
	  

Examensarbete,	  15	  hp	  
Politices	  kandidatprogrammet	  /	  Statsvetenskap	  C	  30	  hp	  
Vt	  2017	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

Finns det hopp för 
kretslopp? 

- En idéanalys om Sveriges arbete mot en cirkulär 
ekonomi 

	  

Elin	  Engberg	  

	  
	  
	  
	   	  

	  

08	  Fall	  



	  

	  
Sammanfattning	  

Dagens	  samhälle	  bygger	  på	  ett	  kapitalistiskt	  system	  utefter	  en	  så	  kallad	  linjär	  
ekonomi	  där	  resurser	  utvinns,	  produkter	  produceras,	  för	  att	  sedan	  konsumeras	  och	  
slängas.	  Detta	  system	  har	  genererat	  en	  ekonomisk	  tillväxt	  på	  bekostnad	  av	  vår	  miljö.	  
För	  att	  skapa	  ett	  hållbart	  system	  som	  inte	  medför	  farliga	  utsläpp	  och	  andra	  
miljöproblem	  har	  Sverige	  tillsammans	  med	  andra	  länder	  påbörjat	  ett	  arbete	  mot	  ett	  
hållbart	  samhällsekonomiskt	  system,	  en	  cirkulär	  ekonomi.	  I	  och	  med	  den	  stora	  
samhällsomställning	  som	  den	  cirkulära	  ekonomin	  innebär	  är	  det	  relevant	  att	  studera	  
vilken	  miljöpolitik	  detta	  samhällsekonomiska	  system	  förmedlar.	  Studien	  använder	  
ideologierna	  degrowth,	  ecological	  modernization	  och	  ecomodernism	  utifrån	  en	  
idéanalys	  i	  syfte	  att	  analysera	  de	  bakomliggande	  miljöideologiska	  antaganden	  som	  
den	  svenska	  staten	  förmedlar	  i	  och	  med	  omställningen	  mot	  en	  cirkulär	  ekonomi.	  
Studiens	  visar	  att	  Sveriges	  cirkulära	  ekonomi	  kan	  identifieras	  med	  ideologin	  
ecological	  modernization	  som	  anser	  att	  det	  ekonomiska	  system	  vi	  har	  idag	  behöver	  
inkludera	  en	  miljöfaktor	  för	  att	  nå	  ett	  grönare	  samhälle	  som	  inte	  skadar	  miljön.	  
Tidigare	  forskning	  visat	  på	  att	  Sverige	  sedan	  en	  tid	  tillbaka	  redan	  bedriver	  en	  
miljöpolitik	  enligt	  ideologin	  ecological	  modernization.	  Detta	  tyder	  på	  att	  ecological	  
modernization	  tagit	  fäste	  i	  Sveriges	  miljöpolitik.	  
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1.	  Inledning	  

 

”Our planet and our economy cannot survive if we continue with the 'take, make, use 

and throw away' approach. We need to retain precious resources and fully exploit all 

the economic value within them. The circular economy is about reducing waste and 

protecting the environment, but it is also about a profound transformation of the way 

our entire economy works...” 

 

- Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice-ordförande, 2015 

(EU-kommissionen 2015a) 

 

Vårt samhälle har sedan industrialiseringen varit uppbyggd på ett system där vi utvinner 

resurser, producerar produkter, konsumerar och sedan slänger produkterna som avfall. Detta 

system kallas för en linjär ekonomi, eller som Timmermans karaktäriserar systemet – en slit-

och-släng-attityd. Genom detta system har vi byggt upp dagens ekonomi med en kraftig 

ekonomisk tillväxt på bekostnaden av vår miljö (Dryzek 2013, 14; Konjunkturinstitutet 2016, 

17 - 18). Bortsett från de föroreningar och miljögifter detta system genererat har ännu ett 

problem uppmärksammats. Med en växande befolkning och ekonomi i kombination med att 

naturens resurser är begränsade skapas en situation som kräver förändring. En resursbrist 

skapar ytterligare anledning till att finna ett nytt system som motverkar denna utveckling 

(Lieder & Rashid 2015, 37). Ett nytt samhällsekonomiskt system kallat cirkulär ekonomi ses 

som en ny lösning på miljöproblemen där vi tar tillvara på de resurser vi redan har. Att 

återanvända resurser och öka användningen av förnyelsebart material är mer 

samhällsekonomiskt lönsamt och skapar en bättre framtid med en mer hållbar ekonomi och 

miljö (SOU 2017:22, 70). 

 

År 2015 lanserade EU-kommissionen en handlingsplan för cirkulär ekonomi i syfte att bland 

annat främja arbetet mot en hållbar tillväxt inom Europa. Enligt handlingsplanen ska 

Europeiska Unionen (EU) tillsammans med medlemsländerna möjliggöra omställningen mot 

en cirkulär ekonomi med hjälp av regleringar och andra verktyg, som exempelvis hållbara 

investeringar. Samhällsaktörer som företag och konsumenter spelar en viktig roll i denna 

omställning. Deras uppgift är att använda sig av de verktyg som staten tillhandahåller för att 
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producera smarta och hållbara varor, samt ändra sina konsumtionsvanor (EU-kommissionen 

2015b). 

 

År 2016 beställde den svenska regeringen en utredning om cirkulär ekonomi i syfte att ”… 

analysera och föreslå styrmedel för att främja användning och återanvändning av produkter 

och därmed förebygga uppkomsten av avfall” (Dir. 2016:3, 1). Detta resulterade i dokumentet 

Sveriges offentliga utredningar (SOU) Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en 

cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). Utredningen innehåller bland annat en kartläggning av 

nuvarande lagstiftning i området, samt författningsförslag och andra styrmedel. 

 

I och med denna stora samhällsomställning som den cirkulära ekonomin innebär är det relevant 

att studera vilken miljöpolitik detta samhällsekonomiska system förmedlar. För en cirkulär 

ekonomi krävs alltså en stor förändring hos ett flertal samhällsaktörer och till hjälp av denna 

SOU börjar Sverige förbereda sig inför detta systemskifte. Offentligt fattade beslut påverkar 

vårt vardagliga liv i stor utsträckning. Studier om statliga policys är därför av stort intresse för 

statsvetare. Genom dessa typer av studier får vi en ökad förståelse för de utfall och effekter 

som beslutsfattandet resulterat i, så som hur kvaliteten på miljön påverkas av en ny 

miljöreglering (Knill & Tosun 2012, 1 - 2). Vad vi anser viktigt inom miljöpolitik kan ändras 

drastiskt utefter vad vi ser som ett miljöproblem och konsekvenserna av vad vi föreställer oss 

är stora. För ett fåtal årtionden sedan fanns inte miljöpolitik på agendan och nu ses det som en 

synnerligen viktig del av vår politik. Detta tyder på att den politik och de policys vi bedriver är 

ytterst viktiga eftersom det medför konsekvenser för vårt samhälle (Dryzek 2013, 6). Genom 

att uppmärksamma det bakomliggande synsättet på miljön kan vi få en ökad förståelse för de 

eventuella utmaningar som samhället står inför. Studien avser att undersöka vad en strävan mot 

en cirkulär ekonomi innebär för Sveriges miljöpolitik och hur miljöproblem och åtgärder 

framställs i och med omställningen mot en cirkulär ekonomi. 

 

1.1 Syfte	  och	  frågeställning	  

Studiens syfte är att analysera det bakomliggande miljöideologiska antaganden som den 

svenska staten förmedlar i och med omställningen mot en cirkulär ekonomi. Samt de 

samhällskonsekvenser dessa ideologiska antaganden kan innebära. 
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• Hur framställs miljöproblem och vilka lösningar på dessa problem anser den svenska 

staten att den cirkulära ekonomin kommer bidra med? 

• Vilka ideologiska antaganden kommer till uttryck i den föreslagna politiken för cirkulär 

ekonomi? 

• Vilka samhällskonsekvenser kan en miljöpolitik utifrån dessa ideologiska antaganden 

resultera i? 

 

1.2 Avgränsningar	  

Studien syftar till att analysera de bakomliggande ideologiska antaganden som presenteras i 

Sveriges satsning mot att införa en cirkulär ekonomi. Jag har valt att avgränsa studien till 

Sverige och den svenska staten på grund av dess aktiva arbete för en bättre miljö. Sverige har 

tillsammans med bland annat ett flertal OECD-länder sedan 80-talet utvecklat nationella 

strategier med långsiktiga mål för en hållbar utveckling. Sverige är ett av de länder med mest 

ambitiösa strategier där en bättre utjämning mellan ekonomiska mål och miljömål förespråkas 

(Carter 2008, 308). Att Sverige är drivande inom miljöfrågor och vill vara ett av de ledande 

länderna inom området gör Sverige till ett relevant val av fall gällande länder som arbetar mot 

en cirkulär ekonomi. Efter EU-kommissionen lanserat en strategi inom cirkulär ekonomi 

skapas incitament för Sverige att följa samma väg och påbörja ett aktivt arbete för en cirkulär 

ekonomi (Konjunkturinstitutet 2016, 14). 

 

1.3 Disposition	  

Kapitlet ovan beskriver en inledning till studien tillsammans med en presentation till vad som 

avser att studeras. Följande kapitel är en introduktion till cirkulär ekonomi och en redovisning 

av tidigare forskning kring ämnet. Det tredje kapitlet beskriver tre ideologier som jag valt för 

att svara på studiens syfte. Sedan presenteras val av studiens empiriska material och metod. 

Efter detta följer kapitel om en redogörelse för analysen. I kapitel sju framförs en diskussion av 

svaren på studiens frågeställningar utifrån ideologier, analysen och tidigare forskning. I kapitel 

åtta diskuteras studiens slutsatser. 

2.	  Cirkulär	  ekonomi	  

Cirkulär ekonomi avser som tidigare nämnt en hållbar ekonomi och kan liknas med ett 

kretslopp där att undvika avfall är av stor vikt. Inom denna ekonomi ska naturen respekteras 
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och resurser återanvändas (SOU 2017:22, 16). En allmängiltig definition av begreppet cirkulär 

ekonomi finns inte, detta trots att begreppet används flitigt världen över (SOU 2017:22, 75 – 

76). Att en allmängiltig definition av cirkulär ekonomi inte finns kan vara på grund av att 

begreppet berör flera områden, vilket gör att olika branscher så som småföretagare eller 

skogssektorn använder en definition som passar sitt specifika område (Lieder & Rashid 2016, 

37). 

 

Att arbeta för en cirkulär ekonomi är inte helt nytt för varken EU eller Sverige, utan har till viss 

del successivt förts fram under andra benämningar eller strategier (SOU 2012:22, 103). 

Bakgrunden till den cirkulära ekonomins framväxt kan dock vara svår att precisera eftersom 

det berör många samhällsområden som exempelvis skogshantering och produktdesign. Detta 

resulterar i delade meningar om från när och var den cirkulära ekonomin härstammar. Ett antal 

forskare anser att cirkulär ekonomi till viss del kommer från industriell ekologi, vilket 

förespråkar att industrin och miljön ska ses som ett gemensamt ekosystem där material flödar 

och att resurser hanteras (Ghisellini, Cialani & Ulgiati 2016, 14 – 15; Lieder & Rashid 2016, 

45). 1972 presenterade den globala tankesmedjan Romklubben en rapport kallad ”Limits to 

Growth”. Denna rapport fick enligt Wijkman och Rockström (2012) stort genomslag bland 

ekonomer med sin redogörelse för jordens knappa resurser. En minskad nivå av resurser i 

kombination med föroreningar ska komma att skapa förödande konsekvenser för den globala 

ekonomin inom de kommande hundra åren. Detta anses vara en konsekvens av människans 

påverkan på jorden och rapporten har i stor utsträckning både hyllats och kritiserats (Wijkman 

& Rockström 2012, 160). En mer etablerad föregångare till cirkulär ekonomi är principen om 

”3R – Reduce, Reuse & Recycle” där strävan är att minska, återanvända och återvinna material 

från produktion och konsumtion. Denna princip ses dock främst som en strategi inom 

politikområdet avfallsreglering i Europa. (Ghisellini, Cialani & Ulgiati 2016, 15).  

 

Flera forskare anser att begreppet cirkulär ekonomi introducerades först år 1990 av David 

Pearce (Andersen 2007, 133; Konjunkturinstitutet 2016, 11; Lieder & Rashid 2016, 43; 

Ghisellini, Cialani & Ulgiati 2016, 14). Pearce och Turner framförde fyra funktioner som 

miljön har för vårt samhällsekonomiska system; bekvämlighetsvärden som ex. vacker natur, 

utvinning av viktiga resurser, bas för utsläpp och avfall, samt livsupprätthållande system. 

Dessa funktioner och hur de är sammanlänkade presenteras i Pearce och Turners bok ”The 

circular economy” från 1990 (Andersen 2006, 135). Boken uppmärksammar även att dessa 

funktioner behöver ett pris inom vårt ekonomiska system, alltså att prissätta miljön utefter det 
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värde som funktionerna faktiskt har för människan och vår ekonomi (Ghisellini, Cialani & 

Ulgiati 2016, 14). Cirkulär ekonomi fick sitt stora genomslag när Ellen MacArthur Foundation 

publicerade rapporten ”Towards a Circular Economy” år 2012. I rapporten beskrivs begreppet 

cirkulär ekonomi på samma sätt som vi till stor del ser det idag; ett industriellt system med 

fokus på produktdesign och återvinning av material som riktar sig mycket mot företagssektorn. 

För att definiera begreppet cirkulär ekonomi citerar forskare ofta stycken ur denna rapport 

(Wijkman et al. 2015, 20 – 21). Något som uppmärksammas extra mycket med denna rapport 

är att även om den cirkulära ekonomin förespråkar en mer eller mindre radikal förändring från 

det industriella och ekonomiska system vi har idag, stod företagen B&Q, British Telecom, 

Cisco, National Grid och Renault bakom rapporten. Detta var ett viktigt ställningstagande för 

en cirkulär ekonomi (Wijkman & Rockström 2012, 165 – 166). 

 

Cirkulär ekonomi uppmärksammades först inom EU år 2008 vid avfallsdirektivet 2008/98/EC. 

Begreppet fick dock ett större genomslag när EU-kommissionens paket inom cirkulär ekonomi 

introducerades i juli 2014 (Ghisellini, Cialani & Ulgiati 2016, 15). EU-kommissionens 

ordförande Jean-Claude Juncker valde att senare under samma år dra tillbaka paketet. I 

december 2015 presenterade EU-kommissionen ett nytt reviderat paket för cirkulär ekonomi 

med ett större omfång av områden för att involvera hela värdekedjan i arbetet mot en cirkulär 

ekonomi (Wijkman et al. 2016, 22). Här framförs en handlingsplan för cirkulär ekonomi, samt 

ett avfallspaket med revideringar av EU-direktiv. De områden som får störst uppmärksamhet i 

dokumentet är plast, livsmedelsavfall, viktiga råvaror, biomassa, samt bygg- och 

rivningsavfall. Som medlemsstat ska EU:s lagstiftade förslag för ett arbete mot en cirkulär 

ekonomi även inkluderas i svensk lag (Konjunkturinstitutet 2016, 14 – 15).  

 

Den cirkulära ekonomin har på senare år slagit igenom i Sverige med två större offentligt 

publicerade dokument under slutet av 2016 och början på 2017; konjunkturinstitutets årliga 

miljöekonomiska rapport ”Miljö, ekonomi och politik 2016” och SOU: n Från värdekedja till 

värdecykel – så får Sverige en cirkulär ekonomi (SOU 2017:22). Konjunkturinstitutets rapport 

är en beställning från regeringen i syfte att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv analysera den 

cirkulära ekonomin (Konjunkturinstitutet 2016). SOU: n är även den en beställning från 

regeringen för att utreda hur Sverige ska nå en cirkulär ekonomi (SOU 2017:22, 15), denna 

SOU kommer att presenteras mer utförligt senare i studien. 
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2.1 Tidigare	  forskning	  

En stor del av den redan befintliga forskningen om cirkulär ekonomi omfattar studier om Kina 

och dess implementering av systemet. Cirkulär ekonomi har etablerats i Kina på grund av 

landets ökade problem inom hälsa och miljö, som är en konsekvens av den snabbt växande 

ekonomin (Ghisellini, Cialani & Ulgiati 2016, 12; Geng & Doberstein 2008, 231; Yuan, Bi & 

Moriguichi 2006, 4). Cirkulär ekonomi som koncept beskrivs på varierande sätt i olika länder. I 

länder så som Japan, USA och inom EU ses cirkulär ekonomi som ett politiskt bottom-up-

verktyg för att skapa miljöpolicys. I Kina presenteras cirkulär ekonomi istället som ett politiskt 

mål med ett top-down-perspektiv. Deras system är inte marknadsbaserat, utan använder sig 

mer av kontroll och befallning (Ghisellini, Cialani & Ulgiati 2016, 18). Trots dessa länders 

utveckling mot en cirkulär ekonomi är det fortfarande ett begränsat antal länder som aktivt är 

med i denna förändring. För att en cirkulär ekonomi ska hjälpa oss att bekämpa våra 

miljöproblem krävs ett ökat engagemang inom världens samtliga länder (Ghisellini, Cialani & 

Ulgiati 2016, 27). 

 

En del av forskningen som finns inom cirkulär ekonomi uttrycker liknande åsikter, det krävs att 

vi ändrar vårt beteende gällande återanvändning, återvinning, avfallshantering, energikällor 

och resurshantering. Frågan återstår bara hur samhällen ska lyckas med att hantera denna 

förändring i det gällande ekonomiska system vi har idag? Svaren på denna fråga är även de 

ofta densamma. Vi behöver nya policyförslag så som miljöskatter, samt att producenter och 

konsumenter som gör aktiva bra miljöval (Wijkman & Rockström 2012, 168 – 169; Ghisellini, 

Cialani & Ulgiati 2016, 26 - 27). Eftersom cirkulär ekonomi är ett begrepp som omfamnar 

många olika områden som avfallshantering, affärsdesign, produktion, biobaserade produkter är 

en stor del av forskningen riktad till hur en cirkulär ekonomi skulle implementeras och påverka 

de olika sektorerna. 

 

Gällande den cirkulära ekonomins strategi om återvinning av material framförs en problematik. 

Det finns material som inte går att återvinna och vissa material kan bara återvinnas begränsat 

antal gånger, sedan måste detta klassas som avfall (Ghisellini, Cialani & Ulgiati 2016, 16). 

Detta är då problematiskt eftersom den cirkulära ekonomin som system bygger på att drastiskt 

minska avfallet. Ett populärt argument för att länder ska arbeta mot en cirkulär ekonomi är den 

ökade sysselsättning som detta system skulle innebära. Det kommer kräva stora förändringar 

inom flera sektorer som i sin tur kommer att generera fler jobb i samhället (Lieder & Rashid 
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2016, 45; Wijkman et al. 2016, 42). Detta argument om ett ökat antal jobb motsätter sig 

konjunkturinstitutet i sin miljöekonomiska rapport om cirkulär ekonomi. Nya gröna jobb 

kommer att skapas under en cirkulär ekonomi, men lika många jobb förväntas försvinna som 

en konsekvens av omställningen (Konjunkturinstitutet 2016. 120). 

 

Eftersom det inte finns en etablerad definition för begreppet cirkulär ekonomi kan en del 

forskning om cirkulär ekonomi avse något av en annan karaktär. Ghisellini, Cialani & Ulgiati 

(2016, 17) uttrycker bland annat att den cirkulära ekonomin förespråkar en basinkomst bland 

medborgare, vilket inte nämns i svenska offentliga publikationer så som SOU: n och 

konjunkturinstitutets miljöekonomiska rapport. Enligt Ghisellini, Cialani & Ulgiati (2016, 18) 

kan dock inte konceptet cirkulär ekonomi ses som ett helt nytt samhällsekonomiskt system så 

som det system vi har idag baserad på en ekonomisk tillväxt. Cirkulär ekonomi liknar istället 

endast en design av ett ekonomiskt mönster som vill effektivisera produktion och minska 

användandet av resurser. 

3.	  Teoretiskt	  ramverk	  

3.1	   Bakgrund	  

Vårt samhälle står idag inför ett flertal utmaningar inom miljöområdet. Miljöpolitik i sig är 

inget nytt, utan har istället utvecklats mycket över tid. Från ett fokus på bland annat 

luftföroreningar och befolkningstillväxt har en utökning skett till flera problemområden så som 

klimatförändringar, bristande matförsörjning och förändringar i ekosystem. Detta har i 

kombination med frågan om människans roll i naturen och en samhällsopinion bidragit till att 

miljöfrågor ligger högt på agendan (Dryzek 2013, 3; Carter 2008, 4 - 5). Enligt Dryzek (2013) 

utgår olika miljösynsätt, likt ideologier så som marxism och liberalism, från industrisamhället 

på grund av dess fokus på tillväxt, varor och tjänster. Precis som de etablerade olikheter mellan 

dessa klassiska ideologier finns det olika synsätt inom miljöfrågan. Dryzek väljer att dela upp 

synsätt på miljöfrågan efter olika dimensioner; problemlösning, hållbarhet, grön radikalism och 

planetens begränsningar. Dessa dimensioner representerar olika syn på bevarandet av vårt 

samhällsekonomiska system och industrin, om en systemförändring är möjlig, samt om 

miljöproblemen ses som möjligheter till förändring eller något till besvär (Dryzek 2013, 14 – 

16). 
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Harper (2008) anser att det finns en skillnad mellan den ’verklighet’ vi människor visualiserar 

oss och den ’verklighet’ vi faktiskt lever i. Vårt beteende anpassas efter hur vi föreställer oss 

att något ska vara. Detta gäller även inom miljöområdet där vi förstår att det finns en annan 

verklighet för miljön och naturen utanför den miljö vi lever i, men vi agerar utefter hur vi anser 

att hela miljön och naturen ska se ut. Harper skriver att vi har den verkliga miljön och vi har en 

så kallad cognized environment som är våra egna tolkningar och definitioner av miljö och 

natur. De tolkningar och definitioner vi människor har är en del av vår världsbild av hur bland 

annat den ”naturliga miljön” egentligen bör vara (Harper 2008, 13). Människors världsbild är 

alltså nära besläktat med ideologier som definieras som ”… the parts of worldviews that people 

purposely use to justify action and political choices…” (Harper 2008, 14). Ideologin är alltså 

en del av den världsbild som speglas i människans cognized environment och är enligt mig en 

mer lätthanterlig term än cognized environment. Därför har jag har valt att använda begreppet 

’ideologi’ för att benämna de olika synsätt på miljön som används i studien. 

 

Med inspiration från Dryzeks dimensioner på olika miljösynsätt har jag valt ut tre ideologier 

med olika syn på hur vi ska hantera de miljöproblem vi står inför idag; degrowth, ecological 

modernization och ecomodernism. Degrowth symboliserar en ideologi där ett samhälle med 

lägre konsumtion och ekonomisk tillväxt skapar ett högre mervärde än ett samhälle med 

konsumtion och ekonomisk tillväxt (Martínez-Alier et al. 2010, 1742). Ecological 

modernization anser att det ekonomiska system vi har idag med tillväxt behöver inkludera en 

miljöfaktor för att sluta skada miljön och att samhället ska bli grönare (Carter 2008, 227). 

Ecomodernismen tror på att stora satsningar inom innovation och teknisk utveckling skapar 

nya alternativa metoder som minskar människans inverkan på miljön, samtidigt som det 

genererar en bättre levnadsstandard för människan (Asafu-Adjaye et al. 2015, 6 – 7). Mitt val 

av ideologier grundas i dessa tre skilda tillvägagångssätt och en tro på hur vi ska hantera miljön 

och de miljöproblem vi står inför. Det finns andra ideologier som även de beskriver ett synsätt 

på hur vi ska hantera miljöproblem. Varför jag valde just dessa ideologier är för att de med sina 

skilda synsätt lätt kan kategoriseras in utefter ideologiska dimensioner. Inom de tre 

ideologierna ligger ecological modernization mellan de två andra, vilket innebär att denna har 

ett något mer urvattnat synsätt på hur miljöproblemen ska hanteras. Degrowth och 

ecomodernism är alltså ideologier på varsin kant om ecological modernization. Trots att de är 

på varsin sida står ecological modernization och ecomodernism något närmre varandra än vad 

ecological modernization och degrowth gör (vilket framgår senare i detta kapitel). 
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Dessa ideologier ska hjälpa mig besvara studiens syfte om att analysera de bakomliggande 

miljöideologiska antaganden som den svenska staten förmedlar i och med omställningen mot 

en cirkulär ekonomi. Efter jag analyserat argumentationen och målen med Sveriges cirkulära 

ekonomi kommer detta att jämföras med dessa tre ideologier i syfte att upptäcka vilken av 

ideologierna som främst stämmer in på Sveriges cirkulära ekonomi. 

3.2	   Degrowth	  

Vårt ekosystem utsätts för stora påfrestningar som en konsekvens av det konsumtionssamhälle 

vi lever i. Detta har inneburit att jordens förmåga att skapa och behålla liv för framtida 

generationer hotas. Ett samhälle som bygger på ekonomisk tillväxt är enligt degrowth ett 

ohållbart system som måste bytas ut. Ett makroekonomiskt system utan ekonomisk tillväxt kan 

antas vara svårt att föreställa sig och även ses som omöjligt att genomföra. Inom degrowth är 

detta en möjlighet till en bättre värld. En ekonomi kan bli för utvecklad och på så sätt medföra 

konsekvenser där en fortsatt tillväxt inte ökar vårt allmänna välmående, utan istället motverkar 

det. Detta kräver ett nytt makroekonomiskt system för västvärldens rika länder där en 

ekonomisk tillväxt inte bör ligga i fokus, utan snarare en nertrappning av den tillväxttakt vi 

redan har (Alexander 2012, 350 – 351; Latouche 2010, 521).  

 

Begreppet degrowth, eller nerväxt, innebär en behärskad nedtrappning av produktion och den 

ekonomiska tillväxten. Degrowth som ideologi växte fram genom som en kritik till den 

rådande tron på att teknologi och utveckling ska rädda miljön, samt med uppmärksammandet 

av att en miljökris uppstått. Begreppet kommer från franskans Décroissance med samma 

innebörd. Nicholas Georgescu-Roegen introducerade ideologin för ungefär tre årtionden sedan 

och är i dagens rika länder fortfarande en aktuell diskurs, även om begreppet inte 

uppmärksammats i en större utsträckning inom den politiska världen (Latouche 2010, 519 – 

520; Martínez-Alier et al. 2010, 1741 - 1742). En tydlig anledning till varför degrowth inte fått 

genomslag inom miljöpolitiken är dess ifrågasättande av viktiga aktörers nuvarande system. 

Det finns helt enkelt inte incitament för den offentliga eller privata sektorn att ändra sin 

ställning i miljöfrågan mot en nedtrappning av ekonomisk tillväxt (Martínez-Alier et al. 2010, 

1746). Latouche (2010) anser att det inte är en fråga om att byta ut denna nuvarande ”bra” 

ekonomin som ökat vårt välstånd mot en ”sämre” ekonomi med exempelvis ökade regleringar 

byggd på solidaritet, utan det handlar om att överge ekonomin som koncept. ”This formula 

(degrowth), is generally misunderstood because it is difficult, for our contemporaries, to 

become aware that the economy is a religion”. Latouche menar att det är fullt möjligt att lämna 
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ekonomin för att finna andra system, så som det är möjligt att lämna en religion för en annan 

tro (Latouche 2010, 522). Det är av stor vikt att denna omställning med en lägre produktion 

och konsumtion genomförs successivt för att undvika en kraschlandning när vårt nuvarande 

ekonomiska system kollapsar (Martínez-Alier et al. 2010, 1741). 

 

Alexander pointerar att degrowths strävan efter nerväxt, alltså att frångå ekonomisk tillväxt, är 

lösningen på våra miljöproblem där en så kallad ”stabil ekonomi” skapas. Att uppnå denna 

stabila ekonomi ska vara möjlig med hjälp av åtgärder som successivt förändrar samhället för 

att motverka negativa samhällskonsekvenser som hastiga omställningar kan medföra. En viktig 

åtgärd är en reducering av arbetstimmar i syfte att skapa en mer jämn arbetsfördelning mellan 

medborgare. Genom att reducera antalet arbetstimmar skapas en möjlighet till en nedtrappning 

av tillväxt utan att öka arbetslösheten i samhället. Ett ytterligare tillvägagångssätt för en jämlik 

levnadsstandard som degrowth förespråkar är införandet av basinkomst där samtliga 

medborgare skulle förses med en summa pengar som en ekonomisk säkerhet (Alexander 2012, 

361). Inom degrowth råder dock en diskussion om hur länge denna nertrappning av tillväxt ska 

förekomma. Ingen inom degrowth föreslår en konstant nerväxt, utan diskuterar huruvida vi når 

en stabil ekonomi vid en periods nerväxt eller om det räcker att enbart stanna upp den tillväxt 

vi har nu (Kallis, Kerschner & Martínez-Alier 2012, 173). 

 

En problematik med dagens samhälle som degrowth uppmärksammar är dess besatthet av 

bruttonational produkt (BNP). Detta är ett index som mäter välstånd utefter vad ett land 

producerar. Denna typ av mått är inte av intresse för degrowth som istället förespråkar andra 

mätningsinstrument som värdesätter andra egenskaper som bygger på en ”stabil ekonomi” 

(Kallis, Kerschner & Martínez-Alier 2012, 175). En viktig åtgärd för att komma bort från detta 

konsumerande ekonomiska system blir därför att avskaffa BNP som mått på välstånd (vilket 

ibland kan likställas med välmående) (Kallis 2011, 887). Degrowth anser att denna typ av mått 

som förespråkar mer produkter på marknaden istället kan göra skada, att äga/ha mycket saker 

är inte något som i längden ökar välbefinnandet, utan kan istället ha en motsatt effekt 

(Latouche 2010, 521). 

 

Med en växande befolkning kan stora problem genereras. Ett av dessa problem är möjligheten 

till framtidens energiförsörjning. Något som ofta ses som en lösning på problemet är en total 

omställning till förnyelsebar energi, vilket är ett viktigt mål om ändock svåruppnåeligt i och 

med det konsumtionssamhälle vi har idag (Trainer 2012, 591). Degrowth ifrågasätts för dess 
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naivitet, att individer självmant skulle välja ett mer sparsamt och enklare liv framför det liv vi 

lever idag (Kallis 2011, 879). Van de Bergh kritiserar degrowths mål om nerväxt och 

argumenterar för att denna metod kan vara dålig för miljön. En nerväxt kan resultera i en sämre 

miljö eftersom produktion kan bli ineffektivt med fler mindre producenter och en ökad 

användning av naturresurser. Att producera i mindre skalor kan alltså bidra till miljöproblem 

(van den Bergh 2011, 882). Denna typ av kritik kan tyckas vara vanlig hos ideologier där en 

drastisk minskning av produktion och konsumtion inte är ett populärt tillvägagångssätt. Detta 

liknar den tro på dagens ekonomiska system som nästa ideologi förespråkar.  

 

3.3	   Ecological	  modernization	  

Vårt samhälle bygger på ett kapitalistiskt system där ekonomin styr en stor del av vår vardag. 

Att även framtiden ska bestå utav ett kapitalistiskt system är enligt Ecological modernization 

givet (Dryzek 2013, 174). I och med de miljöproblem vi står inför krävs dock en förändring av 

det ekonomiska system vi har idag. En ökad tillväxt har inneburit en påfrestning på miljön, 

ecological modernization anser att denna trend kan ändras och en fortsatt tillväxt inte sker på 

bekostnad av miljön. För att möjliggöra denna systemförändring behövs stöd från folket och 

företagen, det behöver alltså finnas incitament att stödja detta – företagen måste vinna på det. 

Ett medel för att uppmuntra aktörer till förändring är att inkludera en miljöfaktor i vårt 

ekonomiska system för att ta hänsyn till de ökade kostnader som miljöförstöring innebär. Det 

har visat sig att ta hänsyn till miljöfaktorn är lönsamt för både staten och företagen, det kostar 

betydligt mindre att hantera restavfall på ett hållbart sätt än att i efterhand tvingas städa upp det 

företaget förorenat (Dryzek 2013, 170 - 171). Ett exempel på att inkludera miljöfaktorn i 

ekonomiska system är att tillämpa den så kallade ”förorenaren-betalar-principen” och 

miljöskatter (Carter 2008, 228). För att denna utveckling mot ett bättre och mer hållbart 

systems spelar staten en viktig roll i att skapa förutsättningar för att företagen och industrin ska 

ändra sin produktion. Något som ecological modernization förespråkar är samarbeten och 

utbyte av information mellan länder och aktörer för att hjälpa varandra med arbetet för en 

bättre miljö. Vi måste förebygga och förutspå framtida miljökonsekvenser till följd av 

samhällets produktion och konsumtion (Dryzek 2013, 172 – 173). Att leda industrier i en 

annan riktning med fortsatt hög nivå av produktion, men där teknisk utveckling och innovation 

skapar nya metoder för att minska miljöfarliga utsläpp kommer att vara avgörande för 

framtiden (Fisher & Freudenburg 2001, 702). 
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Ecological modernization presenterades för första gången av Joseph Huber i Tyskland (Dryzek 

2013, 170; Fisher & Freudenburg 2001, 702). Ett viktigt skede för ecological modernization 

var när Brundtlands rapport ”Our common Future” presenterades år 1987 (Hajer 1995, 26). 

Under denna rapport etablerades begreppet hållbar utveckling på riktigt som en konsekvens av 

en tids växande oro för miljöproblem. Rapporten har tillsammans med begreppet hållbar 

utveckling fått ett stort genomslag och implementerats i internationella organisationer och 

nationer strategier (Carter 2008, 208 – 209). I Brundtlandsrapporten definieras hållbar 

utveckling som ”… development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs” (World Commission on Environment 

Development 1987, 43). Ecological modernization anses vara nära besläktat med uttrycket 

hållbar utveckling, även om de skiljer sig något från varandra. Enligt Carter (2008) avviker 

ecological modernization med dess fokus på effektiva och handlingskraftiga förändringar inom 

industrier och företag (Carter 2008, 237 – 238). 

 

För att vidareutveckla det ekonomiska system vi har behövs enligt ecological modernization ett 

samarbete mellan viktiga samhällsaktörer så som stat, företag och marknad. Det behövs en stat 

med förtroende att styra och guida samhället i en viss riktning, samtidigt som ett samspel med 

marknaden sker. Detta innebär att länder med ett mer marknadsliberalt styre där statens 

inblandning inte förespråkas har svårare att implementera de förändringar som krävs (Dryzek 

2013, 181). Ändock är marknaden med dess producenter och konsumenter en viktig aktör för 

att möjliggöra denna förändring. Kostnader för miljöförstöring ska finnas med i 

prisberäkningen av varor och tjänster, vilket ska tvinga producenter till ett mer långsiktigt tänk 

istället för att uppnå kortsiktiga och snabba vinster (Carter 2008, 228). 

 

Fisher & Freudenburg (2001) menar att ecological modernization är en bra tanke genom att i 

det stora hela behålla det system vi redan har. Att lyckas genomföra denna omställning av 

systemet är dock inte troligt (Fisher & Freudenburg 2001, 702 – 703). Hajer (1995) anser trots 

det att ecological modernization är det mest troliga tillvägagångssättet att lyckas implementera 

en fungerande politik som hjälper miljön. Denna effektivitetsinriktade ideologin är vad som 

möjliggör dess överlevnad (Hajer 1995, 30, 101). Miljöbevarande arbete ses inte som en 

begränsning, utan som en viktig åtgärd för att möjliggöra en fortsatt tillväxt som är hållbar 

(Fisher & Freudenburg 2001, 703). Annan kritik mot ecological modernization är dess 

antagande om att konsumtion kan vara obegränsad så länge produktionen sker på ett hållbart 

sätt, samt ideologins oförmåga att hantera social rättvisa. För att denna förändring med att 
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inkludera miljöfaktorn i ekonomin ska vara möjlig att genomföra behövs viss kapital för att 

investera och ställa om till nya arbetssätt inom industrier och samhället i stort. Detta är kapital 

inte jordens samtliga länder eller individer besitter, vilket gör förändringen något exkluderande 

och fattiga länder utelämnas. En trolig utveckling för ett samhälle som arbetar för att inkludera 

en miljöfaktor i dess ekonomiska system är att företag håller sig enligt spelreglerna i sitt 

hemland, men för istället sin miljöfarliga produktion i länder med lägre reglering. (Carter 2008, 

230 – 231). Kritik om att investeringar för att skapa hållbarhet kräver ett stort kapital är något 

som även kan appliceras på ecomodernismen som introduceras i kommande avsnitt. De anser 

att ytterligare satsningar inom teknologi och innovation krävs (Isenhour 2016, 315). 

 

3.4 Ecomodernism	  

Som tidigare nämnt går en ekonomisk tillväxt och en försämrad miljö hand i hand, vår ökade 

tillväxt har visat sig skada vår miljö. Ecomodernister anser att vår ekonomiska tillväxt kan bli 

så kallat ”frikopplad” från denna utgångspunkt om att det skadar miljön och istället kan en 

ökad tillväxt hjälpa miljön. Genom tekniska innovationer och effektivisering ska vi finna nya 

tillvägagångssätt och system som inte sliter på jorden (Isenhour 2016, 315). En teknisk 

utveckling är alltså ett viktigt verktyg för att skapa en bättre miljö (Shellenberger et al. 2008, 

94). Ideologin liknar i detta avseende ecological modernization, även om skillnaden är 

påtaglig. Inom ecomodernism förespråkas en ytterligare upptrappning av de teknologiska 

satsningarna. Denna upptrappning kommer behöva vara av den volymen att det blir statens roll 

att rikta investeringarna mot innovation och teknisk utveckling (Meyer 2015, 169).  

Tillskillnad från ecological modernization vill även ecomodernismen låta naturen sköta sig 

själv och minska den mänskliga närvaron i naturen. Ecological modernization förespråkar 

istället motsatsen, ett system när människan och naturen lever tillsammans (Karlsson & 

Symons, 6).  

 

Arton ecomodernister som skrivit ”An Ecomodernist Manifesto” argumenterar för att 

möjliggöra denna frikoppling är det viktigt att skydda naturen från människan. Att till största 

möjliga utsträckning separera människan och naturen kommer att förbättra och hjälpa naturen. 

Med teknikens hjälp ska effektivisering av mänsklig försörjning och välfärd möjliggöras, 

eftersom vi kommer minimera ytan för mänskliga aktiviteter och låta naturen ha sin gång 

(Asafu-Adjaye et al. 2015, 6 - 7). Författarna skriver om en relativ och en absolut frikoppling, 

där en relativ frikoppling innebär att vår miljöpåverkan stagnerar samtidigt som den 
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ekonomiska tillväxten ökar. Vid absolut frikoppling har miljöpåverkan uppnått sin maximala 

nivå och oavsett den ekonomiska tillväxttakten kommer miljöpåverkan att minska (Asafu-

Adjaye et al. 2015, 11). Människans beroende av naturen har resulterat i en minskad biologisk 

mångfald och att användandet av skog och mark till jordbruk har ökat. Trots denna negativa 

utveckling är vi nu inne i Antropocen, även kallat ’människans tidsålder’, där vi ser en ökad 

livslängd bland människor och en modernisering som har skapat ett generellt minskat våld och 

ett friare folk på vår planet (Asafu-Adjaye et al. 2015, 8-9). Detta är vad ecomodernister kallar 

för en ”bra Antropocen” med en tro på att vi går mot en ljusare framtid. Den negativa 

utvecklingen som Antropocen inneburit ska alltså förändras till något positivt där människan 

kan leva ett bättre liv samtidigt som vi får en bättre miljö (Hamilton 2015, 233; Dalby 2016, 

34; Asafu-Adjaye et al. 2015, 6). 

 

Vi måste sära på människan och naturen, att leva tillsammans med naturen är inte lösningen på 

våra problem (Isenhour 2016, 317 - 318). Manifestet uttrycker hur en modernisering av 

människan minskar människans beroendeställning till ekosystemet, vilket i sin tur minskar 

påfrestningen på miljön. Exempel på detta är när vi genom viltjakt kan utrota arter, samt vårt 

beroende av kol och ved som skadar skogen. Genom att intensifiera vår produktion kan vi 

istället effektivisera användandet av vårt ekosystem (Asafu-Adjaye et al. 2015, 17). Vår 

utveckling mot ett modernare samhälle är alltså en strävan för ecomodernister. Den mark som 

idag krävs för att ge mat åt en individ är betydligt mindre än var den var för 5 000 år sedan. 

Det är i och med jordens ökade befolkning som vi ser en ökad miljöpåverkan (Asafu-Adjaye et 

al. 2015, 13, 16). Lewis (1993) förespråkar därför en urbanisering. Genom att leva i urbana 

miljöer påverkar människan miljön mindre än om vi bor utspritt på exempelvis landsbygd. 

Desto mindre yta människan bor på, ju mer utrymme får naturen och andra organismer att leva 

(Lewis 1993, 806). Att göra människan mindre beroende av naturens resurser, gör att naturen 

skyddas ”passivt”. Det handlar om att intensifiera vårt jordbruk och på så sätt använda en 

mindre del av jordens yta. En större del av naturen lämnas ifred för att återuppbygga dess 

naturliga miljö (Blomqvist, Nordhaus & Shellenberger 2015, 33 – 34). 

 

För att säkerställa en energiförsörjning som inte har en negativ påverkan på ekosystemet bör vi 

avstå energitillförsel från kol och trä, för att istället använda mer moderna energialternativ så 

som kärnkraft och vattenbruk i mer urbaniserade landskap. ”Decoupling (frikoppling) raises 

the possibility that societies might achieve peak human impact without intruding much further 

on relatively untouched areas. Nature unused is nature spared.” (Asafu-Adjaye et al. 2015, 18 
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- 19). För att hantera de miljöförstörande utsläpp som energiproduktionen genererar bör vi 

satsa på en helt ny infrastruktur för energi. Genom stora investeringar i denna infrastruktur 

skapas en billig energiproduktion som är bättre för miljön (Shellenberger et al. 2008, 94). Det 

är viktigt med en kraftigt ökad ekonomisk tillväxt för att ha råd att genomföra de investeringar 

som krävs inom teknologin. Denna nya teknologi ska alltså skapa kapital till att finansiera 

ytterligare forskning inom teknisk utveckling och hjälpa oss att skapa en globalt hållbar välfärd 

och en minskad klimatförändring (Isenhour 2016, 319). 

 

För att nå absolut frikoppling förespråkar Karlsson (2016) en så pass hög teknisk utveckling att 

en kolonialisering av rymden vore möjligt. Detta skulle innebära att människan inte längre vore 

lika beroende av jordens resurser och en möjlighet till att tillfredsställa de behov som en ökad 

befolkning kräver. Karlsson pekar på problematiken med att det i dagsläget inte finns en vilja 

att finansiera denna kolonialisering. Denna kostnad kan bli betydligt lägre än priset för att 

reparera den miljöförstörelse som nu sker. Detta jämför forskaren med människans användande 

av miljöfarliga fossila bränslen istället för kärnkraft som skulle minska dagens 

koldioxidutsläpp. Trots vetskapen om att bättre alternativ finns att tillgå, är det inte möjligt i 

dagens samhälle att motivera sådana politiska beslut (Karlsson 2016, 27 - 28). 

 

Ecomodernismen har dock erhållit en del kritik. Eileen Crist anser att denna uppskalning av 

tillväxt som ecomodernism förespråkar kommer att påverka naturen negativt, detta eftersom en 

effektiviserande storskalig produktion resulterar i mer handel och med det även en försämrad 

miljö. Ett exempel på detta är hur haven och marindjur skadas av den handel vi bedriver. Detta 

är inget som en minskad befolkning kan hjälpa, vi är fortfarande konsumerande varelser. Det 

kan dock åtgärdas genom en minskad handel mellan länder genom att istället bedriva egen 

produktion (Crist 2015, 253). Annan kritik till ecomodernism är hur dessa investeringar ska gå 

till. Det finns inte riktigt incitament för aktörer att genomföra de investeringar som krävs och 

därför kommer denna ideologi inte att fungera i praktiken. Ecomodernismen har inte lyckats få 

det stöd som ideologin till stor del bygger på – en finansiering för teknisk utveckling (Karlsson 

& Symons. 4). 

4.	  Empiriskt	  material	  

Som tidigare nämnt är studien avgränsad till att studera Sverige och den svenska statens arbete 

mot en cirkulär ekonomi. För att hitta material till studien sökte jag efter statligt publicerade 
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dokument som beskrev cirkulär ekonomi och fann ett dokument från Statens offentliga 

utredningar (SOU). Att utredningen publicerades tidigare i år visar på att detta är färska 

uppgifter för hur den cirkulära ekonomin föreslås bedrivas och implementeras, vilket pekar på 

att detta är ett aktuellt ämne inom Sveriges miljöpolitik. 

 

Den 16 januari 2016 beställde Sveriges regering en utredning om cirkulär ekonomi av 

statsrådet och miljö- och energidepartementet. De anlitade Ola Alterå som särskild utredare för 

arbetet. Utredningen resulterade i SOU: n Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en 

cirkulär ekonomi (SOU 2017:22) som presenterades i början av 2017 och är det material jag 

valt att använda för studien. Denna SOU beskriver tillvägagångssätt och analyser av ett arbete 

mot en cirkulär ekonomi i Sverige. SOU: n består till stor del utav förslag på lagändringar och 

en presentation av Sveriges ekonomiska system i form av den linjära ekonomin och det arbete 

som Sverige redan bedriver i den cirkulära ekonomins anda. En del av uppdraget var att 

identifiera lagstiftning som förhindrar ett arbete mot en cirkulär ekonomi, exempelvis 

lagstiftning som hindrar en minskad andel avfall och möjligheten till att återanvända produkter 

(SOU 2017:22, 63).  

 

Mitt val av material grundar på att detta är en beställning från regeringen och en del i den 

svenska lagstiftningsprocessen, vilket tyder på att de material och slutsatser som utredaren 

presenterar är ett ämne regeringen vill nå kunskap inom. Trots detta säkerställer inte 

utredningen att innehållet i SOU: n är exakt vad regeringen tycker och avser att genomföra 

eller lagstiftas. Detta är något studien kan kritiseras för eftersom syftet avser att analysera de 

bakomliggande ideologiska antaganden inom miljö som den svenska staten förmedlar i och 

med omställningen mot en cirkulär ekonomi. Jag har valt att göra en avgränsning och inte 

fokusera mer ingående på de författningsförslag som presenteras i SOU: n. Utan istället 

analysera de delar som beskriver bakgrunden till den föreslagna politiken och den cirkulära 

ekonomin som Sverige vill arbeta mot. Detta eftersom jag anser att en ingående analys av 

författningsförslagen i sig inte är en viktig del av studien för att besvara syftet, en inkludering 

av detta material kan ses som överflödig. 

 

Andra sätt att utföra studien hade varit med ett större material där exempelvis fler dokument 

framställda av den offentliga sektorn analyseras. Ett annat dokument som nyligen publicerats 

är Konjunkturinstitutets årliga miljörapport som förra året handlade om cirkulär ekonomi. Ett 

annat typ av material som varit användbart för studien är intervjuer. Att inkludera det 
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nuvarande materialet med intervjuer av exempelvis experter eller sakkunniga inom cirkulär 

ekonomi på miljö- och energidepartementet kan tänkas stärka mina argument och även 

studiens validitet. Eftersom jag började med att läsa och skriva om teorierna och sedan läsa 

SOU: n finns en risk att jag dragit förutfattade meningar om vilken teori som bäst stämmer in 

på det SOU: n förespråkar. 

5.	  Metod	  

Metoden för studien är en kvalitativ idéanalys. Beckman beskriver en idéanalys som ”… det 

vetenskapliga studiet av politiska budskap” (Beckman 2005, 11). Jag anser att denna metod 

passar till min studie om de ideologiska antaganden som förmedlas i och med Sveriges 

omställning till en cirkulär ekonomi. Det finns flera versioner av idéanalyser en studie kan 

använda; en beskrivande, en förklarande eller en ställningstagande. Valet av dessa faller på 

studiens syfte, i detta fall är syftet i mer beskrivande form och denna uppsats är därför en 

beskrivande idéanalys (Beckman 2005, 14). En beskrivande idéanalys ska redogöra för 

innehållet i materialet samtidigt som det förser analysen med något nytt och avslutas med en 

slutsats (Beckman 2005, 49). Inom en idéanalys är det viktigt att klargöra för vad och vilka 

argument som ska analyseras för att underlätta arbetet med att dra slutsatser (Beckman 2005, 

19-20). Utefter den tidigare genomgången av ideologierna degrowth, ecological modernization 

och ecomodernism kommer jag att dela in dem i olika raster och svara på hur ideologierna ser 

på kategorier utefter ett klassificeringsschema. I analysen appliceras SOU: n på kategorierna 

för att undersöka vilken av ideologierna som passar in på den förda politiken i och med 

omställningen till en cirkulär ekonomi (Bergström & Boréus 2012, 154). 
 

I studien har jag valt att använda mig av idealtyper istället för dimensioner som analysteknik 

för att bearbeta mitt material. Idealtyper innebär att skapa grupper av konkreta idésystem inom 

exempelvis kända perspektiv eller ideologier, som avser att fånga in flera karaktärsdrag. 

Idealtyper passar mitt syfte bättre eftersom jag vill undersöka vilken ideologi som genomsyrar 

svenska statens miljöpolitik och därför behöver mer konkreta kategorier. I studien har jag 

framfört viktiga kategorier inom ideologierna för att sedan applicera SOU: ns cirkulära 

ekonomis syn på dessa kategorier (Beckman 2005, 28). Med de samlade kategorierna bildas en 

typologi som hjälper mig att klargöra ideologiernas ställningstagande (Bergström & Boréus 

2012, 150).  
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Att istället använda dimensioner som analysteknik hade varken passat kategorierna jag valt 

(som ex. viktiga aktörer) eller den typ av studie jag vill genomföra. Dimensionerna inom 

idéanalysen ska vara etablerade och utgå från filosofisk och ideologisk forskning som 

exempelvis om människosynen är optimistisk eller pessimistisk (Bergström & Boréus 2012, 

157). Enligt mig innebär dimensionerna ett för stort tolkningsutrymme, vilket inte hade 

besvarat mitt syfte utan enbart konstaterat hur jag tolkade SOU: n utifrån dimensioner och inte 

givit ett konkret synsätt. Ändock kan mer konkreta och tydliga kategorier skapa stora spann 

och medföra ett glapp mellan de tre ideologier jag presenterar. Detta kan innebära att viktiga 

ideologier som passar SOU: n bättre inte uppmärksammas. Användandet av idealtyper som 

analysverktyg kan dock ses som mer tillförlitligt eftersom de synsätt som används är mer 

allmänt kända (Bergström & Boréus 2012, 169 – 170).  

 

Idealtyper med ett klassificeringsschema är ett analysverktyg som underlättar arbete där 

jämförelser ska genomföras, i detta fall mellan ideologier och en SOU. Nackdelen med att 

använda ett klassificeringsschema är att det kan anses tidskrävande eftersom det kräver att 

forskaren har en god insikt i de perspektiv eller ideologier som ska appliceras i schemat. Ett 

validitetsproblem som kan uppstå är att forskaren försöker applicera materialet i en viss 

idealtyp som denne sedan tidigare anser passa bäst. Detta skapar ett felaktigt resultat utefter en 

felaktig analys (Bergström & Boréus 2012, 166 – 167). Vid en kvalitativ studie är 

intersubjektiviteten sämre än vid en kvantitativ studie. Detta eftersom andra forskare som 

försöker upprepa studien kan tänkas få andra resultat än de jag presenterar, vilket blir lättare 

vid en kvantitativ studie med fokus på mätbar data (Bergström & Boréus 2012, 169 – 170). 

 

I studien redovisas alltså ett klassificeringsschema, detta för att underlätta arbetet med att 

jämföra SOU: n och de olika ideologierna. Studien kommer i huvudsak att utgå från tre steg 

som uppmärksammas av Bergström & Boréus (2012). I det inledande stadiet kommer jag att 

identifiera de kategorier som jag anser är viktiga begrepp inom ideologierna. För att sedan föra 

in deras ställningstaganden i klassificeringsschemat och bilda de idealtyper som kommer att 

appliceras på SOU: n. En viktig del av en idéanalys är att avsluta med en diskussion som 

kopplar samman de resultat som framkommit och hur detta besvarar mitt syfte (Bergström & 

Boréus 2012, 173). Klassificeringsschemat är framställd utefter min tolkning av viktiga 

kategorier inom ideologierna, vilket med andra ord innebär att tabellen är framställd utefter 

mina (forskarens) ”glasögon” (Beckman 2005, 51 - 52).  
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För att finna de kategorier jag valt till klassificeringsschemat utgick jag från begrepp som fått 

mycket utrymme i den litteratur jag läst om ideologierna. Detta tillvägagångssätt resulterade i 

ett 20-tal olika nyckelbegrepp som sedan parades ihop till större kategorier eller valdes bort. 

Anledningen till varför jag valde att använda färre men bredare kategorier i 

klassificeringsschemat är för att det ska underlätta för läsaren och inte överlappa med andra 

kategorier. Ett exempel på detta är teknik, forskning, digitalisering och innovation till kategorin 

’teknisk utveckling’. För att förtydliga kategorierna appliceras underfrågor som ska bidra med 

en ökad förståelse för läsaren, samt underlätta hur begreppen ska appliceras på SOU: n och 

ideologierna. För att utöka analysen ytterligare hade ett alternativ varit att införa flera 

kategorier i klassificeringsschemat som ytterligare tillskriver SOU: n, så som produktdesign, 

effektivisering och ett ytterligare fokus på produktion och konsumenter. 
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 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Degrowth	   Ecological	  Modernization	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ecomodernism	  

Ekonomisk	  tillväxt	  
- -‐	  Vilken	  roll	  ska	  ekonomisk	  	  
- tillväxt	  spela	  i	  samhället?	  

För	  en	  nerväxt.	  Ekonomisk	  	  
tillväxt	  är	  något	  som	  skadar	  
naturen	  och	  samhället	  i	  stort.	  

Detta	  är	  något	  som	  ska	  fortgå	  	  
utan	  att	  påverka	  miljön	  	  
negativt.	  

För	  en	  accelerering	  av	  	  
ekonomisk	  tillväxt	  i	  syfte	  	  
att	  skapa	  en	  ytterligare	  
modernisering	  av	  	  
samhället.	  
	  

Energi	  
• -‐	  Vilka	  energikällor	  ska	  

energitillförseln	  ha?	  

Förnyelsebara	  energikällor.	  	  
En	  lägre	  energiförbrukning	  	  
är	  att	  föredra.	  
	  

Förnyelsebara	  energikällor.	   Energieffektiva	  källor	  som	  
genererar	  låga	  	  
koldioxidutsläpp	  som	  ex.	  
kärnkraft.	  
	  

Viktiga	  aktörer	  
-‐	  Vilka	  aktörer	  är	  drivande	  i	  
processen	  mot	  en	  bättre	  miljö?	  

Individen	  spelar	  en	  stor	  roll	  	  
som	  frivilligt	  ska	  förändra	  sitt	  
beteende	  mot	  en	  betydligt	  	  
minskad	  konsumtion	  och	  
energianvändning.	  

Marknadsaktörer	  som	  	  
producenter	  och	  konsumenter.	  
Staten	  har	  en	  drivande	  roll	  för	  	  
att	  skapa	  incitament.	  Hela	  	  
samhället	  är	  dock	  viktiga	  	  
aktörer	  där	  samarbete	  för	  en	  
förändring	  krävs.	  

Staten	  och	  företag	  är	  de	  	  
främsta	  aktörerna	  för	  att	  
möjliggöra	  och	  finansiera	  
forskning	  och	  innovation,	  	  
samt	  möjliggöra	  för	  andra	  
nödvändiga	  
effektiviseringsåtgärder.	  
	  

Teknisk	  utveckling	  
- -‐	  Vilken	  roll	  spelar	  teknik	  	  
- och	  innovation	  i	  arbetet	  för	  	  
- en	  bättre	  miljö?	  

Teknisk	  innovation	  är	  inget	  	  
som	  kommer	  att	  lösa	  våra	  
miljöproblem.	  

Förespråkar	  en	  satsning	  på	  	  
teknisk	  utveckling	  och	  	  
innovation.	  

Förespråkar	  en	  drastisk	  	  
ökning	  av	  teknisk	  	  
utveckling	  och	  innovation.	  	  

Hållbar	  utveckling	  
-‐	  Vad	  innebär	  begreppet?	  

Ifrågasätter	  begreppet	  och	  	  
dess	  mening.	  Vad	  som	  	  
nu	  definieras	  som	  en	  hållbar	  
utveckling	  är	  inget	  vi	  kan	  	  
sträva	  mot.	  

Ett	  viktigt	  begrepp	  som	  	  
används	  flitigt.	  Att	  nå	  ett	  	  
hållbart	  samhälle	  är	  ett	  mål.	  

En	  god	  tanke,	  men	  	  
dess	  medel	  för	  en	  hållbar	  
utveckling	  blir	  otillräcklig	  	  
genom	  att	  förvalta	  naturen.	  	  
Ecomodernister	  är	  för	  att	  	  
låta	  naturen	  vara.	  
	  

Naturresurser	  
-‐	  Avfall,	  biologiskt	  material	  

En	  minskad	  användning	  av	  
naturresurser	  kommer	  att	  	  
ske	  efter	  en	  minskad	  	  
konsumtion.	  

Naturresurser	  ska	  hanteras	  	  
sparsamt	  för	  att	  undvika	  	  
resursbrist	  och	  skada	  miljön.	  

Människan	  ska	  låta	  naturen	  	  
ha	  sin	  gång	  och	  undvika	  
utvinning	  av	  naturresurser	  	  
och	  biologiska	  material.	  
 

	  
Klassificeringsschema	  1.	  Översikt	  av	  grundläggande	  huvudinriktningar	  för	  ideologierna.	  

 
I analysen nedan presenteras kategorierna från klassificeringsschemat i egna rubriker. Detta för 

att underlätta läsningen och strukturera upp resultaten. Under rubrikerna framför jag min 

tolkning av Sveriges cirkulära ekonomis ställningstagande för begreppen utefter det material 

som finns i SOU: n. Sedan analyserar jag det framförda materialet tillsammans med den 

ideologi jag anser passar bäst med SOU: n. 
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6.	  Analys	  

6.1	  	  	   Ekonomisk	  tillväxt	  

Den ekonomiska tillväxt som dagens samhälle bygger på är enligt SOU: n inte hållbar, utan är 

en bidragande faktor till de miljöproblem vi uppmärksammar (SOU 2017:22, 70). Den 

cirkulära ekonomin stödjer en fortsatt ekonomisk tillväxt, men utan att påverka miljön negativt. 

Fokus läggs på att finna strategier som ska möjliggöra för en ekonomisk tillväxt utan en 

miljöpåverkan, några av de verktyg som uppmärksammas är effektivisering och innovation. 

”Cirkulär ekonomi handlar till stor del om att effektivisera användningen av naturens resurser, 

naturkapitalet. Det är alltså inte någon ny ekonomisk teori som står i motsats till 

nationalekonomisk vetenskap” (SOU 2017:22, 82). En framtid med mer eller mindre 

ekonomisk tillväxt är inget som förespråkas, utan samhället ska fortsätta i samma takt som 

tidigare. Här framgår tydligt visionen om att en effektivisering av de resurser vi har är en 

lösning på de problem samhällssystemet med en ekonomisk tillväxt har skapat. Ett mål blir 

alltså en strävan mot en hållbar ekonomisk tillväxt. 

 

Inom denna kategori passar Sveriges cirkulära ekonomi in på ecological modernization som 

anser att ekonomisk utveckling och att skydda miljön bör ses som ett och samma mål (Dryzek 

2013, 173). En drastisk förändring av det kapitalistiska system vi har idag är inget som 

förespråkas, utan att miljöaspekten ska inkluderas som en ekonomisk kostnad (Carter 2008, 

227). Här syns ett tydligt samband mellan Sveriges arbete mot en cirkulär ekonomi och 

ecological modernization. Båda stödjer det kapitalistiska system som redan finns i dagens 

samhälle, men uppmärksammar vikten av att inkludera miljöfaktorn för att förbättra det 

gällande systemet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

6.2	  	  	   Hållbar	  utveckling	  

Ett begrepp i SOU: n som används flitigt i olika sammanhang är begreppet ’hållbarhet’ (SOU 

2017:22, 69). Samhället ska arbeta för en strategi som förespråkar ”… både hållbarhet och 

svensk konkurrenskraft” (SOU 2017:22, 15).  Det framgår att det levnadssätt vi har idag inte är 

hållbart, utan för att samhället ska vara hållbart krävs att vi tar avstånd från den linjära 

ekonomi vi lever i idag och istället anammar ett ”kretslopps-tänk” inom den cirkulära 

ekonomin. Detta grundas på de så kallade ”hållbarhetsprinciperna” med fyra kriterier för ett 

hållbart samhälle; inte exponera vår natur med ämnen från berggrunden eller 
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produktionsavfall, inte exponera naturen med fysiska metoder där exempelvis ekosystem kan 

ta skada. Det sista kriteriet utgår från att skydda våra sociala principer som människors hälsa 

och meningsskapande (SOU 2017:22, 74 – 75). Ett av förslagen som SOU: n för fram är en 

skatteväxling som ska främja hållbar utveckling och den cirkulära ekonomin (SOU 2017:22, 

151).  Det framgår tydligt att hållbarhet och hållbar utveckling är en viktig del av den cirkulära 

ekonomin. Att sträva efter en hållbar utveckling ses därför som något positivt, snarare än något 

problematiskt. 

 

Eftersom både degrowth och ecomodernism ser skeptiskt på begreppet ’hållbar utveckling’ 

passar dessa teorier inte in på den benämning som SOU: n framför. Som tidigare nämnt i 

kapitlet om studiens teoretiska ramverk har hållbar utveckling en stor betydelse för ecological 

modernization. Det ses som ett viktigt mål, men där ecological modernization förespråkar vissa 

konkreta verktyg för att nå detta mål (Carter 2008, 228 - 229). 

 

6.3	  	  	   Energi	  

Förnybara energikällor är ett mål för den cirkulära ekonomin, därför är det av stor vikt att 

skapa incitament att öka användningen av denna typ av energikällor. Ett minskat pris i förnybar 

energi har resulterat i en fortgående utveckling där förnybar energi har blivit mer 

konkurrenskraftig på marknaden. En energikälla som uppmärksammas särskilt är solenergi för 

dess förmåga att lagra energin, samt dess lokala produktion (SOU 2017:22, 87). Enligt SOU: n 

ses den förnybara energin tillsammans med digitaliseringen som två revolutionerande 

upptäckter som kommit med den tekniska utvecklingen (SOU 2017:22, 18). Ett problem som 

dock uppmärksammas med dagens energianvändning är den spillvärme som sker vid 

framställning och transportering av energi, även detta är något som behövs effektiviseras (SOU 

2017:22, 83). 

 

Energi är en kategori som är något svårare att redogöra för vilken ideologi som genomsyrar 

Sveriges cirkulära ekonomi. Både degrowth och ecological modernization förespråkar en 

förnybar energikälla och en effektivisering av denna och därför passar in på beskrivningen av 

energi i SOU: n. Degrowth tillägger dock ännu en önskad förändring för dagens samhälle. För 

att en total omställning till förnybar energi ska vara genomförbart är en lägre energiförbrukning 

att föredra eftersom det skulle vara svårt att försörja hela detta konsumerande system med 

enbart förnyelsebara energikällor (Alexander 2012, 363). Att minska energibehovet på detta 
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sätt är inget som framgår av SOU: n. Ett synsätt som tidigare nämnt förhåller sig annorlunda i 

energifrågan är ecomodernism som istället förespråkar energi från mer effektiva källor så som 

kärnkraft (Asafu-Adjaye et al. 2015, 18 - 19). 

 

6.4	  	  	   Viktiga	  aktörer	  

Det övergripande syftet med utredningen är att finna styrmedel som skapar incitament till 

beteendeförändring hos företag, producenter och konsumenter (SOU 2017:22, 63). Det är 

därmed tydligt att dessa aktörer anses vara viktiga i arbetet mot en cirkulär ekonomi. Ett 

förslag som presenteras i SOU: n syftar till att öka Sveriges ställning som ledande inom global 

hållbarhet är en tillfällig delegation för cirkulär ekonomi. Denna delegation ska skapa en ”... 

nära samverkan mellan stat, näringsliv, regioner, kommuner, forskning och civilsamhälle” 

(SOU 2017:22, 20). Att tillsätta en sådan delegation skulle tyda på en ambition att samla 

samhällsaktörer för att samarbeta mot detta gemensamma mål. Staten har här en viktig roll som 

samordnare för arbetet. Trots denna syn på att alla samhällsaktörer är viktiga läggs extra 

mycket fokus på just staten, företag, producenter och konsumenter, vilket tyder på dess 

betydelse för att möjliggöra en omställning mot en cirkulär ekonomi. 

 

Viktiga aktörer inom ecological modernization är som sagt producenter och konsumenter. De 

besitter ett stort ansvar för att förstå att miljö ska vara en ytterligare ekonomisk faktor, detta 

trots att störst ansvar ligger hos staten och företagen. Statens uppgift blir att skapa de 

incitament som företagen behöver för att förändra produktionen mot en grön och hållbar 

företagsstrategi. Samspelet mellan samhällsaktörer är alltså en viktig byggsten för en bättre 

miljö då alla behöver bidra. Ecological modernization har ett större fokus på företagen och dess 

vinstmöjligheter än vad exempelvis Brundtlandsrapporten presenterar, vilket anses förklara 

varför de kan öka incitamenten för företagare och industrier att arbeta mer hållbart (Carter 

2008, 228 - 229). 

 

6.5	  	  	   Teknisk	  utveckling	  

För att frångå dagens ineffektiva samhälle förespråkas innovation och teknisk utveckling. Två 

viktiga komponenter till cirkulär ekonomi som växt fram i och med den tekniska utvecklingen 

är digitaliseringen och förnybar energi. Dessa har hjälpt samhället att bli mer resurseffektiv och 

utvecklat cirkulära affärsmodeller (SOU 2017:22, 85). En teknisk utveckling anses dock inte 
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vara helt oproblematisk. En innovation som är mer hållbar än de alternativ vi ser idag kan med 

en lägre resurskostnad bidra till en ökad konsumtion. Denna ökade konsumtion leder till en 

totalt ökad användning av resurser och fortsätter då påverka miljön negativt. Av denna 

anledning är inte en ökad teknisk utveckling den enda lösningen på våra miljöproblem, utan 

detta behöver kombineras med ett samspel mellan viktiga samhällsaktörer. ”Teknik och politik 

samverkar också med kulturella och sociala förhållanden. Förändrade synsätt på till exempel 

ägande och konsumtion kan bidra till att förändringar sker snabbare än några tekniska och 

ekonomiska scenarier i dag kan förutse” (SOU 2017:22, 94). En teknisk utveckling och 

innovation är alltså viktiga verktyg för arbetet mot en cirkulär ekonomi, ändock är det viktigt 

att bedriva en politik som skapar incitament till att minska bl. a. konsumtionsbeteenden. 

 

Inom kategorin teknisk utveckling är det något svårare att identifiera vilken ideologi som 

instämmer på Sveriges cirkulära ekonomi. Både ecological modernization och ecomodernism 

är för en ökad teknisk utveckling. Ecological modernization anser att teknologin kan hjälpa oss 

att finna nya alternativa sätt att bedriva ex. produktion (Carter 2008, 227), detta instämmer bra 

med synsättet som förmedlas i SOU: n. Den främsta skillnaden mellan SOU: n och 

ecomodernism är istället tilltron till teknologi och innovation. Som tidigare nämnt ifrågasätts 

teknologins förmåga att ensamt rädda miljön i SOU: n och att detta i kombination med andra 

faktorer ska föra oss mot en cirkulär ekonomi. Inom ecomodernism finns ett större förtroende 

för teknologin och ser detta som lösningen på vårt beroende av naturresurser och de 

miljöproblem vi står inför idag (Isenhour 2016. 317). 

 

6.6	  	  	   Naturresurser	  

I SOU: n beskrivs naturens resurser som ”naturkapital”, en resurs som behöver effektiviseras. 

Detta naturkapital ska inkluderas i det ekonomiska system vi har idag för att skapa ett hållbart 

samhälle där en effektivisering av resurserna resulterar i att en lägre andel resurser används 

(SOU 2017:22, 82). I dagens linjära ekonomi spelar utvinning av naturresurser en stor roll och 

med en ökad konsumtion kommer därför en större påfrestning på jordens naturresurser (SOU 

2017:22, 69). Detta ses som ett stort dilemma inom den cirkulära ekonomin, även om den brist 

på naturresurser vi går mot inte uppmärksammas som det främsta problemet. De naturresurser 

som i dagsläget inte har ett direkt pris, så som grundvatten och ren luft ska även de tas i 

beaktning. Detta eftersom en förorening av dessa resurser kommer leda till ökade 

samhällskostnader (SOU 2017:22, 89). ”Huvudproblemet med den linjära ekonomin är inte att 
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begränsade råvaror ”tar slut” utan att det material vi använder förr eller senare blandas och 

sprids, tappar sitt ekonomiska värde, blir svårt att nyttiggöra och i många fall slutar som 

miljögifter för människor och natur ” (SOU 2017:22, 16). Här läggs alltså fokus på de 

ekonomiska och miljömässiga förluster som dagens utvinning av naturresurser innebär.  

 

Enligt Carter (2008) är en av två viktiga beståndsdelar inom ecological modernization 

”avmaterialisering” där för varje ny producerad enhet ska användandet av naturresurser 

minskas. Detta ska i sin tur resultera i att trenden om en ökad ekonomisk tillväxt leder till en 

ökad resursanvändning bryts (Carter 2008, 227). Degrowth anser att de resurser vi har ska 

hanteras sparsamt, där en grönare sektor och företag kommer att vara framtidens överlevare i 

företagsbranschen. Detta i kombination med en ”nerväxt” och minskad konsumtion (Kalls, 

Kerschner & Martines-Alier 2012, 177). Inom denna kategori står alltså degrowth och 

ecological modernization väldigt nära varandra. Något som SOU: n uppmärksammar om 

kategorin är ”naturkapital” är en förlust i det ekonomiska värdet vid dagens slarviga 

användande av naturresurser (SOU 2017:22, 89). Detta ordval och dess betydelse är inget som 

degrowth skulle stå bakom eftersom bevarandet av dagens ekonomiska system inte är något 

som förespråkas. Däremot ser ecological modernization som sagt en effektivisering av 

resursanvändningen som en faktor att skapa ökad ekonomisk tillväxt och därmed drar jag 

slutsatsen att Sveriges cirkulära ekonomi har anammat ett liknande ideologiskt synsätt som 

ecological modernization har under kategorin naturresurser. 

7.	  Diskussion	  

I detta kapitel kommer jag att diskutera och redogöra för svaren på mina frågeställningar. En 

kort summering och diskussion om analysen, samt slutsatser följer i nästkommande kapitel 

tillsammans med möjligheten till att generalisera utifrån studien. Detta avslutas med kritik till 

studien och förslag på fortsatt forskning inom cirkulär ekonomi. 

 

• Hur framställs miljöproblem och vilka lösningar på dessa problem anser den svenska 

staten att den cirkulära ekonomin kommer bidra med? 

Tidigt i SOU: n presenteras dagens ohållbara system, den linjära ekonomin, där människan har 

med ett kapitalistiskt system skapat miljöproblem som visat förödande konsekvenser för 

naturen och även samhället. Det framkommer att Sverige står inför ett flertal utmaningar för att 

möjliggöra ett hållbart samhälle och en bra miljö. Sedan introduceras den cirkulära ekonomin 
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som ett hållbart alternativ (SOU 2017:33, 16). Detta följer av bland annat en rad olika förslag 

för hur den cirkulära ekonomin kan etableras i vårt samhälle. Med denna presentation av 

Sveriges arbete mot en cirkulär ekonomi framgår en tydlig tilltro till detta system och att de 

miljöproblem som nämns i SOU: n kan lösas med en cirkulär ekonomi. Denna cirkulära 

ekonomi i Sverige kan skapa en bättre miljö och hantera miljöproblem. 

 

De lösningar som presenteras i SOU: n omfattar till stor del förändringar i lagar och regelverk 

för att möjliggöra och utveckla incitament till att samhällsaktörer ska agera utefter ett hållbart 

och cirkulärt handlande. Ett fokus i utredningen läggs på att komma med styrmedel för att 

lyckas med en implementering av cirkulär ekonomi i Sverige. Några av de förslag från SOU: n 

presenteras i analyskapitlet med förslag som att införa; en skatteväxling i syfte att främja 

hållbar utveckling och stödja arbetet mot ett cirkulärt samhälle, en omställning till 

förnyelsebara energikällor för att minska miljöfarliga utsläpp, en tidsbegränsad delegation för 

cirkulär ekonomi i syfte att göra Sverige ledande inom global hållbarhet, samt en satsning på 

innovation och teknisk utveckling. Andra förslag som uppmärksammas i SOU: n är förslag om 

ökad möjlighet till bilpooler, hyberavdrag (hyra-begagnat-reparation) och främja begagnad 

handel och minskat avfall. Samtliga förslag kräver en aktiv statlig politik i denna riktning. 

Genom att införa dessa förslag förväntas alltså incitamenten för en grönare produktion att ökas 

tillsammans med Sveriges globala konkurrenskraft (SOU 2017:33, 75). 

 

• Vilka ideologiska antaganden kommer till uttryck i den föreslagna politiken för 

cirkulär ekonomi?  

I uppsatsen har tre olika ideologier presenterats där degrowth har symboliserat en ideologi som 

förespråkar nerväxt med en lägre konsumtion i självförsörjande, mindre samhällen (Trainer 

2012, 594 – 595). Ecological modernization vill behålla samma kapitalistiska system med 

tillväxt som vi har idag, men införa ett hållbart inslag där hänsyn till miljön inkluderas och 

arbeta för ett nära samarbete mellan samhällsaktörer i strävan efter att nå hållbarhet (Dryzek 

2013, 170). Sedan presenterades ecomodernism som förespråkar ett urbaniserat och modernt 

samhälle med en stor tilltro till teknologins förmåga (Isenhour 2016, 317 - 318). Studien visar 

på att Sveriges cirkulära ekonomi liknar till stor del ett tillvägagångssätt för ecological 

modernization. Även om vissa ståndpunkter och förslag som presenteras i SOU: n till viss del 

även liknar degrowth och ecomodernism är det tydligt att de bakomliggande ideologiska 

antaganden som bedrivs inom Sverige med arbetet mot en cirkulär ekonomi är till stor del 

ecological modernization.  
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Från analys-kapitlet framgår det tydligt hur både degrowth och ecomodernism till viss del har 

liknande åsikter som ecological modernization i ett antal frågor. Inom kategorin ’energi’ 

förespråkar  både degrowth och ecological modernization förnybar energi. För att fastställa en 

ideologi på kategorin valde jag att undersöka hur ideologierna ansåg att energin skulle 

användas. Här framgick det att degrowth och ecological modernization skiljer sig åt betydligt 

och därmed kunde jag fastställa att synen på energi som SOU: n förmedlade inte längre 

passade in på degrowth. Även för kategorin ’teknisk utveckling’ krävdes en vidare analys av 

innebörden av begreppet för att säkerställa att ecological modernization var rätt ideologi. Inom 

kategorierna ’ekonomisk tillväxt’, ’viktiga aktörer’, ’hållbar utveckling’ och ’naturresurser’ 

genomsyrade innehållet i SOU: n tydligt att ecological modernization var den bakomliggande 

ideologin. Detta visar på att inom de kategorier som ideologierna liknar varandra är ecological 

modernization mer lik Sveriges cirkulära ekonomi än övriga ideologier i studien.  

 

Jag upplever att ideologierna degrowth och ecomodernism vid ett flertal tillfällen går ett steg 

längre gällande dess medel för hur vi arbetar för en bättre miljö. De är mer extrema i de 

tillvägagångssätt som förespråkas och ecological modernization visar istället en kompromiss 

av det degrowth och ecomodernism står för. I analysen framgår att ecological modernization 

står för ett mellanting som behagar många berörda aktörer. Ett exempel på detta är kategorin 

’ekonomisk tillväxt’ där en ideologi anser att vi måste minska den ekonomiska tillväxt vi har 

och istället förespråka en nerväxt. Den andra ideologin argumenterar för hur vi ska fortsätta 

hålla den ekonomiska tillväxttakt vi har idag och det tredje anser att vi ska öka tillväxttakten 

ytterligare för att skapa finansiering till ett ökat antal satsningar inom teknisk utveckling och 

innovation. Att ecological modernization står för dessa ”kompromisser” kan vara nyckeln till 

den cirkulära ekonomins framgång med genomslag i bland annat i Kina, Japan och Tyskland 

(SOU 2017:33, 111). I ett land där marknadsekonomin spelar en stor roll anser jag det är 

viktigt att bland annat få ett godkännande från företagen. Ecological modernization har 

uppmärksammat detta och valt att fokusera extra på denna ”kompromiss” mellan aktörer. 

 

• Vilka samhällskonsekvenser kan en miljöpolitik utifrån dessa ideologiska 

antaganden resultera i? 

Studien presenterar några av de förslag som återfinns i SOU: n där en positiv framtidssyn på 

miljön genereras. Med en omställning från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi 

möjliggörs en väg mot en hållbar utveckling. Enligt litteratur är Sverige till viss del redan 
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utövare av ecological modernization (Carter 2008, 229; Dryzek 2013, 174), därför kan detta 

förslag om en cirkulär ekonomi ses som ett fortsatt arbete i en riktning mot en mer etablerad 

politik för ecological modernization. Dryzek (2013) uppmärksammar Tysklands, Japans, 

Nederländernas, Norges, Finlands, Schweiz och Sveriges drivande arbete för miljöfrågor och 

försöker redogöra för varför dessa länder visat framgång inom området. Författaren anser att 

det är ländernas ekonomipolitiska system som bygger på konsensus mellan viktiga aktörer som 

möjliggör denna aktiva miljöpolitik (Dryzek 2013, 169). I SOU: n uppmärksammas bland 

annat Kina, Japan och Tyskland som drivande inom cirkulär ekonomi (SOU 2017:22, 111).  

Att Sveriges cirkulära ekonomi genomsyrar en bakomliggande ideologi av ecological 

modernization, som enligt tidigare forskning, Sveriges miljöpolitik redan anammat tyder på att 

ecological modernization börjar få en större roll i politiken. Studien stödjer alltså denna 

tidigare forskning vilket gör att den kritik som riktas mot ecological modernization kan i viss 

utsträckning appliceras på Sveriges cirkulära ekonomi.  

 

Ecological modernization har blivit kritiserad för dess tilltro om att omställningen till en ”grön 

produktion” medför en hög konsumtion i all oändlighet. Denna syn på konsumtion och 

produktion tyder på att ecological modernization har en ignorans till dessa aktörers negativa 

påverkan på ekosystemet. Detta kan tolkas som att ecological modernization inte är så 

miljövänlig som namnet antyder (Carter 2008, 231). Annan kritik kommer från Trainer (2012) 

som förespråkar degrowth. Vårt ekonomiska samhällssystem bygger på tillväxt, vilket innebär 

att vi lånar pengar från framtiden där tillväxten likställs med en ränta. Systemet utgår alltså 

från att vi har mer pengar i framtiden, att vi därmed har resurser för att fortsätta konsumera. Att 

störa detta system kan därför ses som förödande för ekonomin (Trainer 2012, 593). Detta kan 

likställas med hur SOU: n framställer den svenska statens syn på naturresurser. Som tidigare 

nämnt i analys-kapitlet är den ekonomiska förlusten av ett slösaktigt hanterande av 

naturresurser en större problematik än att råvaror tar slut. Efter problematiseringen av att vi 

tappar ett ekonomiskt värde uppmärksammar SOU: n också att de resurser som inte hanteras på 

rätt sätt kan resultera i miljögifter i naturen (SOU 2017:33, 16). Detta kan tolkas som att staten 

främst bryr sig om ekonomiska vinster snarare än miljöproblem. Att bygga ett ekonomiskt 

system utefter att vi har obegränsat med resurser, samt skadar naturen kan leda till 

samhällskonsekvenser som exempelvis en ekonomisk kris eller ökade föroreningar.  

 

Trots denna kritik till ecological modernization kan Sverige till sitt försvar uppmärksamma 

förslag som presenteras i SOU: n. Strategier som tyder på en vilja att minska dagens 
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produktion och konsumtion är förslag om bilpooler, för att minska antalet bilar i samhället 

genom att flera personer delar på en bil och hyberavdrag (hyra-begagnat-reparation), för att 

minska inköpen av konsumentprodukter (SOU 2017:22, 24 - 25). Dessa förslag som 

presenteras i SOU: n kräver dock en stor tilltro till individer och företag, att de själv väljer att 

förändra sitt nuvarande beteende. Detta kan jämföras med en kritik som framförs mot 

ecological modernization, för att bedriva en politik enligt ideologin krävs medvetna 

konsumenter som gör medvetna bra-miljö-val (Carter 2008, 232). 

 

Den kritik som här framförs kan skapa stora samhällskonsekvenser om arbetet mot en cirkulär 

ekonomi i Sverige inte lyckas. Att ha en tilltro till en ideologi, eller som i detta fall, ett nytt 

samhällsekonomiskt system, kan skapa problem om denna strategi inte bidrar till en bättre 

miljö. Detta främst eftersom jordens bärkraft är begränsad och människas levnadssätt bidrar till 

att vår planet nu närmar sig denna gräns (SOU 2017:22, 82).  

8.	  Slutsatser	  

Som det framgår i studien tyder Sveriges omställning mot en cirkulär ekonomi på att 

ecological modernization är den ideologi som genomsyrar arbetet. Detta arbete för den svenska 

cirkulära ekonomin är ett nytt samhällsekonomiskt system som kommer innebära en 

samhällsförändring där flera aktörer är involverade (SOU 2017:33, 15,18). Tidigare forskning 

tillsammans med denna studie visar på att Sverige har valt en ideologisk riktning i dess 

miljöpolitik. Att genomföra ett arbete för en cirkulär ekonomi tyder på att ideologin fått ett 

starkt fäste i Sverige. Den cirkulära ekonomin är ett tydligt ställningstagande och nästa steg i 

att fortsätta miljöpolitiken mot ideologin ecological modernization. Genom att fastställa vilken 

ideologi som den svenska cirkulära ekonomin genomsyrar är det lättare att problematisera och 

ifrågasätta den politik som bedrivs för en cirkulär ekonomi, vilket är enligt mig en viktig del av 

vårt demokratiska samhälle.  

 

Både SOU: n och ecological modernization förespråkar att det är viktigt med samarbete mellan 

samhällsaktörer för att en förändring av det gällande ekonomiska systemet ska lyckas. En 

analys av detta tillvägagångssätt kan vara att en cirkulär ekonomi enbart lyckas om alla är 

nöjda. Med detta sagt ställer vi oss frågan; minskar vi miljöproblemen om alla är nöjda? De 

miljöproblem vi har idag är som sagt en konsekvens från företagens produktion, 

konsumenternas konsumtion och de utsläpp av miljögifter som detta genererar. Genom att 



	   30	  

bedriva en politik som genomsyrar ecological modernization kan vi ifrågasätta om detta 

systemskifte mot en cirkulär ekonomi kommer att vara tillräcklig för att stoppa denna 

utveckling mot en sämre miljö som vi ser idag. Är det verkligen rätt väg att fortsätta i samma 

ekonomiska tillväxttakt? Ett fortsatt arbete mot en cirkulär ekonomi kan till viss del visa på en 

bättre och mer ansvarsfull hantering av de resurser jorden har att erbjuda, men vi går mot en 

drastisk ökande befolkning som även dem kommer att behöva ta del av resurserna. Ghisellini, 

Cialani & Ulgiati (2016) anser att ett arbete mot en cirkulär ekonomi kan skapa en möjlig 

övergång till ett samhälle med nerväxt där en lägre andel resurser används och människors 

välmående istället ökar. Därför kan en övergång mot en cirkulär ekonomi trots allt vara positivt 

för de som förespråkar ideologin degrowth (Ghisellini, Cialani & Ulgiati 2016, 27). 

 

Att arbeta med studien har under tidens gång öppnat upp för ett flertal frågor om detta 

samhällsekonomiska system. Den kritik som ställs mot ecological modernization kan till viss 

del tillämpas på Sveriges arbete mot en cirkulär ekonomi. Med detta kan vi lättare 

problematisera och ifrågasätta systemet. Kommer Sveriges konsumenter och producenter 

genomföra de medvetna cirkulära val som krävs för att arbetet mot en cirkulär ekonomi ska 

lyckas? Kommer de pengar som läggs ner på arbetet mot en cirkulär ekonomi generera ett 

lyckat system som motverkar de miljöproblem vi idag identifierar? Kan vi få en bättre miljö 

och minska utsläpp samtidigt som dessa aktörer är nöjda eller är en cirkulär ekonomi ett system 

som skapar en missvisande bild om att lösa miljöproblem där de åtgärder som vidtas inte 

skapar en bra miljö? Innan en total implementering av detta nya samhällsekonomiska system 

genomförs är det av stor vikt att uppmärksamma frågor som dessa för att undvika misstag som 

leder till omfattande samhällskonsekvenser. 

 

Eftersom det resultat som presenteras i studien utgår från Sverige och den svenska staten kan 

det anses svårt att generalisera resultatet på flera länder. Det som dock möjliggör en 

generalisering är att resultatet till viss del bygger på begreppet ’cirkulär ekonomi’ och som 

framgår av analysen, innebär en bakomliggande ideologi som liknar ecological modernization. 

Med stöd från tidigare forskning som presenterats i studien kan en generalisering för dessa 

länder som bedriver ett arbete för en cirkulär ekonomi vara möjlig. Vid institutioner så som 

Europeiska unionen kan en generalisering vara något svår eftersom jag anser att institutionerna 

kan vara något mer komplexa.  
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Jag anser att mitt val av SOU: n Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en cirkulär 

ekonomi (SOU 2017:22) som material är tillförlitligt nog för att möjliggöra en generalisering 

över Sveriges politik mot en cirkulär ekonomi eftersom detta är en utredning som är beställd av 

regeringen själv. Detta trots att de förslag som framförs i SOU: n inte helt säkerställer att det är 

en politik som regeringen vill driva. Det finns dock en viss problematik i mitt val av studiens 

ideologier. De resultat som framförts utefter kategorierna har inte varit helt och hållet 

förknippat med någon av de tre ideologier i studien. Som tidigare nämnt i kapitlet om metod 

var detta en risk med att välja analysverktyget idealtyper istället för dimensioner, vilket alltså 

är en konsekvens av mitt val utefter studiens syfte. Eftersom analysen utgår från teorier som 

jag applicerat i klassificeringsschemat kan min tolkning av ideologierna till viss del påverkat 

resultaten. Det som stödjer mitt resonemang och tolkning av ideologierna är att detta just är 

etablerade ideologier där en relativ sanning finns (bortsett från att olika inriktningar som kan 

finnas inom ideologierna eventuellt kan avvika). En vidare utveckling av innehållet i mina 

ideologier hade eventuellt påverkat resultatet och skapat starkare argument för slutsatser.  

 

Studien bidrar med en ökad förståelse för den politik som arbetet mot en cirkulär ekonomi 

innebär och de eventuella konsekvenser detta genererar. En intressant vidareutveckling av 

studien skulle vara att analysera förslagen för att underlätta arbetet mot en cirkulär ekonomi 

som presenterades i SOU: n mer djupgående och identifiera eventuella brister eller fördelar 

som förslagen genererar på ett ideologiskt plan. Att öka antalet kategorier som analyseras 

skulle också bidra till ett ytterligare djup och skapa ett ökat förtroende för studien. Denna 

studie kan ligga till grund för ytterligare forskning inom Sveriges cirkulära ekonomi. Framtida 

forskning kan förslagsvis utveckla och utvärdera de konsekvenser som en cirkulär ekonomi 

kommer innebära/har inneburit för Sverige och dess medborgare. 
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