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Abstract 

 

How is nature translated?  

A critical discourse analysis of the Swedish environmental quality goals 

The Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) has overseen the 

implementation, evaluation and development of the environmental political decisions in 

Sweden since 1967. In 1999 one “generation goal” (the general direction of the environmental 

politics) and fifteen “environmental quality goals” was installed to guide their work, in 2005 a 

sixteenth goal was instated. These goals (except for one) are supposed to be met in 2020. This 

is a study from a communication perspective of these goals and The Swedish Environmental 

Protection Agency’s role based on the theoretical concepts issue arena, stakeholder thinking, 

network, translation and mass communication. The method used is critical discourse analysis 

which focuses on how we understand, relate to and value different aspects of reality. The way 

political goals about the environment are written has implications on our relationship with 

nature and how we choose to govern it. The analysis shows, in line with previous studies on 

environmental policy documents, that the economical and human-centred discourses 

dominate. Ecological metaphors and expressions are mostly allowed within the discourse 

ecological modernisation. What differs from previous studies is that the growth discourse and 

the neo-liberal discourse are somewhat challenged and that the economical and human-

centred discourses are questioned in some cases. The main conclusions are that more 

ecological discourse should be implemented in the translations of the political goals to 

gradually change the way we value and relate to nature and thereby create solutions that are 

sustainable long term. The Swedish Environmental Protection Agency also should not back 

away from expressing the ethical responsibilities we have to restore and protect nature.  

Key words: The Swedish Environmental Protection Agency, environmental quality goals, 

strategic communication, issue arena, stakeholder, network, translation, mass communication, 

critical discourse analysis.  
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1. Inledning 
 

Naturvårdsverket har sedan den 1 juli 1967 arbetat med att leda och samordna miljöarbetet i 

Sverige och firar således sitt 50-årsjubileum i år (Naturvårdsverket, 2017, Naturvårdsverket 

50 år). I Naturvårdsverkets uppdrag ingår mycket samarbete med olika aktörer i samhället, 

från lokala friluftsföreningar till länsstyrelser och ledare inom näringslivet, vilket gör 

kommunikation till en viktig del av verksamheten.  

 

År 1991 fastställdes det första övergripande målet för hela Sveriges miljöpolitik: 

”Målet med miljöpolitiken är att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, 

hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan utnyttjas långsiktigt samt skydda natur- 

och kulturlandskap.” (Naturvårdsverket, 2017, Miljömålsnytt – om arbetet med Sveriges 

miljömål) 

 

För att nå det miljöpolitiska målet utformade Naturvårdsverket sitt arbete utifrån tretton 

”miljöhot”, ett fjortonde hot infördes något senare. Interna hotrevisorer skapade underlagen 

till arbetet men all information de samlade in nådde inte allmänheten. Hans Wrådhe 

(fortfarande verksam på Naturvårdsverket) berättar: ”Jag var hotrevisor för metallhotet ett par 

år. Stora problem visade sig i fisken (kvicksilver) och brödet (kadmium). Jag föreslog bland 

annat att alla amalgamfyllda tänder skulle dras ut på avlidna före kremering, men det tyckte 

inte GD att vi kunde gå ut med.” (Naturvårdsverket, 2017, Miljömålsnytt – om arbetet med 

Sveriges miljömål) Detta uttalande påvisar att det inte räcker med att identifiera problemen, 

det behövs även en strategi för att kommunicera dem. 

 

Den 28 april 1999 fattade Riksdagen beslut om att installera femton nationella 

”miljökvalitetsmål” och ett sextonde mål, om bevarandet av biologisk mångfald, antogs år 

2005. Dessa mål ska verka vägledande och ge en långsiktig vision för det nationella 

miljöarbetet på alla nivåer i samhället, för kommuner, näringsliv, länsstyrelser samt andra 

berörda aktörer. (Naturvårdsverket, 2016, Miljökvalitetsmålen) Miljömålssystemet är 

uppbyggt av 24 etappmål, 16 miljökvalitetsmål och ett generationsmål. De två sistnämnda ska 

uppnås till år 2020 (utom miljökvalitetsmålet Begränsad miljöpåverkan som ska uppnås till år 

2050). Etappmålen har varierande tidsramar för uppfyllelse. (Naturvårdsverket, 2016, 

Sveriges miljömål) 

 

Kommunikationen av den svenska miljöpolitiken förändrades avsevärt under 1990-talets 

gång, från ”hot” till ”kvalitetsmål”, och om drygt tre år ska dessa målformuleringar 

uppdateras igen. Hur vi kommunicerar kring miljön formar de kunskaps- och betydelsesystem 

som i sin tur påverkar beslutsfattandeprocesser och därmed även miljöpolitisk styrning. 

Kritisk diskursanalys belyser språkets ideologiska verkan (Coffey 2016, 203) och 

miljökvalitetsmålen studeras som kommunikation med hjälp av detta. Kritisk diskursanalys är 

kritiskt realistisk, ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt som fokuserar på vår kunskap 

om verkligheten, inte verklighetens ”sanna natur” (Coffey 2016, 205). Det teoretiska 

begreppet översättning kan användas för att beskriva medlet som bland annat myndigheter 

behöver använda i kommunikationen kring specifika problem som uppfattas på olika sätt av 

olika aktörer i samhället (Freeman 2009, 441). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min undersökning är att blottlägga hur översättningarna av miljömålen formas 

utefter olika stakeholders intressen samt vilka ideologiska implikationer språkbruket har för 

den svenska miljöpolitiken med fokus på Naturvårdsverkets roll i kommunikationen.  

  

Frågeställningarna som ska besvaras är: 

- Vilka översättningsregimer präglar översättningarna av miljömålen? 

- Vilka textuella drag dominerar i översättningarna av miljömålen? 

- Vilka implikationer har översättningarna av miljömålen för svensk miljöpolitik (hur 

sakfrågan förstås och värderas)? 

 

 

2. Material 
 

Inom kritisk diskursanalys beror materialvalet på problemformuleringarna samt förkunskap 

om vilket material som är relevant för den sociala domän eller institution som studeras. 

Materialet behöver även vara tillgängligt, det är exempelvis svårt att studera klassificerade 

dokument. (Winter Jörgensen & Phillips 2000, 84) 

 

Materialunderlaget för min undersökning består främst av generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen så som de finns tillgängliga på webbplatsen www.miljomal.se (som 

förvaltas av Naturvårdsverket) eftersom dessa utgör själva kärnan i det svenska miljöpolitiska 

arbetet. Det finns 16 miljökvalitetsmål samt ett generationsmål, det sistnämnda är ett 

inriktningsmål för miljöpolitiken. Naturvårdsverket ansvarar för arbetet med merparten av 

målen men vissa mål ligger under andra myndigheters ansvar. 

 

Det är viktigt att poängtera att de myndigheter som har ansvar för specifika miljömål även har 

ansvar för informationen de ska tillhandahålla på www.miljomal.se (Naturvårdsverket 2016, 

Om webbplatsen). Det framgår inte helt tydligt om dessa myndigheter egenhändigt har 

formulerat översättningarna av sina respektive miljökvalitetsmål på webbplatsen men jag 

utgår från att Naturvårdsverket (i egenskap av webbplatsens förvaltare samt ytterst ansvariga 

för genomförandet av de miljöpolitiska målen) åtminstone har gått igenom och godkänt 

texterna innan de publiceras.  

 

Webbplatsen www.miljomal.se innehåller en stor mängd information i form av exempelvis 

rapporter och utvärderingar av miljömålsarbetet men min analys fokuseras på 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Den kritiska diskursanalytiska metoden kräver 

dock en helhetssyn på det studerade materialet och dess sammanhang, därför används även 

viss annan information från webbplatsen www.miljomal.se samt från Naturvårdsverkets 

hemsida www.naturvardsverket.se. 

 

Eftersom jag studerar politik och policy är det viktigt att definiera exakt vad dessa begrepp 

betyder. Enligt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (på nätet) betyder policy 

”på principer grundat handlande eller tillvägagångssätt i t.ex. ett företag” och politik 

”statskonst; princip(er) eller metod(er) för strävan att förverkliga program rörande 

samhällslivet; taktik, tillvägagångssätt” (Svenska akademien, 2015). Policy och politik har 

således samma grundläggande betydelse inom det svenska språket (ungefär ett ”på principer 

http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/
http://www.naturvardsverket.se/
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grundat tillvägagångssätt”). Den huvudsakliga skillnaden tycks vara att begreppet policy 

främst används inom företagssammanhang medan begreppet politik uteslutande används inom 

statliga/samhälleliga sammanhang. Jag kommer huvudsakligen att använda begreppet 

”miljöpolitik” för att beskriva de svenska miljökvalitetsmålen men ”miljöpolicy” används i 

avsnitten om teori samt tidigare forskning då ”policy” används i den refererade forskningen. 

 

 

3. Metod och teori 
 

 

3.1 Kritisk diskursanalys 
 

Diskursanalys utgår från metodologisk relativism, det handlar inte om att fastslå ”sanningar” 

utan att fokuserar på vilka ”attityder” olika utsagor anspelar på. (Alvesson & Sköldberg 2008, 

464) Alvesson och Sköldberg skriver att utsagor bör tolkas utifrån tre nivåer inom 

diskursanalys (i den mån det är möjligt): 

- Diskursiv nivå: Hur olika personer i olika kontexter uttrycker sig om specifika 

händelser, fenomen, andra personer, sig själva eller olika förhållanden. 

Språkanvändandet utgör själva studieobjektet. 

- Föreställningsnivå: Utifrån sin tolkning av utsagor gör forskaren uttalanden om vilka 

idéer, värderingar, trossatser, föreställningar och innebörder som ligger bakom. 

- Handlings- och förhållandenivån: Forskaren uttalar sig om sådant som inte enbart kan 

reduceras till en subjektiv föreställning eller språk hos de studerade individerna eller 

grupperna. Det handlar då om sociala mönster och strukturer, relationer och händelser. 

(Alvesson & Sköldberg 2008, 469) 

 

Kritisk diskursanalys är en av de mest utvecklade inriktningarna inom det diskursteoretiska 

fältet och berör de analytiska nivåer som Alvesson och Sköldberg beskriver ovan. Riktningen 

handlar övergripande om att empiriskt undersöka och problematisera förhållandena mellan 

kulturell och social utveckling i olika sammanhang utifrån särskilda teorier och metoder. 

(Winter Jörgensen & Phillips 2000, 66) Det finns fem premisser som definierar kritisk 

diskursanalys: 

 

- Kulturella och sociala strukturer och processer är delvis av en lingvistisk-diskursiv 

karaktär: Att skapa (producera) samt motta och tolka (konsumera) texter kallas för 

diskursiva praktiker, en betydelsefull typ av social praktik som konstituerar den 

sociala världen. Kulturella och sociala förändringar och reproduktioner skapas delvis 

genom vardagens diskursiva praktiker. Den kritiska diskursanalysen ämnar belysa den 

lingvistisk-diskursiva dimensionen av förändringsprocesser samt andra kulturella och 

sociala fenomen. (Winter Jörgensen & Phillips 2000, 67) 

 

- Diskurser är både konstituerande och konstituerade: Diskurser ses som en 

betydelsefull form av social praktik som både konstitueras av andra sociala praktiker 

och konstituerar den sociala världen. Samhällets diskursiva konstitution anses både 

orienterad mot och förankrad i materiella och högst verkliga sociala strukturer, att det 

inte enbart existerar som immateriella ”idéer” (Fairclough 1992, 66). Sociala 

strukturer antas bestå av både diskursiva och icke-diskursiva aspekter, både sociala 

relationer och konkreta institutioner i samhället (Fairclough 1992, 64).  
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- Språkbruk analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget: Inom kritisk 

diskursanalys genomförs ”konkret lingvistisk textanalys i social interaktion” (Winter 

Jörgensen & Phillips 2000, 68).  

 

- Diskurs har en ideologisk funktion: Begreppet ”ideologiska effekter” beskriver hur 

diskursiva praktiker bidrar till skapandet och återskapandet av ojämlika 

maktförhållanden mellan olika sociala grupper i samhället. Kritisk diskursanalys 

innefattar både hur diskursiva praktiker ”konstruerar världsbilder” (sociala relationer, 

maktförhållanden) och hur specifika sociala gruppers intressen främjas av detta. Syftet 

med kritisk diskursanalys är att bidra till mer jämlika maktförhållanden i samhället 

och i kommunikationsprocesser. (Winter Jörgensen & Phillips 2000, 69) 

 

- Kritisk forskning: Kritisk diskursanalys är inte politiskt neutral, det är ett kritiskt 

tillvägagångssätt som ska främja social förändring och ställer sig på de undertryckta 

samhällsgruppernas sida. Fairclough använder begreppet ”kritisk språkmedvetenhet” 

som ett redskap i denna process. (Fairclough 1992, 239-240) 

 

 

3.1.1 En tredimensionell modell för kritisk diskursanalys 
 

Norman Fairclough har utvecklat en tredimensionell (textorienterad) modell för diskursanalys 

som kan vara ett användbart analytiskt verktyg. Detaljerad textanalys ska användas för att 

skapa förståelse för hur diskursiva praktiker lingvistiskt kan observeras i särskilda texter. 

Enbart textanalys är dock en ofullständig diskursanalytisk metod eftersom den inte påvisar 

kopplingarna mellan samhälleliga strukturer/processer och texter. Därför behövs en 

kombination med social analys, ett tvärvetenskapligt perspektiv. (Winter Jörgensen & Phillips 

2000, 72) Jag har valt att kombinera den kritiska diskursanalysen med olika 

kommunikationsteoretiska perspektiv som beskrivs i senare avsnitt.  

 

De centrala utgångspunkterna för Faircloughs tredimensionella modell är att diskurser bidrar 

till att konstituera: sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem. 

Diskurs har alltså tre huvudsakliga funktioner: en identitetsfunktion, en relationsfunktion samt 

en ideologisk funktion. (Winter Jörgensen & Phillips 2000, 73) Vid genomförande av en 

diskursanalys ska fokus finnas på två dimensioner: den kommunikativa händelsen (språkbruk i 

en specifik situation) och diskursordningen (”summan” av diskurstyperna som är aktiva inom 

en specifik social domän/institution) (Fairclough 1995, 66). Diskurstyper består av genrer och 

diskurser. Genre definieras som ett specifikt språkbruk vilket konstituerar och är 

sammanhörande med en del av en särskild social praktik, exempel på detta är nyhetsgenre 

eller reklamgenre (Fairclough 1995, 56). Diskursordningar består av olika diskursiva 

praktiker genom vilka skrifter och tal skapas och tolkas. Olika diskurstyper används på 

bestämda sätt inom specifika diskursiva praktiker. (Winter Jörgensen & Phillips 2000, 73) 

 

En kommunikativ händelse har tre dimensioner och analysen ska genomföras på dessa nivåer: 

- Diskursiv praktik (en del av produktionen och konsumtionen av texter): i 

produktionen och konsumtionen av texten artikuleras genrer samt diskurser 

- Text (skrift, tal, bild eller en kombination av dessa): lingvistisk uppbyggnad 

- Social praktik (det större sociala sammanhang inom vilket den kommunikativa 

händelsen existerar): reflektioner kring huruvida den befintliga diskursordningen 
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omstruktureras eller reproduceras av den diskursiva praktiken samt konsekvenser av 

detta för den sociala praktiken (Winter Jörgensen & Phillips 2000, 75) 

 

Detta tredimensionella perspektiv är viktigt eftersom den diskursiva praktiken ”medierar” 

relationen mellan social praktik och text. Produktionsprocessen och konsumtionsprocessen 

påverkas i sin tur av textens (formella) lingvistiska drag (Fairclough 1995, 60). 

 

 

3.1.2 Viktiga analytiska begrepp 
 

Min analys kommer att fokuseras kring följande diskursteoretiska begrepp: 

 

Intertextualitet: Kommunikativa händelser bygger alltid på tidigare händelser, det finns 

ingen isolerad text, ingen ”egen början”. Manifest intertextualitet är den uppenbara 

påbyggnaden på andra texter (t. ex. referenser) (Fairclough 1992, 117). Texter är delar av 

intertextuella kedjor där varje text i en serie inkorporerar element från tidigare texter. 

Intertextualitet bidrar till historisk förändring och utveckling genom textens inverkan på 

historien och historiens inverkan på texten. (Winter Jörgensen & Phillips 2000, 77-78) 

Miljöpolitisk kommunikation präglas av intertextualitet då det exempelvis har en 

internationell karaktär (internationella avtal och samarbeten) samt bygger på 

forskningsresultat och kontinuerliga utvärderingar av olika insatser. 

 

Interdiskursivitet: Artikuleringen av olika diskurser mellan och inom olika diskursordningar 

antar olika former och därför flyttas gränserna mellan och inom diskursordningar (en form av 

intertextualitet). Detta är kreativa diskursiva praktiker som påvisar drivande krafter mot 

social, kulturell och diskursiv förändring. Social konflikt och kamp är centralt för diskursiva 

relationer men alla diskurser får inte samma genomslagskraft i samhället. (Winter Jörgensen 

& Phillips 2000, 77-78) Interdiskursivitet präglar miljöpolitisk kommunikation eftersom det 

måste förhållas till olika aktörer i samhället som utgår från olika perspektiv, målsättningar, 

erfarenheter och förkunskaper. 

 

Modalitet: Betyder ”sätt” och avser hur talaren uttrycker sig om något i ett påstående, 

talarens affinitet (instämmande) i en sats. Olika former av modalitet används inom olika 

diskurser (Fairclough 1992, 160). Valet av modalitet får effekter på diskursens konstruktion 

av betydelse- och kunskapssystem samt sociala relationer. Sanning är en typ av modalitet där 

talaren helt instämmer i sitt påstående, det förmedlar viss kunskap som obestridlig. Samma 

”kunskap” kan beskrivas som mer osäker med ord som ”kanske”, ”kan” eller ”möjligen”. 

Andra former av modalitet är intonation, att genom känslosamma uttryck skapa en stark 

personlig koppling till påståendet. (Winter Jörgensen & Phillips 2000, 87-88) Modalitet är 

relevant i studiet av miljökvalitetsmålen eftersom Naturvårdsverket ska verkställa 

miljöpolitiken vilket i någon mån kräver premissen att riksdagens definition är ”sann”. 

Naturvårdsverket behöver även förhålla sig till andra samhällsaktörer samt deras kunskaps- 

och betydelsesystem. 

 

Transitivitet: Avser hur processer och händelser förbinds eller inte förbinds till objekt och 

subjekt. Fokus ligger på att blottlägga vilka ideologiska konsekvenser olika typer av 

framställning kan ha. Ett exempel på transitivitet är passiv form där agenten utelämnas, 

exempelvis ”tre lastbilar körde av vägen igår”, händelsen beskrivs som ett slags naturfenomen 

som har skett utan agent. Satskonstruktionen lägger vikt på effekterna av en händelse och 

bortser från vilka processer och handlingar som orsakade den, vilket undantar ansvaret från 
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agenten. Nominalisering är också nedtoning av agency där ett substantiv används för att 

ersätta hela handlingsprocessen. (Winter Jörgensen & Phillips 2000, 87) Händelser kan 

beskrivas som aktioner där en ”energiöverföring” sker mellan en agent och en mottagare. 

Agenten befinner sig längst ”uppströms” i energiflödet och är källan till överföringen, 

mottagaren befinner sig längst ”nedströms” och är målet för energiöverföringen (Hart 2014, 

43). Att analysera transitivitet är relevant eftersom Naturvårdsverket exempelvis behöver 

förhålla sig till det faktum att miljöförstöringen har orsakats av mänsklig aktivitet och att 

specifika aktörer kan skuldbeläggas mer än andra i vissa fall. 

 

Ideologi: Fairclough beskriver ideologi som betydelsekonstruktioner som bidrar till att 

dominansrelationer produceras, reproduceras och transformeras (Fairclough 1992, 87). 

Ideologi finns insprängd i den diskursiva praktiken och verkar i vardagens 

betydelseproduktionsprocesser. Individer ses dock inte som passiva ideologiska subjekt och 

ideologi är inte en ”allomfattande storhet”. Diskurser kan vara ideologiska i olika 

utsträckning, om de bidrar till upprätthållandet eller transformationen av maktrelationer är de 

”ideologiska diskurser”. (Winter Jörgensen & Phillips 2000, 79-80) Det är relevant att studera 

de ideologiska funktionerna av Naturvårdsverkets kommunikation eftersom de står i ”den 

politiska maktens tjänst” men samtidigt ska de utveckla och förbättra miljöarbetet vilket ger 

dem möjlighet att influera betydelsekonstruktionerna kring naturen. 

 

Hegemoni: Människor kan positioneras inom olika ideologier, även konkurrerande sådana, 

vilket kan frammana insikter om de ideologiska verkningarna. Alla sociala grupper genomgår 

betydelseförändringar och detta möjliggör motstånd. Hegemoni ses som en 

förhandlingsprocess genom vilken människor skapar olika grader av ”betydelsekonsensus”, 

hegemoni är ständigt skiftande och aldrig fullbordad (Fairclough 1992, 92-93). Hegemoni-

begreppet är användbart eftersom det möjliggör analys av diskursiv praktik som en del av 

större sociala praktiker som i sin tur innefattar maktrelationer. Detta är relevant i studiet av 

Naturvårdsverkets kommunikation eftersom den riktas till olika aktörer som är positionerade 

inom olika (möjligen även konkurrerande) ideologier samtidigt som Naturvårdsverket står i 

den ”politiska maktens tjänst”. 

 

 

3.1.3 Forskningsresultatens utformning och användning 
 

Fairclough menar att etiska frågor ska betänkas gällande hur forskningsresultaten ska 

användas i offentligheten. Resultaten riskeras att användas som resurs i ”social 

ingenjörskonst” vilket är en ”teknifiering av diskurs” (att aktivt försöka ändra diskursiva 

praktiker genom att lära ut andra former av diskursiv praktik). Resultaten ska istället användas 

progressivt, de ska stödja organisatorisk demokratisering genom främjandet av mer liberala 

och egalitära diskurser. Forskningsresultaten ska vara tillgängliga och människor ska få 

möjlighet att se vilka diskursiva praktiker de själva deltar i genom sin egen textkonsumtion 

och språkanvändning. Forskaren ska använda ”kritisk språkmedvetenhet” som ska ge 

människor insikter om hur diskursiv praktik formar och förändrar maktrelationer och sociala 

strukturer samt vilka ramar som begränsar möjligheten till motstånd (genom språkbruk). 

(Fairclough 1992, 239-240) 
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3.2 Strategisk kommunikation 
 

I artikeln Setting the agenda for research on issue arenas (2014) diskuterar Marita Vos, 

Henry Schoemaker och Vilma Luoma hur det teoretiska perspektivet ”issue arena thinking” 

kan användas inom strategisk kommunikation. Nedan sammanfattar jag deras tolkningar av 

olika teoretiska begrepp som är användbara i min studie. Min ambition är inte att fullständigt 

kopiera metoden de utvecklar för att studera strategisk kommunikation utan att använda ett 

urval av deras begrepp. 

 

Konceptet issue arena är användbart eftersom det kan skapa en mer dynamisk stakeholder-

modell. Det belyser interaktionen mellan olika stakeholders angående en sakfråga (issue) 

inom offentlig debatt, traditionella- eller virtuella media. (Vos, Schoemaker & Luoma 2014, 

201) En issue arena kan vara en fysisk plats eller ett medium för diskussionen av en sakfråga 

men används främst som ett abstrakt begrepp för platser där ett utbyte av perspektiv på 

sakfrågan sker. ”Arena” indikerar den konkurrensbetonade aspekten av interaktionen mellan 

aktörerna. Issue arena fokuserar på den synliga interaktionen i den offentliga sfären snarare än 

”lobbyverksamhet” utanför det offentliga blickfånget. (Vos, Schoemaker & Luoma 2014, 

202) Begreppet ”issue arena” är användbart i analysen av miljökvalitetsmålen eftersom det 

belyser konkurrande intressen och hur detta avspeglas i kommunikationen, ett värdefullt 

tvärvetenskapligt inslag för att belysa kommunikationsaspekten.   

 

Forskning kring stakeholders har skiftat fokus från att studera hur stakeholders kan 

identifieras och klassificeras till att identifiera och förstå intressen eller ”insatser”. Det senare 

innebär även analys av inbördes relationer mellan insatser och deras innehavare inom 

komplexa nätverk av mångfasetterade och ibland motsägelsefulla prioriteringar och intressen. 

En ny definition av ”stakeholder” har därmed föreslagits: alla individer eller grupper som kan 

påverka eller blir påverkade av en sakfråga som tas upp av det nätverk som individen eller 

gruppen är en del av. (Vos, Schoemaker & Luoma 2014, 203-204) Stakeholder-begreppet är 

relevant i studiet av miljöpolitisk kommunikation eftersom den riktas till många olika 

samhällsaktörer. Begreppet kan förtydliga kommunikationsperspektivet i kritisk diskursanalys 

gällande sociala identiteter och relationer.  

 

Nätverksteori (network theory) har på senare år fokuserats på relationerna som skapar ett 

nätverk. Relationsmönster mellan medlemmarna i nätverk påverkar organisatoriska beteenden 

och nuförtiden ses organisatoriska miljöer som uppsättningar av sociala aktörer. 

Nätverksteoretiska ämnen som är särskilt intressanta för kommunikation inom issue arenas är 

nätverksroller (network roles), exempelvis gatekeeper (beskrivs mer ingående i avsnittet om 

masskommunikation), och förbindelser mellan olika nätverk. (Vos, Schoemaker & Luoma 

2014, 204-205) Nätverksteori är relevant för min analys eftersom det kan belysa 

Naturvårdsverkets roll ur ett kommunikationsperspektiv inom svensk miljöpolitik.  

 

 

3.3 Översättning 
 

Naturvårdsverket måste kommunicera och samarbeta med en mängd olika aktörer i samhället 

och har därmed i uppgift att vidareförmedla och förtydliga de miljöpolitiska målsättningarna. 

Ett begrepp som kan illustrera denna process är ”översättning”. 
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I artikeln What is 'translation'? diskuterar Richard Freeman begreppet “översättning” ur flera 

olika perspektiv, översättning av specifika dokument (exempelvis politiska eller tekniska 

dokument) till andra språk, översättning av vetenskaplig forskning till praktisk användning 

(inom exempelvis sjukvård), översättning som en form av kommunikation mellan och inom 

olika organisationer samt som kunskapsöverföring. (Freeman 2009, 430). Nedan 

sammanfattas delarna av Freemans artikel som är relevanta för min analys. 

 

Freeman skriver att policy skapas i ord men också befinner sig i rörelse. Policy finns i 

dokument, det tar upp problem, representationer av problem samt påståenden för och om 

dessa problem från olika ”förespråkare” som omarbetar dessa påståenden till frågor och 

positioner, tolkar och omskapar dem till beslut, program och redskap. Detta är en ständigt 

pågående process eftersom idéer och syften rör sig mellan olika aktörer och platser samt 

kopieras inom olika organisatoriska nivåer. (Freeman 2009, 431) Detta perspektivet på policy 

(eller politik) tangerar sådant som är centralt inom både kritisk diskursanalys och strategisk 

kommunikation, det handlar om hur kunskap- och betydelsesystem konstitueras och 

betydelsen av relationer mellan olika stakeholders i denna process. 

 

Freeman skriver att texter som berör olika aktörer verkar över flertalet ”register” med 

inkompatibla vokabulärer vilket kräver översättning mellan dessa register, översättaren 

behöver därför finna gemensamma nämnare. Policyskapande kan ses som uppgiften att förena 

olika betydelser som ett givet fenomen har för olika aktörer i olika sociala sammanhang. 

(Freeman 2009, 431) Begreppet översättning kan alltså vara användbart för att förtydliga 

Naturvårdsverkets roll och uppgift i nätverket och på issue arenan, att de måste förhålla sig till 

olika stakeholders ”register” i kommunikationen av de miljöpolitiska målsättningarna. 

Översättningspraktiken innebär en medlande funktion mellan olika intressen. 

 

Språket är centralt för forskning, policy och praktik, både inom och mellan dessa områden. 

Kunskap produceras inom forskning, används i policy och appliceras i praktiker som tar olika 

lingvistiska former, språket är det huvudsakliga ”fordonet” för kommunikationen. Dessa 

överföringar innebär språkliga förändringar, innebörd och mening kan skifta och förloras i 

översättningen men också skapas genom den. (Freeman 2009, 432) En tolkning av 

översättning är att det sker inom diskurser där vissa former av översättning legitimeras och 

auktoriseras medan andra exkluderas och förnekas. Detta sker under vad som kan kallas 

”översättningsregimer”, översättning är form av ”reglerad transformation”. Diskurser 

konstituerar referensramen inom vilken aktörer förstår sina världar. I översättningar kan en 

dominerande diskurs reproduceras men också anpassas och förändras, de kan återskapas i 

andra former på andra platser med andra implikationer. (Freeman 2009, 434) Här det blir 

tydligt att översättningsperspektivet överlappar det diskursteoretiska, översättningsregimer 

tycks ha liknande betydelse som diskurstyper. 

 

Freeman skriver att översättning kan ses som ett gränsobjekt, en praktik och vokabulär inom 

vilken forskningens, policyns och praktikens beskaffenhet skapas och förhållandet mellan 

dessa omprövas. Översättning är medlet som olika aktörer (exempelvis regeringar, 

policyskapare och utövare) måste använda för att kommunicera kring specifika problem i 

avsaknaden av fullständigt delade uppfattningar av dessa. Frågan är vad översättning kan 

betyda eller innebära. Det kan aldrig finnas en överenskommelse gällande exakt vilka de rätta 

nya orden är i olika situationer. Det kommer aldrig finnas en ordbok för kunskapsöverföring 

som är användbar i konkreta fall av översättning. Begreppet översättning inbjuder till 

förhandling, att ifrågasätta varför vi menar det vi gör och hur det skulle kunna betyda något 

annat för någon annan. (Freeman 2009, 441-442) 
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I artikeln Transfer and translation of policy skriver Diane Stone också om överföring och 

översättning av policy, hon delar in policyforskning i olika perspektiv eller teman där 

”överföring” ingår. (Stone 2012, 483) Begrepp och perspektiv som divergens, hybridisering, 

anpassning och mutation har använts alltmer för att beskriva koncept som rör 

policyöverföring och perspektivet policyöversättning har fått mer uppmärksamhet. Detta 

analytiska tema återspeglar en rörelse bort från tankesättet ”kunskapsöverföring” som en form 

av teknisk överföring eller spridning och linjär meddelandeöverföring från A till B. 

Översättning är en kedja av intressanta, ibland överraskande, rubbningar som kan uppkomma 

mellan ”skapandet”, ”överföringen” och ”tolkningen” eller ”uppfattningen” av policys 

innebörd och betydelse. (Stone 2012, 487) 

 

Som tydliggörs ovan kan begreppet översättning vara användbart i studiet av de komplexa 

kommunikationsprocesser som präglar miljöpolitik och ”överföringen” av de miljöpolitiska 

målsättningarna till budskap som är anpassat utefter olika stakeholders.  

 

 

3.4 Masskommunikation 
 

Internet har otvivelaktigt ökat möjligheterna till informations- och kunskapsspridning, 

åsiktsutbyten och diskussioner. I studiet av texterna på en webbplats finns därför behovet av 

att i någon mån se kommunikationen som masskommunikation. Framförallt gällande 

myndigheters webbplatser som behöver vara begripliga och tillgängliga för alla 

samhällsmedborgare. Det finns heller egentligen inga vattentäta skott mellan teorier och 

metoder för att studera masskommunikation och strategisk kommunikation. 

 

John Fiske skriver om breda och smala koder i kommunikation och hur detta definieras av 

publikens natur. En smal kod riktas till en mycket specifik publik, kommunikationen formas 

utefter de koder som just denna publik använder. En bred kod riktas mot en heterogen 

”masspublik”. Det krävs inga specifika förkunskaper eller utbildning för att förstå breda 

koder, de är inbjudande och enkla. Dessa koder vill ofta knyta samman människan med 

samhället, de är socialt orienterade och anspelar på det som människor har gemensamt. 

Avsändaren eller författaren är sällan en person och ofta en institution vilket gör att 

kommunikationen saknar personliga åsikter eller kopplingar. (Fiske 1997, 103) 

 

I boken Using Communication Theory skriver Windahl, Signitzer och Olson att studiet av 

masskommunikation kan delas upp i fem aspekter, kommunikatören/avsändaren utgör en av 

dessa. (Windahl, Signitzer & Olson 2009, 151-152) Eftersom fokus för denna undersökning 

finns på avsändarens (kommunikatörens) utsagor beskrivs endast denna aspekten ur ett 

masskommunikationsperspektiv.  

 

I analysen av avsändaren används begreppet gatekeeping (vilket även figurerar inom 

nätverksteori) som också kan användas för att beskriva rollen (B) i det 

”kommunikationssystem” som utvecklades av Westley och MacLean: 

- ”The advocacy role” (A) som strävar efter att influera människor i omgivningen, 

direkt eller indirekt. En uppgiftsdriven och meningsskapande roll som ofta innehas av 

politiska partier. 
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- ”The channel role” (B) som har ska förmedla information till allmänheten och fungera 

som en mellanhand mellan ”the advocacy role” och ”the behavioral role”. Ofta är det 

journalister i massmediala organisationer som innehar denna roll. 

- ”The behavioral role” (C) innehas av allmänheten, medlemmar i samhället som på 

olika sätt tar del av det som kommuniceras. (Windahl, Signitzer & Olson 2009, 154) 

 

Begreppet ”gatekeeper” myntades av Lewin 1947 och användes för att beskriva rollen i ett 

socialt system som har uppgiften att bestämma vad av en viss ”vara” (materiellt gods eller 

information) som får föras in i systemet. Kommunikationsplanering innebär (nästan) alltid 

någon form av gatekeeping. Viktiga frågor att ställa är: Vad behöver mottagarna veta? Vad 

vill de veta? Vad vet de redan? Vad kommer de att förstå? Vad kommer de vägra att 

acceptera? Varje form av kommunikationsplanering har sina egna värderingar för att besvara 

dessa frågor. Vanliga problem som uppstår när en kommunikationsplanerare tar på sig rollen 

som gatekeeper är att det kan minska öppenheten i ett socialt system vilket i sin tur skapar 

misstro. Deltagarna i det sociala systemet kan försöka hitta extra information på egen hand 

och förmedla oro över information som har tagits bort. Samma personer kan dock också klaga 

på för stor informationsbelastning om det är för mycket kommunikation. (Windahl, Signitzer 

& Olson 2009, 159-160) 

 

 

3.5 Teori- och metoddiskussion 
 

Winther Jörgensen och Phillips påpekar att det finns oklarheter kring gränsen mellan analysen 

av sociala praktiker och diskursanalysen samt konsekvenserna av skiljelinjen mellan det icke-

diskursiva och det diskursiva i Faircloughs modell. Det tydliggörs heller inte exakt vilka 

former av kulturteori eller sociologisk teori som bör användas eller hur omfattande social 

analys som bör göras. (Winter Jörgensen & Phillips 2000, 93) De framhåller även kritik mot 

hanteringen av dialektiken mellan det icke-diskursiva och det diskursiva. Hur ska man påvisa 

exakt hur och var det diskursiva påverkar det icke-diskursiva och vice versa? När två saker 

befinner sig i ett dialektiskt samspel, exakt var går den gränsdragningen? Vid konkreta 

undersökningar uppkommer detta problem i den bakgrund av bredare sociala praktiker mot 

vilken de diskursiva praktikerna verkar. Detta kan göra att hypoteserna kring de större 

samhällsstrukturerna förblir desamma, utan utveckling. Ett grundläggande problem i 

Faircloughs modell är att den fokuserar på textanalys trots att den bygger på antagandet att 

diskurser formar den sociala verkligheten. Denna brist beror på svag teoretisk förståelse kring 

socialpsykologiska teorier kring subjekt och agency (gruppbildningsprocesser). Fairclough 

uppmanar till analys av produktions- och konsumtionsprocesserna av texter men genomför 

ändå nästan enbart textanalyser. (Winter Jörgensen & Phillips 2000, 93-94) 

 

Kritiken ovan beskriver begränsningarna i Faircloughs modell men den kan vara användbar i 

studiet av politiska dokument (policy) utifrån ett kommunikationsperspektiv eftersom politisk 

styrning är starkt kopplat till konkreta texter, institutioner och dominerande diskurser i 

samhället. Politiska dokument handlar mindre om socialpsykologiska processer och mer om 

institutionellt språkbruk i det offentliga rummet. Jag kan studera antydningar kring hur 

sakfrågan förstås och värderas samt vilka implikationer dominerande diskurser har på 

förhållandet till sakfrågan. Jag kan inte studera konkreta konsekvenser av språkbruket eller 

mottagarnas tolkningar. På grund av arbetets omfattning och tidsram har jag inte möjlighet att 

även göra exempelvis respondentanalyser.  
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I kvalitativ forskning är tolkning centralt men inte helt oproblematiskt. Teoretiska frågor kan 

hanteras utifrån grounded theory vilket avser empiriskt grundad teori där data genererar teori 

genom testning och förfining redan i forskningens inledande faser (Bryman 1997, 102-103), 

eller analytisk induktion vilket avser utformandet av en hypotes i ett tidigt skede av 

forskningen som sedan testas och revideras tills det inte längre finns några motsägelsefulla 

fall (Bryman 1997, 99-100). Det saknas dock konsensus bland kvalitativa forskare gällande 

exakt vad teorin ska ha för funktion och roll. Vissa menar att teoretiska intressen medvetet bör 

styra forskningen mer, vilket skiljer sig från uppfattningen att teoretisk reflektion skall införas 

i en senare fas av forskningsprocessen (som vanligtvis kopplas till kvalitativ forskning). 

Frågan om förhållandet mellan forskning och teori är också relevant gällande generalisering 

av resultaten vilket kan bli svårt på grund av att kvalitativ forskning ofta baseras på 

fallstudier. (Bryman 1997, 111) 

 

I min undersökning infördes teorin i ett tidigt skede efter en övergripande genomgång av 

materialet och den har fått styra den analytiska processen till stor del. Min undersökning avser 

inte att generera generella resultat (utanför materialet och sammanhanget som studeras), den 

kvalitativa metodens begränsningar gällande generaliserbarhet utgör således inte ett problem. 

 

4. Tidigare forskning 
 

4.1 Utvärdering av policykommunikationsforskning 
 

I artikeln Organizational Policy Communication Research: Challenges, Discoveries, and 

Future Directions (2015) gör Heather E. Canary, Maria Blevins och Shireen S. Ghorbani en 

utvärdering av empirisk forskning kring organisationer, policy och kommunikation. De 

utvärderar nittionio artiklar som publicerades mellan åren 2001-2010 och kategoriserar dem i 

ett antal framträdande forskningsteman. De beskriver policyprocesser som ”ett övertalande 

fenomen i samtida socialt liv” och att policys vägleder en mängd olika beteenden, 

transaktioner och initiativ, exempelvis internationella miljöåtgärder. (Canary, Blevins & 

Ghorbani 2015, 48-49)   

 

Författarna kommer fram till att majoriteten av artiklarna belyste negativa aspekter av 

policyprocesser och drar slutsatsen att det kanske är enklare att fokusera på bristerna och lära 

sig vad man inte ska göra. Några av artiklarna fokuserade dock på positiva aspekter. I linje 

med forskning kring organisationers förändring pekar forskningen kring 

policykommunikation både på utmaningar och fördelar med att ha med olika aktörers 

perspektiv i policyprocesser. (Canary, Blevins & Ghorbani 2015, 57) De konstaterar även att 

det fanns liten fokus på social rättvisa trots att flera studier använde någon form av kritisk 

teori och påkallade ökat fokus till dessa frågor. Författarna menar att det behövs mer teoretiskt 

grundad forskning för att undersöka frågor rörande etik, rättigheter och värderingar i 

policyprocessen. (Canary, Blevins & Ghorbani 2015, 57-58)  

 

Denna undersökning kommer att styras i en kritisk riktning (studera kommunikationens 

ideologiska implikationer i samhället) samt även belysa positiva aspekter.  
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4.2 Ekonomiska metaforer inom miljöpolicy 
 

Brian Coffeys artikel Unpacking the politics of natural capital and economic metaphors in 

environmental policy discourse (2016) handlar om att ekonomiska metaforer såsom 

naturkapital, naturtillgångar, ekosystemtjänster och ekologisk skuld blir allt vanligare i 

miljöpolicydiskursen. Dessa metaforer används för att ge en tydligare föreställning om 

”värdet” av naturen och för att säkra att miljön får rättmätig uppmärksamhet inom (politiskt) 

beslutsfattande. Coffey konstaterar att det saknas konsensus inom policyfältet kring hur 

miljöfrågor ska förstås och adresseras men också att framförallt två diskurser influerar 

samtida miljöpolicyskapande: ekologisk modernisering och nyliberalism. (Coffey 2016, 203) 

 

Ekologisk modernisering ska pådriva ”hållbar utveckling” och representera ”den nya politiken 

för miljön”. Ekologisk modernisering baseras på antagandet att det inte nödvändigtvis finns 

någon konflikt mellan miljöskydd och ekonomisk tillväxt utan att de faktiskt kan vara 

ömsesidigt fördelaktiga. Detta ska i sin tur möjliggöra proaktiv miljöpolicyutveckling och mer 

hållbara former av produktion och konsumtion. Miljöskyddsarbete inramas som en 

ekonomiskt gynnsam verksamhet, något som i slutändan lönar sig. (Coffey 2016, 203-204) 

 

Nyliberala influenser inom miljöpolicyutveckling påvisas genom bland annat styrning, 

privatisering (naturresurser överlåts till individer och företag, etablering av äganderätter) och 

ekonomisk värdering (prissättning). Nyliberalismen innebär styrningsmodeller som uppmanar 

både institutioner och individer att anpassa sig efter marknadens normer vilket har djupgående 

följder för miljön. Användningen av ekonomiska metaforer gör att miljön förstås och styrs 

utifrån nyliberal ekonomisk rationalism. Att blottlägga användningen av ekonomiska 

metaforer i miljöpolicydiskursen tillhandahåller ett sätt att utforska detta. (Coffey 2016, 204) 

 

Coffey kommer fram till att det finns tre övergripande strategier för användandet av 

ekonomiska metaforer inom miljöpolicydebatten. Den första är ”embrace” som kan vara en 

medveten strategi för att ”besegra ekonomerna på deras egen planhalva”, man åtar sig 

uppgiften att ”övertyga”. Detta visar på att användningen av ekonomisk diskurs inom 

miljöpolicydebatten fortfarande inte helt och hållet har nått normalisering eller diskursiv 

institutionalisering. (Coffey 2016, 214) De stora problemen med “embrace”-strategin är att 

distributionen av rikedomar inte ifrågasätts och att det inte tydliggörs vad som egentligen 

prioriteras, att rädda miljön eller att upprätthålla kapitalismen. Det innebär även ett ytterligare 

nyliberalistiskt intrång i miljöpolicydebatten. (Coffey 2016, 216)  

 

Den andra strategin är ”partition” som betonar det positiva bidraget av olika metaforer inom 

sina rätta domäner. Ekonomiska metaforer används under vissa omständigheter men inte alltid 

eftersom överanvändning kan vara begränsande och utesluta andra förståelser för relationen 

mellan människa och miljö. Man vill använda olika metaforer för att skapa en mer mångfaldig 

förståelse för hur människor kan relatera till, värdera och värna om ekosystem. Strategin 

innebär också en modifiering av ekonomiska metaforer. (Coffey 2016, 217-218) 

 

Den tredje strategin är ”reject and replace” som avser att helt övervinna de dominerande 

nyliberala tankesätten och praktikerna, även utanför miljöpolicydebatten. Man utgår från 

antagandet att problem inte kan lösas genom att använda samma tankesätt som skapade dem. 

Den grundläggande utmaningen för denna strategi är att förändra ordningen av diskurser som 

formar och informerar miljöpolicydebatten så att frågorna som rör miljön förändras 

diskursivt, att skapa en djupgående förändring som präglar hela samhällsstrukturen. (Coffey 

2016, 218) 
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Coffeys egen analys av miljöpolicydokument visar att inte alla ekonomiska metaforer 

anammas i samma omfattning, metaforen ”ekologisk skuld” är kraftigt underrepresenterad. En 

möjlig förklaring till detta är att ”ekologisk skuld” potentiellt är ett mer kritiskt begrepp 

eftersom det skapar associationer till naturens förfall och belyser de negativa konsekvenserna 

av ekonomisk aktivitet (skuldsättning). Vilka ekonomiska metaforer som används varierar 

alltså på politiskt meningsfulla sätt, ”ekologisk skuld” är kanske den mest utmanande men 

används inte lika flitigt som ”naturkapital” eller ”ekosystemtjänster”. (Coffey 2016, 212) 

 

Coffey kommer fram till att ekonomiska metaforer är inter-diskursiva, omvända diskurser 

(begreppet, översatt från engelskans ”reverse discourse”, betyder inte fullständig förändring, 

maktflödet inom diskurser kan omvändas utan att för den skull utmana de fundamentala 

antaganden eller koncept som diskursen vilar på). Ekonomiska metaforer varierar på olika sätt 

som är politiskt meningsfulla och begränsar förutsättningarna för miljödebatten, de stannar 

inom ramarna för sin egen diskursiva formation. (Coffey 2016, 218-219)  

 

Coffeys kritik av användningen av ekonomiska metaforer är att det förstärker ett smalt 

perspektiv på miljön som är människocentrerat och ekonomiskt förankrat med 

marknadstänkande positionerat som det bästa sättet för att ge miljöfrågor större utrymme. 

Ekonomiska metaforer representerar en nyliberalisering av miljöpolicy vilket marginaliserar 

transformativa agendor och framhåller ett perspektiv på miljöproblemen som förminskar 

situationens allvar och förhindrar de åtgärder som borde genomföras. Miljön anses endast 

viktigt i den utsträckning som naturen tillhandahåller varor och tjänster med ekonomiska 

värden för människor. Coffeys slutsats är att nya metaforer behövs för att beskriva miljön och 

varför den är viktig. Dessa metaforer måste gå utanför de samtida dominerande diskursiva 

formationerna. Genom att göra detta kan nya frågor, nya insikter och nya svar utforskas. 

(Coffey 2016, 219) 

 

 

4.3 Att återinföra en ekologisk diskurs 
 

I artikeln Re-establishing an ecological discourse in the policy debate over how to value 

ecosystems and biodiversity (2015) utforskar Clive L. Splash och Iulie Aslaksen hur 

diskurserna kring ekologi, miljöekonomi, ny miljöpragmatism och social ekologisk ekonomi 

beskriver värdet av ekosystem och biodiversitet. De menar att ekologer och 

bevarandebiologer alltmer förespråkar en ekonomisk diskurs i policyprocesser, att 

biodiversitet och ekosystem omvandlas till varor och tjänster, en miljöpragmatism som 

anammas även internationellt. (Splash & Aslaksen 2015, 245) Ekonomiska- och 

marknadsbaserade strategier utformas av miljöpragmatiker som hävdar att inramningen av 

naturens värde i form av varor och tjänster är konstruktivt eftersom det tankesättet dominerar i 

politiska sammanhang. Språkbruket ska även vara lockande för allmänheten. Splash och 

Aslaksen menar dock att detta bygger på mycket gissningar och bristande reflektion kring 

litteratur som beskriver mänsklig motivation, miljövärden och etik, politisk vetenskap och 

institutioner. (Splash & Aslaksen 2015, 251) 

 

Problemen med ekonomisk utvärdering av naturen är många men de huvudsakliga bristerna är 

att den är teoretiskt bunden, problematisk att applicera i verkligheten och rent otillbörlig i en 

mängd olika situationer. Standardiserad ekonomisk utvärdering kan inte hantera faktorer som: 
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kraftig osäkerhet och okunskap, oåterkalleliga miljöskador och etiska ställningstaganden som 

inte bygger direkt på ekonomisk eller mänsklig nytta. (Splash & Aslaksen 2015, 251)  

 

För att komma åt sociala och ekonomiska aspekter av ekosystemhantering och förlorad 

biodiversitet behövs en diskurs som tillkännager och påvisar de explicita orsakerna till 

minskad biodiversitet och förstörda ekosystem såsom: girighet, politisk och ekonomisk makt 

över multinationella företag, fattigdom, pressen på landanvändning, befolkningstillväxt och 

det politiska systemets misslyckanden (despotism, korruption, regulativa ingripanden). Splash 

och Aslaksen anser att miljöekonomer och nya miljöpragmatiker behöver placera förlorad 

biodiversitet i en kontext av marknadsmisslyckande istället för att endast fokusera på de 

kausala mekanismerna bakom miljöförstöring. Detta fäster nämligen alltför stor vikt vid 

ekonomisk utvärdering som ett medel att återställa situationen, trots att det är just ekonomiska 

strukturer i samhället som har skapat problemen från början. (Splash & Aslaksen 2015, 251) 

 

Splash och Aslaksen kritiserar denna nya policyinramning eftersom den försvagar 

reflektionen kring mänsklighetens etiska ansvar i miljöskyddsfrågan och reducerar alla 

moraliska betänkligheter till instrumentella värden. (Splash & Aslaksen 2015, 251) De menar 

att ekologer och biologer har mer att erbjuda miljödebatten än pseudo-ekonomiska priser. Att 

endast falla tillbaka på biofysiologiska indikatorer är dock också otillräckligt, ekonomiska 

diskurser är kraftfulla i samhället och bör adresseras. Ekologer och biologer bör dock bidra till 

att en bredare diskurs i samhället öppnas upp, som de har gjort förut, genom att bibehålla och 

förbättra kunskapen kring miljöhot och miljöstatus. De kan även erbjuda meningsfulla 

koncept för att transformera den destruktiva och förhärskande relation som mänskligheten har 

till naturen. Samtidigt måste institutioner och strukturer som driver på utarmningen av 

ekosystem och förlusten av biodiversitet utmanas. (Splash & Aslaksen 2015, 252) 

 

Transformationen som krävs involverar en respekt för människans relation till naturen, 

acceptans för komplexitet och osäkerhet samt ett inkluderande av miljöpolicy i sociala och 

ekonomiska policyprocesser. Det behövs perspektiv som förflyttar debatten om biodiversitet 

och ekosystemens värde från hur de bäst konverteras till pengar. Fokus bör istället läggas på 

hur människan kan skapa institutioner som förmår att artikulera olika värden, stärka tysta 

röster, ge inflytande åt de maktlösa samt adressera orättvisor och maktmissbruk. (Splash & 

Aslaksen 2015, 252) 

 

 

4.4 Tillväxtdiskursen och behovet av förändring 
 

I artikeln The growth discourse, growth policy and sustainable development: two thought 

experiments (2009) skriver Spangenberg om tre aspekter av det populära uttrycket ”tillväxt”: 

diskursen, policyn och effekterna. Tillväxtdiskursen utgår från antagandet att ekonomisk 

tillväxt är den centrala faktorn för ekonomisk, politisk, social och miljömässig utveckling 

samt att skapandet av ekonomiskt välstånd och rikedom är nödvändiga förutsättningar för 

sociala och miljömässiga ändamål. Baserat på tillväxtdiskursen kan olika tillväxtpolicys 

skapas utifrån olika politiska och ekonomiska ideologier. För att kunna avslöja de faktiska 

implikationerna av ”nerväxt” (motsatsen till tillväxt) utför Spangenberg två tankeexperiment 

för fysiska och ekonomiska ”avsluta-tillväxt”-strategier. Den andra strategin är kapabel att 

möta miljömässiga målsättningar men implicerar avsevärda sociala spänningar och 

svårigheter och kräver övergångsstrategier som består av omsorgsfullt utvecklade delsteg. 
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(Spangenberg 2009, 561) Tankeexperimentens detaljer beskrivs inte i denna sammanfattning 

då min undersökning inte berör forskningsområdet ekonomi. 

 

Spangenberg kommer fram till att mänskligheten har ett krasst val: antingen agera med 

framförhållning och därmed skapa en ”mjuk landning” eller slå på dövörat och tvingas möta 

en framtid som präglas av resursbrist och konflikter. De gamla recepten på hur mänskligheten 

hanterar svårigheter förvärrar problemen istället för att erbjuda lösningar. Ekonomin måste 

förändras och återuppfinnas för att anpassas till verkligheten, den måste transformeras från att 

vara en del av problemet till att vara en del av lösningen. Spangenberg menar att hans 

tankeexperiment ”nerväxt-macro-ekonomi” skulle kunna vara en ansenlig del av denna 

process. Sammantaget kan de resulterande effekterna vara otrevliga men inte direkt 

katastrofala om denna förändring sker i välorganiserade former. Om förändringarna tvingas 

på mänskligheten genom klimatkatastrofer eller oljetoppar kan effekterna bli socialt och 

ekonomiskt förödande med utdragen ekonomisk depression och ihållande resurskonflikter. 

Hållbar utveckling måste baseras på ett balanserat förhållningssätt mellan sociala krav och 

miljömässiga begränsningar, ett förhållningssätt som hitintills knappt har reflekterats i den 

offentliga tillväxtdiskursen. Att försumma dessa interrelationer är ett misslyckande och gör 

nuvarande tillväxtpolicys socialt, miljömässigt, institutionellt och framförallt ekonomiskt 

ohållbara. (Spangenberg 2009, 566) 

 

Spangenberg beskriver i grunden samma problem som formuleras i de två föregående 

artiklarna men ur en ekonoms perspektiv. Kontentan är att de dominerande diskurserna i den 

samtida miljöpolicydebatten bidrar till fortsatta problem istället för långsiktigt hållbara 

lösningar. Nuvarande perspektiv, värderingsmetoder och målsättningar förmår inte skapa 

hållbara lösningar eftersom de skapade problemen från början. Svårigheten ligger i att dessa 

diskurser präglar hela samhällsstrukturen och förändring är en lång process som måste 

genomsyra alla nivåer i samhället. Därför behöver ett bredare perspektiv på miljöfrågor 

införas i den offentliga debatten med hjälp av alternativa diskurser. 
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5. Analys och resultat 
 

Utifrån Faircloughs tredimensionella analytiska modell ska diskursiv praktik, text och social 

praktik studeras var för sig. Analysen har därför denna strukturella uppdelning. 

 

 

5.1 Del 1: Diskursiv praktik 
 

Detta avsnitt fokuseras på hur spår av produktionsförhållanden och intertextualitet kan avläsas 

i texten, hur textinnehåll byggs upp och transformeras. Jag fokuserar på Naturvårdsverkets 

formella uppdrag, inom vilka ramar innehållet på webbplatsen www.miljomal.se skapas, vilka 

målgrupper innehållet riktas till samt intertextualitet och dominerande diskurser.  

 

 

5.1.1 Naturvårdsverkets uppdrag 
 

Naturvårdsverket arbetar med miljöfrågor (inom Sverige, EU och internationellt) på uppdrag 

av den svenska regeringen. Det är en statlig myndighet som verkar stödjande, insamlande 

(genom forskning) och pådrivande (föreslå utvecklingsåtgärder) i genomförandet av de 

miljöpolitiska målsättningarna. Statliga anslag finansierar myndighetens verksamhet och 

används till framförallt miljöforskning, miljöinformationsförsörjning, miljöövervakning samt 

internationellt miljö- och klimatsamarbete. Naturvårdsverket ska även fördela statliga anslag 

till andra aktörer som på olika sätt arbetar med natur- och miljöfrågor (exempelvis sanering av 

förorenade områden samt skydd och skötsel av värdefull natur). Inom ramen för Klimatklivet 

stödjer Naturvårdsverket också lokala klimatinvesteringar och friluftsorganisationer. Årligen 

fastställer den svenska regeringen ett ”regleringsbrev” där ekonomiska ramar, mål och krav 

fastställs. Verksamheten regleras även av en ”instruktion”. (Naturvårdsverket 2016, Om 

Naturvårdsverket) 

 

Naturvårdsverket arbetar med ett stort antal aktörer, både nationella och internationella, lokala 

och regionala, privata och offentliga. Naturvårdsverkets roll i detta nätverk är bland annat att 

vara gatekeeper, de filtrerar och distribuerar information. Som Windahl, Signitzer och Olson 

(2009) skriver innebär gatekeeping en balansgång mellan att delge tillräckligt information och 

samtidigt undvika ”information overload”. Naturvårdsverket behöver även omarbeta och 

anpassa informationen så att den kan förstås av stakeholders med olika förkunskaper vilket 

innebär översättning. Naturvårdsverket ska kommunicera miljökvalitetsmålen till 

stakeholders med olika register och behöver därför hitta gemensamma nämnare mellan dessa. 

Naturvårdsverket behöver också fungera som en slags medlare (vilket kan ses som en del av 

översättarrollen) i detta mångfasetterade nätverk och jämka samman olika (ibland 

konkurrerande) intressen vilket diskuteras vidare senare i analysen. 

 

 

5.1.2 Webbplatsen www.miljomal.se 
 

Naturvårdsverket skriver att syftet med webbplatsen www.miljomal.se är att tillhandahålla 

information om miljömålssystemet (hur det fungerar och vilka aktörer som ansvarar för olika 

områden) samt utvärdering, uppföljning och förändringar av miljömålsarbetet. Webbplatsen 

http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/
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ska vara lättillgänglig och beskriva miljömålsarbetet på ett översiktligt sätt, information från 

och om de olika ansvariga myndigheterna ska presenteras. Innehållet är uppbyggt kring 

generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen, varje mål beskrivs för sig, varför de är 

viktiga och hur arbetet går. Förändringar följs upp med hjälp av indikatorer som 

myndigheterna har ansvar för, dessa utvecklas ständigt och nya indikatorer införs. På regional 

nivå är det Länsstyrelserna i samverkan (Rus) som ansvarar för detta. På webbsidan finns 

även ett nyhetsbrev som utkommer 10 gånger per år som man kan prenumerera på samt ett 

kalendarium. Det finns länkar till de myndigheter som är ansvariga för miljökvalitetsmålen 

(för detaljerad uppföljningsinformation). (Naturvårdsverket 2016, Om webbplatsen) Här 

beskrivs explicit de intertextuella kedjorna som präglar webbplatsens innehåll. Informationen 

bygger på texter från andra myndigheter och samhällsverksamheter samt forskning.  

 

Innehållsansvaret för webbplatsen har Naturvårdsverket, de ska årligen lämna en samlad 

redovisning till regeringen och ansvarar för samordning av uppföljningen. Gällande 

personuppgifter har Naturvårdsverket ansvar för inlägg från de egna anställda men inte 

kommentarer från andra. Respektive upphovsperson står för inbäddat material från sociala 

medier. Naturvårdsverket uppmanar besökarna på sidan att rapportera kränkande innehåll via 

deras kontaktsida så att de kan avlägsna detta. (Naturvårdsverket 2016, Om webbplatsen) 

 

Webbplatsen www.miljomal.se är en offentlig plats i virtuella media och kan alltså ses som en 

issue arena för sakfrågan svensk miljöpolitik, det är ett medium för kommunikationen kring 

sakfrågan där olika, ibland konkurrerande, perspektiv representeras. Även om det inte i första 

han är en plattform för direkta diskussioner mellan olika stakeholders så samlar och 

modererar Naturvårdsverket information från många olika aktörer. Webbplatsen har även 

inbäddat material från sociala medier vilket även ger allmänheten möjlighet att ”delta”. Det 

framgår också att Naturvårdsverket inte har formulerat all information kring samtliga 

miljökvalitetsmål (då vissa står under andra myndigheters ansvar) men Naturvårdsverket har 

både övergripande ansvar för miljömålsarbetet och innehållsansvar för www.miljomal.se 

vilket påvisar deras roll som gatekeeper i nätverket. Innehållet på webbplatsen måste utformas 

efter olika stakeholders (med olika intressen, målsättningar, perspektiv och förkunskaper). 

 

Naturvårdsverket skriver att målgrupperna för webbplatsen www.miljomal.se främst är 

personer inom media, offentlig förvaltning, ideella organisationer eller politiken som har 

intresse av hur miljömålsarbetet går. Naturvårdsverket menar dock att även privatpersoner, 

näringslivet, skola och högskola ska finna webbplatsen informativ och givande. 

(Naturvårdsverket 2016, Om webbplatsen) Detta är en explicit beskrivning av webbplatsens 

diversifierade målgrupp som visar på behovet av ett masskommunikationsperspektiv. 

Kommunikationen riktas även mot en allmänhet som kan antas sakna förkunskaper i 

sakfrågan samt yngre målgrupper i skolåldern, Naturvårdsverket behöver därför använda 

breda koder är enkla och tilltalande.  

 

Kommunikationen bör även ses som en del i Naturvårdsverkets arbete för att 

miljökvalitetsmålen och generationsmålet uppnås, att skapa engagemang hos stakeholders i 

nätverket och hos allmänheten. Naturvårdsverket innehar alltså ”The advocacy role” som är 

uppgiftsdriven och meningsskapande i Westley och MacLeans kommunikationssystem som 

Windahl, Signitzer och Olson (2009) beskriver. Naturvårdsverket innehar dock också ”The 

channel role” (gatekeeper), en mellanhand som ska distribuera information i systemet. 

 

 

http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/
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5.1.3 Miljökvalitetsmålens strukturella upplägg 
 

Varje miljökvalitetsmål beskrivs för sig, först skrivs Riksdagens definition ut i sin helhet 

sedan utvecklas översättningen i (vanligtvis) fem underrubriker. Först görs den huvudsakliga 

översättningen, en beskrivning av varför miljökvalitetsmålet är viktigt, hur problemet har 

uppkommit och de negativa konsekvenserna. Den andra underrubriken är (vanligtvis) ”Vilka 

är utmaningarna?” där miljöarbetet problematiseras genom beskrivningar av de väsentliga 

svårigheterna. Min analys kommer att fokusera på texterna under dessa två rubriker där den 

huvudsakliga tolkningen, omskapandet och kunskapsöverföringen sker.  

 

Nästa rubrik är (vanligtvis) ”Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?” där länkar finns till 

aktuella rapporter, handlingsplaner och utvärderingar av det pågående arbetet. Därefter 

kommer (vanligtvis) rubriken ”Preciseringar” samt en länk till en annan del av webbplatsen 

där denna information finns. Den sista rubriken är ”Etappmålen” samt en länk till en annan 

del av webbplatsen där denna information finns. 

 

I det strukturella upplägget av miljömålskommunikationen blir Naturvårdsverkets roll som 

gatekeeper återigen tydlig (även ur ett masskommunikationsperspektiv). De behöver ge ut rätt 

information på rätt sätt genom att bedöma vilken information mottagarna behöver, vill ha, kan 

och vill ta till sig. Detta påvisar även fördelarna med det teoretiska perspektivet 

”översättning” för att beskriva och hantera denna komplexa process. Valet att dela upp 

detaljerad information kring miljöarbetet (genom att länka till andra delar av webbplatsen) 

kan vara ett sätt att undvika ”information overload”. 

 

Det finns även rent språkliga översättningar av internationella miljöpolicydokument på 

webbplatsen. Den 25 september 2015 beslutade exempelvis FN att fastslå Agenda 2030 som 

handlar om hållbar utveckling. På www.miljomal.se finns en översättning av detta dokument 

till svenska. Agenda 2030 består av 17 globala mål och 169 delmål som exempelvis handlar 

om att minska utarmningen av biologisk mångfald. I det svenska miljömålssystemet är 

ansvaret för att uppnå miljökvalitetsmålen uppdelat på åtta myndigheter (där 

Naturvårdsverket bär det största ansvaret med 7 mål) och varje ansvarig myndighet har 

kartlagt hur deras respektive mål förhåller sig till FN:s globala mål. På www.miljomal.se 

finns även en kartläggning över sambandet mellan FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges 

miljökvalitetsmål som regeringens nationella samordnare för näringslivets arbete för 

miljömålen har skapat. I kartläggningen beskrivs även Sveriges miljökvalitetsmål i relation 

till Global Reporting Initiatives, GRI (riktlinjer för näringslivets hållbarhetsredovisning). 

(Naturvårdsverket 2017, Miljömålen) Detta visar på den explicita intertextualitet som präglar 

den svenska miljömålskommunikationen vilket diskuteras mer nedan. 

 

 

5.1.4 Intertextualitet och intertextuella kedjor 
 

Översättningarna av miljökvalitetsmålen präglas i hög grad av intertextualitet och 

intertextuella kedjor, det finns återkommande hänvisningar till olika internationella avtal, 

protokoll, direktiv samt andra svenska myndigheters rekommendationer. Detta påvisar 

miljöfrågans ofrånkomligt globala och mångdimensionerade karaktär eftersom ekosystem 

existerar över de geografiska gränser som människor har satt. Exempel på hänvisningar till 

andra texter i översättningarna finns i följande miljökvalitetsmål: 

http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/
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- Skyddande ozonskikt: ”Sedan 1987 finns ett internationellt avtal som kallas 

Montrealprotokollet. Avtalet ställer krav på deltagande länder att förbjuda och 

begränsa användningen av ozonnedbrytande ämnen. Åtgärderna har varit mycket 

framgångsrika.” (Naturvårdsverket, 2016) 

- Säker strålmiljö: ”Därför rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten försiktighet när 

det gäller exponering för lågfrekventa magnetfält från exempelvis kraftledningar samt 

radiovågsexponering från mobiltelefoner.” (Naturvårdsverket, 2016) 

- Ingen övergödning: ”Exempel på viktiga internationella avtal är det så kallade 

Göteborgsprotokollet inom FN samt EU:s vattendirektiv och havsmiljödirektiv.” 

(Naturvårdsverket, 2016) 

- Hav i balans samt levande kust och skärgård: ”Samarbete för en bättre havsmiljö sker 

inom bland annat EU:s havsmiljödirektiv och vattendirektiv samt Helsingfors- och 

Oslo-Pariskonventionerna.” (Naturvårdsverket, 2016) 

- Frisk luft: ”För att begränsa utsläpp av föroreningar som transporteras långa vägar 

med vinden pågår internationella samarbeten, både inom EU och FN.” 

(Naturvårdsverket, 2016) 

- Begränsad klimatpåverkan: ”För att en sådan kraftig omställning av samhället ska 

lyckas behövs både insatser i enskilda länder och internationellt samarbete för att 

begränsa utsläppen, bland annat inom FN:s klimatkonvention.” (Naturvårdsverket, 

2017) 

 

Miljöfrågans globala karaktär och betydelsen av internationella samarbeten påvisas genom 

hänvisningar till olika internationella överenskommelser, direktiv och konventioner. Även 

detta påvisar webbplatsens roll som en issue arena och Naturvårdsverkets roll som gatekeeper 

i ett brett nätverk av stakeholders. 

 

 

5.1.5 Naturvårdsverket som medlare i miljöpolitiken 
 

Naturvårdsverket innehar dock inte endast den traditionella gatekeeper-rollen som endast 

innebär informationsdistribution, de har även en medlande funktion som är en del av 

översättarrollen. Det finns många och ibland svårförenliga perspektiv på sakfrågan svensk 

miljöpolitik. Detta framgår extra tydligt i miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö 

(Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för detta mål). Där beskrivs explicit hur olika 

konkurrerande intressen påverkar miljöpolitiken samt hur en viktig del av Naturvårdsverkets 

arbete är att hantera relationer mellan olika stakeholders. Översättningen av 

miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö lyder som följande: ”Olika intressen som vill 

använda fjällen måste samverka för att de känsliga miljöerna ska kunna utvecklas och nyttjas 

på ett hållbart sätt. I ett pågående forskningsprogram ligger fokus på att skapa en fördjupad 

förståelse för fjällvärldens konflikter och möjligheter och att med respekt för olika perspektiv 

främja en hållbar utveckling. I det aktuella programmet finns ett 10-tal projekt. 

Kunskapssatsningen är en viktig del för att kunna förbättra förutsättningen att uppnå 

miljömålet innan år 2020.” (Naturvårdsverket, 2016, Storslagen fjällmiljö) 
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5.1.6 Dominerande diskurser och översättningsregimer 
 

Eftersom Generationsmålet beskriver den övergripande riktningen för miljöpolitiken inleds 

analysen med denna målformulering. Riksdagens definition lyder: ”Det övergripande målet 

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

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser.” (Naturvårdsverket, 2016, Generationsmålet) 

 

Naturvårdsverkets översättning av Generationsmålet lyder i sin tur (mina understrykningar för 

att belysa nyckelbegrepp och metaforer): 

 

”Miljöpolitiken ska fokusera på att: 

 Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga 

att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

 Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 

hållbart.  

 Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns 

positiva inverkan på människors hälsa främjas.  

 Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.  

 En god hushållning sker med naturresurserna.  

 Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal 

påverkan på miljön.   

 Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem 

som möjligt.” (Naturvårdsverket, 2016, Generationsmålet) 

 

 

De dominerande diskurserna är den ekonomisk diskursen, vilket överensstämmer med tidigare 

forskning av Coffey (2016, 203) samt Splash och Aslaksen (2015, 245), samt den 

människocentrerade diskursen (mänskligt gagn såsom hälsa). Vad som inte återfinnes är en 

tydlig tillväxtdiskurs som Spangenberg (2009, 561) beskriver men den ekonomiska diskursen 

kan implicera en tillväxtdiskurs då dessa är sammankopplade. En explicit nyliberalistisk 

diskurs som Coffey (2016, 204) beskriver, i form av exempelvis privatisering, förekommer 

inte heller. Det finns tendenser till en ekologisk diskurs (att naturen har ett värde och 

existensberättigande i sig självt) men den sammankopplas då med ekonomisk- och 

människocentrerad diskurs, se den andra punkten i Naturvårdsverkets översättning ovan.  

 

Miljöskyddsarbetet inramas som ekonomiskt gynnsamt (resurseffektiva kretslopp och 

generering av ekosystemtjänster), insatser som lönar sig i längden, vilket tyder på att 

diskursen ekologisk modernisering som Coffey (2016, 203-204) beskriver präglar 

Naturvårdsverkets översättningar snarare än en ren ekologisk diskurs. Att andra typer av 

mänskligt gagn (hälsa, välmående och livsstil) också kopplas till miljöskyddsarbetet kan ses 

som en utveckling av diskursen ekologisk modernisering. 

 

Ur ett översättningsperspektiv visar detta vilka översättningsregimer som dominerar, de 

diskurser som legitimeras och auktoriseras är den ekonomiska diskursen och den 

människocentrerade diskursen. Den ekologiska diskursen legitimeras främst inom ramarna för 

ekologisk modernisering. Detta innebär att Naturvårdsverkets översättning bidrar till att 

miljöfrågor diskursivt främst tolkas och förstås utifrån ekonomiska och människocentrerade 

diskursiva premisser. Även om den ekologiska diskursen inte helt exkluderas eller förnekas så 



 
 

21 
 

får den inte heller existera i sin egen rätt utan arbetas in i de dominerande 

översättningsregimerna genom en interdiskursiv praktik som modifierar befintliga diskurser. 

 

 

5.2 Del 2: Text 
 

I detta avsnitt analyseras textens egenskaper detaljerat, en kartläggning av hur diskurserna 

”förverkligas” textuellt, en tolkning formas och underbyggs (Winter Jörgensen & Phillips 

2000, 87). Fairclough ger olika redskap för att göra detta men mitt fokus ligger på metaforer 

och grammatik. Modalitet och transitivitet är två viktiga grammatiska element.  

 

 

5.2.1 Textuellt förverkligande av den ekonomiska diskursen 
 

Majoriteten av miljökvalitetsmålsöversättningarna präglas (i varierande grad) av en 

ekonomisk diskurs. Detta kan exemplifieras av miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande 

kust och skärgård där översättningen präglas av formuleringar som ”Allt detta stör den 

biologiska mångfalden och viktiga livsmiljöer, vilket påverkar havens produktion av 

livsmedel och andra viktiga ekosystemtjänster” (Naturvårdsverket, 2016). Ekologiska uttryck 

som ”viktiga livsmiljöer” och ”biologisk mångfald” kopplas direkt samman med ekonomisk 

vinning i linje med den ekologiska modernisering som Coffey (2016, 203-204) beskriver. 

Andra exempel på dessa tendenser:  

- Levande skogar: ”Skogen erbjuder unika livsmiljöer för olika djur- och växtarter. Den 

är också en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull för friluftsliv och 

rekreation.” (Naturvårdsverket, 2016) 

- Levande sjöar och vattendrag: ”Det är också viktigt att behålla vattenmiljöernas 

naturliga produktionsförmåga.” (Naturvårdsverket, 2016) 

 

Åtgärder som kostar pengar (exempelvis restaurering) sammankopplas med ekonomiska 

metaforer (exempelvis ekosystemtjänster) för att påvisa att ekonomiska satsningar lönar sig i 

längden, den ekonomiska diskursen används alltså för att övertyga. Exempel på detta: 

- Levande skogar: ”Skogsmiljöer kan också behöva restaureras eller skötas på ett sätt 

som utvecklar deras värden” samt ”En övergripande utmaning är att anpassa 

skogsbrukets metoder så att de bevarar och utvecklar skogens natur- och kulturvärden 

och samtidigt är konkurrenskraftiga”. (Naturvårdsverket, 2016) 

- Frisk luft: ”Höga halter av luftföroreningar kostar således samhället stora summor 

pengar, i form av exempelvis sjukvård, skördebortfall och reparationsarbeten.” 

(Naturvårdsverket, 2016) 

 

I vissa fall används en ekonomisk diskurs i översättningen även om det inte återfinns i 

Riksdagens definition. Exempel på detta är miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv där 

Riksdagens definition uteslutande präglas av en ekologisk diskurs: ”Arternas livsmiljöer och 

ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 

långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation” (Naturvårdsverket, 2016). 

Översättningen innehåller dock formuleringen (mina understrykningar): ”Utan många olika 

arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar 

och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster” 

(Naturvårdsverket 2016, Ett rikt växt- och djurliv). Den ekonomiska diskursen tycks återigen 

användas för att övertyga.  
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Det finns dock flera miljömålsöversättningar som helt saknar ekonomisk diskurs 

(Naturvårdsverket ansvarar för två av målen medan andra myndigheter ansvarar för de andra 

två målen): Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och Bara naturlig försurning. 

Detta kan bero på miljöproblemens karaktär, att de inte har en tydlig ekonomisk koppling. 

Dominansen av den ekonomiska diskursen i översättningen av Generationsmålet går alltså 

inte helt igen i miljökvalitetsmålsöversättningarna. 

 

Coffey beskriver tre olika strategier för användningen av ekonomiska metaforer inom 

miljöpolicy. Exemplen ovan tyder på att två av Coffeys strategier används, dels ”embrace”-

strategin för att medvetet övertala eller övertyga ekonomiskt orienterade stakeholders (Coffey 

2016, 214). Dels används ”partition”-strategin som baseras på uppfattningen att ekonomiska 

metaforer endast passar inom vissa domäner vilket begränsar användningen av ekonomiska 

metaforer (Coffey 2016, 217-218), det tycks således finans en vilja att förmedla andra 

förståelser och relationer mellan människa och natur. 

 

 

5.2.2 Textuellt förverkligande av den människocentrerade diskursen 
 

Människocentrering yttrar sig på olika sätt, den ekonomiska diskursen är i sig 

människocentrerad eftersom ekonomisk vinning endast gynnar människor. Formuleringar som 

tillhör den människocentrerade diskursen handlar om skyddandet av kulturvärden och 

kulturmiljöer, gynnandet av friluftsliv och rekreation samt begränsning av föroreningar för att 

skydda människors hälsa. Exempel på detta: 

- Frisk luft: ”För många människor kan föroreningar i luften även bidra till förkortad 

livslängd” samt ”På så sätt skadas till exempel byggnader och kulturhistoriskt 

värdefulla föremål”. (Naturvårdsverket, 2016) 

- Ett rikt växt och djurliv: ”Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- 

och kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv.” (Naturvårdsverket, 

2016) 

 

Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö (som saknar ekonomisk diskurs) 

präglas istället av en människocentrerad diskurs där människors hälsa framläggs som den 

viktigaste motivationen till att målen uppfylls. Det finns dock ett fåtal mål som inte är 

huvudsakligen människocentrerade, där ekologiska aspekter nämns först. Detta kan bero på 

hur pass mycket just den typen av miljöförstöring direkt påverkar människors hälsa och 

välmående. Exempel på detta finns i översättningen av miljökvalitetsmålet Bara naturlig 

försurning, först står det att ”Försurningen påverkar växter och djur /…/” sedan ”Även 

människans hälsa kan påverkas negativt, exempelvis av dricksvatten från försurade brunnar” 

(Naturvårdsverket, 2016).  

 

Det finns tendenser till en ekologisk diskurs. Exempel på detta finns i Ett rikt växt- och djurliv 

med formuleringen ”Att landskapen blir allt mer uppdelade av vägar och byggnader gör det 

också svårare för djur och växter att sprida sig och försämrar deras livsvillkor” 

(Naturvårdsverket, 2016). Djur och växter antas ha ”livsvillkor” (ett begrepp som annars 

främst används för människor) och det antyds att deras livsvillkor är av betydelse. I 

översättning av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan finns formuleringen ”Känsliga 

miljöer i fjällen och Östersjön kan skadas eller helt försvinna” (Naturvårdsverket, 2017) som 

står för sig själv, utan att kopplas till mänskligt gagn. Först beskrivs negativa effekter på 
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ekonomiska verksamheter i översättningen av Begränsad klimatpåverkan men den ekologiska 

diskursen tycks få existera utan att direkt kopplas till ekonomisk diskurs. 

 

 

5.2.3 Transitiva drag i Naturvårdsverkets översättningar 
 

En tendens i miljökvalitetsmålsöversättningarna är att agency tonas ner genom passiv form 

(där agenten utelämnas) och nominalisering (där handlingsprocessen ersätts av substantiv), 

både när det gäller beskrivningar av vilka mänskliga handlingar och aktiviteter som har 

orsakat miljöproblemen och när det gäller vilka åtgärder som ska vidtas för att stoppa, minska 

och motverka ytterligare miljöförstöring. Mottagaren (främst miljön eller specifika aspekter 

av miljön såsom växt- eller djurliv men även människor) skrivs oftare ut explicit men inte 

alltid. Människor (individer, grupper eller institutioner) skrivs sällan ut explicit som agenter i 

handlings- eller ansvarsprocesserna vilket skapar en distans mellan människors agerande och 

effekterna på mottagaren. Detta kan bero på att människors aktiviteter ses som ”oundvikliga”, 

något vi ändå inte kan förväntas sluta med, och när de negativa effekterna är ”för svåra” 

skapas en trygg distans. Exempel på passiv form och nominalisering (mina understrykningar):  

- Ingen övergödning: ”Övergödning orsakas av allt för höga halter av kväve och fosfor i 

mark eller vatten. Dessa näringsämnen kan hamna i miljön via utsläpp till luft av 

exempelvis kväveoxider från biltrafik, sjöfart och kraftverk. Andra orsaker till 

övergödning är läckage från jordbruket samt utsläpp från avloppsreningsverk och 

industrier.” (Naturvårdsverket, 2016) 

- Frisk luft: ”Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar, framförallt i tätorter. 

Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna 

bidrar till att marknära ozon bildas. Dessutom orsakar trafiken utsläpp av 

slitagepartiklar – dessa slits upp från vägbanan vid användning av dubbdäck.” 

(Naturvårdsverket, 2016) 

- Bara naturlig försurning: ”/ämnen som orsakar försurning/ härrör från utsläpp framför 

allt från väg- och sjötrafik, värme och elkraftverk, industrier samt jordbruk. Skogsbruk 

bidrar till försurning, både genom tillväxt och skörd.” (Naturvårdsverket, 2016) 

- Giftfri miljö: ”Farliga kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader riskerar att 

hamna i miljön, och kan tas upp av växter, djur och människor.” (Naturvårdsverket, 

2016) 

 

Passiv form och nominalisering används dock inte uteslutande, i vissa översättningar används 

begreppet ”vi”, exempel: 

- Ett rikt växt- och djurliv: ”Vi nyttjar mark och vatten intensivt.” (Naturvårdsverket, 

2016) 

- Begränsad klimatpåverkan ”Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi 

människor släpper ut i atmosfären från olika verksamheter gör att det globala klimatet 

blir varmare.” (Naturvårdsverket, 2017) 

 

Denna typ av transivitet förmedlar ett gemensamt ansvar för naturen. Användningen av ”vi” 

kan i miljökvalitetsmålet Begränsad miljöpåverkan vara ett ställningstagande mot att det 

fortfarande finns aktörer som hävdar att människor inte har orsakat de ökade 

koldioxidhalterna i atmosfären. I vissa översättningar används både ”vi” och passiv form eller 

nominalisering så det kan ibland vara en fråga om textkomposition. 

 

Det finns dock en tendens till att de värsta negativa konsekvenserna för uttalade mottagare 

inte kopplas direkt till ”oss”, det personliga ansvaret för dessa konsekvenser tonas ner. 
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Människans orsakande till (och ansvar för) andra levande varelsers lidande reduceras i 

formuleringar som ”Att landskapen blir allt mer uppdelade av vägar och byggnader gör det 

också svårare för djur och växter att sprida sig och försämrar deras livsvillkor” 

(Naturvårdsverket, 2016, Ett rikt växt- och djurliv). Det framstår som att vägar och byggnader 

bara ”dyker upp”, ett oundvikligt naturfenomen som är bortkopplat från människors medvetna 

handlingar. I översättningen av Ett rikt växt- och djurliv finns också formuleringen: ”För att 

lyckas behövs också större hänsyn och bättre planering när olika naturresurser nyttjas, för att 

främja en grön infrastruktur. Vi måste även använda brukningsmetoder som bidrar till en rik 

biologisk mångfald” (Naturvårdsverket 2016). Först nämns ”större hänsyn” vilket implicerar 

ett behov av normativa förändringar, att människor måste respektera och värna om naturen i 

större utsträckning. Formuleringen saknar dock agenter och det framgår inte explicit vem eller 

vilka som ska ”ta större hänsyn”. 

 

 

5.2.4 Produktion och reproduktion av kunskaps- och betydelsesystem 
 

De aspekter av modalitet som analyseras här är ”grad av instämmande” samt vilka 

”sanningar” som förmedlas. I översättningarna av miljökvalitetsmålen förmedlas generellt en 

hög grad av instämmande, de ekonomiska eller människocentrerade diskurserna ifrågasätts 

inte i någon större utsträckning (se tidigare exempel ovan). Två övergripande sanningar 

(oomtvistliga fakta) som impliceras i texterna är: att ekosystem oundvikligt kommer att 

nyttjas (att de finns till för att generera varor och tjänster till människor) samt att människors 

hälsa och välmående är en viktig motivation (om inte den allra viktigaste) till varför 

miljökvalitetsmålen skall uppnås. Översättningarna saknar genomgående intonation, det finns 

inga känslosamma eller personliga formuleringar, inga emotionella kopplingar, till det som 

beskrivs. Att intonation saknas kan bero på att de breda koder som används inom 

masskommunikation ofta kännetecknas av anonyma författare eller, som i det här fallet, 

institutionella författare (Fiske 1997, 103). 

 

En viktig kunskap som förmedlas är att människor faktiskt har orsakat miljöproblemen (även 

om agency tonas ner), Naturvårdsverket förmedlar inga tveksamheter kring detta. Exempel på 

detta (se även exemplen i avsnittet om transitivitet): 

- Myllrande våtmarker: ”Många hotade eller missgynnade arter är kopplade till dessa 

naturmiljöer. En orsak är att stora arealer våtmark har torrlagts och förstörts i Sverige 

sedan början av 1800-talet. Därutöver är många av de resterande våtmarkerna 

påverkade av markavvattning och annan vattenverksamhet, skogsbruk, kvävenedfall, 

körskador och att de inte längre hävdas med slåtter eller bete.” (Naturvårdsverket, 

2016) 

- Grundvatten av god kvalitet: ”Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena 

grundvattnet. Särskilt i jordbruksområden i södra Sverige förekommer exempelvis 

bekämpningsmedel i grundvattnet.” (Naturvårdsverket, 2106) 

 

Det finns enstaka formuleringar där vissa delar av den människocentrerade diskursen 

ifrågasätts. Exempelvis i översättningen av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag 

(min understrykning): ”Många växt- och djurarter är beroende av att vattendrag får flöda fritt, 

och att vattenståndet kan variera naturligt. Detta kan komma i konflikt med vår önskan att 

bygga hus nära stranden eller vårt behov av att reglera vattenflödet för att producera el från 

vattenkraft” (Naturvårdsverket, 2016). Formuleringen problematiserar förhållandet mellan 

vad miljön behöver och vad människor ”önskar”, här impliceras faktiskt att vissa mänskliga 

aktiviteter som orsakar problem i sjöar och vattendrag inte är ”oundvikliga” eftersom det 
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handlar om en ”önskan” och inte en ”självklar nödvändighet”. Däremot står det även om 

”behov av att reglera vattenflödet” vilket implicerar att detta är något människor inte kan 

förväntas sluta med. 

 

En liknande, men inte lika tydlig, antydan finns i översättningen av miljökvalitetsmålet 

Grundvatten av god kvalitet: ”Generellt sett ökar efterfrågan och därmed påfrestningen på 

grundvattnet. Det beror bland annat på att människor bosätter sig i kust- och fritidsområden. 

För att skydda grundvattnet från föroreningar måste skyddsområden inrättas” 

(Naturvårdsverket, 2016). Här impliceras att människors önskan att bosätta sig i dessa 

områden inte är en självklar rättighet, att skydda dessa områden är viktigare. 

 

I översättningen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan finns ett tydligt 

ställningstagande som implicerar att en del av vårt moderna levnadssätt måste genomgå en 

drastisk förändring: ”Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären 

stiger allt mer. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till under två grader 

behöver de globala växthusgasutsläppen på sikt nå ned till noll.” (Naturvårdsverket, 2017) 

 

Det textuella förverkligandet av den ekonomiska diskursen och den människocentrerade 

diskursen samt de särdrag av transitivitet och modalitet som beskrivs ovan utgör sammantaget 

en genre. Det ett särskilt språkbruk som hör samman med och konstituerar en specifik social 

praktik vilket diskuteras i nästa avsnitt. 

 

 

5.3 Del 3: Social praktik 
 

Det här avsnittet fokuseras på två aspekter, först ska diskursordningen blottläggas, sedan ska 

förhållandet mellan diskursiv praktik och den bredare sociala praktiken analyseras. Det 

handlar om ideologiska konsekvenser och förändring. Analysen kan utgå från frågor som: 

Vilka är de sociala, ideologiska och politiska konsekvenserna av diskursordningen? Blir 

ojämlika maktförhållanden förstärkta eller dolda av den diskursiva praktiken? Ifrågasätts 

maktpositioner genom att framställa verkligheten på ett nytt sätt? Reproducerar den diskursiva 

praktiken diskursordningen? Transformeras diskursordningen och skapar social förändring? 

Här kan slutsatser av hela analysen formas. (Winter Jörgensen & Phillips 2000, 90) 

 

 

5.3.1 Diskursordning och ideologiska konsekvenser 
 

Summan av de diskurstyper som är aktiva inom översättningarna av miljökvalitetsmålen är en 

interdiskursiv blandning av framförallt tre diskurser: 

- Ekonomisk diskurs 

- Människocentrerad diskurs 

- Ekologisk modernisering 

 

Ur ett kommunikationsperspektiv kan denna blandning förklaras av Naturvårdsverkets roll i 

nätverket som utgör svensk miljöpolitik. Freeman (2009, 431) skriver om hur texter som berör 

olika aktörer verkar över olika ”register” med inkompatibla vokabulärer. Ett givet fenomen 

har olika betydelser för olika aktörer och översättarens roll innebär även översättning mellan 

dessa register och att hitta gemensamma nämnare. Detta gör Naturvårdsverket genom 

diskursordningen som beskrivs ovan. 
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De två första diskurserna är register som webbplatsens huvudsakliga målgrupper 

(yrkesverksamma inom kommuner, landsting och näringslivsverksamheter) använder. Dessa 

stakeholders utgår huvudsakligen utifrån ekonomiska och människocentrerade intressen. Den 

tredje diskursen kan ses som en ”brygga” mellan ekonomiskt orienterade stakeholders och 

ekologiskt orienterade stakeholders för att påvisa att deras intressen inte nödvändigtvis är 

ömsesidigt uteslutande, diskursen påvisar gemensamma nämnare. Naturvårdsverket förhåller 

sig till ekonomiska metaforer utifrån två strategier som Coffey beskriver: ”embrace” och 

”partition”. Den första innebär ett nyliberalistiskt intrång i miljöpolicydebatten och skapar 

otydlighet kring vad som egentligen prioriteras, att rädda miljön eller att upprätthålla 

kapitalismen (Coffey 2016, 214). Den andra strategin innebär en något mer mångfaldig 

förståelse för hur människor kan förhålla sig till, värna om och värdesätta naturen men 

utmanar egentligen inte den ekonomiska diskursen (Coffey 2016, 217-218). Splash och 

Aslaksen (2015, 251) kritiserar också användningen av den ekonomiska diskursen inom 

miljödebatten eftersom det reducerar alla moraliska förbehåll kring miljön till instrumentella 

värden.  

 

Vissa stakeholders har varit direkt delaktiga i orsakandet av miljöproblemen men deras 

agency tonas ner genom passiv form och nominalisering, ibland används ”vi” men denna 

form av acency omfattar ”mänskligheten” snarare än specifika stakeholders. Översättningarna 

av miljökvalitetsmålen saknar helt reflektionen kring det etiska ansvaret mänskligheten har i 

miljöskyddsfrågan vilket Splash och Aslaksen (2015, 251) tar upp som ett problem i 

miljöpolicydebatten.  

 

Passiv form och nominalisering används också generellt i beskrivningarna av vilka mänskliga 

aktiviteter som skapar miljöproblem. Besluts- och handlingsprocesserna ”tas bort” vilket 

implicerar att mänskligheten inte har några andra alternativ eller handlingsmöjligheter. De 

ideologiska konsekvenserna av detta är att mänskligt nyttjande av miljön för egen vinning ses 

som något oundvikligt, något vi ändå inte kan ändra på genom andra beslut och handlingar. 

Frågan är om det inte är just dessa föreställningar som måste ifrågasättas för att skapa en 

långsiktigt hållbar förändring? 

 

Det finns antydningar till en ekologisk diskurs i miljökvalitetsmålsöversättningarna vilket kan 

vara inslag av Naturvårdsverkets eget register och/eller för att nå ekologiskt orienterade 

stakeholders såsom miljöorganisationer. Det mest framträdande inslaget av ekologiska 

begrepp och formuleringar sker dock inom ramarna för diskursen ekologisk modernisering. 

Översättningarna formas således huvudsakligen utefter sakfrågans mest inflytelserika 

stakeholders, de som har ”starka röster” inom den miljöpolitiska arenan. 

 

Analysen av modalitet visade ett generellt instämmande i de uttalanden som görs (med några 

undantag där de dominerande diskurserna utmanas). Det finns ingen form av intonation, 

konsekvensen av detta är att personligt och emotionellt engagemang inte heller uppmuntras 

hos läsaren. Detta kan dels bero på att breda koder används (som nämns i textanalysen) men 

kan förklaras av den ”intressekonflikt” som blir mellan Naturvårdsverkets tudelade roll ur ett 

masskommunikationsperspektiv. De innehar både ”the advocacy role” och ”the channel role” 

där den förstnämnda ska påverka värderingar och uppfattningar medan den sistnämnda endast 

ska distribuera information. Alltför tydliga ställningstaganden är inte förenligt med den 

sistnämndas neutrala funktion. 
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Vad tycks det då finnas för betydelsekonsensus kring naturen och miljöpolitik baserat på 

analysen av miljökvalitetsmålens översättningar? Den dominerande uppfattningen tycks vara 

att naturen finns till för människan och att olika former av mänskliga intressen utgör de 

starkaste motivationerna till miljöskyddsarbete. 

 

 

5.3.2 Ideologiskt motstånd: Exkludering 
 

Tillväxtdiskursen som Spangenberg (2009, 561) beskriver eller den utpräglade 

nyliberalisering som Coffey (2016, 204) beskriver återfinns inte i 

miljökvalitetsmålsöversättningarna vilket tyder på ett visst ideologiskt motstånd genom att 

exkludera dessa diskurser (eller översättningsregimer). Förklaringen till detta motstånd 

återfinns i den fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet (genomförd med hjälp av andra 

myndigheter och intresseorganisationer) som Naturvårdsverket överlämnade den 22 oktober 

2015 till dåvarande klimat- och miljöminister. Utvärderingen ska fungera som underlag för 

regeringens fortsatta politik i sakfrågan och bidra till en ökad takt i miljömålsarbetet. 

Utvärderingen avslutas med rapporten ”Styr med sikte på miljömålen” som innehåller 33 

förslag på hur regeringen kan utforma ”en sammanhållen politik för hållbar utveckling, 

styrning mot en cirkulär ekonomi, ändrade drivkrafter och beteenden samt bättre 

miljöhänsyn” (Naturvårdsverket 2015, Främja och förebygg så når vi miljömålen).  

 

Naturvårdsverket uppmanar till förändringar på samhällsnivå som huvudsakliga lösningar på 

miljöproblemen, befintliga styrmedel behöver förändras eftersom dessa i dagsläget inte ger de 

tilltänkta effekterna för att uppfylla miljömålen. Baserat på en samhällsekonomisk analys har 

Naturvårdsverket framlagt en rad förändringsförslag till kemikalielagstiftningen, 

skogsvårdslagen, miljöbalken, plan- och bygglagen, landsbygdsprogrammets 

miljöersättningar och vattenförvaltningen. Naturvårdsverket menar även att det behövs ett 

skiftat fokus i styrmedlen mot att ”förebygga istället för att kompensera”, istället för att 

kompensera och begränsa miljöskador ska de inriktas på att undvika att problem uppstår 

överhuvudtaget. Insatser som föreslås är att ”utreda momsdifferentiering för hållbar 

konsumtion”, ”förbättra miljöbedömningar i planprocesser” och ”styr transporter mot 

minskade utsläpp”. Naturvårdsverket anser även att sambandet mellan negativ miljöpåverkan 

och ekonomisk tillväxt kan brytas genom ”ett skattesystem som främjar en cirkulär ekonomi”, 

detta går ut på att miljöskadliga subventioner gradvis tas bort och att reparation och 

återanvändning gynnas framför att köpa nytt. (Naturvårdsverket 2015, Främja och förebygg 

så når vi miljömålen) 

 

Detta tangerar Spangenbergs (2009, 566) slutsatser om att hållbar utveckling måste baseras på 

ett balanserat förhållningssätt mellan miljömässiga begränsningar och sociala krav. 

Naturvårdsverket påvisar sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan 

och att detta måste adresseras på regeringsnivå med ett förändrat skattesystem. 

 

 

5.3.3 Ideologiska förändringar och hegemoni 
 

Inom kritisk diskursanalys betyder ideologi ”betydelse i maktens tjänst”, själva syftet med 

teoribildningen är att bidra till mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesser och 

samhället. Detta vilar på antagandet att diskursiva praktiker ”konstruerar världsbilder” i form 

av maktförhållanden och sociala relationer. Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av den 
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politiska makten men har även i uppdrag att utveckla miljöarbetet så att miljökvalitetsmålen 

kan uppnås. En diskursiv analys av deras översättning av miljökvalitetsmålen är viktig 

eftersom ett steg i den fortsatta utvecklingen är att förändra och utmana de etablerade 

diskurserna i samhället som orsakar problemen och skapa nya sätt att förstå, relatera till och 

värdera naturen. Så länge Naturvårdsverket reproducerar de ekonomiska och 

människocentrerade diskurserna på den miljöpolitiska issue arenan kommer dessa diskurser 

att fortsätta influera vår relation till naturen. Att förstå de ideologiska konsekvenserna av 

miljökvalitetsmålsöversättningarna är viktigt eftersom det handlar om vilka kunskaps- och 

betydelsesystem som influerar miljöpolitiken. För att kraftfulla, hållbara och långsiktiga 

förändringar ska ske behöver en ”ekologisk revolution” äga rum i hur vi talar och skriver om 

miljön. 

 

De ekonomiska och människocentreraden diskurserna är ”ideologiska diskurser” eftersom de 

bidrar till upprätthållandet av maktrelationer. I detta fallet handlar det främst om 

maktrelationen mellan människan och naturen, människan har ett förhärskande förhållande till 

naturen där ett hänsynslöst nyttjande av allt annat på jorden rättfärdigas av människans 

egentjänande intressen. Ideologiska diskurser kan även bidra till transformationen av 

maktrelationer vilket även gör den ekologiska diskursen till en ideologisk diskurs om den 

används i sin egen rätt (inte inom ramen för ekologisk modernisering). 

 

En problematik med de nuvarande miljökvalitetsmålsöversättningarna är att de starka 

rösterna, stakeholders med makt och inflytande, påverkar vilka översättningsregimer som 

legitimeras och därmed även hur miljöfrågan ska förstås och värderas. Miljöpolitiken handlar 

om att skydda miljön men miljön har ingen ”egen röst” på issue arenan. Vem ska då föra 

miljöns talan? Här blir ekologers och biologers roll viktig, de håller kunskaperna om naturen 

och är därmed bäst lämpade att föra dessa ”stakeholders” talan. Även Splash och Aslaksen 

(2015, 252) efterfrågar mer av biologers och ekologers kunskaper inom miljöpolicydebatten 

så att en bredare diskurs kan öppnas upp. Naturvårdsverket, som ansvarig myndighet för 

miljöarbetet, har möjlighet att ge större plats även åt ”svaga” röster och skapa en bättre 

balans. 
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6. Slutdiskussion 
 

Syftet med min undersökning var ”att blottlägga hur översättningarna av miljömålen formas 

utefter olika stakeholders intressen samt vilka ideologiska implikationer språkbruket har för 

den svenska miljöpolitiken med fokus på Naturvårdsverkets roll i kommunikationen”. Nedan 

struktureras de viktigaste resultaten och slutsatserna utifrån mina tre frågeställningar. 

  

Vilka översättningsregimer präglar översättningarna av miljömålen? 

 

De översättningsregimer som präglar översättningarna av miljömålen är: ekonomisk diskurs, 

människocentrerad diskurs och ekologisk modernisering (vilket sammantaget även utgör 

diskursordningen). Detta formas av Naturvårdsverkets roll som gatekeeper både i det 

miljöpolitiska nätverket av stakeholders samt ur ett masskommunikationsperspektiv. Deras 

roll på issue arenan, webbplatsen www.miljomal.se, är gatekeeper och medlare (vilket även är 

en del av översättarrollen) mellan olika stakeholders. Naturvårdsverket behöver jämka 

samman olika (ibland konkurrerande) perspektiv på miljön och hitta gemensamma nämnare i 

en sakfråga som figurerar över flera olika register med inkompatibla vokabulärer. 

Naturvårdsverket försöker även (om än i liten skala) inkorporera en ekologisk diskurs och 

ifrågasätta de ekonomiska och människocentrerade diskurserna vilket påvisar att denna 

översättningsregim (ekologisk diskurs) inte helt exkluderas.  

 

Vilka textuella drag dominerar i översättningarna av miljömålen? 

 

De transitiva drag som dominerar är passiv form och nominalisering, agency tonas ner i 

uttalanden gällande orsakerna till samt ansvaret för miljöproblemen, Naturvårdsverket 

undviker skuldbeläggande. Agency tonas även ner gällande mänskliga verksamheter som 

anses ”oundvikliga” eller ”nödvändiga” trots negativ miljöpåverkan samt gällande särskilt 

svår negativ miljöpåverkan. Agenter skrivs ut i vissa fall men då i form av ”vi” eller ”vi 

människor” vilket syftar till ”mänskligheten” snarare än specifika stakeholders. Gällande 

modalitet dominerar en hög grad av instämmande (ekonomiska- och människocentrerade 

diskurser ifrågasätts endast i ett fåtal fall) samt avsaknad av intonation. Naturvårdsverket 

använder breda koder som bland annat präglas av institutionella författare (istället för 

personer) vilket även förhindrar personliga åsikter (intonation). Texterna uppmanar inte till 

moraliskt ansvarstagande eller emotionellt engagemang. Naturvårdsverket håller sig neutrala 

inför sakfrågans olika aspekter vilket kan kopplas till deras roll som gatekeeper och medlare i 

nätverket samt deras tudelade roll i kommunikationssystemet, ”the advocacy role” och ”the 

channel role”, som på vissa sätt innebär svårförenliga målsättningar. 

 

Vilka implikationer har översättningarna av miljömålen för svensk miljöpolitik (hur 

sakfrågan förstås och värderas)? 

 

Miljömålsöversättningarnas implikationer är att de reproducerar kunskaps- och 

betydelsessystem som har skapat miljöproblemen vilket försvårar en varaktig utveckling av 

miljöarbetet. Översättningarna är snarare utformade för att tilltala stakeholders som har starka 

röster i sakfrågan och verka ”i maktens tjänst” än för att underbygga en långsiktig, positiv 

förändring. Naturvårdsverket bör även ge större utrymme åt miljön, den svaga rösten, en 

stakeholder på den miljöpolitiska issue arenan som inte kan tala för sig själv. I 

Naturvårdsverkets uppdrag ingår även att utveckla miljöarbetet och en del av detta kan vara 

att i större utsträckning utmana de diskurser i samhället som faktiskt har orsakat 

http://www.miljomal.se/
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miljöproblemen från början och bidra med andra perspektiv på miljön. Naturvårdsverket gör 

det redan genom att (i ett fåtal fall) implicit ifrågasätta de ekonomiska och 

människocentrerande diskurserna.  

 

En rent ekologisk diskurs inom svensk miljöpolitisk kommunikation är inte realistisk, 

däremot kan en gradvis förändring ske genom att väva in en ekologisk diskurs i 

miljömålsöversättningarna. Ett nytt kunskaps- och betydelsesystem kan skapas genom att 

medvetet driva på hegemoniska förhandlingsprocesser i samhället, Naturvårdsverket utmanar 

exempelvis redan tillväxtdiskursen och till viss del nyliberalismen (genom sin syn på statliga 

styrmedel i miljöarbetet). Det är också viktigt att föra fram de etiska aspekterna av 

miljöskyddsfrågan, att börja tala om människors moraliska ansvar för att åtgärda de skador 

och problem vi har skapat samt vårt ansvar för att inte skapa ytterligare problem. 

Naturvårdsverket framhåller redan i sin fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet från 2015 

att miljöskyddsarbetet i större utsträckning även bör fokuseras på att motverka uppkomsten av 

nya miljöproblem. 

 

Förändring kan skapas genom diskursiv medvetenhet, insikt i vilka diskurser som formar vår 

förståelse för ett visst fenomen och hur det påverkar vår relation till och hantering av detta 

fenomen. Diskursiv medvetenhet utgör själva grunden till reflektion, ifrågasättande och 

utmaning av befintliga kunskaps- och betydelsesystem vilket i sin tur kan influera vilka 

värderingar som påverkar statliga beslutsfattandeprocesser. Genom diskursiv medvetenhet 

kan sådant vi uppfattar som ”sanningar” utmanas och nya värdesystem kan utvecklas. 

Ekonomiska- och människocentrerade diskurser ger ett alltför kortsiktigt perspektiv på 

miljöfrågans lösningar och andra diskurser behövs för att skapa ett långsiktigt hållbart 

förhållande mellan människa och natur. 

 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
 

Det är framförallt tre forskningsinriktningar som skulle kunna komplettera och vidareutveckla 

resultatet av min undersökning:  

 

- Receptionsanalyser, intervjuer och enkätundersökningar. Detta möjliggör analys av 

olika stakeholders samt allmänhetens uppfattningar/tolkningar av miljökvalitetsmålen 

och naturen. 

- Etiska och moraliska diskussioner. Generella frågeställningar kring människans ansvar 

för naturen, olika perspektiv på naturens värde, frågor kring vem som har rätt att föra 

naturens talan och vem som ska få bestämma vilka ”uppoffringar” naturen ska göra för 

människan kan analyseras. 

- Det kulturella klimatet i samhället. Exempelvis hur miljön och miljöpolitiken beskrivs 

i medier och skolundervisning eller hur mycket utrymme dessa frågor får på den 

offentliga agendan (exempelvis i medier och politiska debatter). 

 

På grund av omfattningen och tidsramen för min undersökning kunde dessa perspektiv inte 

studeras men när det gäller komplexa frågor, såsom miljöfrågan, behövs olika infallsvinklar, 

metoder och angreppssätt. En ökad förståelse för hur vi människor relaterar till och värderar 

naturen är en betydelsefull aspekt av det fortsatta utvecklingsarbetet mot en långsiktigt hållbar 

miljöpolitik. 
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