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Abstract 

Two global targets – is economy given priority over climate?: A discourse 

analysis of Agenda 2030 

I den här uppsatsen ifrågasätts ekonomisk tillväxt som lösning på klimatfrågan. Vidare 

undersöks vilken roll diskursen har i klimatfrågan och hur det kan förändras. Genom uppsatsen 

och analysen kan vi dra slutsatsen att diskurser spelar stor roll, särskilt i sammanhang som 

klimatfrågan. Det är otydligt om ekonomisk tillväxt prioriteras framför klimatet kontinuerligt, 

men desto tydligare att det läggs stor vikt vid ekonomins företrädesrätt, oavsett om det gäller 

klimatfrågan eller inte.  

För att förstå och urskilja värderingar i politiska ramverk som Agenda 2030 är det viktigt att ha 

en uppfattning om vilka perspektiv som anser vad i klimatfrågan och vad det kan få för 

konsekvenser. Genom teorin med klimatsynsätt, kombinerat med diskursiv makt och Bacchis 

WPR kan vi uppfatta diskursen vid Agenda 2030 och dess tolkande startpunkt för att dra vår 

egen slutsats över huruvida åtgärderna som den framför är lämpliga. 
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1.0 Inledning  
Genom resolution 70/1 antogs de globala målen Agenda 2030 2015 av Förenta Nationerna och 

193 av medlemsländerna. Syftet med Agenda 2030 är att de, liksom Milleniemålen gjorde under 

början av 2000-talet, ska leda till en bättre värld genom de globala målens fokus på hållbarhet 

på tre sätt – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. De 17 målen handlar om allt från att bekämpa 

fattigdom (mål 1) och klimatförändringar (mål 13) till att främja ekonomisk tillväxt (mål 8) och 

utbildning (mål 4). De globala målen anses vara en stor framgång eftersom så många länder 

kunde komma överens för att bidra till en mer hållbar planet.  

Det finns dock en ambivalens i termen hållbar utveckling som är ledordet för Agenda 2030 – 

går det verkligen att ha den utveckling som bland annat innebär ekonomisk tillväxt, om Agenda 

2030 ska uppfyllas? 

Enligt Naturvårdsverket (Morfeldt 2018) finns det ett samband mellan ekonomisk tillväxt och 

utsläpp av växthusgaser. Nulägesanalysen I riktning mot en hållbar välfärd (dir. 2016:01) 

konstaterar till exempel att svenska konsumtionsbaserade utsläpp är 11 ton per person och år, 

och måste ner till 1–2 ton om vi ska klara klimatmålen. Om vi vill minska utsläppen av 

växthusgaser borde den logiska slutsatsen i så fall vara att vi inte kan ha fortsatt ekonomisk 

tillväxt, eller går det att ha ekonomisk tillväxt utan att försämra klimatet? 

Dagens ekonomiska fokus på tillväxt är socialt och miljömässigt ohållbart och överskrider 

förmånerna med ekonomisk tillväxt, enligt Ferguson (2015, 17–18). Det går dock inte att hitta 

en lösning på klimatfrågan utan att lägga stor vikt vid ekonomi och dess utformning. Lorek och 

Spangenberg (2014, 35) konstaterar att framtiden inom tillväxt-centrerade lösningar bygger på 

att hitta möjligheter med teknik och innovation, det är dock svårt att veta om några tekniska 

lösningar kommer upptäckas och om det kommer vara tillräckligt för att bekämpa 

klimatförändringarna.   

Vidare har diskursen som förs i dessa sammanhang en stor betydelse för normer och värderingar 

– speciellt om en förändring i sättet vi lever på jorden ska till. Här kommer termen hållbar 

utveckling in som behöver förstås mer grundligt – vad har den för ursprung och vilken diskurs 

tillhör den? Dessutom kommer termen hållbar tillväxt in som en central punkt eftersom det är 

en strävan som nästan alla länder för, trots att ovanstående forskare säger att tillväxten som vi 

har nu är svårligen förenad med att bekämpa klimatförändringarna.  

Kunskapsluckan som ska undersökas är hur Sverige genom Agenda 2030 hanterar ekonomi 

kontra klimat - är ekonomi och klimat en dikotomi och behöver det vara det?  
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Denna uppsats har ett beskrivande problem, det vill säga den kommer att utreda och kartlägga 

om det görs en avvägning mellan tillväxt och klimat i Agenda 2030, vilket har betydelse för att 

förstå en möjlig konflikt mellan ekonomi och klimat. Det centrala kommer därför vara att 

granska en av lösningarna för att bekämpa klimatförändringarna, ekonomisk tillväxt.  
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2.0 Syfte, frågeställningar och avgränsning 
Syftet med uppsatsen är att med diskursanalys granska klimatdiskursen samt uppfatta om en 

avvägning mellan ekonomisk tillväxt och bekämpandet av klimatförändringar uppstår i 

publikationer från Agenda 2030-delegationen och regeringen. Det kommer undersökas med 

hjälp av metoden What’s the problem represented to be? (WPR) av Carol Bacchi samt 

diskursanalys. WPR bygger på vilka problemrepresentationer som rymmer inom en policy och 

används därför ofta vid policyanalys.  

- Har den ekonomiska tillväxten företräde framför klimatfrågan, om ja, varför är det så?  

- Hur kan diskursen ändras om ekonomisk tillväxt i klimatfrågan och vad har hållbar 

utveckling för del i den diskursen? 

- Vilka tystnader går att identifiera i förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och bekämpa 

klimatförändringar i statliga svenska publikationer om Agenda 2030?  

 

Avgränsningen är att uppsatsen endast kommer ta upp det som Agenda 2030-delegationen eller 

regeringen publicerat om Agenda 2030. Rapporter som ingår är bland annat SOU 2019:13 samt 

Handlingsplan Agenda 2030 2018-2020. Uppsatsen kommer endast granska Sveriges hållning 

och inte resterande länder som skrivit på Agenda 2030.   

Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling kommer att tillämpas i uppsatsen 

eftersom det är en erkänd och lämplig begreppsbestämning för det här ämnet. En annan 

definition skulle lätt kunna leda till förvirring och sammanblandning mellan lika begrepp med 

olika innebörder.  
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3.0 Tidigare forskning 
Vår gemensamma framtid, Gro Harlem Brundtlands rapport från Världskommissionen för miljö 

och utveckling, menar att hållbar utveckling betyder att ” […] utvecklingen tillgodoser dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 

(Brundtlandkommissionen 1988, 22).  

Brundtland såg med kommissionen en möjlighet att skapa ett nytt politiskt styre i världen med 

bakgrund av larmrapporterna om den globala uppvärmningen (Anker 2018, 34). Uppdraget som 

kommissionen skulle verka efter var att undersöka förhållandet mellan den globala ekonomin 

och klimatet (Clapp och Dauvergne 2011, 61). Enligt Dilworth (1994, 442) var 

Brundtlandkommissionens mål att visa att ekonomisk utveckling inte fick äventyra klimatet, 

utan att den ekonomiska utvecklingen var tvungen att vara hållbar, enligt definitionen ovan.  

Med stöd av rapporten från kommissionen tar Dilworth (1994, 443) upp två konflikterande 

perspektiv, ett där ekonomisk tillväxt leder till hållbarhet genom att stimulera ny miljövänlig 

teknologi, och ett där hållbarhet är det vitala målet, men som hindras av strävan efter ekonomisk 

tillväxt. Brundtlandkommissionen uppmanade till det första perspektivet, det vill säga att 

ekonomisk tillväxt skulle lösa klimatfrågan. Dobson (2016, 84) menar att 

Brundtlandkommissionen var det första organet att erkänna att hållbarhet och utveckling måste 

gå hand i hand, utan att den ena får prioriteras framför den andra.  

Emellertid kritiserar Ferguson (2015, 18) begreppet hållbar utveckling och menar att det är ett 

tandlöst begrepp som varken har preciserat vad som är hållbart eller hur det ska vara hållbart. 

Hållbar utveckling verkade oförenligt med den globala ekonomiska utvecklingen tills ”green 

economy” (grön ekonomi) och ”green growth” (grön tillväxt) blev en del av diskursen om 

ekonomi och klimat under finanskrisen 2008 (Ferguson 2015, 17).  

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) definierar grön tillväxt som:  

”[…] främja ekonomisk tillväxt och utveckling och samtidigt säkerställa att 

naturtillgångar fortsätter att tillhandahålla resurser samt miljötjänster vilka vår 

välfärd är beroende av.” (OECD 2017, 3)    

 

Diskursen som den gröna ekonomin tillför kan skapa en ”transition” (övergång) från ett 

samhälle fokuserat på ekonomisk tillväxt till ett samhälle där det centrala är andra former av 

tillväxt, förutom ekonomisk. Emellertid kritiserar Jänicke (2012, 14) en modell med nolltillväxt 
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som lösning på klimatfrågan eftersom en modell där kapitalet försvinner inte kommer 

accepteras av stora delar av mänskligheten och leda till de nödvändiga förändringarna som 

behövs. Spangenberg (2010, 561–562) menar att den rådande tillväxtdiskursen är att ekonomisk 

tillväxt är ett måste för att klara klimatmålen och ju högre tillväxt, desto bättre.  

Barry (2009, 62) har genom att ”[…] undersöka språket, strategier och perspektiv på 

huvudsakliga policyaktörer” granskat hur policys är influerade eller inte av hållbar utveckling 

och speciellt studerat avvägningen mellan ekonomisk tillväxt och miljöskydd. Barry (2009, 46) 

konstaterar att det politiska läget i Nordirland, kantat med allvarliga konflikter, har gjort att lite 

fokus har hamnat på klimatet – varken forskning eller policys har utformats. År 2006 

introducerades en policy om att hållbar utveckling skulle stödjas generellt i Nordirland, till 

skillnad från Wales som hade en lagstadgad skyldighet att se till att hållbar utveckling främjades 

(Barry 2009, 47). Det fanns tydliga tecken på att hållbarhet hamnade långt ner på listan över 

viktiga politiska områden, särskilt att integrera hållbar utveckling med ekonomisk policy. Barry 

(2009, 50, 52) menar att den nordirländska regeringen misslyckas med att förstå varför hållbar 

utveckling skulle vara ett övergripande mål för all policy, bland annat valde miljöminister 

Nesbitt från Ulster Unionist Party att ge byggnadstillstånd för ny bebyggelse utan att ta hänsyn 

till varken hållbarhet eller miljömässiga konsekvenser. Vidare var det centrala för regeringen 

att uppnå ekonomisk tillväxt istället för att ställa in sig på hållbar utveckling och en övergång 

till ett samhälle med lågt koldioxidavtryck (Barry 2009, 53). Istället för att integrera hållbarhet 

i ekonomin valde Nordirland att agera som att ekonomi och hållbarhet var två separata områden, 

då blev fokus endast på det som Barry (2009, 60) anser är ”[…] ortodox ekonomisk tillväxt”.  

Snarare än att säga att regeringen satsade på hållbar ekonomisk tillväxt gjorde 

näringslivsminister Dodds från Democratic Unionist Party det klart under ett tal till utländska 

investerare att det var ekonomisk tillväxt som var Nordirlands huvudprioritet (Barry 2009, 60). 

Nordirland valde att sätta ekonomin framför klimatet, uttalat att klimatet fick vänta tills den 

ekonomiska tillväxten var vid en bättre nivå (Barry 2009, 62). Barry (2009, 46) menar dock att 

inriktningen på ekonomin inte behöver vara en dikotomi till klimatfrågan och att en avvägning 

mellan dem inte är nödvändig.  
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4.0 Teori  
I denna uppsats kommer tillämpning av teori användas, det vill säga att det är fallet/empiriska 

problemet som står i fokus. Teorin ska dels fokusera på om en avvägning mellan ekonomi och 

klimat tillämpas, för att förstå huruvida en övergång behöver genomföras från dagens 

ekonomiska politik om vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna. Dels ska teorin fokusera 

på diskurser och hur de kan forma en debatt, för oavsett om exempelvis ekonomisk tillväxt 

prioriteras framför klimatförändringar eller tvärtom tillhör båda en diskurs som kan ändras, 

såsom diskursen om valar som Epstein beskriver nedan. Vidare går det genom att diskutera 

olika synsätt på klimatfrågan att koppla vilket av synsätten som tydliggörs i de svenska 

publikationerna om Agenda 2030, därmed går det att förstå underliggande betydelser för 

Agenda 2030 och sammanföra teori med analys.    

 

4.1 Diskursiv makt 
Hajer (1995, 45) menar att i klimatdiskursen skiljer sig diskussionen om ett typiskt 

klimatproblem från andra vetenskapliga fält eftersom det ingår så pass många diskurser och kan 

därför inte ses som en samlad diskurs. Andra diskurser som ingår i klimatdiskursen kan vara 

ekonomiska, samhälleliga och filosofiska. Fortsättningsvis definierar Hajer (1995, 44) en 

diskurs som  

”[…] som en specifik ensemble av idéer, koncept och kategoriseringar som är 

producerade, reproducerade och förvandlade i en särskild uppsättning av 

förfaranden och vilka genom mening är given för fysiska och sociala 

verkligheter”  

Enligt Foucault (Hajer 1995, 48) innehåller en diskurs ”[…] interna regler som gör att diskurser 

fungerar som en konstruktion för beteende […] som möjliggörande och begränsande.” Eftersom 

engagemang förändras över tid måste, enligt Foucault, också diskurser förändras. Intressen 

ändras över tid och måste ständigt återskapas. Vid kontroverser måste ansvariga se till att 

diskursen vidhålls eller förändras så att det gynnar den som är ansvarig för kontroversen, senare 

blir det upp till en statsvetare att förklara hur diskursen har förändrats eller ej (Hajer 1995, 51).  

Nielsen (2014, 267) menar att diskurser formar policys beroende på hur man ser på dem, till 

exempel kan en regnskog ses som viktig för sin biologiska mångfald men också för sin förmåga 

att suga upp koldioxid. Den beskrivning av regnskogen som är mest relevant kommer leda till 

en policy eftersom diskurser företräder ledande perspektiv och gynnar vissa policys genom sin 
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beskrivning av verkligheten, och missgynnar andra (Nielsen 2014, 267). Vidare menar Nielsen 

(2014, 268) att discursive power (diskursiv makt) har förmågan att få en diskurs att bli den 

förgivettagna förståelsen i en fråga.  

Epstein (2008, 1–2) skriver om hur diskursen om valar har förändrats radikalt under det senaste 

seklet till följd av diskursiv makt. Skillnaden på en vanlig diskurs och en mäktig diskurs är att 

den senare har kraften att förändra (Epstein 2008, 2). Vidare förklarar Epstein hennes tolkning 

av vad en diskurs är – vad som uträttas är tätt sammankopplat med vad som sägs (5): 

”En diskurs är en sammanhängande ensemble av idéer, koncept och 

kategoriseringar om ett specifikt objekt som ramar in objektet på ett särskilt 

sätt och genom det, avgränsar möjligheterna till handling i förhållande till 

det.” (Epstein 2008, 2, kursiv i orginal)   

Enligt Epstein (2008, 2) är en diskurs något som bestämmer hur vi talar och agerar om något. I 

Epsteins fall är diskurserna huruvida vi ska jaga valar för att utvinna en produkt ur dem eller 

skydda valar. När diskursen växlar från den ena till den andra är jagandets positiva sidor inte 

längre relevanta (diskursen går från att handla om vad vi anser valar är, det vill säga bränsle, 

till att handla om att de är vackra och sällsynta djur).  

Epstein (2008, 4–5) menar att fokus för diskursanalys är att hitta meningen, som ligger närmare 

förstå än förklara i Webers klassiska skiljelinje, men det viktiga är att särskilja var mening är 

skapad och därmed studera diskurser där mening tillverkas. Epstein (2011, 6) definierar 

subjektsposition som ”[…] positioner där aktörer kan prata som jag/vi i en diskurs” och genom 

dessa utgör diskurser identiteter för aktörer.  

Eftersom diskursanalys bygger på att förklara en betydelse, är det viktiga att hitta var betydelsen 

är producerad (Epstein 2008, 5). Vidare menar Epstein (2008, 7) att ord är tomma – det vill 

säga de har ingen betydelse som riktiga saker har och ensamma ord har ingen mening innan de 

sätts i en kontext. Orden min och hund har ingen mening förrän de sätts bredvid varandra och 

det förstås att jag är ägare till hunden. Vidare kan betydelsen av upp förstås av motsatsordet 

ned, och det som gör att något i ett ord har en betydelse är när det sätts samman med andra ord 

i en diskurs (Epstein 2008, 7).  

Epstein (2008, 9) menar att eftersom inte tillräcklig relevans har blivit given till 

sammansättningen av meningen, har diskursiv makt blivit förbisedd. En effekt av diskursiv 

makt är när en form av hur vi talar om något blivit aktivt övergiven, så att vi inte har något 

annat val än att tala och tänka om saken på ett annat sätt. Det yppersta resultatet av diskursiv 
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makt är när det vi säger i diskursen blivit del av sunt förnuft som därmed anses naturligt och 

inga andra meningar kan härledas ur diskursen (Epstein 2008, 10). Fortsättningsvis innehåller 

en diskurs samhällets normer och värderingar där den förstnämnda enligt Foucault är den sanna 

regeln efter vilket samhället regleras (Epstein 2008, 14). Epstein (2008, 14) jämför det med 

valdiskursen som förändrade valen från produkt till skyddsling och den gamla diskursen blev 

”[…] oacceptabel, till och med barbarisk.”  

Vidare skriver Epstein (2011, 89) att en ändring i diskursen leder till en ändring av normer. En 

diskurs kan tvinga sig fram genom bottom-up-perspektivet, det vill säga via aktörer som inte 

behöver vara de som typiskt anses ha makt, som aktivister, och lyckas bli den dominerande 

diskursen. Agenters subjektspositioner är skapade i relation till diskursen vilket leder till att 

diskursen har tillverkat relationen (Epstein 2011, 92–93). Den nya diskursen om valar kom till 

genom flera steg, där varje steg förstärkte det föregående steget. Genom att koppla samman två 

rådande diskurser; kapitalism och demokrati samt den globala klimatdiskursen, blev den nya 

valdiskursen den dominanta (Epstein 2011, 93). Dessutom skapade agenterna icke-statliga 

organisationer som kunde verka som internationella aktörer. Slutligen skapades 

subjektspositioner i specifika stater som omarbetades från den gamla diskursen om valar till 

den nya.  

Upphovet till diskursiv makt fastställer Epstein (2008, 3) till Foucault, som hon menar 

möjliggjorde för denna teori genom hans analys av beskaffenheten av modern makt. Foucault 

menade att bottom-up-perspektivet försummades när begreppet makt begrundades, istället 

reflekterades det bara över top-down-perspektivet av makt vilket missade kärnan av hur makt 

produceras och reproduceras, nämligen genom den samhälleliga kroppen (Epstein 2008, 3). 

Genom den går det att beakta maktrelationer och analysera vad makt faktiskt gör istället för 

”saken” makt som utövas av samhälleliga agenter. 

Foucault (Epstein 2008, 6) poängterar att materiella effekter av diskurser inte är abstrakta utan 

har verkliga följder. Liknande till Foucault visar Bacchi genom WPR betydelsen av att granska 

effekterna som en problemrepresentation kan ha, bland annat materiella effekter som speglar 

påverkan av en policy på vanliga invånare.  

Teorin diskursiv makt erbjuder ledning i läsandet av de aktuella texterna för uppsatsen. Den 

framför ett perspektiv att diskurser om ämnen, exempelvis djurskydd eller klimatfrågan, ändras 

konstant genom makt och normer. Diskursiv makt är lämplig att använda till denna uppsats 

eftersom den passar väl med WPR då de har dragit liknande slutsatser av vad Foucault uttalade 



12 
 

sig om diskurser. Dessutom är teorin användbar vid granskandet av makt som denna uppsats 

med hjälp av WPRs policyanalys kommer göra. I tillägg är den avgörande för att förstå hur en 

diskurs kommer till. 

 

4.2 Klimatvärldssyner  
Det finns i huvudsak två ledande uppfattningar om klimatförändringarna och hur problemet ska 

lösas. Clapp och Dauvergne (2011, 3–4) delar upp dessa ledande uppfattningarna om klimatet 

i fyra världssyner baserat på politiska och ekonomiska grunder: market liberals 

(marknadsliberaler); institutionalists (institutionalister); bioenvironmetalists 

(bioenvironmentalister); och social greens (sociala gröna). Dessa kan i sig kan delas upp i två 

huvudsakliga perspektiv liknande de Dobson gör nedan. För att få en ökad förståelse i 

rapporterna om Agenda 2030 och vilken av världssynerna som är mest framträdande kommer 

här en redovisning av de ledande perspektiven.  

Marknadsliberaler anser att klimatfrågan ska lösas med ökad globalisering och att ekonomisk 

tillväxt kommer hjälpa till med den kraftiga befolkningstillväxten på jorden (Clapp och 

Dauvergne 2011, 245). Marknadsliberaler menar att produktion och konsumtion leder till ökad 

inkomst genom ekonomisk tillväxt och det i sin tur leder till att länder har råd att satsa mer 

pengar på klimatvänliga verktyg för att lösa frågan om klimatförändringar. Inkomstökningen 

kan ske i en ojämn takt, det vill säga att rika länder blir mycket rikare och fattiga länder endast 

blir något rikare, men det kommer ändå att leda till att klimatet förbättras för alla (Clapp och 

Dauvergne 2011, 5). Fattiga länder använder naturresurser mer än utvecklade länder och om 

alla blir rikare kan pengarna användas till att utveckla nya tekniker som är klimatvänliga (Clapp 

och Dauvergne 2011, 6). Det är därför viktigt att marknaderna är fria från påverkan så att den 

fria marknaden kan visa var resurserna är mest effektiva och gör mest nytta. Den 

marknadsliberala världssynen ställer sig till de som går efter Brundtlandkommissionens 

definition av hållbar utveckling.  

Institutionalister delar en del åsikter med marknadsliberaler, speciellt att ekonomisk tillväxt ses 

som ett botemedel mot klimatfrågan, tron på teknologi och Brundtlands definition av hållbar 

utveckling (Clapp och Dauvergne 2011, 7). Emellertid tror institutionalister att antalet 

människor på jorden är ett hot mot klimatet och att mer styrning av marknaden är något positivt, 

till skillnad från marknadsliberaler. Det ska ske via globala institutioner som ska styra var 

teknologi och resurser behövs som mest. Hållbar utveckling och dess innebörd måste inkluderas 



13 
 

i statliga och ickestatliga institutioner, företag och internationella organisationer för att kunna 

styra klimat och ekonomi på ett effektivt sätt (Clapp och Dauvergne 2011, 8).  Institutionalister, 

liksom marknadsliberaler, tar klimatfrågan seriöst, men likväl har de båda gott hopp om att det 

ska gå att bekämpa klimatförändringarna utan radikala förändringar.  

Tvärtemot de två ovanstående uppfattningar finns det teorier som anser att ekonomisk tillväxt 

och globalisering är negativt för klimatet.  

Bioenvironmentalister menar att jorden vi lever på har en gräns för hur mycket den klarar av, 

den gränsen håller på eller har redan korsats av människor genom vår konsumtion av jordens 

resurser (Clapp och Dauvergne 2011, 9–10). Det här synsättet bedömer människor som 

ansvariga för klimatförändringarna, ett särskilt hot är takten som populationen på jorden växer. 

Eftersom det är så många människor på en planet med ändliga resurser skapas ”the tragedy of 

the commons” (allmänningens dilemma) där många individer, utan lagar, försöker maximera 

sitt eget nyttobehov genom att använda resurser tänkta för ett helt samhälle, och förstör därmed 

allmänningen (Clapp och Dauvergne 2011, 10). Vidare anser bioenvironmentalister, till 

skillnad från de två föregående synsätten, att sökandet efter ekonomisk tillväxt genom 

produktion och konsumtion är en viktig anledning till varför klimatförändringarna sker. När det 

kopplas ihop med överpopulationen och konsumtion av jordens resurser gör de att gränsen för 

vad jorden klarar av passeras (Clapp och Dauvergne 2011, 11). Globalisering förenas med 

population och ohållbar konsumtion och ses bevisligen som något negativt för klimatet, 

lösningen blir då att dra tillbaka på ekonomisk tillväxt, population och globalisering.  

Sociala gröna anser att ekonomisk tillväxt och ojämlikhet genom globalisering är tätt 

sammankopplade i klimatfrågan, och ser liksom bioenvironmentalister att klimatförändringarna 

är ett stort hot mot vår överlevnad och kommer kräva radikala förändringar (Clapp och 

Dauvergne 2011, 12). Globalisering har gjort så att storskaliga industrier genererat utbredd 

ojämlikhet, fattigdom och utnyttjande av jordens resurser för de rikas överdrivna konsumtion 

ska kunna ske. Sammantaget kan det vara orsakat av kapitalismen, ett system som är ett hot för 

människans och jordens överlevnad. I likhet med bioenvironmentalister anser sociala gröna att 

sökandet efter ekonomisk tillväxt är negativt för klimatet, emellertid håller de inte med om att 

populationstillväxten är lika destruktiv för jorden som bioenvironmentalister bedömer, enligt 

Clapp och Dauvergne (2011, 13).  För att bekämpa klimatförändringarna krävs radikal 

förändring, bland annat att inkludera marginaliserade grupper i diskussionen om klimatet och 

att gå från en globaliserad till en lokal ekonomi som kommer leda till mer jämlikhet och en 

reduktion av konsumtion (Clapp och Dauvergne 2011, 14). Både bioenvironmentalister och 
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sociala gröna anser att den globala ekonomin bör byggas på ekologisk och social hållbarhet 

istället för hållbar utveckling (Clapp och Dauvergne 2011, 86).  

Dobson (2016, 21) gör en liknande uppdelning i två motsvarande perspektiv i opposition till 

varandra och kan sammanfatta ovanstående perspektiven, dessa grupperas i ecologism 

(bioenvironmentalister och sociala gröna) och environmentalism (marknadsliberaler och 

institutionalister). I korta drag innebär ecologism att radikala förändringar måste till för att vi 

ska leva i en hållbar värld, medan environmentalism innebär att vi kan i stort fortsätta leva som 

vi gör idag, utan radikala förändringar i vårt konsumtions- och produktionsbeteende, för att lösa 

klimatproblemen (Dobson 2007, 2–3). Skiljelinjen är att perspektiven har olika lösningar på 

klimatfrågan, men själva uppfattningen att det är ett allvarligt problem delar de, om än olika 

grader av allvarlighet, enligt Dobson (2007, 26).  

Vidare menar ecologism att vi inte kan ha ekonomisk tillväxt eftersom jordens resurser är 

ändliga. Därför gäller samma sak även med konsumtion – det finns gränser över hur mycket 

ekonomisk tillväxt vi kan ha och hur mycket vi kan konsumera (Dobson 2007, 13). Det betyder 

att ecologism har en stor utmaning att övertyga människor att minska på konsumtion, när det är 

just konsumtion av materiella objekt som är ett tecken på att vi har lyckats i livet. Tvärtemot 

anser environmentalism att ekonomisk tillväxt inte är ett problem för klimatet, för det leder till 

ny teknologi som kan lösa klimatfrågan (Dobson 2007, 26). Dobson (2007, 121) skiljer på grön 

konsumtion genom att den vill att människor ska konsumera saker som är mindre skadligt för 

klimatet, medan ecologism vill att människor ska minska eller rentav sluta konsumera.  

Clapp och Dauvergne (2011, 47) menar att diskursen om klimatfrågan har skapats och formats 

av förhandlingar vid internationella toppmöten, avtal och organisationer eftersom diskursen 

mest handlat om diplomati kring klimatfrågan. Emellertid har den globala ekonomins diskurs 

gjort så att dessa förhandlingar fått en bredare agenda vilket fått en effekt på hur klimatdiskursen 

förs. Clapp och Dauvergne (2011, 61) konstaterar att Brundtlandkommissionen delvis ändrade 

klimatdiskursen och försökte hitta en kompromiss mellan det som i den här rapporten grupperas 

som ecologism och environmentalism. Likväl ansåg inte Brundtlandkommissionen att 

ekonomisk tillväxt behövde en gräns för hur mycket som skulle tillåtas, däremot betraktade den 

både fattigdom och industrialism som lika skadliga för klimatet (Clapp och Dauvergne 2011, 

61–62). Lösningen till klimatfrågan bedömdes vara hållbar ekonomisk tillväxt. Clapp och 

Dauvergne (2011, 73) konstaterar att staten är den som har mest makt när det gäller åtgärder 

för klimatet, men att statens intressen kan komma i konflikt med klimatets intressen.  
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De olika uppfattningarna om klimatfrågan tillför i teorin olika perspektiv över hur 

ställningstaganden i klimatfrågan kan tolkas och vad det får för konsekvenser. Det tillför även 

en förståelse över hur denna allvarliga och akuta fråga föreslås hanteras. Tillsammans med 

metoden WPR kan denna del av teorin förse uppsatsen med viktiga perspektiv och 

underliggande förståelse som är avgörande för en lyckad analys av policy.  

Sammanfattningsvis är teorierna viktiga för att förstå texterna, men ur olika utgångspunkter. 

Diskursiv makt är essentiell för att förstå vad en diskurs är och hur en diskursiv makt kan skapas 

och formas. Vidare är teorin med uppfattningar om klimatfrågan betydelsefull för uppsatsen för 

att få perspektiv på hur klimatfrågan kan förstås, och hur dess lösningar kan uppfattas.  
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5.0 Metod 

5.1 Forskningsdesign  

5.1.1 Fallstudie och kvalitativ metod 
I denna uppsats kommer en fallstudie med kvalitativ metod att användas. Anledningen till att 

det är en fallstudie är för att uppsatsen bara kommer granska ett fall, det vill säga relationen 

mellan ekonomisk tillväxt och klimat i Agenda 2030 i Sverige. Trots att det är en fallstudie, 

som Bryman (1997, 106) menar har en nackdel med svårighet att generalisera resultat, kan en 

granskning av Sveriges tillvägagångsätt i frågan om ekonomi och klimat generaliseras till andra 

länder med liknande förhållanden. Den större teoretiska populationen som fallet är 

generaliserbart med blir de länder som är jämförbara med Sverige, förslagsvis i norra Europa 

med liknande förhållanden och förutsättningar som Sverige, som då kan anses vara ett typiskt 

fall.   

Med fallstudie avses en studie av endast ett fall, till skillnad från exempelvis komparativ studie 

som studerar två fall med samma metod. Fallstudien är en metod som på detaljerad nivå studerar 

ett fall som sedan används med en teoretisk analys. En fallstudie kombinerat med en kvalitativ 

metod kan vara särskilt passande eftersom det leder till en detaljerad undersökning av fallet, 

dock så används fallstudie även frekvent med kvantitativ metod (Bryman 2012, 68).  

Som en dikotomi har kvalitativ metod uppkommit som en motsats till kvantitativ metod, som 

svar på kritiken som kvantitativa metoder fått (Ahrne och Svensson 2015, 9). Det är däremot 

vanskligt att direkt fastställa vad en kvalitativ metod är eftersom det förekommer många 

versioner av den, emellertid kan vi stipulera att kvalitativ data inte mäter något (Ahrne och 

Svensson 2015, 10). Behovet av kvalitativ metod kom då det påträffades att kvantitativ metod 

inte kunde frambringa förståelse för hur samhällets mekanismer fungerade och en frånvaro av 

andra perspektiv märktes (Ahrne och Svensson 2015, 12). Vilken metod som i slutändan väljs 

beror till stor del på forskningsfrågan, men resurser kan också påverka val av metod (Ahrne och 

Svensson 2015, 12). 

En fördel med kvalitativ metod är att det ger ett annat perspektiv, både på personer och aktörer 

(Bryman 1997, 77). Vidare menar Bryman (1997, 77) att kvalitativ metod har ”[…] en förmåga 

att tränga in i det betydelsesammanhang dessa personer finns i och som de utnyttjar för att skapa 

mening i det som sker.” Det kan innebära att forskaren begriper ett visst språkbruk, något som 

skulle kunna vara orden i en den specifika diskursen.  
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En nackdel med kvalitativ metod enligt Bryman (1997, 91) är att eftersom tolkningar spelar en 

sådan stor roll i metoden, hur kan vi då vara säkra på att den tolkning som forskaren gjort av ett 

visst perspektiv är den riktiga? Hur kan vi förvissa oss om att en tolkning av en text, exempelvis 

en SOU, är den som författaren har menat? Vidare skriver Bryman (1997, 92) att upprepade 

studier av ett samhälle är något ovanligt, därför kan vi inte jämföra tolkningar med varandra 

och få ett enhetligt resultat. Vidare, kan det i enlighet med fallstudier, vara svårt att generalisera 

ett resultat från en studie med kvalitativ design (Bryman 2012, 390).  

Validitet och reliabilitet är begrepp inom främst kvantitativ metod som mäter hur bra en 

undersöknings kvalitet är. Reliabilitet kontrollerar om ett undersökningsresultat är detsamma 

om upprepade mätningar skulle göras, validitet kontrollerar om en undersökning verkligen 

mäter det den är tänkt att göra (Bryman 2012, 46–47). Bryman (2012, 48) menar däremot att 

dessa begrepp inte uppfyller sitt ändamål i en kvalitativ metod. Istället kan en annan betydelse 

än den i kvantitativ metod skapas. Problemet med reliabilitet återvänder till en kritik mot 

kvalitativ design, nämligen svårigheten att generalisera resultatet då det är besvärligt att 

återskapa den exakta miljön som studien genomfördes i (Bryman 2012, 390). Validitet kan 

delas upp i två delar, om undersökningen mäter rätt saker och åter om resultatet är 

generaliserbart i sociala miljöer. Enligt Bryman (2012, 390) är den första delen enkel att mäta 

även i kvalitativ metod, medan den andra svårigheterna i den andra delen kvarstår.  

 

5.1.2 Diskursanalys som metod  
Inom diskursanalys är teori och metod tätt sammankopplade. Winther Jørgensen och Phillips 

(2000, 10) menar att vi måste godta de primära filosofiska förutsättningarna för att kunna 

använda diskursanalys som metod.  

Den tilltänkta metoden som kommer användas är policyanalysen What’s the problem 

represented to be? (WPR) av Carol Bacchi.  

Winther Jørgensen och Phillips (2000, 7) menar att en diskursanalys i stort handlar om att 

analysera en viss domän och vilka språkmönster som finns inom den, det vill säga domänens 

diskurs – exempelvis juridisk diskurs. I likhet med WPR och ovannämnda Foucault menar 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, 8) att diskursanalys är till för att granska 

maktförhållanden, hur dessa förhållanden kan kritiseras samt hur de kan ändras.  
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Enligt diskursteori konkurrerar olika diskurser med varandra om vilket av dem som ska bli det 

dominerande sättet som världen ska talas och tänkas om, det vill säga de vill uppnå hegemoni 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, 13).  

Diskurs betyder enligt WPR-analys något som begränsar vad som är möjligt att tänka och tala 

om en viss social företeelse, konstruerade ur socialt framställda former av kunskap, till skillnad 

från att bara analysera själva språket (Bacchi 2009, 35). De kunskaper som framställs finns 

endast i de påståenden som de är konstruerade av, däremot har de betydande makt då de allmänt 

accepteras som sanningar.  

Till skillnad från kritisk diskursanalys anser WPR att en diskurs är formad av kunskaper, i 

motsats till kritisk diskursanalys som anser att en diskurs är ”[…] en viktig form av social 

praktik som både konstituerar den sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker 

[…]” (Bacchi 2009, 35; Winther Jørgensen och Phillips 2000, 67–68, kursiv i original). Enligt 

kritisk diskursanalys är diskurser något som reflekterar sociala strukturer och processer, 

dessutom så medverkar de till att ändra och skapa dem (Winther Jørgensen och Phillips (2000, 

68). Kritisk diskursanalys uppfattar språket i en diskurs såväl en gärning som kan ha inverkan 

på världen, som en gärning som kommer ur en historisk och social belägenhet och i en logisk 

relation i till andra sociala perspektiv.  

Boréus (2015, 158) menar att texter påverkar, ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, 

förhållanden mellan grupper och även människors syn på deras eget och andras samhällen. 

Enligt Boréus (2015, 164) innebär en diskurs att en granskning av en text genomförs med fokus 

på att till exempel lokalisera kategorier och att hitta det som anses som självklart, i likhet med 

det Bacchi gör med frågorna i WPR. Grunden till diskursanalys kommer från konstruktivisms 

sätt att utröna betydelse av handlande genom att iaktta språkbruk och sociala regler inom ett 

visst område.    

 

5.2 What’s the problem represented to be? 
WPR-metoden har valts för att det är viktigt att förstå vilken mening som ligger bakom ord, 

speciellt i internationella ramverk som Agenda 2030, där orden som används väljs med stor 

eftertanke. WPR är en kvalitativ metod och används ofta vid policyanalys.  

För att förstå governing enligt Bacchi (2009, IX) och dess verkan måste frågor om policy ställas 

som dess bakgrund och how it operates. Bacchi (2009, IX) menar att en policy implicit säger 
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att något måste lösas och därmed att det finns ett problem som behöver fixas. Vidare är det 

viktigt att synliggöra dessa problem, granska och tydliggöra dem för problem som finns i 

policys kan avspegla kulturella och underliggande antaganden (Bacchi 2009, X). Det 

problematiska med dessa antaganden är att de kan reproduceras och själva problemet förblir 

olöst. Enligt Bacchi (2009, XI) betyder det att vi är styrda genom problem istället för genom 

policys.  

Det underförstådda problemet kallas problemrepresentationen (XI–XII) – och frågar vad 

problemrepresentationen innehåller och vad den utelämnar? Huvudsaken med WPR är att förstå 

vilka underliggande antaganden och premisser som ligger bakom utvecklandet av en policy 

(Bacchi 2009, XIX). Bacchi menar att meningen med WPR inte är att hitta de riktiga problemen 

utan att hitta/förstå hur problemen representeras (2009, XXI).  

Enligt Bacchi (2009, 55) ska olika texter samlas in om policyn med tekniker och mekanismer 

som är utvecklade för att implementera den, även politiska uttalanden kan tas med. Vidare 

betonar Bacchi (2009, 55) att det är viktigt att komma ihåg att granskningen inte går ut på att 

hitta kommentarer från politiker som försöker övertyga – istället är målet att identifiera djupt 

rotade premisser som möjliggör kommentarerna. I slutet ska författaren, med hjälp av analysen 

och reflexionen, kunna ge sin bedömning av policyn samt förslag till förändring. 

Frågorna i WPR kommer tas upp i korthet först och motiveras varför de har valts. Sedan 

kommer en längre redogörelse för vad utvalda frågor har för betydelse och mening för 

diskursanalysen för denna uppsats.  

Första frågan lyder Hur är problemet representerat i en särskild policy? (“What is the 

‘problem’ represented to be in a specific policy?”) (Bacchi 2009, 2). Den här frågan är viktig 

att ha med för att verkligen förstå de underliggande problemen som finns när en policy skapas, 

dessutom blir en WPR-analys blir svår utan den här frågan.  

Andra frågan är Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom 

problemrepresentationen? (“What presuppositions or assumptions underlie this representation 

of the ‘problem’?”) (Bacchi 2009, 4). Frågan handlar om att förstå vilka underliggande 

kunskaper eller förståelser som finns i problemrepresentationen, något som är grundläggande 

för att kunna använda diskursanalys och därför är relevant att ha med i analysen. 

Den tredje frågan lyder Hur har den här problemrepresentationen kommit till? (“How has this 

representation of the ‘problem’ come about?”) (Bacchi 2009, 10). Den här frågan handlar om 
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hur problemrepresentationen uppkommit och undersöker historiken med problemet. Eftersom 

det här är en kandidatuppsats med begränsade tidsresurser blir denna fråga för omfattande för 

uppsatsen och kommer således inte vara med. 

Fjärde frågan är Vad är det som lämnas oproblematiskt i denna problemrepresentation? Vilka 

tystnader finns? Kan problemet tänkas på något annat vis? (”What is left unproblematic in this 

problem representation? Where are the silences? Can the ‘problem’ be thought about 

differently?”) (Bacchi 2009, 12). Frågan är särskilt central för den här uppsatsen då den handlar 

om att förstå vad som inte sägs och för att uppfatta vad, om något, som blir tystat ned.  

Den femte frågan lyder Vilka effekter medför den här problemrepresentationen? (“What effects 

are produced by this representation of the problem?”) (Bacchi 2009, 15). Den här frågan 

handlar om att undersöka vilka för- och nackdelar effekterna i problemrepresentationen leder 

till. Frågan är viktig för uppsatsen eftersom en eventuell avvägning mellan klimat och ekonomi 

kan få ekonomiska eller klimatmässiga konsekvenser. 

Den sjätte frågan är Hur/var är problemrepresentationen framställd, utbredd och försvarad? 

Hur kan den ifrågasättas, upplösas och ersättas? (“How/where is this representation of the 

’problem’ produced, disseminated and defended? How could it be questioned, disrupted and 

replaced?”) Bacchi 2009, 19). Frågan bygger delvis på fråga 3 och eftersom den inte är med i 

denna uppsats kommer inte heller fråga 6 att ingå i uppsatsen.  

Den sista frågan handlar om att ställa ovanstående frågor till sig själv, det vill säga den som 

utför analysen, och kallas reflexivitet. Det är viktigt att ha med den punkten eftersom hur vi 

tänker om något konstrueras delvis genom dessa problemrepresentationer.   

Den första frågan handlar om att förstå vad problemet egentligen är, hur är problemet framställt 

i policyn (Bacchi 2009, 2)? Enligt Bacchi (2009, 3) är det som föreslås som lösning till ett 

problem också det som visar hur det reflekteras kring själva problemet. Emellertid kan det 

finnas fler än en problemframställning i en policy, vilket kan försvåra själva identifierandet av 

problemet (Bacchi 2009, 4). Bacchi (2009, 3) rekommenderar med analysmetoden WPR att 

arbeta baklänges i policyförslag för att förstå vad framställningen av grundproblemet är. Ett 

exempel på det skulle kunna vara att en kommun vill höja kostanden för sophämtning. 

Problemet är att invånarna slänger för mycket sopor vilket blir dyrt för kommunen. Med WPR 

går det att förstå att det bakomliggande problemet är att invånarna konsumerar för mycket, 

vilket får konsekvenser för klimatet.  
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Andra frågan avhandlar att undersöka vilka kunskaper och antaganden som är tagna för givet 

inom problemrepresentationen och genom att göra det kan vi förstå konceptuella 

utgångspunkter (Bacchi 2009, 5). Analys med WPR innefattar att leta efter starka, 

underliggande, kulturella värderingar som kan finnas inom problemrepresentationer, vilket kan 

inkludera grundläggande och världsomfattande synsätt. Bacchi (2009, 7) menar dock att det 

kan vara svårt att se dessa synsätt när vi är så grundligt involverade i dem, vilket också är 

anledningen till att den sista frågan handlar om reflexivitet för att kunna förstå vilket synsätt 

jag som författare har. Det kan kopplas samman med de världssyner som Clapp och Dauvergne 

tar upp om hur klimatfrågan ses på och vilka lösningar som föreslås i dem. Det finns 

analysverktyg för att uppdaga bakomliggande antaganden, en av dem är att begripa att policy 

utvecklas genom diskurser. Avsikten med diskursanalys är att hitta syftet med vilken mening 

skapas och hur meningen skapas genom användning av språk (Bacchi 2009, 7), likaså som 

Epstein har uttalat det, som ovannämnt. Inom policy, som är meningsskapande, är uppgiften att 

hitta hur mening skapas.  

Bacchi (2009, 7) menar att stor del av den offentliga debatten bygger på dikotomier, det vill 

säga motsatsförhållanden och kan sammankopplas med Epsteins diskursanalys, hur betydelsen 

av ett ord kan förstås genom dess motsats. Dessa dikotomier förenklar komplexa förhållanden 

då de är hierarkiska och den ena i ett förhållande kan anses vara bättre än det andra. För att 

förstå ett problem kan vi ta hjälp av dikotomier genom att undersöka var i en policy de 

förekommer och hur de formar uppfattningen av problemet (Bacchi 2009, 7).  

Nyckelbegrepp är viktiga att hitta och förstå i problemrepresentationer i policys med en WPR-

analys, då de kan vara laddade med olika meningar för olika personer och även för olika 

politiska partier (Bacchi 2009, 8). Ett exempel skulle kunna vara ordet ”flyg” som kan betyda 

snabbt färdmedel för en person och klimatskadligt färdmedel för en annan. Meningen bakom 

begreppet får således en betydelse beroende på vilken mening det tilldelas i en policy. Bacchi 

(2009, 8) menar att specifika meningar av nyckelbegrepp är väl skyddade av statliga metoder 

som försvårar bestridandet av dem.  

Den fjärde frågan handlar huvudsakligen om att undersöka det som inte problematiseras. I 

exemplet ovan från fråga 1 gällande hushållsavfall skulle det som inte problematiseras vara att 

invånarna konsumerar för mycket vilket leder klimatproblem. Bacchi (2009, 13) menar att det 

centrala i den här frågan inte är att försöka tänka på policyn på ett annat sätt, utan att policys är 

begränsade i det avseende de representerar själva problemet. Med hjälp av dikotomierna från 

fråga 2 kan vi hitta förenklingar av komplexa fenomen som kan vara felaktiga eller missvisande 
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och således hitta det som inte problematiseras. Vidare kan vi inse att problemrepresentationer 

är beroende av och reflekterar vår kultur och traditioner, med hjälp av kulturella jämförelser 

(Bacchi 2009, 14). Genom att understryka villkoren som tillåter en viss problemrepresentation 

att forma och dominera diskursen, kan vi hitta de andra som medan det sker, tystas ner.  

Med hjälp av WPR-analysen ska fråga 5, genom kritisk granskning, visa vad för effekter en 

problemrepresentation i en policy kan ha – om det leder till förmån för vissa och nackdel för 

andra och för att få svar på hur det kan behöva förändras (Bacchi 2009, 15). För att upptäcka 

hur diskursiva effekter fungerar måste vi undersöka de problematiseringar som finns, även vår 

egen problemrepresentation inom den specifika policyn. För att hitta effekterna kan vi leta efter 

gränser som demonstrerar vad som får sägas och vilka effekter det får. På sättet som ett 

policyförslag är formulerat, det vill säga problemrepresentationen, kan det stänga dörren för 

andra lösningar vilket kan få negativa effekter för de som drabbas av det (Bacchi 2009, 16). 

Problemrepresentationen och diskursen kring ett problem gör det komplicerat att tänka på 

problemet på ett annat sätt, vilket gör det till en typ av nertystande.    

Bacchi (2009, 16) menar att diskurser kan leda oss in i subjektspositioner som gör att vi ser 

världen genom de ”glasögonen” som just den subjektspositionen tillåter och vilka 

subjektspositioner som förekommer är en effekt av statliga policys. Vidare sätter 

problemrepresentationen inom dessa statliga policys frekvent människors beteenden mot 

varandra, för att indikera vilket av dem som är det önskade beteendet och för att visa vem som 

är ansvarig för problemet (Bacchi 2009, 16–17). Genom WPR kan det här granskas och 

undersöka om det är rätt grupp som får axla ansvaret för problemet och vilka effekter 

tillskrivningen av ansvaret får. Vilka politiska implikationer får det för de som axlar ansvaret? 

Slutligen måste det reflekteras över hur problemrepresenationer påverkar människors liv 

materiellt eftersom det understryker vilka effekter den får för verkliga människor (Bacchi 2009, 

18).  

Som sista del i WPR-analysen ska alla sex frågor ställas till den som utför analysen, alltså 

författaren själv. Bacchi menar att det är viktigt att se och förstå sina egna förutfattade meningar 

och vad de kan leda till, med ett annat uttryck, reflexivitet. Det ska även göras vid valet av text 

som analyseras eftersom det finns bakomliggande anledningar till varför författaren valde just 

de texterna (Bacchi 2009, 54). Det som ska reflekteras över är bland annat författarens intresse 

för ämnet och hur det intresset kan påverka synen på ämnet. Genom att reflektera över valet av 

text kan författaren förstå sin tolkade startpunkt i sammanhanget. 
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Metoden WPR kan med policyanalysen undersöka vilka underliggande antaganden och 

tystnader som förekommer i en policy. Tillsammans med teorin diskursiv makt och 

klimatvärldssyner erbjuder metoden nya perspektiv. Som med andra kvalitativa studier är det 

komplicerat att mäta reliabiliteten i den här uppsatsen, speciellt med tanke på att reflexivitet i 

WPR spelar en stor roll för hur studien utformas, till exempel vid val av texter. Validitet är 

enklare att mäta, med WPR som metod kommer uppsatsen troligtvis få svar på det som ämnas 

att mätas. 

 

5.3 Material och källkritik  
Artikelkällor har hittats genom Web of Knowledge vilket betyder att de är peer-reviewed. Det 

är viktigt eftersom artiklarna kan anses vara mer pålitliga när personer som är oberoende av 

artikeln har granskat den, jämförelsevis med en tidningsartikel. Användbarheten av artiklarna 

har varierat, någon artikel har demonstrerat en liknande fråga som syftet med den här uppsatsen 

är, andra har bara använts någon enskild gång för att förklara ett samband, peka på ett annat 

perspektiv eller visa på kritik mot ett samband. 

Texterna som valts kommer från regeringen och den svenska Agenda 2030-delegationen och är 

bland annat SOU 2019:13 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet 

och Handlingsplan Agenda 2030 2018-2020 samt nulägesanalysen dir. 2016:01. Anledningen 

till att dessa texter valdes var bland annat för att de centrerar kring Agenda 2030 och hur Sverige 

ska göra för att implementera agendan. Den är därför högst relevant när det kommer till frågan 

om exempelvis ekonomisk tillväxt prioriteras framför bekämpandet av klimatförändringar och 

för att undersöka diskursen. SOU 2019:13 anser jag vara pålitligt material eftersom den kommer 

från den svenska regeringen och erkända forskare som Johan Rockström har medverkat i den, 

handlingsplanen anser jag även vara pålitlig då den kommer från Regeringskansliet.  

Frågorna som ställts till materialet kommer till stor del från Bacchis ”What’s the problem 

represented to be?” och har formats från den teoretiska förståelsen genom att beakta ledande 

diskurser och deras betydelse samt ledande åsikter i olika perspektiv i ekonomisk tillväxt- och 

klimatfrågan.  
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6.0 Empiri och analys  
 

6.1 Bakgrund  
Bakgrunden till ämnet är Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling som 

Förenta Nationerna (FN) tillsammans med världens länder skapade för att världen ska bli mer 

hållbar och rättvis till år 2030 (Regeringskansliet, 2016). Agenda 2030 består av 17 mål och 

160 delmål som ska verka som indikatorer på om målen kommer att uppfyllas. Agendan kan 

liknas med Milleniemålen som under början av 2000-talet hade åtta mål för att skapa en bättre 

värld för världens fattiga människor, genom att ta i tu med bland annat fattigdom, sjukdomar 

och diskriminering av kvinnor (The millennium development goals report, 2014).  

Hållbar utveckling är det centrala i Agenda 2030 och ska uppnås genom samverkan mellan de 

tre dimensioner av hållbar utveckling – ekonomisk, miljö och social (Regeringskansliet 2016). 

Staterna som 2015 signerade avtalet har ansvar att genomföra det i den utsträckning som de 

anser passar och uppföljning sker kontinuerligt både på nationell och global nivå.  

Målen kan delas in i fyra grenar: upphäva fattigdom och hunger, minska orättvisor och 

ojämlikhet, bidra till fred och mänskliga rättigheter samt att skydda jorden och naturresurserna 

(Regeringskansliet, 2016). Fokus för den här uppsatsen är mål 8 som är Ekonomisk tillväxt och 

anständiga arbetsvillkor, här kommer endast första delen av målet tas upp, det vill säga 

ekonomisk tillväxt. Det andra målet som är centralt för uppsatsen är mål 13 som är Bekämpa 

klimatförändringarna. Det är möjligt att dessa mål är i konflikt med varandra, därför kommer 

en granskning ske med hjälp av WPR, bland annat för att förstå det bakomliggande problemet.  

 

6.2 Empiri & analys  

6.2.1 Hur är problemet representerat i en särskild policy?  
Enligt Bacchi (2009, 3) är det som föreslås till lösning det som också visar hur det funderas 

kring problemet. Vidare löser inte policys problem, tvärtom skapas de för att använda en viss 

policy som lösning.  

Till en början verkar problemet med mål 13 i Agenda 2030, bekämpa klimatförändringarna, 

vara att klimatförändringarna till stor del, på grund av människors utnyttjande av fossila 

resurser, kan få allvarliga konsekvenser för bland annat ekosystem och livsmedelsproduktion. 
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Det här antyder att det inte finns tillräckliga resurser och att människan har utnyttjat de resurser 

som finns på planeten för mycket.  

Genom att arbeta baklänges kan vi förstå att det som föreslås som lösning till klimatfrågan är 

hållbar utveckling genom ekonomisk tillväxt. Problemrepresentationen består i att lösningen, 

det vill säga (hållbar) ekonomisk tillväxt är det egentliga problemet. Stater vill ha mer tillväxt 

eftersom det leder till välstånd – invånarna får en bättre livskvalité, lever längre och kan 

nyttomaximera (konsumera för att visa att de har det gått ställt). Men, eftersom de fossila 

resurser som skapar tillväxt håller på att ta slut på grund av att vi överutnyttjat dem och för att 

en klimatkris sker, så måste en ny anledning skapas för att generera ekonomisk tillväxt.  

 

6.2.2 Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom problemrepresentationen?  
Underliggande och kulturella värderingar som världssyner är centrala att granska i fråga två. 

Världssynen i publikationerna om Agenda 2030 kan antas vara environmentalism eftersom stor 

tilltro sätts till att ekonomisk tillväxt ska lösa klimatförändringarna. Det som tas för givet i 

environmentalism och de publikationer som jag läst om Agenda 2030 är att det rådande 

ekonomiska systemet inte borde ändras på eller att det går att förändras för den delen, vilket får 

effekten att det ekonomiska systemet ifrågasätts överhuvudtaget inte. Ekonomisk tillväxt och 

globalisering ses som något oundvikligt och omöjligt att byta ut, dessutom anses det vara 

positivt för klimatet eftersom fattiga länder, som anses vara klimatbovar, blir rikare. Det som 

inte problematiseras är hur de rika länderna i västvärlden konsumerar på ett ohållbart sätt och 

är än mer klimatbovar än fattiga länder. Inte heller problematiseras att de fattiga länderna har 

lika mycket rätt att få nytto-maximera när de har lyckats få bättre välstånd, trots att planeten 

svårligen kommer kunna hantera att alla nytto-maximerar.  

Det skrivs inte uttryckligen men med mål 8 som är ekonomisk tillväxt och anständiga 

arbetsvillkor är det tydligt att mycket vikt läggs vid just ekonomisk tillväxt. Det understryks 

även av att ekonomisk tillväxt sätts som ekvivalent tillsammans med andra övergripande mål: 

”[…] bekämpa ojämlikhet inom och mellan länder, bevara planeten, skapa varaktig, 

inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt […]” (SOU 2019:13, 208.   

 

Nyckelbegreppet hållbar utveckling definieras inte i SOU 2019:13 mer än att hänvisa 

Brundtlandkommissionen och de tre dimensionerna av hållbarhet (miljömässigt, ekonomiskt 
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och socialt). Dessutom hänvisas det till svensk lagstiftnings användning som har två innebörder, 

en bred och en smal. Den breda innebörden innehåller de tre dimensionerna och den smalare är 

det som delegationen benämner som ” […] en specifik innebörd som fokuserar på den 

miljömässiga dimensionen” (SOU 2019:13, 53). Tillämpningen i svensk lagstiftning är SFS 

2017:583, förordning om regionalt tillväxtarbete och SFS 1998:808, miljöbalken. I SFS 

2017:583 står det ”Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i 

analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet.” För den specifika 

meningen står i SFS 1998:808 1 kap, 1§ ” […] utveckling bygger på insikten att naturen har ett 

skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar 

för att förvalta naturen väl.” En tydligare definition behövs för att ytterligare förstå vad de tre 

dimensionerna av miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet betyder – utan det blir det 

komplicerat att förstå vilken betydelse det har för exempelvis klimatfrågan.   

Ett begrepp som kan användas som ett alternativ till hållbar utveckling är ekologisk och social 

hållbarhet som innebär att hålla tillbaka ekonomisk tillväxt och konsumtion genom att 

implementera en småskalig, lokal ekonomi, något som även kommer förbättra människors 

livskvalité.   

 

Policys utvecklas genom diskurser, så vad den rådande diskursen är har stor betydelse för hur 

policys kommer utformas. Hur diskursen inom klimatfrågan har formats kan förstås genom 

Clapp och Dauvergnes tidigare nämnda teori. I publikationerna om Agenda 2030 är det tydligt 

att Brundtlandkommissionen och hållbar utveckling är en stor del av diskursen då agendan 

bygger på hållbar utveckling enligt den definition som kommissionen kom fram till. I och med 

att Brundtlandkommissionen fick ett sådant stort inflytande över diskursen är det begripligt att 

även Agenda 2030 söker efter att, genom en ändring i diskursen, skapa en egen mening som 

blir till genom användning av språk. Det här beskrivs i Handlingsplan Agenda 2030 (2018, 11) 

”Agendan erbjuder ett språk och en referensram, som kan förena individen, det lilla och det 

stora företaget, myndigheten och spetsforskningen över gränser och mellan samhällen” (min 

kursivering). För genom att skapa en ny diskurs eller att ändra på en befintlig kan följden bli att 

det talas annorlunda om det specifika ämnet, precis som det gjorde med Epsteins valar. Den 

nya diskursen leder till att det blir common sense att prata om klimatförändringar på just det 

sättet, andra sätt kan anses föråldrade eller konstiga.  
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Behandlingen av valar förändrades genom att aktivister, inte stater eller internationella 

organisationer, lyckades byta diskurs och skapa nya normer (bottom-up). Det är möjligt att det 

är det här som krävs för att diskursen om klimatfrågan ska ändras eller bytas ut om 

klimatförändringarna verkligen ska bekämpas. Då skulle förslagsvis världssynen 

environmentalism, där ekonomisk tillväxt är positivt för klimatet, bytas ut mot ecologism som 

vill göra radikala förändringar. Hållbar utveckling skulle kunna ersättas av ekologisk och social 

hållbarhet för att understryka att det inte är utveckling det är fokus på, utan att leva på ett sätt 

som är bra både för människan och vår planet.   

En policy kan skapas ur en diskurs, men det går även att göra tvärtom – genom att skapa en 

diskurs kan policy skapas såsom diskursen till valars fördel skapades genom aktivister. The 

Guardian (2019) rapporterar att de har ändrat sin stilguide när de skriver om klimatfrågan, till 

exempel kommer de skriva klimatkris istället för klimatförändringar och global upphettning 

istället för global uppvärmning. Det tyder på att diskursen håller på att förändras, men inte 

nödvändigtvis på grund av Agenda 2030 eftersom de uttrycken inte tas upp i agendan.  

 

6.2.3 Vad lämnas oproblematiskt i denna problemrepresentation? 
Något som bör ifrågasättas är frånvaron av ordet hållbar i mål 8, varför är inte målet hållbar 

ekonomisk tillväxt? Visserligen står hållbar med i en mer detaljerad beskrivning av mål 8, men 

frågan kvarstår varför det inte kom med som det övergripande målet. Diskursen om 

klimatfrågan består huvudsakligen om hållbar utveckling och eftersom världssynen inom 

Agenda 2030 kan antas vara environmentalism så ses ekonomisk tillväxt som en lösning till 

klimatförändringarna. Därför läggs inte lika stor vikt vid att den ska vara hållbar – det är positivt 

om tillväxten är hållbar men det kan tolkas som att ekonomisk tillväxt i sig leder till så mycket 

positivt för klimatet att hållbar ekonomisk tillväxt inte är så prioriterat. 

 

Agenda 2030-delegationen talar i SOU 2019:13 för en samhällsomställning, men vad är det 

egentligen? ”En omställning är därför nödvändig och tiden för omställningen är knapp” (SOU 

2019:13, 59). I andra ordalag står det att ”Klimatförändringarna kräver brådskande handling, 

liksom hot mot ekosystem och ohållbara konsumtionsmönster” (SOU 2019:13, 60). 

Inställningen att en samhällsomställning är essentiell för att klara av att skapa en hållbar värld 

upprepas ofta, det betonas även att den måste ske i snar framtid. Att det är en stor omställning 

blir tydligt i och med att även affärsmodeller ska omvandlas.  
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”Innovation bidrar genom att ta fram nya lösningar som en del av 

samhällsomställningen. Det kan exempelvis handla om nya 

samverkansstrukturer, arbetssätt, metoder och affärsmodeller.” (SOU 

2019:13, 106) 

Men exakt vad denna samhällsomställning innebär eller hur den ska genomföras beskrivs inte 

mer än att strukturer och konsumtionsmönster ska omvandlas.   

”Agenda 2030 och Addis-agendan ger uttryck för att handel och investeringar 

är viktiga instrument för att skapa hållbar utveckling med minskad fattigdom.” 

(SOU 2019:13, 165) 

Samtidigt som ekonomisk tillväxt uppfattas som oumbärligt för att lösa klimatfrågan, så får den 

samhällsomvandling som förespråkas i agendan känslan att vara motstridig och förespråka två 

motsatta intressen. Det finns följaktligen två synsätt på klimatfrågan i Agenda 2030, dels att 

skapa en samhällsomvandling som kan liknas med ecologism och dels synsättet att ekonomisk 

tillväxt är positivt för klimatet, vilket kan liknas med environmentalism. Ur en ecologism-

synpunkt skulle det kunna tolkas som att det ekonomisk systemet, våra konsumtionsvanor och 

globalisering radikalt ska ändras på. Även kapitalism som betraktas som en grundsten i dagens 

samhälle, skulle bytas ut till förmån för lokal handel.  

Inte heller i Handlingsplan Agenda 2030 definieras eller beskrivs vad dessa nya förutsättningar 

betyder eller innebär. I Handlingsplan Agenda 2030 (2018, 30) står att ”Även med ambitiösa 

åtgärder för att reducera utsläppen kommer Sverige och övriga länder att behöva anpassa sig 

till nya förutsättningar.” Begrepp som nya förutsättningar, omställning, samhällsomställning 

används genomgående i rapporterna, men det uttalas varken vad de innebär för samhället eller 

hur denna omställning ska ske. Otydligheten i vad som menas med omställning kan innebära 

att stater och organisationer tolkar begreppets innebörd på olika sätt och därmed även hur 

mycket som ska omvandlas.  

 

Målkonflikter, det vill säga när två eller fler måls intressen går emot varandra, tas upp i SOU 

2019:13, Handlingsplan Agenda 2030 samt i Agenda 2030-delegationens nulägesanalys, dir. 

2016:01. Generellt skrivs det i rapporterna att målkonflikter måste identifieras och att samarbete 

mellan politiska områden måste till för att motverka dessa. Dock så kommer de ändå att inträffa, 

i Handlingsplan Agenda 2030 (2018, 39) står att ” […] målkonflikter behöver synliggöras och 

bli föremål för medvetna och övervägda val” således kommer avvägningar behöva genomföras. 
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Få målkonflikter konstateras, inte ens under mål 13 (bekämpa klimatförändringarna) tas en 

möjlig konflikt med ekonomi upp.  

Nulägesanalysen (dir. 2016:01, 95) har identifierat en möjlig målkonflikt, mellan ekonomi och 

social samt miljömässig hållbarhet, genom avkastningen i de allmänna pensionsfonderna (AP-

fonderna). Här påträffas inget ställningstagande bortsett från konstaterandet att Sverige 

” […] investerar idag bland annat i verksamheter som inte är i linje med 

Sveriges åtaganden inom internationella konventioner och avtal, bland annat 

gällande mänskliga rättigheter och miljö- och klimat.” (Dir. 2016:01, 95). 

Meningsutbytet är om avkastningen ska vara hög, vilket i dagsläget är det övergripande målet, 

eller om hänsyn ska tas till social och miljömässig hållbarhet. Den här målkonflikten kan tolkas 

som att ekonomi har företräde framför klimatet och andra sociala rättigheter.  

Anledningen till att ekonomin kan tolkas ha företräde framför klimatet bygger mycket på 

klimatdiskursen tillsammans med den världssyn som kan uppfattas i rapporterna. Just eftersom 

ekonomin antas spela en sådan stor roll i lösningen på klimatfrågan sätts inte lika stor press på 

att den ska vara hållbar. Så länge ekonomin växer och kan skapa nya tekniker för att lösa 

klimatfrågan på sikt läggs inte lika mycket press på att den ska vara hållbar.  

 

Staten problematiserar inte sin egen roll när det kommer till ekonomisk tillväxt. I SOU 

(2019:13, 134) står bland annat ”Investerare […] kan genom ett aktivt ägarinflytande spela en 

avgörande roll för företagens omställning mot mer långsiktigt hållbara affärsmodeller och 

verksamheter.” Genom att staten föreslår att privata investerare ska beakta hållbarhet, kan vi 

genom dikotomier förstå att staten undviker att problematisera sin egen roll vid exempelvis 

försäljning och inköp av vapen och undviker då den sociala dimensionen av hållbarhet. Vidare 

har staten genom AP-fonderna tagit ställning för avkastning framför miljömässig och social 

hållbarhet, vilket inte problematiseras mer än den målkonflikt jag tar upp ovan.   

Det är problematiskt att statens bolag inte behöver göra mer än att ta hänsyn till Agenda 2030 

och finna affärsmöjligheter, utan att ledordet hållbarhet eller hållbar utveckling ska beaktas.  

 

”De statligt ägda bolagen är ålagda att arbeta aktivt för att följa internationella 

riktlinjer och ta hänsyn till Agenda 2030 samt identifiera affärsmöjligheter 
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som bidrar till att agendans mål uppnås.” (SOU 2019:13, 139, min 

kursivering) 

I Handlingsplan Agenda 2030, (2018, 50) står att ”Sveriges exportstrategi syftar till att stärka 

svenska företags möjligheter till export och internationalisering på viktiga tillväxtmarknader.” 

Inget tydligt ställningstagande tas till att Sveriges nationella ekonomiska tillväxt ska vara 

hållbar, fokus läggs istället på den regionala politiken; ”Det är viktigt att den regionala 

tillväxtpolitiken har som mål att bidra till en hållbar utveckling” (SOU 2019:13, 122). Även i 

Handlingsplan Agenda 2030 (2018, 46) är det centrala vad regionerna gör och statens roll 

undkommer att problematiseras ”Hållbarhetsperspektivet inom den regionala tillväxtpolitiken 

ska stärkas.” 

Det verkar nästan som att Sverige, genom Agenda 2030, ser tillfälle att öka den ekonomiska 

tillväxten för landet vilket nästan uppfattas som bättre än att det är hållbart företagande.  

”Genom en förstärkt dialog skulle den kraft som finns i näringslivet i Sverige, 

som ofta ligger långt framme vad gäller hållbarhet inte minst i ett globalt 

perspektiv, bättre kunna tas tillvara vilket skulle gynna såväl genomförandet 

av Agenda 2030 som svensk konkurrenskraft på sikt” (SOU 2019:13, 135).  

 

6.2.4 Vilka effekter medför denna problemrepresentation? 
En viss problemrepresentation kan stänga dörren för en lösning på ett problem, något som är 

tydligt i denna policyanalys eftersom effekterna av problemrepresentationen är att vi inte lyckas 

med att ta bättre hand om planeten vi lever på, det vill säga lyckas bekämpa 

klimatförändringarna. För även om den problemrepresentation som jag anser ligger bakom 

policyn är att skapa mer ekonomisk tillväxt är fortfarande klimatförändringarna ett genuint hot 

mot planetens överlevnad. De som drabbas mest är de människor och naturliv som drabbas av 

höjd havsnivå, torka och andra följder av naturkatastrofer.  

Ekonomisk tillväxt leder som sagt till välstånd, men det betyder inte att välståndet fördelas 

jämt. Det leder till fördel för de som redan rika, och nackdel för de som välståndet inte sipprar 

ner till, exempelvis de som tillverkar kläder och skor under farliga förhållanden i fattiga länder. 

Effekter av ekonomisk tillväxt kan även vara att rika konsumerar mer vilket skadar klimatet än 

mer.  
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De som ses som ansvariga för klimatförändringarna är människan, oavsett vilket land hon 

tillhör. Rika länder konsumerar för mycket och fattiga länder använder fossila resurser – båda 

är skadliga för klimatet. Men möjligtvis borde mer ansvar läggas på de rika länderna och dess 

konsumtion vars effekter inte alltid mäts i landet det konsumeras utan i landet det produceras 

därefter hamnar i när produkten är färdigkonsumerad.  

Samtidigt som ecologism anser att ekonomisk tillväxt är negativt är det ändå viktigt att något 

görs för att få en mer hållbar värld och att frågan tas på allvar. Ekonomi och klimat behöver 

inte vara två separata områden utan borde integreras med varandra, exempelvis genom lokal 

handel vilket medför positiva effekter för klimatet. Även ecologism ser en stor fördel med att 

ekonomi och klimat interagerar med varandra. 

Andra effekter är att nya diskurser skapas om klimatförändringarna. Det kan både verka positivt 

och negativt – enligt Epstein kan en mäktig diskurs skapas av aktivister. Diskursen kan 

produceras och reproduceras och leda till en helt annan uppfattning om en fråga än den 

diskursen som gäller idag. I sammanhanget ekonomi kontra klimat och om någon avvägning 

görs där, har den rådande diskursen, i likhet med valdiskursen, under lång tid varit att utnyttja 

naturen för den ekonomiska vinningen. Kanske kan samma sak hända med klimatfrågan, när 

folk på riktigt förstår att jordens resurser är ändliga, kan en ny diskurs eller en förändring i 

diskursen ske och vi går från att leva av jorden till att leva med den?  

6.2.5 Reflexion   
Min reflexivitet är bland annat mitt intresse för klimatfrågan – jag anser att det är avgörande 

för vår framtid att försöka bekämpa den men är tvivlande över huruvida det kommer att gå. Jag 

har även en ganska skeptisk syn på den lösning som föreslås, det vill säga hållbar utveckling 

och ekonomisk tillväxt, vilket kan bidra till hur jag uppfattar det underliggande problemet. Jag 

misstänker att jag lutar mer åt ecologism i teorin och är därför frågande och något tveksamt 

inställd till de lösningar som Agenda 2030 säger sig ha. Däremot betyder inte det att det är mina 

åsikter som jag tar upp i uppsatsen – den ska ju trots allt vara en granskande uppsats, men det 

är viktigt att jag ser mina egna förutfattade meningar och vilka konsekvenser de kan ha.   

Vidare kan de texter jag har valt att granska i denna policyanalys spegla vilken tolkande 

startpunkt jag har i det här sammanhanget. Bacchi menar att valet av texter kan ha 

bakomliggande anledningar, men när uppgiften är att granska policy är det svårt att inte välja 

texter som är från regeringen eller överhuvudtaget har statliga anknytningar.   
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7.0 Avslutning  
Genom uppsatsen och analysen kan vi dra slutsatsen att diskurser spelar stor roll, särskilt i 

sammanhang som klimatfrågan. För att förstå och urskilja värderingar i politiska ramverk som 

Agenda 2030 är det viktigt att ha en uppfattning om vilka perspektiv som anser vad i 

klimatfrågan och vad det kan få för konsekvenser. Det har teorin med klimatsynsätt gett oss. 

Kombinerat med diskursiv makt och Bacchis WPR kan vi nu uppfatta Agenda 2030s tolkande 

startpunkt och dra vår egen slutsats över huruvida åtgärderna som den framför är lämpliga. 

Det är svårt att tydligt säga att ekonomisk tillväxt har företräde framför klimatet. I analysen har 

vi sett spår av det – exempelvis med AP-fonderna där hög avkastning prioriteras framför 

mänskliga rättigheter och ett hållbart klimat. Dessutom står det klart att i Agenda 2030 läggs 

stor vikt vid att ekonomisk tillväxt är en del av lösningen på klimatproblemen. Det är inget 

måste att den ekonomiska tillväxten ska vara hållbar, som vi såg i frågan om varför det inte står 

hållbar ekonomisk tillväxt i Agenda 2030 – det viktiga är att ekonomisk tillväxt äger rum, 

hållbarheten kan komma i ett senare skede. Det är också därför den får företräde i vissa fall 

framför klimatet – på grund av innovationen och tekniken som förutspås rädda klimatet vars 

resurser kommer från tillväxten.  

Något som är tydligt är att den ekonomiska tillväxten spelar stor roll för Sverige som gärna ser 

tillfället att främja hur bra svenska företag är på hållbarhet. Om främjandet av svenska företag 

framställs för att de ska vara förebilder för resten av världens företag eller för att gynna den 

svenska tillväxten är däremot svårare att svara på.  

Hållbar utveckling har stor del i klimatdiskursen i de perspektiv som antar den. Begreppet är 

inte definierat mer än den definition som Brundtlandkommissionen kom med vilket är 

problematiskt. Andra perspektiv förespråkar liknande, men annorlunda, begrepp i 

klimatdiskursen för att få en tydlighet efter vad begreppet hoppas uppnå.   

Diskursen om ekonomisk tillväxt är beroende på vilket perspektiv som dominerar. För som vi 

sett är ecologism och environmentalisms uppfattningar om begreppet vitt skilda – det enda 

perspektivet ser det som roten till klimatförändringarna och det andra som en viktig del i 

lösningen till klimatfrågan. 

Diskursen kan förändras på olika sätt, Agenda 2030 gör ett försök till att förändra 

klimatdiskursen efter deras uppfattning. Men, som med Epsteins valar, är det fullt möjligt att 

förändra en diskurs utan att vara världens största mellanstatlig organisation. Det går att 
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lokalisera aktivister, producera och reproducera diskurser på en låg maktnivå tills diskursen blir 

den nya normen.  

Tystnaderna i Agenda 2030 är talande för vilken världssyn den är skapad under. Målkonflikten 

mellan ekonomi och klimat tas överhuvudtaget inte upp under mål 13 i Handlingsplan Agenda 

2030. Inte heller relationen mellan ekonomi och klimat problematiseras mer än ovanstående 

om AP-fonderna. Ekonomisk tillväxt som lösning på klimatfrågan problematiseras inte alls 

vilket också är talande för den dominerande världssynen.  

Vidare är en annan tystnad den om samhällsomvandlingen som förespråkas gärna och ofta i 

publikationerna om Agenda 2030. Tystanden handlar om att själva samhällsomvandlingen inte 

definieras eller på något sätt beskriver vad den kan få för konsekvenser för exempelvis 

ekonomi.  

Sammanfattningsvis borde inte ekonomi och klimat vara dikotomier – de ska vara integrerade 

i varandra för annars har vi ingen chans att klara klimatmålen. Men ekonomisk tillväxt, motivet 

till ekonomisk tillväxt och dess konsekvenser måste ifrågasättas, oavsett vilken världssyn man 

har. Vidare slutsatser som kan dras på basis av resultatet är att ifrågasätta hur policys kommer 

till – vilken roll spelar diskurser och normer i samhället för vilka policys som blir lösningar till 

våra samhällsproblem? 
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