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Abstract 
 

Den här uppsatsen undersöker med hjälp av kritisk diskursanalys hur tillväxt och hållbarhet 

beskrivs i medier. Den bygger på en analys av 34 artiklar från två svenska dagstidningar under 

året 2016. Slutsatsen är att begreppen ”hållbarhet” och ”tillväxt” fylls med olika betydelser och 

att medietexter oftast saknar en helhetsbild. 

Det finns skillnader beroende på vem som skriver tidningsartikeln respektive vem det är 

som får komma till tals. Artiklarna är skrivna av olika författare, såsom journalister, forskare, 

politiker, företagare och samhällsdebattörer. Detta bidrar till mångfalden i definitioner av 

begreppen ”tillväxt” och ”hållbarhet” samtidigt som det finns vissa ramar som skribenterna 

förhåller sig till. Dessa ramar kan utgöras av till synes självklara idéer som att en nation eller 

ett företag behöver tillväxt för att kunna konkurrera med andra. Hållbarheten kan då ses som 

en bromsande kraft, men också som en chans till nya och konkurrenskraftiga produkter.  

En slutsats är att många av de undersökta artiklarna hade tjänat på en granskning och 

komplettering av en forskare eller hållbarhetsjournalist. 
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1 Inledning 

 

 

”Hållbar utveckling” är sedan en tid ett återkommande diskussionsämne i samhället. Ämnet 

berör och påverkar många områden, däribland medier. Ämnet är mångfacetterat och har olika 

innebörder vilket gör att det finns många olika åsikter. Frågor som diskuteras i offentlig debatt 

är till exempel: Vad betyder hållbarhet? Vad kan räknas in? Vad är ohållbart? Hur ska 

eventuella problem åtgärdas? Vad betyder tillväxt respektive utveckling? Och hur ska saker 

och ting kommuniceras? I detta fält rör sig den här undersökningen. 
Det kan både vara en för- och en nackdel att tolka begreppet ”hållbar utveckling” på olika 

sätt (Sundquist 2010:62). Hållbar utveckling kan å ena sidan ses utifrån ett helhetsperspektiv 

och som en process (och inte ett slutgiltigt mål). Behov ska då tillfredsställas ”utan att skada 

planetens livsuppehållande system” (ibid.). Å andra sidan kan detta uppfattas som en vag och 

samtidig komplex formulering (ibid.).    
En allmän beskrivning av fältet ”hållbar utveckling” utgår ifrån att det omfattar det 

ekologiska, det sociala samt det ekonomiska samt att dessa delar är beroende av varandra 

(Eliasson & Nolervik 2011:191f). En slags helhetssyn på hållbarhet innebär att samhället 

tillgodoser sina behov men samtidig skyddar naturen, fördelar resurserna rättvis och tänker 

på kommande generationer (ibid: 190). 
 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

 

Jag har sedan en tid intresserat mig för hållbarhet och hur samhället kan organiseras på ett 

hållbart sätt. Jag har läst en del forskning, författat några egna texter och insett att ämnet är 

omfattande och kan inkludera olika områden så som arbetsfördelning, social rättvisa, 

globalisering och miljön.    
Mitt intresse för ämnet medförde att jag började samla på olika nyheter, artiklar, 

dokumentärer och reportage som på ett eller annat sätt berör ”hållbarhet”. Jag upptäckte då 

en motstridighet, något som inte passar ihop. Å ena sidan verkar det vara viktigt att värna om 

miljön. Å andra sidan pratas det även om att det är viktigt med mer jobb, tillväxt och 

konkurrenskraft. 
Denna motstridighet ska jag granska närmare genom att systematisk undersöka ett antal 

tidningsartiklar med hjälp av diskursanalys samt med stöd av tidigare forskning kring 

hållbarhet och tillväxt. Det finns som sagt olika åsikter om vad hållbarhet innebär. Detta gäller 
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även för begreppet tillväxt. Bland annat politiker, organisationer eller journalister kan 

definiera och ta upp dessa begrepp på olika sätt. Detta avspeglas också i de artiklar som jag har 

granskat. 
 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av diskursanalys undersöka hur föreställningar 

om hållbarhet och tillväxt kommer till uttryck i dagstidningar. Genom att analysera tidningar 

vill jag undersöka: Hur skriver man i två dagstidningar om ”hållbarhet” och ”tillväxt”? Vad tas 

för givet? Vad kommer inte till uttryck men som omnämns i forskningen? Vad kan olika 

föreställningar om hållbarhet och tillväxt innebära för människor och miljön?  
Ytterligare ett syfte är att bidra till att uppmärksamma eventuella brister i journalistiken. 

Jag upptäckte att det finns skillnader i hur det skrivs om tillväxt och hållbarhet beroende på 

kontext. Rapportering kring sådana ämnen menar jag kan förbättras om det tas ökade hänsyn 

till forskningen och till en helhetssyn. 
 

 

1.3 Material och insamlingsmetod 
 

Min metod för att samla in materialet såg ut som följande: Mediematerialet jag hade sparat 

sedan tidigare kring hållbarhet och tillväxt visade som sagt på en möjlig motsägelse. Å ena 

sidan att det är viktigt att organisera samhället på ett hållbart sätt. Å andra sidan att det behövs 

mer produktion, tillväxt och jobb med mera. Detta sparade material kom dock till under en 

stor tidsram, härstammade från olika medier och utgjordes av olika stilar (nyhet, debatt, 

inlägg, opinion). Detta material använder jag därför inte i denna undersökning, men det gav 

mig grundläggande kunskaper om ämnet. 
För att göra materialinsamlingen mer systematisk gjorde jag en ny och avgränsad 

undersökning av dagstidningar. På Umeå universitetsbibliotekets hemsida gick jag via 

sökfunktionen "Dagstidningar" till "Mediearkivet". Där kan man hitta artiklar från olika 

dagstidningar från de senaste åren. Jag upptäckte efter en tids sökning att sökorden 

"hållbarhet" och "tillväxt" kan förekomma i en och samma artikel. Jag bestämde mig att 

använda sådana artiklar för att undersöka hur det skrivs om denna eventuella motsats. 
En nästa avgränsning var att jag bestämde mig att undersöka två dagstidningar under året 

2016. Tidningarna jag valde är Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD). Detta 

gjorde jag på grund av tre anledningar: För det första ville jag gå på djupet och valde därför 
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artiklar under ett år, 2016. För det andra blev det ett tillräckligt antal artiklar för att undersöka 

hur det tänks och skrivs om hållbarhet och tillväxt. Sammanlagt hittade sökmotorn 34 artiklar 

av DN och SvD under 2016 som innehåller sökorden ”hållbarhet” och ”tillväxt” (14 artiklar från 

DN och 20 artiklar från SvD). För det tredje anser jag att DN och SvD är etablerade och seriösa 

tidningar som läses av många. Jag skummade under sökningsprocessen igenom artiklarna och 

ansåg att de tar upp olika infallsvinklar och teman samt att artiklarna var skrivna av olika 

författare (tidningsanställda, politiker eller forskare). 
Kort om tidningarnas självbild: På DN:s webbplats kan man läsa att de säger sig vara 

oberoende liberal och ”fria från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer” (DN 

2017). DN vill ge möjlighet att följa vad som händer i världen samt ge läsaren möjligheten att 

kunna delta i debatten. DN jobbar i en upplysningstradition, slår vakt om objektivitet och 

oberoende, ger utrymme till olika argument och vill komma nära sanningen (ibid.). 
SvD menar på sin webbplats att de har ett bevakningsuppdrag som ”syftar till att informera, 

upplysa, kritisk granska och att driva opinion” (SvD 2017). ”Redaktionen arbetar självständigt 

och oberoende av politiska, religiösa, kommersiella eller enskilda intressen. Publicistisk 

oavhängighet är det fundament på vilken tidningen bygger sin trovärdighet” (ibid.).   

Det är lätt att ta del av DN:s och SvD:s information (via webb eller papperstidning) och de 

förmedlar nyheter som man också kan finnas på andra plattformar. Utifrån deras självbild 

skulle jag säga att DN:s och SvD:s funktion liknar public service.    

Jag hade gärna velat undersöka en public service tidning, men någon sådan saknas i 

dagsläget. Jag funderade också att undersöka den befintliga svenska public service. Den utgörs 

av Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradio (UR) (Wikipedia 

2017). Men hos dessa medier ligger fokus inte på det tryckta ordet, någonting som jag ville 

fokusera på i denna undersökning. Jag vet att SR då och då hänvisar till DN och att det tas upp 

samma eller liknande rapportering om till exempel ett klimatmöte. Jag såg också liknande 

rapporteringar i olika tyska medier (både public service och annat). 
Min sökning och mitt urval är ett uttryck för hur ett ämne konstrueras, eftersom jag bara 

valde att undersöka vissa tidningar under en viss tidsram. Undersökningen är även en 

konstruktion på grund av analysmetoden som jag använder och de sökord jag granskar. Min 

undersökning ska belysa en del av verkligheten. Hur skrivs det om hållbarhet och tillväxt, vad 

tas för givet och vad finns det för brytpunkter? 
 

 

1.4 Reflexivitet 
 

Jag skriver på olika ställen i texten om funderingar kring min undersökning, men ska här kort 

nämna detta mer koncentrerat. Att jag bara valde ut vissa tidningar under en viss tidsram får 
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vissa resultatmässiga följder. Med ett annat upplägg skulle undersökningen kanske visa på 

andra resultat. Jag valde som sagt DN och SvD för att de enligt mig kan anses som etablerade 

och seriösa. Jag har på inget sätt avsikten att hänga ut dessa tidningar. Som sagt hittade jag 

liknande artiklar och åsikter som framkommer i de undersökta artiklarna också på andra 

ställen.        

Jag har vidare bara undersökt hur det skrivs om tillväxt och hållbarhet i de 34 artiklar. Det 

finns emellertid fler teman som berörs i dessa artiklar. Jag har inte tagit upp alla detaljer eller 

exempel som kan ges i en text eftersom jag bara ville undersöka hur det skrivs om hållbarhet 

och tillväxt i allmänna huvuddrag. Jag kan också ha missat något i min analys av texterna.   

Granskningen jag gjorde av artiklarna skedde med stöd av forskning kring hållbarhet, 

tillväxt och medier. Eftersom forskningen kring dessa ämnen är omfattande kan jag inte känna 

till alla insikter, resultat och funderingar. Jag skulle dock säga att jag genom en granskning av 

tidigare forskning har fått en slags överblick kring dessa ämnen. Ändå är resultatet påverkat 

av just min användning av forskningen. Resultatet är också påverkat av mitt intresse för ämnet.    

Jag ska i denna text likställa begreppet ”tillväxt” med begreppet ”utveckling” även om jag 

under arbetets gång stötte på forskning som menar att dessa begrepp också kan ses som 

behäftade med olika innebörder (Gulliksson & Holmgren 2011: 287). I början av den här 

undersökningen utgick jag från att begreppet ”hållbar utveckling” automatisk inkluderade 

tillväxt, något som inte nödvändigtvis behöver vara fallet. Utveckling kan till exempel ha att 

göra med sociala förbättringar eller ökat naturskydd (även om man också skulle kunna prata 

om ”social tillväxt” eller ”tillväxt i naturskyddet”). När jag sökte äldre forskning använde jag 

alltså först bara sökorden ”utveckling” (eller det engelska ordet ”development”) i kombination 

till hållbarhet och medier. Senare, när jag blev medveten om skillnaden, inkluderade jag också 

sökorden ”tillväxt” (respektive ”growth”) för att hitta relevant forskning. Men även om mycket 

av den använda forskningen utgår från utvecklingen inkluderar dessa texter också tillväxt som 

en viktig förutsättning för detta. 

 

 

1.5 Teori 
 

För att analysera tidningsartiklar har jag använt mig av verktyget/teorin diskursanalys. Jag 

har sedan en tid befattad mig med diskursanalys och såvitt jag förstår finns det många olika 

sätt att analysera diskurser. ”Kritisk diskursanalys” är ett av dessa och även där finns det olika 

modeller och arbetssätt. När jag läste in mig på i diskursanalys i boken Diskursanalys som 

teori och metod hittade jag analysverktyget ”Kritisk diskursanalys” av Norman Fairclough 

och tyckte att det var ett för mig passande sätt att genomföra undersökningen på (se Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:66ff). Innan jag skriver om denna analysmetod ska jag redogöra för 
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hur jag har använt begreppet diskurs i denna uppsats. 

 

1.5.1 Diskurs 

Begreppet ”diskurs” betyder samtal (Malmström, Gjörki & Sjögren 1994). Inom en diskurs kan 

det finnas vissa förgivettaganden. Man kan säga att diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). Diskurs syftar 

alltså på hur vi tänker och pratar om någonting – vilket har också betydelse för vad vi gör. 

Diskurs utgör till viss del vår världsbild. 

Det finns många diskurser i samhället vilka också står under förhandling. Till exempel kan 

det finnas olika uppfattningar om hur skolan ser ut. Ska skolan utformas som strikt reglerad 

eller ska elever kunna ha inflytande i undervisningen? Det kan även finnas olika åsikter om 

hur vården ska organiseras. Ska den mest vara statlig eller ska också privata aktörer få jobba 

med detta? Några diskurser går också tvärs över flera områden. Olika ekonomiska diskurser 

kan påverka hur vården utformas. Hållbarhetsdiskursen kan också komma till uttryck på olika 

sätt i politiken, bland företag och i skolan. 

Det kan läggas olika mycket vikt vid vissa aspekter av en diskurs, beroende på vad man är 

ute efter. För någon kan hållbarhet ha att göra med miljö, för någon annan med social rättvisa. 

Ekonomidiskursen kan fyllas med ”god hushållning” eller ”allas rätt till egen vinst”. En diskurs 

kan alltså innehålla vissa värderingar och framställningar medan andra möjliga sådana blir 

uteslutna (Fairclough 1995:14). Till exempel kan en hållbarhetsdiskurs vara påverkad av 

miljöorganisationer eller så kan en tillväxtdiskurs vara påverkad av näringslivet. Detta medför 

att vissa aspekter framhävs som sanna och självklara medan andra delar döljs respektive 

förkastas som oviktiga. Detta kan nog ske mer eller mindre medvetet. Ifall vi är vana vid en 

viss syn på hur saker och ting ska vara är det svårt att se eller förstå andra möjliga sätt.      

Eftersom en diskurs (eller en verklighet) är en konstruktion går den också att 

förändra. ”Våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och de kan förändras 

över tiden” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:11). Man kan se på detta ur två perspektiv: 

Antingen förändras en diskurs fortlöpande genom ny kunskap. Vissa föreställningar tas med 

men andra läggs åt sidan. Den andra möjligheten är att det finns olika diskurser som kämpar 

om att vara den giltiga. Olika hållbarhetsdiskurser kan till exempel stå bredvid varandra. En 

diskurs som handlar om att införa elbilar kan utmanas av en diskurs som är mera systemkritisk 

och ifrågasätta varför det över huvud taget behövs så mycket transporter och pendling. 

Diskurser kan påverka enskilda individer, hela samhället eller miljön. Ett exempel vore 

diskursen ”människa-natur-förhållande”. Det finns skillnader i hur man kan se på detta 

förhållande. Har naturen ett egenvärde eller står den till människans förfogande? Diskurser 

kring ”tillväxt” och ”hållbarhet” har inflytande i hur det diskuteras kring ett ”människa-natur-

förhållande”. 
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Också utformningen och betydelsen av medier är påverkade av en rad olika diskurser. En 

ekonomidiskurs kan ha inflytande över hur mycket resurser en tidning har till sitt förfogande. 

Tidningens överlevnad kan hänga på antalet prenumeranter eller omfattningen av 

reklamintäkter. De som köper reklamplatser på en tidning kan också ha inverkan på tidningens 

stil. Ifall tidningen skriver kritiskt om just detta företag som satte in en annons kan företaget 

överväga att sluta betala för en reklamplats. Tidningar kan också påverkas av 

hållbarhetsdiskursen, någonting som kan komma till uttryck genom mer rapportering kring 

miljö eller att tidningen anställer en miljöjournalist (Djerf Pierre 1996:19). 

 

1.5.2 Kritisk diskursanalys 

Eftersom diskurser kan inrymma orättvisor eller snäva föreställningar, normer och 

självklarheter är det viktigt att undersöka dessa. Vad sägs? Vad förutsätts som självklarhet? 

Vad sägs inte? Hur kommer diskurser till uttryck och hur kan de påverka oss? 

Som sagt ansåg jag att Fairclough’s modell verkade fungera bra för att undersöka 

tidningsartiklar. Denna modell utgår från tre steg: själva texten, den diskursiva praktiken 

(textproduktion och textkonsumtion) och den sociala praktiken. Dessa tre områden 

innefattar själva olika delar och de påverkar varandra. Jag ska inte ta upp allt från Fairclough 

och använder därmed en förenklad modell. 

 

 
Bild 2: Modell för en diskursanalys (efter Fairclough) 

 

Text: Textanalys handlar om betydelser och form av texter. När man analyserar själva texten 

kan man undersöka hur olika meningar står i förhållande till varandra och vad detta har för 

följder (Fairclough 1995:57). Några exempel vad man kan rikta fokus på är: Hur är läsaren 

involverad? Vad tas upp respektive tas inte upp? Hur skrivs det om en händelse eller hur 

representeras någonting? En het sommar kan framställas inom ramen för ”klimathot” 
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eller ”global uppvärmning”. Fler exempel tas upp längre ner. 
Diskursiv praktik: Den diskursiva praktiken handlar om textens produktion och 

konsumtion. Det handla om vilka rutiner det finns på en tidningsbyrå eller vilka läsvanor 

någon har (ibid:58f). En fråga, som kan ställas, är vilka effekter en utsaga från en politiker kan 

få när den presenteras i utsnitt inom en tidningsartikel och hur en läsare kan interpretera 

denna. Även vår erfarenhet eller kännedom om andra texter spelar roll i hur vi uppfattar den 

nya texten. Detta kallas intertextualitet. Intertextuell analys kan också handla om vilka 

stilar eller diskurser journalisten använde sig av (ibid:61). Den diskursiva praktiken medlar 

mellan texten och den sociala praktiken (ibid:59f). 
Social praktik: Social praktik handlar om vad som försiggår i samhället i stort (ibid:62). 

När det råder en allmän diskussion kring hållbarhet är det lättare att ta upp sådana teman i 

politiken, ekonomin eller media.  När en viss förståelse kring tillväxt och utveckling är utbredd 

medför detta också vissa till synes självklara handlingar. När man undersöker ämnen 

som ”tillväxt” och ”hållbarhet” i tidningar är det viktig att veta vilka diskussioner som förs och 

vilka olika synvinklar som kan finnas. Många olika aspekter kan vara relevanta för att till 

exempel förstå ett event (ibid:62). Ett sådant event kan vara ett klimatmöte som det 

rapporteras om i medier. 
  Härnäst följer några fler ingångar i diskursanalysen: När man läser en tidningsartikel har 

den genomgått en viss förvandling (ibid:68ff). En viss källa har använts, vissa citat tas med, en 

viss bakgrund ges, en viss stil har brukats och vissa diskurser aktualiseras. Även läsaren kan 

förvandla artikeln vidare. Texten kan tolkas på olika sätt eller den kan återberättas inom olika 

kontexter. 

Vad som också påverkar kommunikationen är att tidningsartiklar har ett visst utseende, ett 

visst format och följer ett visst schema. Detta har uppstått historiskt och är någonting som vi 

har vant oss vid. Med detta följer också ett mönster för hur en nyhetssidasida ska utformas. 

Till exempel kan en rubrik vara skriven i en provocerande stil för att locka till sig 

uppmärksamhet. En annan aspekt är hur det anordnas ”voices” i en text. Vem är det som har 

det sista ordet? (ibid:185ff). Vem är det överhuvud taget som hörs i texten? Hur står olika 

aktörer mot varandra? Vilka (respektive vilkas) problembeskrivningar och lösningar syns? 

Vilka värderingar och normer kommer upp? 

Det är alltså viktigt att betrakta hela artikelns uppbyggnad när man gör en analys av texten. 

Men även medvetenheten om större sociala och kulturella processer är bra att ha för att kunna 

vara lyhörd när vissa diskurser (världsbilder) kommer upp i en text. En diskurs om välfärd kan 

till exempel strida mot en diskurs om fri marknad (jmf Fairclough 1995:191ff). Medvetenheten 

om historia, samhällets utformning, ekonomin, politiken och olika forskningresultat kan 

hjälpa en att se olika diskurser framträda i en text. En sådan helhetsbild tycker jag inte är lätt 

att ha. Genom studiet av kulturanalys och mitt intresse för olika hållbarhetsaspekter skulle jag 
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dock säga att jag har en slags överblick över temat. 

Det är också viktigt med små ord eller hur en mening är utformad. Utformningen och 

ordval har betydelse för hur vi förstår en text. Sådant kan verka harmlöst men kan även visa 

sig ha stor betydelse (ibid:79ff). Det kan vara en skillnad ifall en tidning skriver om 

att ”tjänstemän sa” eller att ”tjänstemän hävdade/påstod att de ville ha mer tid” (Fairclough 

1995:83, min översättning). Orden ”hävda” eller ”påstå” kan ha inflytande på tjänstemännens 

trovärdighet (ibid.). Andra aspekter är hur ord är ordnade i en text och vilka olika betydelser 

de kan inneha inom olika kontexter.   

Texter kan påverka oss på olika sätt. ”[T]exts can bring about changes in our knowledge 

(we can learn things from them), our beliefs, our attitudes, values and so forth.” (Fairclough 

2003:8). Texter kan till exempel påverka vår identitet när det gäller konsumtion eller genus 

(ibid.). Ett ekonomiskt system kan på liknande sätt påverka välfärd och miljön (ibid:5). I texter 

kan det förekomma att någonting framställs som självklart. En diskurs om manager kan avse 

att en manager måste vara flexibel (ibid:55f). Det kan också förekomma att fenomen som 

globalisering eller ekonomisk förändring representeras som om detta är någonting som bara 

händer, i stället för att det är människor som gör detta (ibid:127). 

Det gäller alltså inom diskursanalysen att undersöka hur diskurser strukturerar världen. 

Detta betyder för mitt fält att analysera hur olika diskurser kring tillväxt eller hållbarhet kan 

påverka språket och därmed också handlingar. 

 

 

1.6 Tidigare forskning kring hållbarhet, tillväxt och 
medier 
 

Jag ska i detta avsnitt presentera några forskningsresultat kring tillväxt och hållbarhet samt 

vilken roll medier kan spela kring överföring av information. Ämnen hållbarhet och tillväxt är 

svåra att överblicka och omfattar många aspekter. Det existerar olika åsikter som kan strida 

om att vara den bestämmande kraften. I sådana debatter spelar medier en viktig roll. Det finns 

mycket skrivet, sagt och tänkt och detta inom en massa olika områden (till exempel inom 

politik, samhällsvetenskap eller biologi). 

Kring hållbarhet tas det oftast upp en ekologisk, en social och en ekonomisk dimension, 

vilka vanligtvis ses som en helhet. Inom denna helhet ska det tillfredsställas olika behov ”utan 

att skada planetens livsuppehållande system” (Sundqvist 2010:62). Det finns emellertid strider 

om de rätta definitionerna av vad till exempel ett ekologiskt problem är, vad det sociala innebär 

eller hur man ska definiera våra behov. 

Ett annat fält för strider är hur utvecklingen ska utformas. Det finns olika föreställningar 

varav en är att det går att lösa dagens problem med ny teknik och investeringar (Bonnedahl 
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2012:331). Detta kan också kallas för grön tillväxt. Ett tillvägagångssätt med en fri marknad 

som ska lösa problem har ifrågasatts och beskrivits som inte tillräckligt, eftersom det bland 

annat inte tar tillräcklig hänsyn till jämlik fördelning av resurser (Baker 2006:211ff). 

Ett till problem kring hållbarhet och tillväxt är att definiera vad som ska ses som hållbart 

respektive ohållbart och hur eventuella åtgärder ska se ut. Människor blir medvetna och får 

kunskap genom larmrapporter eller rapporter kring miljökonferenser (Gulliksson & Holmgren 

2011:106ff). Forskare menar att medier idag utgör en viktig del av vårt samhälle. ”Genom TV, 

Radio, tidningar och Internet påverkas vår bild av samhället och omvärlden” (Eliasson & 

Nolervik 2011:65). Med detta medföljer dock även en maktposition. Politiken och medier kan 

ha inflytande över vad som kommuniceras generellt (Nord & Strömbäck 2012). 
Boken Uthållig utveckling befattar sig också med frågan om medvetande och vilka 

komplicerade vägar ett ämne kan vara tvunget att gå innan det blir lagändringar. Olika aktörer; 

som forskare, politiker, företag, medier och enskilda människor; är inblandad i detta. En 

aspekt av detta är att globala och komplexa problem är ganska nya fenomen för oss och de är 

svåra att förstå, skriver författaren (Sundqvist 2010:185ff). I en process kring medvetenhet, 

mediering och förändring finns det frågor om ansvar, om tidsaspekter, om inrotade vanor och 

om möjligheter att påverka (ibid:237ff). 
Forskningen är ett viktigt beslutsunderlag för politiker. Medier ska förmedla information 

men kan välja bort komplexa, globala eller osynliga frågor till förmån för mer påtagliga 

händelser (ibid:252ff). Det kan uppstå en tystnad kring svåra frågor såsom gränsöverskridande 

miljöproblem eller en global marknad (ibid:252ff). Denna tystnad bryts emellertid också i och 

med att medvetenheten växer eller genom att lokala organisationer tar upp den typen av 

ämnen på sina webbsidor (ibid:259ff). 

Eftersom medier också är inbäddade i samhälleliga kontexter kan de också bidra med både 

ett befästande och en förändring av tankesätten, språket och praktiska handlingar (Berglez & 

Olausson 2008). Det kan finnas en diskurs som utgår från att människor förorsakar 

klimatförändringar som står emot en diskurs där det menas att detta är en naturlig process. 

Ifall diskurser ofta förekommer i ett samhälle kan det också återspeglas i medier (ibid.). 

Diskurser kan dock förändras, vilket medier kan bidra till. Alternativa bilder av verkligheten 

kan komma upp ifall medier uppmärksammar en miljöorganisations aktion (Yearley 1996). På 

senare tid har också modellen med ekonomisk tillväxt samt med teknologiska och 

vetenskapliga framsteg ifrågasatts (ibid.). Även ifall det också finns argument att tillväxt inte 

nödvändigtvis måste vara förknippat med föroreningar, hävdas det att dagens marknad inte 

tar tillräckligt med hänsyn till ekologiska problem (ibid.). Den reagerar för långsamt, 

någonting som man till exempel kan se genom utrotningen av arter (ibid.).    

Boken Gröna nyheter handlar om hur miljöjournalistiken utvecklade sig i Sverige. Detta 

undersöks med hänsyn till större samhälleliga villkor (Djerf Pierre 1996:11). Det finnas olika 
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åsikter om vad miljö kan innebära för oss eller vad miljöjournalistiken är (ibid:19ff). I boken 

undersöks cirka 5000 svenska TV nyheter (som har miljöinslag) under tidsperioden 1961-1994 

med hjälp av innehållsanalyser och olika mätningar. Ett av resultaten är att miljöbevakningen 

ökar när det sker större händelser. Sådana händelser kan vara diskussioner om kärnkraft eller 

vattenmiljön (ibid:343ff). Ett annat resultat är att det verkar finnas olika sätt i hur frågor kring 

miljö behandlas i medier. Detta har att göra med större samhälleliga processer, synen på 

miljön och mediernas praxis. Författaren menar att ”massmedier samtidigt uttrycker och 

skapar det samhälle de är en del av” (ibid:31). Hur miljöfrågor behandlas har att göra med hur 

olika aktörer (såsom industrin, politiker eller industrin) behandlar frågan. Detta påverka den 

allmänna åsikten (ibid:39). I detta spelar också ekonomiska aspekter en roll. Djerf Pierre 

menar vidare, också med hänvisning till en sociolog, att medier är bra på att granska politikers 

uttalanden. När det däremot kommer till forskare finns inte samma kritiska förhållningssätt 

även om också de kan ha en politisk agenda (ibid:353f). 

I en text om risk i boken Mediesamhället skriver Höijer (2009) att medier har 3 funktioner 

när det gäller risker. De är ögonöppnare, offentliga arenor och medskapare av en riskkultur. 

Riskkulturen betyder att ett samhälle är upptaget med upplevelser av något överhängande. Det 

kan handla om miljörisker, kärnkraftsolyckor, genteknikens följder eller olika sorters utsläpp. 

Dessa risker kan vara en produkt av industrialisering eller storskaligt jordbruk och i texten 

sägs det att vi delvis har förlorat kontrollen över våra skapelser. Oftast sprids budskap om 

risker via medier, vilket bidrar att allmänheten blir medveten om dessa. Denna medvetenhet 

varierar dock mellan olika människor och det kan också förekomma kritik mot riskbudskap. 

Det kan finnas olika uppfattningar som kämpar om den rätta definitionen. Medier är (utöver 

miljöorganisationer, industrin, forskare eller politiken) en av många aktörer när det gäller 

konstruktionen av risker.   
Introduktionen till boken Sustainable Communication handlar om vikten av 

kommunikation när det finns ”economic, ecological, social and cultural distortions” 

(Godemann & Michelsen 2011). Den offentliga kommunikationen kring hållbarhet kräver från 

olika samhällsaktörer (politiker, forskare eller näringsliv) att de har förståelse för varandra. En 

sådan bred kommunikation hjälper till att få en helhetsbild samt att förse människor med nya 

idéer och kunskap. Medier spelar i detta sammanhang en stor roll i och med att de sprider 

informationen. 

En undersökning som utfördes av Lewis (2000) kring tidningars representation av hållbar 

utveckling visar att det oftast skrivs inom en viss ram kring detta. I denna ram ses den 

industrialiserade Norden som aktör som via teknologi och investeringar kan öka hållbarheten. 

Utveckling likställs med ekonomisk tillväxt och detta ska leda till hållbarhet. Södern 

representeras som i behov av hjälp. Det sker en förskjutning av uppmärksamheten menar 

författaren: 
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By also constructing sustainable development as a global issue, the press allow northern 

agents to mask their responsibility to environmental destruction. This glosses over the 

problems created by the long hand of global capitalism and shifts attention to problems 

like population growth and polluting technologies that can be managed through northern 

intervention. (ibid.) 

 

Lewis menar dock att det också finns öppningar i denna ram. Alternativa synsätt kan vara att 

ekonomisk utveckling inte är det viktigaste. Mänsklig utveckling samt små och regionala 

satsningar kan också vara framgångsrika strategier. 

Lindell undersökte hur det i svensk massmedia skrevs om den framtida arbetsmarknaden 

(Lindell 2015). Texten indelades i olika kategorier som politik, nation och företagare. Nationen 

Sverige framställs i media oftast som i en konkurrenssituation med andra länder. Sveriges 

öppenhet för att ta emot människor beskrivs som ”nödvändig för att inte halka efter i den nya 

digitala och globala ekonomin” (ibid.). Men Sveriges höga skatter är ett skäl för höga trösklar. 

Politiken hänger enligt de undersökta medierna inte med i den snabba utvecklingen. Det kan 

också finnas problem, menar Lindell, kring demokratin när politiken inte kan planera och styra 

i lika stor utsträckning. Politiken kan emellertid också vara en initiativtagare för att förändra 

och förbättra regioner och nationen. Företagen beskrivs som ”jobbmotor” som behöver ”sina 

drivkrafter stärkta”. Vidare uttrycks, enligt Lindell, föreställningar om att traditionella trygga 

yrken försvinner och att det behövs nya jobb.  Även flexibilitet och otrygga arbeten tas upp som 

en del av den nya verkligheten. Diskussionen om hållbarhet, påstår Lindell, ses som en chans 

för nya jobb och som en konkurrensfördel. 

En annan undersökning av svensk dagspress befattar sig med hur det skrivs om den globala 

ekonomin (Thelander 2011). Undersökningen kommer fram till att den ekonomiska 

globaliseringen framstår i medier som en mångtydig och hotfull förändringsprocess. Den 

framställs också som en självständig aktör som det gäller att hitta motstrategier till. Dessa 

strategier kan då, menar Thelander, vara ekonomisk tillväxt, konkurrens och investeringar. Att 

globaliseringen oftast beskrivs som aktör gör det svårt för läsaren att identifiera ansvariga. Ifall 

politiken och institutioner sedan menar att de har lösningar för att bemöta svårbegripliga 

globaliseringsprocesser lyssnar människor gärna på dessa. Men globaliseringen och en 

världsmarknad skulle också kunna betraktas som just ett resultat av politiska beslut menar 

Thelander med hänvisning till andra forskare. Dessa fenomen är också föränderliga. Några 

artiklar i undersökningen tar upp att det kan finnas andra vägar än konkurrens och tävling 

mellan företag, länder och individer. Samarbete och utveckling av gemensamma globala 

lösningar tas upp som exempel.     

En undersökning av Smith handlar om några seminarier mellan åren 1997 och 2004 där 

medieansvariga och forskare diskuterade mediernas roll när det gäller miljö- och 
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utvecklingsfrågor (Smith 2005). En viktig slutsats är att forskare och myndigheter måste stå 

medier i större utsträckning till förfogande samt att de måste vara mera självsäkra när det 

gäller att förmedla forskning. När det berättas om klimatförändringar behövs de som källa till 

idéer, råd och kritisk feedback. Medieansvariga önskar sig t.o.m. forskarnas inblandning. 

Medierna själva kan också bidra till en förbättrad kommunikation genom att erbjuda en slags 

blandning av underhållning och faktaförmedling. Det kan nämligen i annat fall hända att 

publiken bara bli underhållen utan att bli informerade när en ”risk story” förmedlas. 

Utifrån 5 brittiska regeringsdokument (mellan åren 1990 och 2010) gjordes en 

undersökning om hur begreppet ”hållbar utveckling” används av partierna (Kambites 2012). 

Analysen visar att det flexibla begreppet ”hållbar utveckling” oftast används för att legitimera 

tillväxt.   

Ett kapitel i antologin Before and Beyond the Global Economic Crisis handlar om 

värderingar som läggas i ord som ”tillväxt” eller ”hållbarhet” (Gustafsson 2013). I kapitlet 

analyserades svenska texter som utkom i olika perioder före och under en finanskris. Tillväxt 

kan, enligt Gustafsson, framställas i metaforer som ”vän” eller ”drivande kraft”. Men den 

mänskliga aktiviteten kan också beskrivas som ett fientligt djur i ord som ”rovdrift”. Även 

ordet ”hållbarhet” fylls med olika betydelser. Ska utveckling eller tillväxt bli organiserad på ett 

hållbart sätt eller ska utvecklingen och tillväxten vara resistent mot kriser? Författaren menar 

att begreppet ”hållbar utveckling” oftast bara handlar om klimatmål. Begreppet används också 

av industrin som strategi för framgång.       

Ett stort antal artiklar (4487 stycken) ur tre brittiska tidningar mellan åren 1985 och 2001 

undersöktes av Carvalho med hjälp av diskursanalys (Carvalho 2007). Analysen visar att 

artiklar kan vara påverkade och vinklade av tidningarnas och skribenternas världsbilder, vilket 

innebär att en viss syn på klimatförändringar och forskning prioriteras. Ett exempel: det kan 

ju hända att det finns olika åsikter och forskningsresultat kring klimatförändringar. Men även 

ifall det rör sig om ett mindre antal forskare som står mot ett större antal kan detta framställas 

som att det finns en absolut motsägelse inom forskningsvärlden. Detta leder till att båda sidors 

resultat värderas lika. Det kan också hända, menar Carvalho, att forskare är betalda av 

industrin. I olika tidningar kan olika ideologier vara mera framträdande. I en tidning kan en 

ideologi kring en fri marknad, individualism och minskad politisk kontroll komma till uttryck. 

En annan tidning kan hålla upp värderingar som jämlikhet och solidaritet. 

En översiktsstudie av 112 tidningar från olika ställen av världen visar att temat ”hållbar 

utveckling” har blivit mer och mer aktuellt (Holt & Barkemeyer 2012). Studien visar också att 

det händer någonting mer när vissa fenomen (som klimatmöten eller giftutsläpp) får 

uppmärksamhet bland medier och offentligheten. Det kan även ske konkreta förändringar i 

anslutning till sådana perioder. Ett nytt medvetande kan ha växt fram eller nya lagar kan ha 

införts. Medier spelar här en viktig roll. De blir attraherad av sådana händelser och kan vara 
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en plattform där beteendeförändring diskuteras. De kan emellertid också bidra till att ett tema 

inte längre kommer upp ifall det inte finns något nytt att berätta. 

 

 

1.7 Disposition 
 

I det följande kapitel två ska jag undersöka hur det skrivs kring hållbarhet och tillväxt. Jag har 

delat upp tidningsartiklarna i fyra underrubrikerna för att få in en viss struktur i texten.  Dessa 

fyra avsnitt heter: 

 

2.1 Hållbarhet och tillväxt i ett övergripande samhällsperspektiv 

2.2 Hållbarhet och tillväxt inom speciella samhällssektorer 

2.3 Hållbarhet och tillväxt inom företag och ur privatekonomiskt perspektiv 

2.4 Hållbarhet och tillväxt ur ett ”filosofisk” perspektiv 

 

Inom dessa fyra avsnitt har jag strukturerat texten utifrån de övergripande teman som 

genomsyrar texterna. Det finns även övergripande teman som täcker in alla fyra avsnitt. Detta 

tar jag upp då och då, och jag återkommer också till det i slutdiskussionen (kapitel 3). Där ger 

jag också förslag till vidare forskning. 
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2 Diskurser kring hållbarhet och tillväxt 
 

 

Jag ska i det följande analysera de 34 tidningsartiklarna med hjälp av diskursanalys samt med 

hjälp av forskning om tillväxt, hållbarhet och medier. Artiklarna har fått ett nummer utifrån 

publiceringsdatum under 2016 och tidning (Artikel 1-14 = DN, Artikel 15 – 34 = SvD). Eftersom 

jag befattar mig med hållbarhet och tillväxt är det också dessa två teman som jag ska rikta min 

uppmärksamhet mot och undersöka hur de omtalas i de olika artiklarna.   

Analysen börjar med 7 artiklar som befattar sig med ett större perspektiv, såsom ett land, 

ett samhälle eller en kontinent. De 5 artiklarna i kapitel 2.2 kretsar kring en speciell 

samhällssektor (så som järnväg eller energi). Kapitel 2.3 utgörs av 15 artiklar kring företag och 

privatekonomi. Det sista analyskapitel (kapitel 2.4) handlar om 7 artiklar som mer allmänt 

diskuterar hållbarhetens och tillväxtens olika betydelser. 

Några av artiklarna är författad av politiker, forskare eller näringslivet, vilket jag ska nämna 

ifall det är viktigt för förståelsen. Jag anger dock bara den ungefärliga befattningen och inga 

namn. Jag ska inte heller nämna några namn på företag eller organisationer. Jag ska inte heller 

gå djupare in i alla artiklars innehåll. Det ska jag bara göra när det behövs för att öka förståelsen 

för hur det skrivs om tillväxt och hållbarhet. Artiklar behandlar utöver hållbarhet och ekonomi 

också andra teman som jag inte ska ta upp i min analys. Ibland kommer dock teman 

som ”välfärd” och ”arbete” rätt nära mitt undersökningsämne, och då blir de en del av 

analysen. Artiklar anges med en förkortning för att spara plats. Artikel 1 skulle till exempel som 

källhänvisning kunna ha ”Damberg, 2016” men jag benämner den bara som ”Art.1”.  

 

 

2.1 Hållbarhet och tillväxt i ett övergripande 
samhällsperspektiv 
 

Det här avsnittet handlar om hur tillväxt och hållbarhet representeras i relation till nationen 

och politiken i sju undersökta tidningsartiklar. Fyra av texterna är skrivna av politiker (en text 

tillsammans med en professor). En text ger röst åt en politiker tillsammans med en forskare 

och en annan artikel ger röst åt en FN direktör. Bara en artikel är skriven av en 

tidningsanställd. Detta för med sig att texterna till stor del har stilen av ett politiskt tal. Vad 

som utöver detta kännetecknar artiklarna är två övergripande teman vilka jag ska beskriva 

närmare. Dessa teman är ”Tillväxt, konkurrens och nation som självklarhet” och ”Hållbarhet 

som konkurrensfördel”.    
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2.1.1 Tillväxt, konkurrens och nation som självklarhet 

I de sju artiklar som kretsar kring nationen förekommer konkurrensen mellan länder som en 

slags självklar utgångspunkt. Hit hör också ord som ”växande 

företag”, ”världsmarknad”, ”export”, ”jobb” och ”välfärd”. Företag kan här både ses som 

nationella och internationella, och en viktigt poäng är att varor måste produceras för det egna 

landets välfärd. Ett land beskrivs också i termer av ett företag. Produktion betyder jobb och 

(export)varor, och med detta följer skatteintäkter som kan gå till välfärden. Här ingår också 

den självklara normen att alla ska ha jobb för att tjäna pengar till sådant som mat och hyra 

samt för skatteintäkter. Produktionen i det egna landet ses som en viktig, och till och med den 

enda möjliga, förutsättningen för att samhället ska fungera bra.  (Även ord 

som ”modernisering” och ”investering” spelar roll i detta sätt att resonera. Dessa faller dock 

mer i kategorin ”Hållbarhet som konkurrensfördel” vilken jag ska ta upp längre ner.)    

En viktig del i detta synsätt är exporten. Men också den inhemska industrin ska stärkas så 

att den inte konkurreras ut. En minister skriver att ”tillverkning i Sverige är avgörande för 

jobben och den ekonomiska utvecklingen i Sverige” och vill lägga fram 

en ”nyindustrialiseringsstrategi” (Art.1). I och med denna strategi ska Sverige ”öka sina 

marknadsandelar på en växande världsmarknad” (ibid.). Samma minister menar i en annan 

artikel (tillsammans med en annan minister) i samma anda att: 

 
”[...] arbetet att främja en ökad export och tillväxt måste hela tiden utvecklas för att skapa 

 fler jobb och goda förutsättningar att möta Sveriges utmaningar.” (Art.29) 

 

I detta tänkande ingår också att skapa gynnsamma förutsättningar för att locka företag och 

investeringar till landet, till exempel genom en viss skattepolitik för företag (ibid.). Det finns i 

artikel 1 också flera hot som anses kunna påverka utvecklingen och jobb. Finanskrisen och ”en 

allt hårdare konkurrens från omvärlden” tas upp av ministern. Ett annat tema som skulle 

kunna beskrivas som hot definieras däremot om till något positivt: 

 
”[...] med en allt högre grad av automatiseringen i tillverkningen blir lönekostnaden i 

produktionsfasen mindre avgörande.” (ibid.) 

 

Automatiseringen ses alltså som en chans för att återigen kunna ha produktionen i Sverige. 

För att det ändå ska finnas jobb åt människorna ska det bedrivas mer forskning, 

marknadsföring och service runt produkterna. Vad som däremot inte tas upp i texterna är 

makten som företag har (att till exempel satsa i Sverige eller utomlands). Inte heller tas 

betydelsen av specifika produkter upp. Alternativa former av produktion och 

samhällsorganiseringen diskuteras inte heller. 
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I denna jakt på tillväxt ingår också, utöver att producera för det egna landet respektive för 

exporten, att direkt engagera sig i andra länder. Till exempel nämns i en artikel att det ska 

öppnas en ambassad i Filippinerna, vilken bland annat ska leda till ökat ”handelsutbyte” 

(Art.31). Samma minister – som också skrev i artikel 1 och 29 – menar att det finns en svag 

tillväxt i Europa och att den svenska exportindustrin är viktig för landet. Därför ”måste svensk 

export i högre utsträckning nå ut till tillväxtmarknaderna framförallt till Asien” (Art.31). Också 

i detta fall tas det upp lättnader för den som ska investera. Landet (Filippinerna) vill, enligt 

samma artikel, öka sina infrastrukturinvesteringar och se över ”lagstiftningen som reglerar 

utländska investeringar” (ibid.). Ministern menar att detta ger ”en tydlig signal om att goda 

affärsmöjligheter öppnas för svenska företag” (ibid.). 

Även andra länder ska ansluta sig detta tanke- och handlingssätt kring investering, jobb 

och marknad. I en text sammanfattas många länder under rubriken ”Afrika” (Art.28). I denna 

text används också ordet ”hållbarhet” bara i meningen att tillväxten och utveckling ska ske 

långsiktigt. En FN medarbetare menar i samma artikel att: 

 
”I grunden sker ingen hållbar långsiktig utveckling med minskad fattigdom utan att den 

ekonomiska politiken levererar och handeln fungerar smidigare.” (ibid.) 

 

Det krävs enligt FN medarbetaren en ”aggressiv tillväxtpolitik” och att tillverkningsindustrin 

attraheras. Detta kan ske genom ”en oanad möjlighet” och ”chans” som Afrika har. Afrikas 

chans finns enligt FN medarbetaren i att de tidigare låglöneländerna har haft en ökad 

arbetskraftskostnad. Men även ”handelskostnader [måste] minska i Afrika”. Det krävs bland 

annat bättre infrastruktur, möjlighet att starta företag och sänkta tullar, menar FN 

medarbetaren. Afrikas låga löner ska alltså leda till utveckling, eller ”tillväxtboom”, i och med 

att denna kontinent kan attrahera tillverkningsindustrin. 

Dessa ord slår underförstått fast att det bara finns ett sätt att producera och skapa tillväxt 

och välfärd, vilket just är modellen med produktion, konkurrens, marknad, export, jobb, 

inkomst och skatt. Vad som också händer i texten är att historien ignoreras. Det nämns inte att 

den europeiska koloniseringen av världen skapade en ojämlik världsordning (de los Reyes 

2007). Fattigdomen framställs som någonting som bara finns. På detta vis förläggs ansvaret 

på de fattiga och de framställs enbart som i behov av hjälp. De rika länders eventuella 

delaktighet i problemen belysas inte (jmf Lewis 2000). Afrika, menar FN medarbetaren vidare, 

ska ha en ”vision motsvarande EU:s inre marknad för att komma loss med tillväxten”. Det tas 

emellertid inte upp att många afrikanska länder är beroende av att billigt sälja sina råvaror 

(Giddens 2007:332). Ordet ”motsvarande” kan därmed alltså ses som ganska relativt eftersom 

dessa två kontinenter inte har samma förutsättningar. I denna text hade det varit bra med en 

mer nyanserad bild. Den borde ha skrivits av fler journalister i samarbete med forskare. Detta 
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är någonting som medier till och med själva kan efterfråga. Enligt en studie kan medieaktörer 

känna att de är i behov av forskare och deras idéer, råd och konstruktiv kritik (Smith 2005). 

När jag undersökte tidningsartiklar utifrån Fairclough’s modell med de tre huvudpunkter 

text, diskursiv praktik och social praktik la jag märke till att vissa tillstånd tas som 

självklara. Det kan handla om att en viss sorts ekonomi beskrivs som den enda normala med 

jobb, tillverkning, välfärd (skatt), tillväxt, marknader och konkurrens. Många människor är på 

något vis vana vid denna ekonomi. Den är del av vardagliga sociala praktiker. Människor är en 

del av dessa praktiker i och med att de till exempel har ett jobb, äger ett företag eller är 

tjänsteman. Det finns vissa saker som är inrotade. Detta speglas också i någon form i hur 

människor tänker kring ekonomi eller hur det skrivs om detta. Den sociala praktiken speglas 

alltså i texten. Den diskursiva praktiken (textproduktion och -konsumtion) står som medlare 

mellan text och social praktik (Fairclough 1995:58ff). Texten produceras å ena sidan inom en 

viss ram, inom samhälleliga normer. Texten blir å andra sidan läst och tolkad på olika sätt 

vilket kan leda till debatter (ibid.65). 
Texter kan bidra till att upprätthålla en viss norm, men de kan också bidra till förändring 

(ibid.44ff). I de här beskrivna tidningsartiklarna skulle jag säga att det finns båda formerna av 

inflytande. Diskursen ”hållbarhet” är ett ganska nytt fenomen som på senare tid har påverkat 

den ekonomiska diskursen. Att det finns ett allmänt medvetande om att hållbarhet över huvud 

taget påverkar synen på tillväxt. Detta kommer i texterna till uttryck i och med att det till 

exempel skrivs om en mer ”resurseffektiv” produktion (Art.1), eller att hållbarhet ska läggas 

som ”ett ramverk” bredvid det ”finanspolitiska ramverk[et]” (Art.17). Att 

diskursen ”hållbarhet” finns betyder emellertid inte att tillväxten fullständigt kan ifrågasättas. 

Det kan ju ur ett hållbarhetsperspektiv vara bra med tillväxt inom solarenergi eller liknande. 

Diskursen ”hållbarhet” bidrar dock med att en viss syn på naturen, ekonomi och ägande 

omdefinieras.   

En artikel som befattar sig med handelsavtal visar på kritiska synpunkter (Art24). 

Författaren skriver att ”breda folklager [...] ser också nackdelar med globaliseringen”. Det kan 

finnas ”press på arbetsmarknaden efter handelsavtal” med andra länder. Arbetsplatser kan 

komma att försvinna ifall det produceras billigare på andra ställen. Det kan då uppstå ett 

ifrågasättande av den ovan nämnda självklarheten, där man menade att konkurrensfördelar, 

som gynnar det egna landet, är någonting bra. Detta synsätt gäller bara så länge man själv står 

på vinnarsidan. Ett annat land med sina ännu billigare eller bättre varor kan uppfattas som ett 

hot. Själva konceptet konkurrens blir ett hot. Hur skulle man kunna komma ur denna paradox? 

Kanske genom att skriva om att det också kan finnas andra sätt att jobba och fördela resurser. 

Det kan finnas andra sätt att konkurrera, till exempel att offentlig förhandla vilken vara man 

ska satsa på, någonting som också kan ske globalt. Inom sådana funderingar kan man också 

skriva om att nationer, styrkan i valutan eller handelsförbindelser har uppstått under en lång 
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process och är föränderliga och möjliga att förändra. 

En strategi i detta skulle kunna vara att använda en medförfattare (till exempel en 

forskare). En medietext utformas nuförtiden för det mesta så att den ryms inom en 

tidningssida, och den är för det mesta författad av en journalist. Detta får följder för hur själva 

texten skrivs. I och med att läsare på något vis är vana med utformningen av artiklar kan det 

också hända att de tar detta som en självklarhet. Denna upprepning, alltså att texter påminner 

oss om något tidigare upplevt, kallas för intertextualitet. Inom en intertextualitet ryms också 

att människor genom upprepning av en viss syn på ekonomi eller miljö blir vana med detta. 

Framförallt när politiker och forskare uppträder tillsammans i en tidning kan sådana texter få 

en större vikt. Det skulle bidra med mycket ifall sådana texter blev granskade och 

kommenterade från mer ”objektiva” håll och att denna granskning också flätades in i samma 

text. Massmediernas uppgift är ju att bland annat att ”granska, informera, kommentera” 

(Eliasson & Nolervik 2011:65). Visst skulle det kunna leda till att det skrivs två sidor i stället 

för en. Men det skulle även innebära att läsaren får en slags helhetsbild. 
 

2.1.2 Hållbarhet som konkurrensfördel 

Tillväxt förbinds i artiklarna oftast med en förhållandevis ny diskussion om hållbarhet. 

Hållbarheten ses på något vis som allmänt viktig, men också som en chans till konkurrens-

fördelar eller fler jobb. Ord som ”innovation”, ”modernisering” och ”investering” förknippas 

med det gröna och underförstått också med att detta är någonting som efterfrågas. Hållbarhet 

ses som en exportvara och en konkurrensfördel. I och med att den svenska industrin kan göras 

mer resurseffektiv, skrivs det att ”hållbar produktion och produkter […] kan vara en svensk 

styrka även framöver” (Art.1). 

När hållbarhet används som argument för att locka utländska investerare kan Sverige 

framställas som ett land som ”toppar rankinglistor över länder med gott rykte för 

levnadsstandard och hållbarhet” (Art.29). Även här hade det varit bra ifall det fanns tid och 

plats för kommentarer i en artikel. Fairclough menar att det är viktigt att undersöka så kallade 

små ord för att förstå vad som sägs (Fairclough 1995:80ff). I den ovan nämnda meningen finns 

det många oklarheter. Till exempel är rykte inte det samma som fakta. Det framgår inte vilka 

listor som menas, respektive hur mätningar genomfördes. Dessa två problem ter sig emellertid 

ganska små i jämförelse med två andra mer övergripande problem. För det första finns det 

stora hållbarhetsproblem och skillnader i levnadsstandard i världen (Sundqvist 2010:248ff). 

Att hamna då på en topplacering behöver för ett land inte betyda att denna standard verkligen 

är hög. Den är kanske jämförelsevis hög. Det andra stora problemet är att Sverige (och andra 

länder) till och med har för hög levnadsstandard, vilket också beskrivs av forskare som väldigt 

ohållbart (Gulliksson & Holmgren 2011:111ff).   
Utöver grön teknik kan också, enligt artiklarna, själva konceptet ”hållbar utveckling” 
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exporteras till andra länder. När Sverige ska skaffa sig tillträde till den Filippinska marknaden 

förekommer också diskussioner om bland annat mänskliga rättigheter (Art.31). Detta kan ses 

som en del av hållbarhetsdiskursen, nämligen den sociala sfären. Även andra områden av 

hållbarheten kan exporteras för att hjälpa till vid en ”modernisering” av andra länder. ”Sverige 

kan erbjuda Filippinerna lösningar som utformats med betoning på hållbarhet och minskad 

miljöpåverkan” (ibid.). Här kan man fundera över betydelsen av ordet ”betoning”. En betoning 

kan vara både stark och svag. 

I en artikel skriver en minister och en forskare också om ambitioner att exportera en idé 

(Art.17). ”Vi har en modell med ett välfärdsbygge som vi har utvecklad under lång tid. Detta är 

något vi måste dela med oss av.” Texten ifrågasätter emellertid inte ifall detta egna koncept 

verkligen är så bra eller det enda tänkbara. Som nämnts tidigare har den svenska modellen, 

som nu ska exporteras, beskrivits som ganska ohållbar. Även ordet ”modern” kan diskuteras. 

Inom en hållbarhetsdiskurs kan bränslesnåla lastbilar vara en förbättring. Men det går också 

att ifrågasätta varför det över huvud taget måste transporteras så mycket som det gör. Det kan 

också vara en modern tanke att producera regionalt. Ordet ”modern” kan således fyllas med 

olika betydelser.   

Även diskursen ”hållbarhet” eller ”hållbar utveckling” kan fyllas med olika betydelser och 

anpassas till olika kontexter. Diskursen ”hållbar utveckling” har bara funnits under en 

förhållandevis kort tid och det kan nog sägas att den befinner sig i utveckling. Dessutom har 

diskursens värderingar, mål och innehåll kritiserats. I en förståelse av ”hållbar utveckling” 

satsades för mycket på att ny teknik och investeringar ska leda till grön teknik. I 

modellen ”hållbar utveckling” (med de tre pelare ekologisk, socialt och ekonomisk) kan det 

vidare sägas att det ekologiska och det sociala oftast har underordnats det ekonomiska 

(Bonnedahl 2012:340f). Den rådande synen på ekonomi och tillväxt har nog sitt ursprung i ”en 

period då förutsättningar möjliggjorde kontinuerlig expansion, främst genom tillgång till fossil 

energi och ekologisk kapacitet” (ibid: 336). Det kan alltså sägas att människan försöker lösa 

hållbarhetsproblem med en strategi som leder till problem: Genom bland annat ny teknologi, 

marknaden, grön tillväxt och etiska investeringar ska problemen lösas (ibid:331). Att det över 

huvud taget pratas om hållbarhet eller hållbar utveckling kan ses som ett steg i riktningen mot 

rättvisa och naturskydd. Hållbarhetsdiskursen har således en begränsad räckvidd (ibid:339ff).   

Jag ska här återkomma till Fairclough’s modell gällande själva texten, textens 

produktion och konsumtion samt de större samhälleliga processerna. En text kan bidra till en 

viss förståelse av hållbarhet. De följande två texterna ger röst åt en politiker tillsammans med 

två olika forskare. I texterna skapas en ram kring begreppet ”hållbarhet”. I den ena texten tas 

hållbarhet upp som ”ett helt nytt utvecklingsparadigm”, men reduceras i samma mening till 

en ”transformation till en fossilfri välfärdsnation”. Det är således några miljömål som här fyller 

diskursen hållbarhet (Art.17). I den andra artikeln kommer i och för sig stora frågor, 
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såsom ”rättvisa, fredliga och inkluderande samhällen”, till uttryck (Art.8). Man skriver om att 

det ”nu [finns] en helhetssyn” som inte bara ska fokusera på det ekonomiska. Orden att det ”nu 

[finns] en helhetssyn” kan framstå som en bra lösning som man äntligen har kommit fram till. 

Denna utsaga får också extra vikt i detta sammanhang genom att en forskare bekräftar 

politikens utstakade väg. Vid en närmare granskning framkommer emellertid att denna 

helhetssyn inte alls utgör helheten. Den utgör bara helheten inom en viss ram. Målen ska enligt 

författarna nås med anständigt arbete, inkluderande tillväxt, omställningen till en fossilfri 

välfärdsnation, ny teknik, investeringar och bistånd med mera. Man uppmanar också andra 

länder att ansluta sig till denna utvecklingsmodell (ibid.). Det kan emellertid också finnas 

andra modeller till fred och rättvisa som här förbises. Sådana modeller skulle till exempel 

kunna kretsa kring planekonomi och världsmedborgarskap. 

 

 

2.2 Hållbarhet och tillväxt inom speciella 
samhällssektorer 
 

De fem tidningsartiklar i detta avsnitt handlar om ett mindre perspektiv än en hel nation. De 

behandlar följande samhällssektorer: bostadsbygge, transport, energi och digitaliseringen. För 

att ett samhälle ska fungera behövs dessa (och många andra) olika samhällsfunktioner. Att alla 

de olika sektorerna finns är emellertid ingen självklarhet och de kan förändras över tid, nya 

kan uppkomma och andra kan komma att försvinna. De kan också skilja sig åt i betydelse och 

omfattningen. Endast en artikel i detta avsnitt är skriven av en grupp politiker. I en artikel 

kommer olika politiker och partier till tals, vilket också visar att det kan finnas sprickor och 

olika åsikter, något som i de förut behandlade artiklarna av politiker inte var fallet.  Två artiklar 

är skrivna av forskare respektive en kommission. En artikel kommer från en tidningsanställd. 

I artiklarna från förra avsnittet visade det sig att det finns konkurrens mellan länder och att 

det därför behövs vissa insatser för att ett land ska blomstra. Även i dessa artiklar kommer det 

upp begrepp som: andra länder, tillväxt, konkurrenskraftiga priser, exportindustri, 

investeringar eller BNP. De olika områden som tas upp ska å ena sidan vara lönsamma i sig 

själva. Å andra sidan ska de också bidra till samhällsutvecklingen och tillväxt.  

 Men även hållbarhetsdiskursen kommer till uttryck på olika sätt, till exempel i talet om 

vikten av en bra energiförsörjning för landet. Här kan elen förknippas med olika egenskaper, 

så som att den utgör en konkurrenskraftig svensk produkt som nuförtiden också helst ska 

produceras hållbar. Detta ”gör att vi kan få tillväxt och sysselsättning i hela landet” menar en 

minister kring en energiöverenskommelse (Art.4). Vad denna ”tillväxt och sysselsättning i hela 

landet” emellertid betyder får läsaren ingen förklaring för. En hållbarhetsjournalist skulle ha 
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kunnat haka på och kräva en mer ingående förklaring. Meningen kan framkalla en bild av ett 

blomstrande land, att elen på ett magiskt sätt gjuter lycka och välstånd över hela samhället. 

Meningen kan däremot också betyda att konkurrenskraftig och hållbar el kommer att generera 

jobb i vindkraftsbranschen fördelad över landet. 

En sådan överenskommelse om förnybar elproduktion över partigränser, som beskriven i 

artikeln, kan vara ett sätt att jobba långsiktigt. Det kan vara ett bra sätt att jobba gemensamt 

och långsiktigt med frågor som rör hållbarhet (Sundqvist 2010:290ff). Emellertid verkar det 

också finnas sprickor i denna beskrivna energiöverenskommelse. Några partier vill inte vara 

med i denna av de andra betecknade ”enighet”. En av dessa partiers politiker menar att det 

inte behövs ”nya subventioner i nya vindkraftverk när vi redan har en överproduktion av el”. 

Det hade varit intressant att veta vad som sker med denna ”överproduktion”. I forskningen 

hittade jag att Sverige (och andra länder) i stor utsträckning exporterar och importerar 

liknande produkter så som vatten eller kött (ibid:90f). Detta gäller kanske också för elektricitet. 

Utifrån egna erfarenheter vet jag att det finns en konkurrens bland olika företag som erbjuder 

el i Sverige. Dessa frågor tas dock inte upp i texten. Ur en hållbarhetssynvinkel kan man även 

fråga sig ifall det verkligen behövs all el eller allt som är beroende av el.  Inom diskursen av den 

hållbara energiförsörjningen skrivs det i texten emellertid bara kring framställningen av 

elektriciteten på ett förnyelsebart sätt. Men även i förhållande till sätten på vilka det 

produceras hållbar el kan det finnas olika åsikter. Till exempel att ett vattenkraftverk gör 

ingrepp i naturen och stör fiskarnas vandringar. 

Ännu en viktig samhällssektor är transporten. Infrastruktur kan vara en bidragande social 

faktor som ger människor möjligheten att ta sig till andra platser. Detta skulle man kunna 

inkludera i begreppet ”social hållbarhet”. Infrastruktur kan enligt några politiker dock även 

bidra till både ”hållbarhet och ekonomisk nytta” (Art.25). Den tidiga järnvägen skapade bland 

annat tillväxt, jobb samt tillgång för företag till exportmarknader och blev också ”en viktig 

symbol för framtidstro och utveckling” skriver artikelförfattarna (ibid.). 

Vilken syn författarna har på ordet ”utveckling” beskrivs inte närmare. Men i 

sammanhanget kan det sägas att ordet står för ett linjärt synsätt på framsteg genom ny teknik 

med mera (Sundqvist 2010:69ff). En sådan utveckling kan emellertid också ha sina baksidor i 

och med att det till exempel inte tas tillräcklig hänsyn till naturen eller rättvisa (ibid.). Denna 

äldre framstegsmodell används som argument för att investera i ny järnväg. ”När näringslivet 

i våra kommuner tar investeringsbeslut är möjligheten att nå globala marknader och locka 

internationella talanger avgörande”, menar författarna (ibid.). 

I det nationella perspektivet (avsnitt 2.1) ansågs att det är viktigt att locka till sig investerare 

och företag. I det här exemplet kan jag se något liknande. Det handlar om att locka kompetens 

i och med att det finns bra infrastruktur. Det görs också jämförelser med andra länder som 

redan har byggt nytt och man hoppas att ”regeringen vågar ta det beslut” som de andra har 
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tagit. Själva infrastrukturen är också viktig för att människor ska kunna pendla 

inom ”arbetsmarknadsregioner” (Art.25). I och med detta bekräftas underförstått en bild av 

att lönearbete är en självklar del i modellen som ska upprätthålla välfärden och till och med 

skapa tillväxt. 

I funderingar kring social hållbarhet skulle ett sådant antagande tjäna på att belysas mer, 

eftersom det också har att göra med makt och demokrati. Det är viktigt att reflektera över olika 

sorters organisering av ägande och arbete samt innebörden av begreppet behov och ansvars- 

och resursfördelning. I detta spelar även övervägningar av den ekonomiska hållbarheten in. 

Där kan det till exempel föras en vidare diskussion kring definitioner av resurser, värden och 

belöningar. 

I en annan artikel tar en journalist också upp det till synes självklara med att 

arbetare ”kommer till jobbet” (Art.10). I samma text visas det också på en baksida med hög 

tillväxt. När ett land får en sådan tillväxt kan det nämligen hända att för många arbetare börjar 

köpa bilar, vilket kan leda till problem med utsläpp (ibid.).       

Temat med ”avståndet till arbetsplatsen” återkommer en gång till men inom ramen för 

stadsbygge (Art.3). Några forskare menar att närhet är viktigt ”när det gäller chanserna att få 

arbete och lyckas på arbetsmarknaden” (ibid.). Det handlar i texten om 

segregationsproblematiken, och det är bra ifall det jobbas med sådana problem. Men på sätt 

och vis befästas också här samma idé kring lönearbete med mera.   

Ett problem som också har med jobb att göra tas i texten bara upp med orden ”bostadsbrist” 

i städer. Det förs dock ingen vidare diskussion kring varför många människor flyttar till städer. 

Många som flyttar från landsbygden till städerna gör det på grund av det stora utbudet som 

finns i städer kring upplevelser, utbildning eller jobb. Andra ser sig också tvungna att flytta i 

och med att det kanske inte längre finns jobb eller framtidsutsikter på landet. Detta tema tas 

däremot upp i en artikel från avsnittet 2.3 där författarna menar att en viss näringsgren kan 

ändra riktningen (Art.9). De skriver att de vill jobba med frågan ”landsbygdsutveckling 

kombinerad med jordbrukets kris”. Deras näring, skriver de, kan i och med ”efterfrågan på 

lokalt och hållbart producerade varor [...] vara en del av lösningen” (ibid.). Utöver de sociala 

och ekonomiska funderingarna kring hållbarhet som jag beskrev innan tillkommer här också 

den ekologiska aspekten som jobb kan innebära. Ifall till exempel livsmedel produceras 

ekologiskt och regionalt kan det också leda till att människor kan bo kvar på landet. 

Utvecklingen av vissa sektorer kan enligt artiklarna leda till att samhället förändras på ett 

större plan. Det menas i en artikel att industrialiseringen innebar en ”omvälvande förändring 

av samhället” (Art.34). Det belyses emellertid inte närmare vad dessa omvälvningar förde med 

sig för eventuella positiva eller negativa konsekvenser. Enligt författarna finns det nu en ny 

liknande sådan förändring i och med digitaliseringen. Grundtonen i texten visar på att 

författarna (representanter för en digitaliseringskommission) är positivt inställda till dessa 
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förändringar. De kräver till och med att staten ska driva på med detta. Även här tas argumenten 

att andra länder ligger före (ibid.). Digitaliseringen kommer enligt författarna ge ”stora 

möjligheter till att förbättra vårt samhälle” och är viktig för framtidens tillväxt och välfärd 

(ibid.). Digitaliseringen kan också underlätta hållbar produktion och påverka demokratin och 

jämlikhet genom nya plattformar (ibid.). 

Eventuella negativa konsekvenser, som till exempel att yrken försvinner i och med 

automatisering och robotisering, tas som naturlig eftersom ”vi är nu mitt inne i [denna] 

transformation” (ibid.). Människor måste, enligt texten, helt enkelt anpassa sig till 

tidsbegränsade anställningar och genomgå en ”kompetensutveckling” (ibid.). Det naturliga 

och oundvikliga beskrivs också med att ”utvecklingen går” och att mycket ”omvandlas nu” 

(ibid.). Dessa ord är skrivna som om det inte finns några aktörer. Eller som Fairclough skriver 

kan sådana fenomen som ”economic change” framställas ”as something which is just 

happening rather than something that people or companies or governments are doing”. 

(Fairclough 2003:127). I och med att denna förändring å ena sidan beskrivs som oundviklig 

och å andra sidan också förknippas med tillväxt och välfärd kan det hända att det inte uppstår 

några frågetecken hos läsaren. Detta beror också på att dessa fenomen är komplexa och svåra 

att överblicka. Som sagt kan det emellertid finnas olika syn på vad utvecklingen kan vara och 

vad som verkligen är ett måste. Det kan vara bra och nyttigt med ny teknik såsom solpaneler 

eller odling i växthus. 
Det kan finnas många fördelar med datorer eller maskiner. Frågan är dock hur och i vilka 

syften dessa används. Ifall en robotisering leder till avskedanden är detta problematiskt. Här 

borde det ställas frågan om ägande och vem som profiterar på eventuella besparingar i 

produktionen. Också den vidare frågan med arbetets innebörder, som tidigare beskrevs, måste 

tas upp igen. Och även frågan om vad som produceras och i vilken syfte. 

 

 

2.3 Hållbarhet och tillväxt inom företag och ur 
privatekonomiskt perspektiv 
 

Som tagits upp i avsnitt 2.1 ses företag som viktiga för ett land. De står för produktion, jobb 

och välfärd med mera. De 15 tidningsartiklarna inom detta avsnitt befattar sig främst med 

enstaka företag men också med olika branscher samt med konsumtionsaspekter. I många 

artiklar är det chefen för ett företag som står i rampljuset och representerar företaget. Detta 

och en viss skrivstil bidrar att några av artiklarna har ett inslag av reklam. Alla artiklar är 

skrivna av tidningsanställda, förutom en som är skriven av några representanter för en 

näringsgren. 

Efter att har jobbat ett tag med dessa artiklar kunde jag urskilja två övergripande teman 
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som dominerar innehållet i artiklarna. Det handlar å ena sidan om att man ser hållbar 

tillväxt som en chans för sin verksamhet. I och med att efterfrågan, medvetenheten och 

kraven ökar finns det chanser att göra affärer med ”gröna produkter”. Denna nya epok kan 

också generera nya jobb. Å andra sidan öppnar sig emellertid också sprickor i denna bild 

av framgång och framtidstro. Det kan handla om att marknaden uppfattas som trög eller 

att företagets tillväxt och vinsten inte ses som tillräckligt hög. Det kan också handla om att man 

uppfattar hållbarhetskraven som pålagda eller att man skjuter över ansvaret till konsumenter. 

Även låglöneproblematiken tas upp samt att det kan finnas oegentligheter med skatter. Det 

återkommer också att hållbarhet kan definieras på olika sätt, vilket visas till exempel genom 

att företag kan välja vissa åtgärder för att marknadsföra sig som hållbara. Eftersom dessa två 

teman oftast flyter ihop valde jag att inte beskriva dessa separat. Jag ska däremot ta upp dessa 

två sidor samtidigt för att visa hur det kan tänkas kring tillväxt i kombination med hållbarhet 

inom affärsvärlden. 

Vad som kännetecknar många av dessa 15 artiklar är att de tar upp hållbarhetsdiskursen 

som både ett krav och en chans att göra affärer på marknaden. Den tillväxt som nu och i 

framtiden ska åstadkommas påverkas mer eller mindre av hållbarhetsdiskursen. Hur mycket 

företag påverkas beror bland annat på definitionen av hållbarhet, en definition vilken till och 

med kan ifrågasätta en hel bransch (så som olje- eller kärnenergiverksamheter). Diskussionen 

om hållbarhet leder genom forskning, offentlig påverkan, mediering, politik, alternativa 

produkter och konsumentval till en omställning hos enstaka företag och hela branscher. Detta 

kan ske mer eller mindre frivilligt vilket kan vara både en styrka och en svaghet. Frivilligheten 

kan vara en styrka i och med att människors egna regionala och gemensamma val kan leda till 

ett engagemang som är större än om dessa val känns påtvungna. Det kan också leda till att 

människor inspirerar varandra och förstår att det lönar sig att engagera sig tillsammans 

(Sundqvist 2010:292). En svaghet med frivilligheten är att det går att välja bort att ta obekväma 

beslut. Begreppet ”hållbar utveckling” kan ju fyllas med en stark eller en svag definition, vilket 

innebär att det finns olika gränser för vart definitionen slutar. Den svaga definitionen fylls 

bland annat med tanken på att det är människan som står i centrum och att det är okej ifall 

vissa resurser förbrukas ifall levnadstandarten höjs i och med detta. I en stark definition ska 

resurser inte minska och det ska tas mer ansvar samt hänsyn till andra (Bonnedahl, Jensen & 

Sandström 2007:304ff). Även ifall det finns gemensamma bindande regler behöver det alltså 

inte betyda att dessa också är ”perfekta”. Det finns ju kritik av en version av idén kring ”hållbar 

utveckling” där man tror att satsningar på ny teknik, gröna investeringar och en fri marknad 

ska lösa problemen (se i avsnitt 1.5). Men en slags mix av krav och eget engagemang är nog att 

rekommendera. Ur detta kan det, menar jag, uppstå nya samarbetsformer och nya branscher 

som till exempel jobbar kring solarenergi eller ekologisk mat. En sådan ny bransch kan uppstå 

ur ett eget engagemang eller att staten satsar på någonting. Staten kan gynna reparationer 
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genom minskad skatt eller föra in förbjud mot matsläng. 

I de undersökta artiklarna uttrycker författarna både att det finns påverkan utifrån i form 

av krav, men att de också ser hållbarheten som en chans. Det finns på något vis en blandning 

av ett gammalt och ett nytt tankesätt. Det gamla tankesättet handlar om att göra affärer, det 

nya sättet handlar om att verksamheter ska bli gröna, klimatsmarta, sociala och liknande. 

Hållbarhet för alltså även med sig en affärsmöjlighet vilket emellertid också påverkar 

definitionen på hållbarheten. Definitionen blir, skulle jag säga, ganska svag. I några artiklar 

används ordet hållbarhet till och med bara i samband med att vinsten ska våra långsiktig. I 

andra texter kan det kännas som om hållbarhet används marknadsföring. 

En chef för ett företag kan till exempel berätta att hållbarheten blir ”allt viktigare” för deras 

bransch och att detta täcker ”socialt ansvar” och ”allt som har att göra med miljö och klimat” 

(Art.2). Detta kan uppfattas som en ganska stark definition. När man läser vidare i artikeln 

förstå man dock att det bara handlar om några investeringar med ”grön inriktning”. Det är 

också främst kunderna som med sina ”medvetna val […] själva ska ta ställning”. Visst kan detta 

vara ett bra engagemang, men det berör inte ”allt”. 

Ett liknande exempel gäller en VD som beskrivs som en som ”vet hur man tänker hållbart 

– i alla led” (Art.16). Detta kan återigen tyda på en stark version av hållbarheten. Senare visar 

det sig emellertid att man med ”led” inte menar alla led som kan finnas inom hållbarheten. 

Man menar bara de led inom själva företaget. Företaget ställer bland annat om till minskad 

klimatpåverkan och ser till att bönderna får ”tillräcklig betalning”. 

Ett till exempel är uttalandet av en chef om att man vill vara ”best i class” med hållbarheten 

och satsa på långsiktigheten med forskning och utveckling. Hur bra detta ”best i class” i 

förhållande till hållbarhet verkligen är förklaras dock inte vidare i artikeln. Det hade varit bra 

ifall journalisten hade ställt några följdfrågor.   

I många texter kommer, som redan också nämnts, ämnet ”kunderna” upp. Man vill inrikta 

sig på sådana kunder som efterfrågar hållbara produkter. Detta tyder på en diskurs om att en 

fri marknad med efterfrågan och erbjudande kan eller ska verka för det allmännas bästa (i detta 

fall hållbarheten). Efterfrågan kan bidra till att företag satsar på vissa produkter, eller att 

marknaden för vissa produkter växer. 

Detta kan bero på att ”unga människor är mer hälso- och miljömedvetna” men det kan 

också ha att göra att just sådana produkter även ”marknadsförs […] som mer hälsosamt och 

klimatsmart” (Art.14). En annat företags VD menar att deras produkter ”är i linje med både 

ökade klimatkrav på hållbarhet och ändrade konsumtionsmönster” (Art.6). Detta kan tyda på 

nya regler som infördes av politiken och på en viss makt som människor har för att kunna 

påverka bolag. Människors medvetande och agerande är en del i förändringsprocesser 

(Godemann & Michelsen 2011). Samma företags-VD menar emellertid också att en av deras 

marknader i världen där man opererar ”går trögt”. På andra marknader ”råder osäkerhet” 
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eller ”är [det] jobbigt” (Art.6). Den optimism som finns kring nya horisonter 

med ”revolutionerande” utveckling med produkter och marknader dämpas med detta. Också i 

andra artiklar kommer bekymmer kring låg eller inte tillräcklig hög tillväxt till uttryck. 

Marknaden beskrivs som ”inte lika lättflörtad” och ett bolag som ägs beskrivs som ”ett 

sorgebarn” (Art.22). Sorgebarnet har ”kritiserats för sin usla tillväxt” och det skrivs att 

konkurrenter till det redan ”har gått i konkurs” (Art.23). Konsumentmakt kan alltså å ena sidan 

leda till att företag erbjuder andra produkter. Den kan till och med förorsaka att verksamheter 

försvinner. Vad som däremot inte belysas är att inte alla kan välja fritt (Giddens 2007:279). 

I några tidningsartiklar skrivs det om företag där det förekommer anklagelser i samband 

kring korruption och problem med skatter. Detta skulle falla under kategorin ”social 

hållbarhet” där det kan handla om bidrag till allmänhetens välfärd samt rättvis fördelning av 

resurser, makt och vinster. I artiklar där det tas upp skatteproblem skulle det vara konstruktivt 

om det diskuterades mer om social hållbarhet. 

I en artikel uttrycker några representanter för en näringsgren kraven på mer reglering 

(Art.9). De menar att många företag i denna gren gör bra insatser kring utsläpp och matsvinn 

med mera. Men det borde finnas mer samordning kring hållbarheten ovanifrån med 

ansvar ”för att ta fram gemensamma strategier för ett gemensamt ansvarstagande” (ibid.). Man 

menar att man idag har att göra med för många olika ministrar, vilket kan leda till att idéer 

inte sprids eller inte ens kan genomföras eftersom det finns för många olika krav. 

Hållbarhetsfrågor ska lyftas ”som en strategisk utvecklingskraft” (ibid.). Representanter 

skriver också att denna näringsgren står för en stor andel jobb och är viktig för Sverige (ibid.). 

Eftersom artikeln handlar om regleringar hade det varit bra med en hållbarhetsjournalist som 

diskuterade vidare kring detta tema. Regleringar kan nämligen av företag också uppfattas som 

begränsande. Dessa diskussioner har att göra med skillnader mellan en fri marknad, en 

planerad ekonomi eller ett samspel mellan dessa (Gulliksson & Holmgren 2011:139ff).    

De olika områden som tas upp i artiklarna ska å ena sidan vara hållbara på olika sätt. Å 

andra sidan ska de också bidra till samhällsutvecklingen och tillväxten. Turism kan i detta 

sammanhang betecknas som ”landets viktigaste industri” (Art.3). I artikeln tas turism upp som 

någonting som har en stor ”arbetsstyrka”, som bidrar till landets intäkter och som kan minska 

eller öka tillväxten (ibid.). På detta vis tas turism upp som ett självklart samhällsfenomen. Ifall 

turism verkligen behövs diskuteras däremot inte. Att turistbranschen även kan föra med sig 

negativa påverkningar på till exempel miljön tas inte heller upp. Så länge den ger intäkter och 

arbete framstår turismen som bra. 

Vad som alltså saknas i många texter är ett rent allmänt ifrågasättande av olika 

näringsgrenar, av produkter eller av marknadens utformning. Det skrivs ibland om nya gröna 

produkter. Det verkar räcka ifall de förändras till ett mera klimatsmart sätt även om det ju 

finns också forskningen om att vi gör för mycket. Men vilken näring vill frivilligt lägga ner? En 
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aspekt av detta är att företagsamheten är en källa till inkomster. Ett ifrågasättande av 

företagandet är därmed nästan uteslutet. Här skulle den sociala hållbarheten kunna vara ett 

verktyg. Ett samhälle kan organiseras på andra sätt i och med att man gemensamt kommer 

överens om vilka mål som ska uppnås (Gulliksson & Holmgren 2011:86ff). Ett exempel på detta 

är programvaror som ägs och utvecklas gemensamt (ibid:171). Även konceptet ”valuta” och hur 

en rättvis fördelning ser ut kan formuleras på andra sätt (ibid:83f). 

I några texter speglas också en ifrågasättande respektive en mer eller mindre alternativ bild 

av verkligheten. Det kan å ena sidan framföras en oro över att ”den finansiella stabiliteten” 

eller ”tillgången” på råvaror kan komma att minska i samband med klimatförändringar (Art.2 

& 16). Å andra sidan uttrycks också åsikter från en organisation om ett mer allmänt 

ifrågasättande av konsumtionen ”i tider där vi måste ställa om till mer hållbara livsmönster” 

(Art.33). Vad dessa ”hållbara livsmönster” skulle kunna innebära förs det dock ingen vidare 

diskussion om. Utsagan från en annan organisation att vissa prylar ”har ett stort miljömässigt 

fotavtryck” begränsar det stora fältet hållbarhet till en liten del av miljötemat (ibid.). 

Genom en viss inramning produceras en viss betydelse (Carvalho 2007). Genom att medier, 

politik och organisationer ger begreppen hållbarhet och ekonomi en viss innebörd deltar de i 

att forma en allmän förståelse av dessa teman. Detta har betydelse för hur stor eller liten en 

eventuell förändring blir. 

Även problematiken med att företag förlägger sin produktion till låglöneländer tas upp 

(Art.20). Etiopien beskrivs som det ”nya låglöneland” som vill konkurrera med andra 

låglöneländer och locka utländska investerare. (Jämför också med artikel 28 i avsnitt 2.1 där 

just detta tema också tas upp som ett krav på afrikanska länder.) Ett företag som det berättas 

om i texten är en av dessa investerare. Författaren skriver att det fanns kritik mot att företaget 

satsar på Etiopien men också att företaget ”vill göra rätt från början” och ”på ett så hållbart sätt 

som möjligt” (ibid.). Man vill betala löner som ligger på en ”skälig nivå” och menar att man 

genom jobb bidrar till att människor inte behöver emigrera ”i jakt på en ljusare framtid” (ibid.). 

Företaget vill även påverka samhällsutvecklingen, men deras hållbarhetschef menar att det 

också hänger på institutionerna i samhället.      

I denna artikel uttrycks frågan om ansvarsfördelning och samarbete. Här skulle en vidare 

diskussion kring dessa teman vara av nytta.  Gulliksson & Holmgren menar att ett förbättrat 

och långsiktigt globalt samarbete kan hjälpa till med styrning och stabilitet kring olika 

hållbarhetsaspekter (Gulliksson & Holmgren 2011:302ff). I ett sådant samarbete har medierna 

rollen att sprida information. Medier kan också genom informationsteknik bidra till ett 

förbättrat samarbete för forskare från olika discipliner och länder (ibid:307f). 

I ovan nämnda text ifrågasätts inte heller att det över huvud taget finns låglöneländer. 

Kolonialismens följder, gränser, olika starka valutor, ägandet, produkter, produktionskedjor 

eller pengarnas funktion är teman som inte tas upp. Genom ett förbättrat samarbete över olika 
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sektorer (såsom politik, näringsliv, forskning, organisationer, människor på olika platser och 

medier) skulle sådana ämnen nog i större utsträckning få plats i olika diskussioner. Detta 

kräver också viljan att ta upp svåra ämnen. 

 

 

2.4 Hållbarhet och tillväxt ur ett ”filosofisk” perspektiv 

 

De sju artiklarna i detta sista analyskapitel har i större utsträckning stilen av en allmän 

diskussion om tillväxt och hållbarhet. Artiklarna innehåller delvis en annan världsbild än de 

artiklar som beskrev i de andra kapitlen även om det också där förekom olika synvinklar. I de 

här artiklarna förekommer bland annat en mer djupgående reflektion kring innebörden av 

tillväxt och hållbarhet. Men även i dessa artiklar kan det finnas olika synvinklar. Tre artiklar 

är skrivna av tidningsanställda varav en text beskriver funderingar av några forskare och en 

annan text är en intervju med en marknadsförare. Två artiklar är skrivna av forskare och två 

artiklar kommer från fristående författare. 

I en artikel upprepas hållbarhetens tre kända områden, ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet, men författaren menar även att vi borde ta hänsyn till vår inre hållbarhet (Art.5). 

Författaren skriver att vi förbrukar för mycket av jordens resurser, att det finns växande klyftor 

samt att det saknas regelverk för ekonomin. Det skrivs vidare att det finns en ”tillväxt utan fler 

arbetstillfällen” och en kortsiktig kapitalism som ”varken tar ansvar eller förmår förvalta de 

värden som byggts upp över generationer” (ibid.). Det finns även en stor del av befolkningen 

som har det tufft. Arbetslöshet, sjukskrivning och stress med mera leder enligt författaren till 

att det också finns ett inre hållbarhetsproblem (ibid.). Slutsatsen i artikeln är att vi själva måste 

ändra oss och lägga större vikt på sådana värden som naturen eller balansen i tillvaron. 

Samtidigt ska vi, enligt författaren, också ställa nya krav på samhället, politiker och företag. 

Det här resonemanget kan ifrågasätta många av de argument som framfördes i de tidigare 

behandlade artiklarna. Där var det en självklarhet att det behövs mer jobb och tillväxt även om 

sådant också skulle ske på ett mer hållbart sätt. Hållbarheten sågs emellertid oftast som ett 

tillägg i form av till exempel minskning av utsläpp.   

En annan artikel ifrågasätter tillväxten och tar upp ordet ”nedväxt” (Art.27). Författaren 

skriver att det finns kritik mot tillväxten som ”väg för välstånd och välmående” och att det finns 

ett ifrågasättande av ”en livsstil och samhällsstruktur baserat på ägande” (ibid.).   

Dagens samhälle ”är riktat mot ekonomisk tillväxt som enbart kan främjas genom 

konsumtion” citeras en forskare. Men, fortsätter forskaren, vi har också ”blivit mer medveten 

om under vilka förutsättningar våra grejer tillverkas” (ibid.). Det kan alltså finnas alternativa 

livsstilar och författaren beskriver ett projekt där ovan nämnda forskare ingår. Där forskas det 

om ”vad som händer med och i ett samhälle som inte organiseras kring jakten på kapitaltillväxt 
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utan fokuserar på ekologisk hållbarhet, social jämlikhet och människan blomstrande”. Det 

finns ett behov ”av minskad produktion och tillväxt” menar dessa forskare. 

Hur denna minskning ska genomföras och vilka eventuella följder detta har diskuteras det 

dock inte vidare om i texten. Det sägs ingenting om eventuella nedläggningar eller hur en 

organisation av produktionen kan förändras. En viss tyngd läggs emellertid på konsumtionen 

vilken förknippas med en stressande jakt på ”trender” och ”sociala markörer” (ibid.). Att det 

också kan finnas andra aspekter av konsumtion, såsom att tillfredsställa behoven av mat och 

liknande, skrivs det inte om i texten. Detta exempel belyser att även om det kan finnas en 

motdiskurs till en uppfattad självklarhet har också denna motdiskurs en begränsad räckvidd. 

Detta kan dock bero på att denna forskning är i ett pågående skede. 

En förändring av produktionen kan till exempel bli av i och med att människors 

medvetande förändrar sig. Ett uttalande av en konstnär om hur ”allt är bara är till låns” 

förmådde en VD att ställa om sitt företag från kortsiktig vinst till hållbar produktion med hjälp 

av produkter med längre hållbarhet (Art.13). Författaren menar att kulturprojekt kan bidra 

med att ge impulser till funderingar kring hållbarhet och demokrati. Men det är främst 

politiken som måste se till att bland annat sociala klyftor inte ökar (ibid.). Pratet om hållbarhet 

kan emellertid också gå för långt menar en annan författare och frågar ifall det är hållbart med 

500 seminarier kring hållbarhet under Almedalsveckan (Art.7). Det behövs nog, menar jag, en 

balans mellan forskning, överenskommelser och konkreta handlingar. 

Två professorer menar också att konsumtionen måste minska (Art.12). De anser att 

forskningen och företag länge har befattat sig med ohållbar produktion och att det nu också 

måste fokuseras mer på den ohållbara konsumtionen. ”En förhoppning om att ändrade 

konsumtionsmönster i rika länder också leder till minskad global resursanvändning må 

framstå som rimligt givet dagens snedfördelade konsumtion” (ibid.). Författarna menar att 

hållbarhetsinitiativ inte borde läggas bredvid kortsiktig vinst och tillväxt. Istället behövs det 

en ”systemförändring” (ibid.). De citerar en tredje forskare som menar att det finns 

en ”målkonflikt” i och med att ”människor och dess regeringar önskar både växande ekonomier 

och hållbar utveckling samtidigt”. Författarna menar att det är i denna målkonflikt som ”roten 

till ohållbar konsumtion” finns eftersom ”minskad konsumtion rimmar […] illa med 

ekonomisk tillväxt och det vad vi har vant oss att kalla välfärd”. En lösningsansats som 

professorerna ser är minskad moms på reparationer eller delningsekonomi. Detta ”tangerar i 

alla fall de systemändringar som […] ger oss en chans att håller oss under 1,5 gradersmålet” 

(ibid.). Det stora ordet ”systemförändring” skalas på något sätt ner till ett mål kring 

temperaturförändringar. Författarna menar emellertid också att detta är en fråga som måste 

bearbetas mer av ”forskare, näringsliv, politiker – och konsumenter” (ibid.). 

Ordet ”tillväxt” hamnar också i fokus i och med funderingar kring den nationella 

produktionen. Tillväxt borde enligt en marknadsförare inte vara det enda måttet för att mäta 
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ett lands framgång eftersom även pistoler och cigaretter kan bidra till detta (Art.32). Även 

kapitalism blir diskuterat och marknadsföraren menar att det behövs en förbättring av 

kapitalism så att den inte bara gynnar ett fåtal (ibid.). I och med att bara kapitalism tas upp 

framstår den som det enda tänkbara systemet, även om den kan förändras till att gynna ett 

mer hållbart samhälle. Att investera i fabriker med mera kan fungera och detta sätt att jobba 

kan frambringa nyttiga produkter åt samhället. Men det kan också finnas andra system för att 

producera och fördela (Gulliksson & Holmgren 2011:139ff). Att det finns olika system och att 

de alla kan ha olika för- och nackdelar är någonting som borde diskuteras mer i sådana 

tidningsartiklar. 

En forskare menar i en annan artikel att felaktig ekonomisk politik kan bidra till ”allvarliga 

sociala konsekvenser” (Art.30). När det finns ”tvivel på politikens hållbarhet” kan 

investeringar minska. ”Det är svårt att hålla uppe tillväxt och sysselsättning i världsekonomin” 

skriver forskaren. Det förekommer i artikeln många ekonomiska ord och processer som är 

svårt att förstå för en som inte är insatt i ämnet. Men forskaren menar bland annat att det finns 

för höga mål för avkastningen när ett företag satsar på någonting (ibid.). På något vis framstår 

pengar i texten som något viktigt för ekonomin även om en hushållning och produktion också 

kan ske på andra sätt.     
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3 Slutdiskussion 
 

 

Efter genomgången av de 34 artiklarna med hjälp av diskursanalys och tidigare forskning kan 

man säga att det finns olika innebörder av tillväxt och hållbarhet. Begreppen kan var för sig 

fyllas med olika betydelser. Begreppen kan också utgöra källor för att definiera andra begrepp. 

Ibland står ”hållbarhet” och ”tillväxt” emot varandra och utesluter på detta sätt varandra. De 

kan emellertid också samverka och bilda begreppet ”hållbar utveckling” vilken i sin tur också 

kan fyllas med olika betydelser. Dessa begrepp är alltså inte helt fastslagna utan de befinner 

sig under förhandling. De har ingen fast innebörd. 
Hur dessa begrepp definieras och får innebörd beror på många olika faktorer. Medier 

bidrar bland andra aktörer till denna process. Hur teman som hållbarhet och tillväxt tas upp i 

medier beror i stor utsträckning på tidningens organisation, på författaren och hur samhället 

i stort ser på dessa teman. Den viktigaste slutsats jag drar av denna analys är att tidningstexter 

behöver ökat omfång samt mer fördjupning och nyansering. Olika samhällsaktörer borde 

samarbeta för att skriva texter som bygger på en helhetssyn. I detta måste det också undersökas 

hur forskning, medier, politik och organisationer med mera påverkar varandra. Även globala 

och regionala aspekter flyttar in. 

 Eftersom sådana processer som ”hållbar utveckling” är mycket komplexa kan det ta lång 

tid innan ett nytt sätt att tänka och verka kan infinna sig. Diskurser är oftast relativt stabila 

men inrymmer också möjligheter till förändring. Språket i en tidningsartikel kan å ena sidan 

befästa identiteter, sociala relationer samt det vi tror att vi vet (Fairclough 1995:55). Men i och 

med förändringar i samhället kan också mediernas texter få en annan karaktär (ibid:60). 

Händelser i samhället kan förändra våra tankesätt, hur vi pratar om någonting och hur vi 

agerar. 

Att det finns olika sidor av begreppen ”tillväxt” och ”hållbarhet” betyder emellertid inte att 

dessa sidor utgör en jämvikt. Många av tidningsartiklar skulle jag säga återfinns inom en viss 

ram som man kan benämna som ”svag hållbarhet”. Tillväxt, konkurrens och den egna vinsten 

framstår här som viktiga. Hållbarheten tas oftast med som ett pålagt krav eller ett nytt sätt att 

göra affärer på. Genom denna inramning produceras en viss betydelse. Genom upprepning av 

en viss innebörd befästas en allmän förståelse av dessa teman. Detta har betydelse för hur stor 

eller liten en eventuell förändring blir. Genom sprickor utvidgas emellertid denna ram. En 

klimatkonferens kan bidra till att det produceras och köps miljöbilar och att det blir 

förändringar i vad politiken prioriterar. Så sent som 2006 kom till exempel uttalandet från en 

politisk ledare att ”miljön är ingen prioriterad fråga”, någonting som nog vore otänkbart idag 

(Sundqvist 2010:9). I och med att medier tar upp olika synsätt, nya forskningsresultat eller 
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FN-mål förändras också synen på ”hållbarhet” och ”tillväxt”. Eftersom det arbetas på många 

ställen med olika problem är det svårt att ha en överblick över fältet. Medier kan bidra till en 

ökad helhetssyn genom att förmedla en allsidig bild. 

 Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att analysera public service medier med 

samma frågeställning eller att undersöka hur man kan föra samman olika aktörer kring en 

förbättrad kommunikation om temat ”hållbar utveckling”. I detta finns det till exempel 

problematiken att förklara komplexa problem på ett enkelt sätt utan att förlora de olika 

aspekterna eller objektiviteten.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 	



36	
	

Käll- och litteraturförteckning 
 

 

Källor 

Baker, Susan, 2006. Sustainable Development. Abington: Routledge. 
 

Berglez, Peter & Olausson, Ulrika, 2008. ”Kritisk diskursanalys”. I: Mats Ekström (red.). 

Mediernas språk. Malmö: Liber. 
 

Bonnedahl, Karl Johan, 2012. Från ekonomisk till hållbart, från exploatering till samexistens: 

en bok om att tänka om. Lund: Studentlitteratur. 
 

Bonnedahl, Karl Johan; Jensen, Tommy & Sandström, Johan, 2007. Ekonomi och moral: 

vägar mot ökat ansvarstagande. Malmö: Liber. 
 

Carvalho, Anabela, 2007. ”Ideological cultures and media discourses on scientific knowledge: 

re-reading the news on climate change”. I: Public Understanding of Science. 16(2). 
 

Cavagnaro, Elena & Curiel, George, 2012. The three levels of sustainability. Sheffield: 

Greenleaf. 
 

de los Reyes, Paulina, 2007. ”Intersektionella perspektiv på etniska relationer”. I: Abby 

Peterson & Mikael Hjerm (red.). Etnicitet: Perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups. 

 

Djerf Pierre, Monika, 1996. Gröna nyheter: Milöjournalistiken i televisionens 

nyhetssändningar. Göteborg Universitet. 
 

Eliasson, Maria & Nolervik, Gunilla, 2011. Kompass till samhällskunskap 100. Malmö: 

Gleerups. 
 

Fairclough, Norman, 1995. Media Discourse. London: Hodder. 
 

Fairclough, Norman, 2003. Analysing Discourse: Textual analysis for social research. 

Abington: Routledge. 
 

Giddens, Anthony, 2007. Sociologi. Lund: Studentlitteratur. 
 



37	
	

Godemann, Jasmin & Michelsen, Gerd, 2011. ”Sustainability Communication: An 

Introduction”. I: Jasmin Godemann & Gerd Michelsen (red.). Sustainability Communication: 

Interdisciplinary Perspectives and Theoretical Foundations. Dortrecht: Springer. 
 

Gulliksson, Håkan & Holmgren, Ulf, 2011. Hållbar utveckling: Livskvalitet, beteende, teknik. 

Lund: Studentlitteratur. 
 

Gustafsson, Anna W., 2013. “The metaphor Challenge of future economics: Growth and 

sustainable development in Swedish media discourse.” I: Mats Benner (red.). Before and 

Beyond the Global Economic Crisis: Economics, Politics and Settlement. Cheltenham: Edward 

Elgar. 

 

Holt, Diane & Barkemeyer, Ralf, 2012. ”Media Coverage of Sustainable Development Issues: 

Attention Cycles or Punctuated Equilibrium?” I: Sustainable Development. 20. 
 

Höijer, Birgitta, 2009. ”Risk”. I: Peter Berglez & Ulrika Olausson (red.). Mediesamhället: 

Centrala begrepp. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lewis, Tammy L., 2000. ”Media Representations of 'Sustainable Development'”. I: Science 

Communication, Vol. 21, No. 3. 
 

Lindell, Eva, 2015. Framtidens arbetsmarknad i massmedia. Västerås: Mälardalens högskola. 
 

Malmström, Sten; Gjörki, Iréne & Sjögren, Peter A., 1994. ”Diskurs”. Bonniers svenska orsbok. 

Stockholm: Bonniers. 

 

Nord, Lars & Strömbäck, Jesper, 2012. ”Demokrati, medier och journalistik” I: Lars Nord & 

Jesper Strömbäck (red.). Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur. 
 

Smith, Joe, 2005. ”Dangerous News: Media Decision Making about Climate Change Risk”. I: 

Risk Analys. Vol. 25, No. 6. 
 

Sundqvist, Gunnar, 2010. Uthållig utveckling: mänsklighetens framtid. Lund: 

Studentlitteratur. 
 

Thelander, Emelie, 2011. Ekonomins globalisering: En diskursanalys av medias 

framställning av ekonomins globalisering. Stockholms Universitet. 



38	
	

 

Wikipedia 2017. “Public sevice”. https://sv.wikipedia.org/wiki/Public_service. (hämtad 2017-

03-14). 

 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, 2000. Diskursanalys som teori och metod. 

Studentlitteratur. 
 

Yearley, Steven, 1996. ”Environmental Challenges”. I: Stuart Hall, David Held & Tony McGrew. 

Modernity and its Futures. Cambridge: Polity Press. 
 

Tidningsartiklar 

Art.1: Damberg, Mikael, 2016. "Ökad industriproduktion viktigt för fortsatt tillväxt". I: Dagens 

Nyheter, 17 januari. 
 

Art.2: Schück, Johan, 2016. ”Hållbarhet ny uppgift för miljövännen Klas Eklund". I: Dagens 

Nyheter, 28 mars. 
 

Art.3: Barthel, Stephan m.fl., 2016. "Nytt miljonprogram unik chans att lösa flera frågor". I: 

Dagens Nyheter, 25 april. 
 

Art.4: Olsson, Hans & Rosén, Hans, 2016. "Borgerlig spricka hotar historisk kompromiss". I: 

Dagens Nyheter, 11 juni. 
 

Art.5: Mosskin, Jonas, 2016. "Vi måste börja leva som lantisar". I: Dagens Nyheter, 13 juni. 
 

Art.6: Schück, Jonas, 2016. "Skogschefen samlar stöd för att skrota plasten". I: Dagens 

Nyheter, 9 juli.   
 

Art.7: Barth-Kron, Viktor, 2016. ”Tillväxt i den förlovade samordningens land". I: Dagens 

Nyheter, 10 juli. 
 

Art.8: Lövin, Isabella & Sachs, Jeffrey, 2016. "Sverige bäst i världen på hållbar utveckling". I: 

Dagens Nyheter, 21 juli. 
 

Art.9: Olsen, Andreas m.fl., 2016. "Ta fram nationell strategi för hållbar svensk turism". I: 

Dagens Nyheter, 24 juli. 
 



39	
	

Art.10: Brandão Jönsson, Henrik, 2016. "Linbanan en klimatsmart succé för pendlare". I: 

Dagens Nyheter, 29 augusti. 
 

Art.11: Forsberg, Birgitta, 2016. "Ikea kommer aldrig att bli ett Zalando". I: Dagens Nyheter, 

19 september. 
 

Art.12: Lerpold, Lin & Sjöberg, Örjan, 2016. "Regeringen missar målet: konsumtionen måste 

minska". I: Dagens Nyheter, 9 oktober. 
 

Art.13: Oscarson, Stina, 2016. "Kräv aldrig av kulturen att den ska vara politisk". I: Dagens 

Nyheter, 18 oktober. 
 

Art.14: Sandstén Vikberg, Julia, 2016. "Matkoncern vinnare på svensk fågeltrend". I: Dagens 

Nyheter, 4 november. 
 

Art.15: Andersson, Frida, 2016. "Tufft år för aktiefonder". I: Svenska Dagbladet, 1 januari. 
 

Art.16: O´Mahony, Karin, 2016. "Hållbart tänk ger affärsnytta". I: Svenska Dagbladet, 10 

januari. 
 

Art.17: Stiernstedt, Jenny, 2016. "Expert vill sätta hållbarhet först". I: Svenska Dagbladet, 27 

mars. 
 

Art.18: Benson, Peter & Hniopek, Daniel, 2016. "Nyhetsfattig men köpvärd". I: Svenska 

Dagbladet, 6 april. 
 

Art.19: Liljas, Per, 2016. "Kulturell katastrof hotar drabba Nepal". I: Svenska Dagbladet, 25 

april. 
 

Art.20: Alestig, Peter, 2016. "Låglönelandet". I: Svenska Dagbladet, 7 maj. 
 

Art.21: Bergin, Erik, 2016. "Teakodlaren från Gislaved". I: Svenska Dagbladet, 9 maj. 
 

Art.22: Cardona Cervantes, Gabriel, 2016. "Tummen upp för Forssell". I: Svenska Dagbladet, 

11 maj. 
 

Art.23: Cardona Cervantes, Gabriel, 2016. "Ericsson sorgebarn för Investor". I: Svenska 



40	
	

Dagbladet, 11 maj. 
 

Art.24: Helekant, Johan, 2016. "Frihandelsmötet förde EU och USA närmare ett avtal ". I: 

Svenska Dagbladet, 1 juni. 
 

Art.25: Nyhus, Johan m.fl., 2016. "Sverige behöver snabba järnvägar". I: Svenska Dagbladet, 

1 juni. 
 

Art.26: Johansson, Sandra, 2016. "Scania hemlighetsfullt om största satsningen någonsin". I: 

Svenska Dagbladet, 29 juli. 
 

Art.27: Rosengren, Izabella, 2016. "Hög status klara sig med få saker". I: Svenska Dagbladet, 

17 augusti. 
 

Art.28: von Hall, Gunilla, 2016. "Tillväxt villkor för att nå FN-mål". I: Svenska Dagbladet, 21 

augusti. 
 

Art.29: Linde, Ann & Damberg, Mikael, 2016. "Se möjligheterna med brexit". I: Svenska 

Dagbladet, 12 oktober. 
 

Art.30: Franzén, Thomas, 2016. "Ekonomerna har ansvar för krisen". I: Svenska Dagbladet, 

22 oktober. 
 

Art.31: Damberg, Mikael, 2016. "Filippinerna kan ge Sverige lyft". I: Svenska Dagbladet, 7 

november. 
 

Art.32: Ekman, Malin, 2016. "Reklamgurun sågar dagens kapitalism". I: Svenska Dagbladet, 

17 november. 
 

Art.33: Stintzing, Katarina, 2016. "Årets klapp är virtuell verklighet". I: Svenska Dagbladet, 23 

november. 
 

Art.34: Gulliksen, Jan; Persson-Stenborg, Annsofi & Backlund, Anna, 2016. "Staten bör leda 

digitalisering". I: Svenska Dagbladet, 15 december. 
 
 
 


