet genom att ingripa på flera fronter för att en 

uthållig utveckling skall åstadkommas. Man erkänner därmed indirekt att målen för 

trafikpolitiken är motsägelsefulla och att detta behöver åtgärdas på något sätt.  

 

2001/02 

Hållbara transportsystem är en av de frågor som är ledande i regeringens hållbarhetsstrategi.43 

I kapitlet transportsystem och infrastruktur redovisar regeringen idén för transporternas 

betydelse för människors frihet att bestämma boende, arbete och fritid samtidigt som den 

bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt för Sverige. De negativa delarna av transporternas 

struktur är att distansen mellan arbete och service har blivit allt längre vilket också har 

bidragit till att personer som saknar bil har fått sämre tillgång till service. Dessutom bidrar 

transporterna till miljöpåverkan, trafikolyckor och trängsel i närheten av storstäderna.44 Målet 

beskrivs som följande: ”Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 

näringslivet i hela landet.”45   

Därmed indelas målen i sex olika delmål: tillgängligt transportsystem, hög transportkvalitet, 

säker trafik, god miljö, positiv regional utveckling, ett jämställt transportsystem. Ett 

tillgängligt transportsystem innebär att medborgarnas och näringslivets behov av transporter 

skall säkerställas genom dess utformning. En hög transportkvalitet betyder att kvaliteten på 

transportsystemet ska vara utformat så att medborgare och näringslivet ska bli tillfredsställda. 

Det tredje delmålet om säker trafik beskriver regeringen att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt i relation till trafiken. Med god miljö menas att transportsystemet ska ta hänsyn till 

                                                      
42 Ibid, 11-19. 
43 Skrivelse 2001/02: 172, Nationell strategi för hållbar utveckling, s. 8. 
44 Ibid, 84-85. 
45 Ibid, 85. 
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en god och hälsosam livsmiljö för alla och att natur och kulturmiljö blir bevarade. Dessutom 

ska man understödja en god hushållning med naturresurser. Det fjärde delmålet om positiv 

regional utveckling menar regeringen att en regional utveckling ska stöttas genom att se till att 

möjligheterna för olika delar av landet är mer lika varandra tillexempel genom att förhindra 

nackdelarna som följer med långa transportsträckor.  Sist men inte minst redovisas delmålet 

för ett jämställt transportsystem vilket betyder att kvinnors och mäns behov ska tillgodoses 

genom att transportsystemet skall ge alla samma möjligheter att påverka transportsystemets 

utformning, förvaltning och tillkomst.46  

 

I samband med målet om regional utveckling hamnar denna i konflikt med många av de andra 

målen eftersom regional utveckling bidrar till längre färdsträckor. Detta hotar målet om 

tillgänglighet, god miljö och ett jämställt transportsystem. Målet om tillgänglighet kan inte 

uppnås så länge regional utveckling innebär längre avstånd mellan bostad, jobb och fritid, 

medan målet om god miljö hotas då längre transportsträckor ökar utsläppen. Troligtvis hotar 

regional utveckling även målet om ett jämställt transportsystem eftersom regional utveckling 

riskerar att öka skillnaderna mellan mäns och kvinnors resmönster. Detta är regeringen 

medveten om eftersom man vill försöka åtgärda de negativa följderna av regional utveckling. 

Därmed råder både en resurskonflikt, mellan miljö och ekonomisk tillväxt genom tillväxt och 

en egendomskonflikt mellan tillgängligheten kontra ekonomisk tillväxt.  

 

Efter redovisningen av delmålen poängterar regeringen att det inte finns en rangordning 

mellan de olika delmålen men att på kort sikt kan en prioritering av målen vara möjlig genom 

att kontrollera målen mot varandra och se till att de är verklighetsförankrade där hänsyn tas 

till de resurser som finns tillgängliga, hur den tekniska kapaciteten ser ut, vilka 

miljöförutsättningarna är samt de internationella förpliktelser som ställs.47 I samband med 

prioriteringen av delmålen och dess värden skulle detta kunna vara ett uttryck för 

motsägelsefullhet mellan målen. Detta antagande görs utifrån uppfattningen om att 

enkelriktade mål inte hade gett upphov till prioritering av målen. Istället hade målen setts som 

förutsättningar av varandra. Detta behöver dock inte vara fallet eftersom det lika väl kan vara 

ett uttryck för att värdena värderas olika mycket, vilket inte är det samma som att målen står i 

konflikt med varandra. I överlag har skrivelsen blivit bättre på att framställa målen som 

                                                      
46 Ibid, 85. 
47 Ibid, 85, 87. 
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förenliga med varandra på så sätt att alla mål av transportpolitiken inkluderas som 

hållbarhetsmål tillskillnad från den äldsta skrivelsen där målen är mer uppdelade. På så sätt 

liknar skrivelsen Brundtlandsrapportens definition av hållbar utveckling där man försöker 

förena alla aspekter av hållbarhet vilket bidrar till att målen framträder som enkelriktade. 

Dock har detta inte haft betydelse eftersom målen fortfarande ger uttryck för konflikter.  

  

2005/06 

Av de tre miljöpolitiska utmaningarna räknas omställningen av transportsystemen vara en av 

dem.48 I kommunikationer och infrastruktur beskriver regeringen kommunikationernas 

betydelse för ett hållbart samhälle där energiförsörjning, infrastruktur och kommunikationer 

anses spela en allt större roll för att planeringen ska bli hållbar samt att hållbarheten påverkar 

planeringen av bostadsområden, utbildning, vård och omsorg. Vidare hävdar man att en 

anpassningsbar planering, ett utvecklat och hanterbart transportsystem, stadsutveckling samt 

regional utveckling inte bara är relevanta som transpolitiska frågor, de anses också vara till 

fördel för att förhindra segregation i storstadsområdena. Men trafiken har även inverkan på 

miljöproblem inne i städerna. Detta innebär svårigheter med att få till lösningar inom 

planeringen som tar hänsyn till de olika komponenterna.49 

Mer övergripande beskriver man att långsiktig hållbarhet inom transportpolitiken innebär: ”… 

allt längre gående miljökrav som förenas med de krav som ställs av en modern ekonomi och 

av människors behov av väl fungerande kommunikationer.”50 Lite mer ingående i kapitlet om 

kommunikationer och infrastruktur betonar man regionförstoringens betydelse för att både 

män och kvinnor ska utifrån en relevant tidsomfattning transportera sig mellan olika 

geografiska punkter. Förstoringen ska öka tillgängligheten till arbetsplatser, utbildning och 

service och kulturutbud både för män och kvinnor. Dock finns det utmaningar att göra 

regionförstoringen till hållbar. Eftersom befolkningen lever och verkar inom ett omfattande 

område bidrar det till ökade behov av transporter vilket skadar miljön. 51  

Det övergripande målet ser till synes ut att vara enkelriktad där ökade miljökrav ska förenas 

med ekonomin och social rättvisa i form av människors behov av fungerande 

kommunikationer. Dock framkommer motsägelser mellan dessa mål eftersom man 

                                                      
48 Skrivelse 2006/06: 126, Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar 

utveckling, s. 15. 
49 Ibid, 23. 
50 Ibid, 15. 
51 Ibid, 23-24. 
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eftersträvar regionförstoring som står i konflikt med att uppfylla ”all längre gående” 

miljökrav. Denna konflikt är regeringen öppen med då man redovisar att ökade behov av 

transporter till följd av regionförstoring skadar miljön. Således ger detta inte bara upphov till 

en resurskonflikt utan även en utvecklingskonflikt eftersom regionalförstoringen som anses 

förbättra social rättvisa genom ökad tillgänglighet till transporter ställs i konflikt till 

miljöbevaring. Till skillnad från 2002 års skrivelse där liknande konflikter hittades redovisas 

problemen mellan målen mer öppet vilket gör det ännu tydligare att upptäcka konflikterna.  

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv har kvinnor och män olika resmönster där män 

transporterar längre sträckor med bil medan kvinnor reser närmare hemmet och använder i 

större grad kollektiva transportmedel. Därför måste de negativa konsekvenserna som 

regionförstoringen medför vägas samman med dess fördelar den ger så som tillväxt och 

möjlighet för människor, (män och kvinnor), att få tillgång till arbete och utbildning samtidigt 

som de kan bo kvar.52 Här uppkommer en form av egendomskonflikt mellan att skapa 

jämställdhet mellan män och kvinnor kontra ekonomiska vinningar. Samtidigt som man 

beskriver regionförstoringarnas positiva effekter av jämställdhet framhåller man även de 

negativa konsekvenserna då resmönstren skiljer sig åt mellan män och kvinnor där kvinnor 

reser kortare sträckor. Därmed riskerar en regionförstoring att innebära minskad tillgänglighet 

för kvinnor. Detta är motsägelsefullt eftersom man både hävdar att regionförstoringen är bra 

för jämställdheten samtidigt som den också anses riskera en försämring av jämställdheten. 

Här betonar även regeringen att man måste göra en avvägning mellan regionförstoringens 

positiva och negativa aspekter. Visserligen är målen inte lika uppdelade som i skrivelsen från 

2002, vilket skulle kunna tala mot att konflikterna blir mer synliga. Trots detta är det omöjligt 

att hävda att konflikterna är mindre synliga i denna skrivelse. Istället framträder ungefär 

samma konflikter, mellan tillgänglighet och tillväxt (egendomskonflikt) och mellan tillväxt 

och miljö, (resurskonflikt). I den senaste uppkommer även utvecklingskonflikt mellan 

tillgänglighet och miljö.  

 

Sammanfattning 

Motsägelser mellan målen i transportsektorn var synliga redan i den äldsta skrivelsen. 

Skillnaden är att hållbarhetsmålen har blivit allt mer ambitiösare, från att endast miljön 

uppfattades vara ett mål för en hållbar transportsektor till att social rättvisa så som 

                                                      
52 Ibid, 23-24. 
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jämställdhet och människors behov av tillgängliga transporter uppkom i de två sista 

skrivelserna. Detta bidrog till att fler nyanser av konflikter gavs i uttryck. Från att bara 

resurskonflikten var framträdande till att också egendomskonflikten mellan näringslivet 

kontra medborgarna synliggjordes eftersom den allmänna tillgängligheten till transporter 

ställdes mot privata intressen att utveckla transportnätet för egen vinning. I den senaste 

skrivelsen uppkom även utvecklingskonflikten där social rättvisa i form av tillgängliga 

transporter blev motstridig mot målet om ökade miljökrav.  

Utvecklingen av mer ambitiösa hållbarhetsmål har dock inte varit rak, den senaste skrivelsen 

har regeringen försökt att undvika allt för tydliga mål där uppdelningen inte har varit lika 

stark. Detta har dock inte inneburit att man har kunnat undgå hållbarhetskonflikterna. Istället 

har regeringen försökt att förklara mer hur de olika värdena ska gynna varandra. Trots detta 

framgår ändå tvetydighet i texten där man både redogör för regionförstoringens fördelar som 

anses gynna de flesta, samtidigt som det har kolliderat med de andra målen om att uppnå 

tillgänglighet, både utifrån ett jämställdperspektiv, ett landsbygdsperspektiv samt målet att 

uppnå en god miljö.  

 

 

Energi  

1996/97 

I energiavsnittet redovisar regeringen kring energins påverkan på miljön. Användning av 

energi beskrivs påverka såväl klimatet, försurning som risker för katastrofer. Liksom i 

kommunikationskapitlet framhålls att koldioxid som främst uppkommer från förbränning av 

fossila bränslen är central för uppvärmningen av klimatet samt bidragande faktor till 

försurning. Andra problem som uppkommer i samband med energianvändning och tillförsel 

är lokala eller regionala miljöförstöringar som en konsekvens av vatten- och vindkraftverk. 

Utifrån FN:s konvention om klimatförändring som undertecknades i samband med 

Riokonferensen 1992 kom man fram till att växthuseffekten är ett potentiellt hot mot både 

ekosystemet och världsekonomin eftersom det ändrar möjligheten för odling och handel.53  

Målen för energipolitiken är att säkerställa utbudet på energi så att omvärldens 

konkurrenskraftiga villkor uppnås vilket skapar ekonomisk och social utveckling. 

                                                      
53 Skrivelse 1996/97: 50, På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle, ss. 33-37. 
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Energipolitiken ska även verka inom naturens och miljöns ramar. 54 I detta ställningstagande 

förenas ekonomisk och social utveckling genom att konkurrenskraftiga villkor som har ett 

ekonomiskt värde, ska med hjälp av utbudet på energi leda till både ekonomisk och social 

utveckling.  

Energiförsörjningen ska grundas på varaktiga, gärna inhemska och förnybara energikällor 

samt en effektiv hushållning. Fokus för den svenska klimatstrategin anses utgå från det 

internationella planet där länders ansvarstagande sker utifrån kostnader, nuvarande utsläpp per 

invånare samt vilka åtgärder som tidigare har vidtagits. Dessa åtgärder anses utgå från 

kostnadseffektivitet och rättvisa. Framtidens koldioxidutsläpp är beroende av den ekonomiska 

utvecklingen och vilka energisystem som finns tillgängliga. Huruvida kärnkraften ska 

avvecklas eller inte är därför beroende av dessa faktorer. 55 Således anses förbättrad miljö 

genom minskat koldioxidutsläpp vara i beroendeställning av den ekonomiska utvecklingen. 

Därmed betraktas dessa värden vara förenliga med varandra. 

Energieffektiviseringen har redan påbörjats men behöver fortsättas för att en minskning på 

miljöpåverkan ska uppnås. Därför behövs både mer energieffektivisering, men också 

förnyelsebar energi och samarbete på internationellt plan.56 På grund av antagandet om att 

energieffektiviseringen redan har påbörjat en minskning anses problemet vara snart vara löst. 

På så sätt framställs värdena mellan de sociala, ekonomiska och miljömässiga värdena vara 

enkelriktade, med andra ord är konflikten låg. Visserligen framhålls energisystemets 

utformning fortfarande som ett problem, främst utifrån ett miljömässigt perspektiv. Men 

eftersom mycket fokus av energifrågan läggs på det internationella samfundets ansvar blir 

ansvaret förskjutet till viss del. Konflikten pågår på så sätt någon annan stans.  

 

2001/02  

Utöver hållbara transportsystem räknas även energieffektivitet och förnybar energi som två av 

de viktigaste frågorna inom regeringens hållbarhetsstrategi.57 I energimomentet beskrivs 

energitjänsternas betydelse för samhällsfunktionerna, dels för industrin men även i den 

dagliga verksamheten. Energitillgängligheten och försörjningen beskrivs i större termer som 

betydelsefull för det moderna samhället. De miljömål som är sammankopplade med 

                                                      
54 Ibid, 33-37. 
55 Ibid, 33-37. 
56 Ibid, 33-37. 
57 Skrivelse 2001/02: 172, Nationell strategi för hållbar utveckling, s. 8. 
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energiförsörjningen är begränsad klimatpåverkan, frisk luft och bara naturlig försurning. 

Förutom de nuvarande problemen med de fossila bränslenas koldioxidutsläpp för att uppnå 

miljömålen är också småskalig ”vedeldning med äldre utrustning och dålig förbränning” 

utsedd som ett problem.58 I kapitlet Ett globalt ansvar hävdar även regeringen att en hög 

energiförbrukning är en av flera faktorer som riskerar att rubba jordens ekosystem.59 I 

beskrivningen av läget med Sveriges utsläpp av koldioxid beskriver regeringen att utsläppen 

har minskat med 40 procent sedan 1970 eftersom vatten-kraft och kärnkraft tog över 

oljeeldningen.60 Utifrån det internationella samarbetet satsar regeringen på att göra 

energitillgången och tillgången på säker och effektiv energi bättre för världens befolkning. 

Detta ska bidra till ”välfungerande, ekonomiskt och miljömässigt sunda energisystem”.61 

Liksom den äldsta skrivelsen från 1997 betraktas målet om begränsad klimatpåverkan vara 

löst inom räckhåll i samband med att utsläppen beskrivs ha minskat sedan många år tillbaka. 

På så sätt kan man anta att hållbarhetsvärdena betraktas vara enkelriktade och därmed 

konfliktfria. Det rådande problemet framställs som ett tekniskt problem i samband med att 

”vedeldning med äldre utrustning” beskrivs vara en av orsakerna till koldioxidutsläppen. 

Liksom i 1997 års skrivelse beskrivs konflikten vara utflyttat till det internationella planet där 

tillgång till effektiv energi saknas.  

Målet med energipolitiken beskrivs på samma sätt som i skrivelsen från 1997, att säkerställa 

konkurrenskraftig energiförsörjning. Den ska även bygga på effektivitet samt vara 

kostnadseffektiv där hälsa, miljö och klimat påverkas i låg grad. Samtidigt ska politiken bidra 

till ekonomisk och social utveckling som ser till att näringslivet står stark gentemot 

konkurrenterna. Med hjälp av energipolitiken ska den svenska industrin förnyas och 

utvecklas.62 I dessa målbeskrivningar redovisas inte relationen mellan en konkurrenskraftig 

energiförsörjning och effektivitet, hälsa, och miljö, endast att värdena ska tas hänsyn till 

samtidigt. På så sätt går det varken att argumentera för en konflikt eller förenlighet. Däremot 

har social utveckling en relation till starkt näringsliv (ekonomiskt värde) eftersom näringslivet 

beskrivs vara beroende av social utveckling.  

 

                                                      
58 Ibid, 82. 
59 Ibid, 94. 
60 Ibid, 27. 
61 Ibid, 98. 
62 Ibid, 82-83. 
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2005/06 

Förutom omställningen av transportsystemen beskrivs energiomställning också vara en av de 

största utmaningarna inom miljöpolitiken.63 Utifrån en kommunikations- och 

infrastrukturperspektiv spelar energiförsörjningen en viktig roll för det hållbara samhället.64 

Energiförsörjningen är inte bara viktig för att kommunikationerna ska fungera utan också för 

att industrin ska stå sig starkt mot konkurrenterna och skapa en hållbar tillväxt. 

Energiförsörjningen är dock inte hållbar så länge den är beroende av fossila bränslen som 

orsakar växthuseffekten vilket innebär att en omställning mot mindre beroende av fossila 

bränslen är nödvändig. Trots att energianvändningen per capita har minskat sedan början av 

1990-talet anser regeringen att man måste åstadkomma mer för att minska 

energiproduktionens och användningens påverkan på miljön.65 Genom att åstadkomma en 

hållbar konsumtion och produktion är ett exempel på där en förbättrad resurseffektivitet 

skapas. Detta anses spela en betydelsefull roll för att minska beroendet av fossila bränslen.66 

Således framställs ekonomiska värden i form av konsumtion och produktion som förenande 

med miljön genom energieffektivisering som minskar användningen av fossila bränslen. 

Därmed framställs målen som konfliktfria. Visserligen beskrivs målet inte vara av 

ekonomiska intressen, utan av miljöskäl. Men eftersom ett av delmålen i de övergripande 

målen är att främja hållbar tillväxt där hållbara konsumtionsmönster beskrivs vara ett sätt att 

främja sysselsättning och öka exporten framställs energieffektivisering också gynna ekonomi. 

Därmed blir ekonomi och miljö förenade. Vidare redovisas att energianvändningen per capita 

har minskat. Liksom i de tidigare skrivelserna bidrar denna ståndpunkt om att eventuell 

nuvarande konflikt håller på att luckras upp.  

Regeringen har tillsatt en kommission som ska arbeta med diskussion och analys av frågor för 

att se till att Sverige inte blir oljeberoende av transport och uppvärmning fram till år 2020. 

Målet för ett långsiktigt hållbart samhälle är att se till att energitillgången har så små effekter 

som möjligt på miljö och klimat. För att åstadkomma en förändring av den globala 

energianvändningens ohållbarhet och samtidigt skapa plats för ökat global välstånd anser 

regeringen att satsningarna måste intensifieras genom energisparning, energieffektivitet och 

att byta ut fossila bränslen till förnybara energikällor. Denna omställning anses kunna bidra 

till en teknik- och affärsutveckling som har positiv inverkan på näringsliv, sysselsättning och 

                                                      
63 Skrivelse 2005/06:126, Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling, 

s. 15. 
64 Ibid, 23. 
65 Ibid, 45. 
66 Ibid, 17. 
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välfärd.67 Således menar regeringen att miljösatsningar genom exempelvis energieffektivitet 

och förnybara energikällor kommer både att leda till en hållbar energianvändning och globalt 

välstånd. I mer direkta termer anses denna omställning leda till bra påverkan på näringsliv, 

sysselsättning och välfärd. Här framträder inte bara en förenlighet mellan ekonomin och 

miljön utan också mellan social rättvisa i form av välfärd. Ekonomin och välfärden blir 

således beroende av denna miljöomställning och därmed är målen enkelriktade.  

 

Sammanfattning  

Genom att energipolitikens mål för hållbarhet betraktas vara på god väg att tas är konflikterna 

mellan social rättvisa, ekonomisk tillväxt och ekologisk bevaring mindre synliga. En annan 

aspekt är att energipolitikens ohållbarhet riktas till viss del på det internationella ansvaret. 

Därmed blir de eventuella konflikter som finns förflyttas bort från regeringens direkta ansvar.  

Liksom i de andra politiska områdena framkommer ett mönster där de två första skrivelserna 

beskriver hållbarhetsvärden separat i målformuleringarna, där dess relation till varandra inte 

redovisas. På så sätt blir målen och dess värden inte direkt förenade med varandra. Detta 

förändras i den senaste skrivelsen från 2006 där tydligare kopplingar mellan värdarnas 

förhållande till varandra görs så att målen uttryckligen beskrivs vara förenliga med varandra.  

 

Slutsatser 

Beroende på vilket område som berörs är konflikterna mer eller mindre tydliga. Detta har 

delvis att göra med hur tydligt regeringen formulerar sina mål, det vill säga om 

målformuleringarna är av mobiliserande eller riktningsgivande karaktär. Det ligger således i 

sakens natur att de övergripande målen som innehåller mobiliserande målformuleringar, kan 

på ett enklare sätt sammanlänka de olika värdena inom hållbarhetsdiskursen och påvisa dess 

förenlighet med varandra utan att motstridighet mellan de olika värdena och målen ska 

uppkomma. Detta betyder dock inte att konflikter inte kan uppstå i alla fall. I både 1997 och 

2002 års skrivelse ledde målformuleringarna till vissa motsättningar mellan målen. Medan 

målformuleringarna i 2006 års skrivelse inte gav upphov till några konflikter mellan 

målformuleringarna. Däremot har målen som är förenliga med varandra ökat sedan den första 

skrivelsen. Detta beror på att regeringens har sedan den andra skrivelsen från 2002 försökt 

                                                      
67 Ibid, 45-46. 
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klargöra hur värdena samspelar med varandra. På så sätt kan man argumentera för att 

motsägelsefullheten mellan målen och därmed konflikterna har blivit svårare att upptäcka.  

Vad gäller de sakpolitiska sektorerna visas olika resultat. I det transportpolitiska området 

vilket argumenteras i denna studie vara ett exempel på riktningsgivande målformuleringar har 

haft tydligare konflikter mellan målen. Detta beror delvis på att målformuleringarna är 

riktningsgivande och därmed mer konkreta. Med tiden har de olika aspekterna av konflikterna 

(resurs- utvecklings- och egendomskonflikten) tilltagit i samband med att social rättvisa 

inkluderades i målformuleringarna för hållbara transporter i 2002 års skrivelse. Här är det 

viktigt att förtydliga att slutsatsen inte är att konflikterna har tilltagit, utan att variationerna av 

konflikterna har ökat. Redan från den äldsta skrivelsen utmärktes konflikter mellan målen, 

dock endast av en resurskonflikt. I skrivelsen från 2002 framkommer även 

egendomskonflikten mellan social rättvisa och ekonomisk tillväxt. Slutligen i den senaste 

skrivelsen från 2006 uppkommer också utvecklingskonflikten mellan social rättvisa och 

miljöbevaring. En annan iakttagelse av förändring är att den senaste skrivelsen redovisar mer 

öppet om de rådande konflikterna mellan tillväxt och miljöbevaring samt tillväxt och social 

rättvisa.  

I det energipolitiska området har målen varit av mer mobiliserande än riktningsgivande 

karaktär. Därmed har konflikterna varit svårare att upptäcka. Förändringen av konflikternas 

framträdande genom åren har varit marginell. Den största skillnaden går att finna i 

beskrivningen av hållbarhetsvärdena vilka antas vara i relation till varandra och därmed 

framstår de som konfliktfria. Detta blir påtagligt i den senaste skrivelsen från 2006. I de två 

första skrivelserna från 1997 och 2002 framställs värdena inom målen istället som separat och 

därmed redogörs inte deras relation till varandra. En annan iakttagelse av skrivelserna är dess 

fokus på det internationella ansvaret för energianvändningens ohållbarhet samt beskrivningen 

av hur energianvändningen i Sverige hade minskat. Båda dessa ståndpunkter bidrar till 

uppfattningen av energianvändningens påverkan på miljön som konfliktfri. Eftersom den 

rådande konflikten mellan miljöpåverkan och energianvändningen inte betraktas vara 

Sveriges ansvar blir således konflikten vag. Medan den andra ståndpunkten uppfattar 

eventuell rådande konflikt som snart löst eftersom dagens politik redan leder till minskad 

påverkan på klimatet. På så sätt har konflikterna inom energipolitiken varit låga sedan från 

början trots att skrivelserna har blivit tydligare på att beskriva hur värdena samspelar med 

varandra. 
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Eftersom endast ett av de tre utvalda områdena visade på motstridighet mellan målen finns 

ingen generell slutsats åt vilket håll hållbarhetsdiskursen har gått mot. Till viss del spelar 

mobiliserande respektive riktningsgivande mål in eftersom i de mobiliserande 

målformuleringarna är målen vagare vilket leder till att målkonflikter lättare går att undvika i 

diskursen. Detta kan dock inte förklara själva förändringen inom hållbarhetsdiskursen.  

Det generella mönstret för alla områden är att beskrivningarna av hållbarhetsmålen har blivit 

mer ambitiösa där de ekologiska, ekonomiska och sociala värdena beskrivs i relation till 

varandra där de framstår som enkelriktade. Detta medför att det har blivit svårare att upptäcka 

eventuella konflikter mellan dem. Men tydligare beskrivningar av relationen mellan värdena 

kan också innebära det motsatta, det vill säga att motsägelserna mellan målen blir tydligare. 

Detta beror på att målen riskerar i större grad att hamna i konflikt trots skrivelsens hänvisande 

till hur de värdena hänger samman med varandra. Därför stämmer endast studiens hypotes till 

viss del att utvecklingen mot ambitiösare mål leder till att konflikter mellan 

hållbarhetsvärdena blir påtagligare. Samtidigt som det verkar stämma att målen har blivit mer 

ambitiösa leder detta inte nödvändigtvis till att konflikterna blir synligare beroende på de 

faktorer som nyss har tagits upp.  
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