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Sammanfattning 

Hållbar utveckling som begrepp används frekvent i dagens samhälle och är också det 

övergripande målet för svensk nationell strategi. Syftet med den här uppsatsen är att 

undersöka i vilken utsträckning hållbar utveckling och/eller ekologisk modernisering 

beskriver miljöpolicyn hos de två största politiska partierna i Sverige. Dessa två partier, 

Socialdemokraterna och Moderaterna, tillhör varsitt partipolitiskt block med olika ideologier. 

Resultaten i uppsatsen visar att det finns väsentliga skillnader mellan de båda partiernas 

miljöpolicys som är grundade i olika politiska ideologier. Socialdemokraterna har sina rötter i 

frågor som demokrati, social rättvisa och välfärdsfrågor, och deras miljöpolicy 

överensstämmer till stor del med hållbar utveckling. Moderaterna utgår från 

liberalkonservativa idéer med utgångspunkt i individualism och marknadsbaserade ekonomier 

och deras miljöpolicy harmoniserar överlag med ekologisk modernisering. Att dessa 

skillnader existerar kan uppfattas som något överraskande eftersom båda partierna stödjer den 

nationella strategin för hållbar utveckling tillsammans med att senaste ordförandeskapet för 

kommissionen för hållbar utveckling innehades av Moderaternas partiledare. 

Nyckelord: miljö, miljövetenskap, miljöpolitik, politisk ideologi 
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Abstract 

Sustainable development as a concept is frequently utilized nowadays in our society and is 

additionally used as a comprehensive goal of Swedish national strategy. The purpose of this 

essay is approach this issue and to examine whether sustainable development and/or 

ecological modernization best describes the environmental policy of the two major political 

parties in Sweden. Socialdemokraterna and Moderaterna belong to opposite ideological 

parties, one on the left wing and the other one on the right wing. 

The result of this essay concludes that there are essential differences between the 

environmental policies of the two parties that are related to the underlying political ideology. 

Socialdemokraterna, on the one hand, has its root in democracy, social justice and welfare 

issues and the environmental policy mostly agrees with sustainable development. 

Moderaterna, on the other hand, takes its starting point in liberal-conservative thoughts with 

individualism and market-based economies and their environmental policy is in almost every 

aspect in accordance with ecological modernization. Yet, the differences in environmental 

policies are to some extent unexpected since both parties support the national strategy of 

sustainable development. Besides, the latest chairman of the Commission on Sustainable 

Development was the party leader of Moderaterna.  

Keywords: environment, environmental science, environmental politics, political ideology 
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1. Introduktion 

Begreppet hållbar utveckling (HU) används i allt större utsträckning i vårt samhälle och fick 

sin nuvarande, ofta citerade, definition under den s.k. Brundtlandkommissionens arbete: ”den 

utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet 

att tillgodose sina behov.” (WCED 1987:43). HU definieras utifrån de tre dimensionerna, den 

sociala, den ekonomiska och den ekologiska. Inom HU brukar frågor som global social 

rättvisa, mänsklig välfärd, demokrati, deliberation, gräsrotsdeltagande, förändrad attityd och 

livsstil anses vara av central betydelse. Konceptets påtagligt flexibla innebörd medför 

emellertid att nästan vad som helst är möjligt att inkluderas i begreppet bara den anses vara 

hållbar. Detta är sannolikt en bidragande orsak till att begreppet vunnit alltmer popularitet 

inom partipolitisk retorik men det kan likväl även vara en anledning till att det ofta uppfattas 

som motstridigt och följaktligen ifrågasätts och kritiseras (Connelly & Smith 2003:5). 

Inom det alternativa perspektivet ekologisk modernisering (EM) anses ekonomisk tillväxt och 

miljöskydd var kompatibla – rent av nödvändiga för varandra. Med utgångspunkt från detta 

perspektiv argumenteras det för att tekniska lösningar och förändringar inom befintlig 

samhällsstruktur är centrala delar av lösningen till miljöproblemen medan frågor som 

deliberation, social rättvisa och globala fördelningsfrågor vanligtvis exkluderas. Inom EM 

ignoreras sociala motsättningar både inom industriländer men också mellan västvärlden och 

tredje världen (Hajer 1995:32). Kritiker hävdar mot bakgrund av detta att EM är socialt 

orättvis eftersom miljöskydd och ekonomisk tillväxt inte längre är oförenliga. EM kritiseras 

också för att fokusera på den nationella ekonomin inom industriländerna 

(Connelly & Smith 2003:69) och är inte kapabel till att integrera frågor som ekonomisk 

globalisering och miljö. EM är inriktad på västerländska vetenskapliga teknologier och 

konsumentkultur (Christoff 1996:486) och anses därför vara en diskurs för industrialiserade 

länder och inte för tredje världen (Connelly & Smith 2003:7). 

Det pågår en bredare diskussion om vad HU och EM egentligen innebär och många försök 

har gjorts till att summera, kategorisera och klassificera begreppen vilket har gett upphov till 

flera former av HU och EM. Vissa argumenterar för att HU och EM utgår från samma 

värdegrund som Brundtlands definition av HU som den ledande moderniseringsdiskursen. 

Andra menar att de överlappar varandra på flertalet punkter men menar samtidigt att de inte är 

identiska och skiljer sig åt på flera punkter (Mattis 2009:141). 
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HU är ett övergripande mål för Sveriges politik sedan år 2002 då Riksdagen antog den 

dåvarande Socialdemokratiska regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar utveckling 

(Corell & Söderberg 2005:33; Regeringskansliet 2010). Vidare var Moderaternas Fredrik 

Reinfeldt ordförande för den rådgivande kommission som mellan år 2007 och år 2009 

arbetade med att förstärka samarbeten och fördjupa analysen i ärenden rörande HU 

(Regeringskansliet 2010). Socialdemokraterna och Moderaterna utgör de två största partierna 

i Sverige och är de ledande företrädarna för varsitt partipolitiskt block med olika ideologiska 

grunder vilket kan antas påverka hur miljöfrågor behandlas. Socialdemokraterna utgår från 

frågor som rättvis fördelning, välfärd åt alla och minskade klyftor medan Moderaternas 

liberala och konservativa idéer bygger på valfrihet, äganderätt och marknadsekonomi. 

Socialdemokraternas miljöpolicy kan mot bakgrund av detta främst antas utgå från HU där 

social rättvisa, välfärd och demokratiska processer är viktiga medan Moderaternas 

miljöpolicy snarare kan antas ta sin utgång från EM där ekonomisk tillväxt anses vara 

lösningen till miljöproblemen. Antagandet om skilda miljöpolitiska ideologier avses i denna 

uppsats relateras till ovan nämnda debatt mellan begreppen HU och EM, och utförs genom att 

studera hur respektive partis miljöpolicy beskrivs. Vidare analyseras i vilken utsträckning HU 

och/eller EM - i form av analytiska begrepp - är tillämpbara för att förstå deras miljöpolicy. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Det primära empiriska syftet med uppsatsen är att studera Sveriges två dominerande partiers 

miljöpolicy. Fokus ligger på att undersöka om hållbar utveckling eller ekologisk 

modernisering bäst beskriver Socialdemokraternas och Moderaternas miljöpolicy men också 

att titta på likheter och skillnader mellan de båda partiernas policys. Baserat på tidigare 

forskning konstrueras två analytiska idealtyper av de båda perspektiven som appliceras på 

respektive partis miljöpolicy och syftar till att kategorisera partiernas miljösyn. 

På ett övergripande plan betonar Moderaterna i hög grad ekonomisk tillväxt och värdet av 

marknadsmekanismer, medan Socialdemokraterna starkare poängterar exempelvis 

fördelningsaspekter. Mot bakgrund av detta och skillnaderna mellan HU och EM som noterats 

ovan torde eventuella likheter vara särskilt intressanta. Även skillnader är dock av intresse 

eftersom de påverkar hur miljöpolicyn utformas och då inte bara omfattningen utan även mål 

och ambitionsnivå som miljöpolicyn syftar till. Ett underliggande teoretiskt syfte med 

uppsatsen är också att analysera huruvida de konstruerade idealtyperna som analytiska 
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begrepp är tillämpbara för att kunna öka förståelsen av Sveriges två dominerande partiers 

miljöpolicy, något som kan lämna ett självständigt bidrag till den akademiska debatten kring 

HU och EM. Värt att notera är att detta är en jämförande studie av två fall av partipolitisk 

miljöpolicy och därför studeras i denna uppsats inte policyprocessen utan endast dess 

slutresultat: dvs. policyn i de skriftliga dokumenten och vad partierna som helhet företräder. 

1.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att det fanns åtminstone tre förhärskande tolkningar om vad 

ekologisk modernisering innebar utifrån 1990-talets offentliga politiska diskussion i Sverige. 

Den socialdemokratiska regeringen med Göran Persson som tillträdande statsminister 

lanserade år 1996 ”det gröna folkhemmet” (Anshelm 2002:55) som var en vision om en 

modern, hållbar och teknologiskt avancerad samhällsversion av den traditionella 

välfärdsstaten (Mattis 2009:149). Socialdemokraternas tolkning av ekologisk modernisering 

utgick från teknisk, ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Med hjälp av stödinsatser 

och föreskrifter skulle aktörers beteende stimuleras i en viss riktning (Anshelm 2002:55). 

Den borgerliga oppositionen, främst Moderaterna och Folkpartiet, var av en annan 

uppfattning. Den ekologiska moderniseringen av Sverige krävde en ”modern” lösning på 

miljöproblemen och genom marknadsekonomin kunde den ekologiskt hållbara produktionen 

överlåtas till konkurrensutsatta företag och konsumenter samtidigt som politiska åtgärder som 

regleringar och stimulanser skulle undvikas. 

Miljöorganisationer och Miljöpartiet stod för den tredje tolkningen av ekologisk 

modernisering där man ifrågasatte om det verkligen saknades motsättning mellan ekonomisk 

tillväxt och ekologisk hållbarhet. Vikten av kvalitativ och inte kvantitativ tillväxt samt en del 

förändringar i de västerländska samhällenas livsstil underströks, samtidigt som man ändå inte 

helt avvisade ekologisk modernisering. Dock menade man att fokuseringen på teknik och 

ekonomi riskerade att viktiga frågor som internationella konventioner samt solidaritet med 

tredje världen och kommande generationer hamnade i skymundan (Anshelm 2002:55–57). 

Socialdemokraternas miljödebatt mellan 1960-talet fram till år 2000 har också varit föremål 

för forskning som visar att partiet varierat mellan två utgångspunkter där det ena utgått från 

ett socialt kritiskt perspektiv och det andra från ett mer optimistiskt perspektiv. Det 

sistnämnda med tron på det politiska systemets möjlighet att behandla miljöproblemen utan 

konflikt mellan ekonomisk tillväxt och miljöskydd. Under 1960-talets början var miljöfrågan 
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ännu inte ett eget politiskt område utan var relaterat till hälsofrågor och naturresursskydd, 

exempelvis behovet av skydd mot strålning och luft- och vattenföroreningar eller skydd av 

naturresurser för fortsatt industrialisering. 

Under 1970-talet fokuserade Socialdemokraterna på förbättringar av naturmiljöer och i 

oljekrisens spår hamnade ändliga naturresurser på dagordningen. Dock belystes att 

miljöfrågor måste behandlas utifrån samspelet mellan naturen och den totala nationella 

ekonomin. Miljöproblemen ansågs kunna internaliseras i befintlig struktur med hjälp av 

samhällsplanering och kontroll av naturresurser. 

Ekonomisk tillväxt ansågs under 1990-talet inte bara vara en nödvändig utgångspunkt för 

socialdemokratisk miljöpolitik utan även en förutsättning för miljöskydd. Miljöfrågan gick 

från att vara ett hot mot välfärdsstaten till att ses som en möjlighet till ekonomisk tillväxt och 

fortsatt utveckling (Uggla 2002:15–19). 

Forskning om svensk miljöpolicy visar att svenska miljöpolicydokument mellan åren 1994 

och 2006 var starkt förankrade i ekologisk modernisering. Den huvudsakliga inriktningen i 

dokumenten var att miljöutmaningar kräver en reform av hela samhället i en mer ekologiskt 

hållbar inriktning. Trots detta saknar dokumenten förslag om radikal social förändring men 

också idéer om ett nytt och annorlunda samhälle. Vidare visar forskningen att miljöpolicyn 

under den här tidsperioden hade en dubbeltydig roll där den dels skulle bekämpa 

miljöproblem dels stärka ekonomin och tillväxten. Dock verkar det främst ha varit den 

ekonomiska och inte den ekologiska dimensionen av hållbarhet som dominerar policyn. 

Ekologisk hållbarhet gavs också betydelsen att främjandet av hållbarhet fungerar som en 

motor för ekonomisk utveckling. Miljöskydd gick från att vara en marginaliserad fråga till att 

involveras i flera olika sammanhang och ansågs ge samhället positiva fördelar. Svensk 

miljöpolicy fokuserade under den här tidsperioden på åtgärder som var enkla att åskådliggöra 

och genomföra, exempelvis tekniska och organisatoriska spörsmål, istället för att 

problematisera frågor som ekonomisk tillväxt och individuell livsstil (Mattis 2009:140-9). 

1.3 Metod 

Enligt Bergström och Boréus (2000:26) närmar sig varje läsare en text med en förförståelse, 

en ”fördom”, vilket innebär att texten får den innebörd som läsaren tolkar den som. Utan 

denna förförståelse är tolkningen av texten inte möjlig. Vår bakgrund, världsuppfattning, det 

sociala sammanhanget, utbildnings- och kunskapsnivå är alla exempel på sådant som påverkar 
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förförståelsen. Ett sätt att motverka det är att använda ett textanalytiskt verktyg och det som 

används i denna uppsats är en innehållslig idéanalys (Bergström & Boréus 2000:154). Med 

hjälp av detta verktyg är det möjligt att belysa logiken i en politisk ideologisk argumentation. 

Det övergripande målet är att presentera maximal klarhet när det gäller vad som uttrycks i en 

debatt. Mer konkret innebär detta att försöka rekonstruera vilka argument som förekommit i 

en omfattande debatt för att därefter sammanfoga argumentationen. Ambitionen med denna 

rekonstruktion och sammanfogning är således att identifiera olika ideologier eller ideologiska 

förändringar. Två idealtyper konstrueras baserade på vissa särskilt utvalda typsnitt av 

begreppen hållbar utveckling och ekologisk modernisering vilka i sin tur tillämpas på 

Socialdemokraternas respektive Moderaternas miljöpolicy. Idealtyperna ska i detta 

sammanhang inte uppfattas som modeller beskrivande verkligheten. De bör i stället betraktas 

som analytiska instrument som åskådliggör vissa utmärkande särdrag hos begreppen hållbar 

utveckling och ekologisk modernisering under vilka jag systematiskt kategoriserat materialet i 

policydokumenten (Bergström & Boréus 2000:158). Fördelarna med att använda sig av 

idealtyper är att det underlättar vid en komparativ analys, möjliggör organiserande av 

materialet och är relativt enkelt att tillämpa på omfattande material 

(Bergström & Boréus 2000:170). Jag är emellertid medveten om eventuella problem som att 

analysramen är en på förhand konstruerad modell och att det inte är givet hur idealtypen bör 

konstrueras. Genom att välja ut vissa särdrag för idealtyperna i modellen har andra aspekter 

naturligtvis exkluderats. Dessutom pågår, som nämndes i introduktionen, en bredare 

diskussion om vad begreppen egentligen innebär och uppsatsen gör heller inte anspråk på att 

inkludera alla områden. Således ges inte en helhetsbild av alla olika varianter av begreppen. 

Vidare är det ju exempelvis möjligt att materialet påtvingas modellen och att materialet 

betraktas enbart utifrån idealtypen. Ett annat problem med att använda sig av idealtyper är att 

tolkningsutrymmet är stort (Bergström & Boréus 2000:173) och helst borde alla komma fram 

till samma innehåll om intersubjektivitet ska gälla, vilket innebär att olika forskare med 

samma typ av analysverktyg ska komma fram till samma resultat 

(Bergström & Boréus 2000:37). ). 

Trots dessa potentiella problem är innehållsanalysen med idealtyper fruktbar för denna studie 

av policydokument inte minst för att kunna påvisa likheter och skillnader mellan 

Moderaternas och Socialdemokraternas miljöpolicys. Mer detaljerat innebär metoden att 
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respektive miljöpolicy beskrivs och därefter analyseras i vilken utsträckning de liknar och 

skiljer sig från varandra för att kunna förstå dessa skillnader och likheter. 

Följaktligen studerar jag utgångspunkterna för partiernas miljöpolicys och hur de framställs. 

Jag kategoriserar materialet utifrån huruvida det är hållbar utveckling eller ekologisk 

modernisering som bäst beskriver miljöpolicyn samt om det finns det skillnader och/eller 

likheter i partiernas miljöpolitik. För att ge exempel på hur jag kategoriserat och tolkat 

materialet utifrån idealtyperna visas nedanstående exempelcitat från Moderaterna som i den 

här studien tolkas som ekologisk modernisering eftersom argumentationen visar på brutna 

samband mellan tillväxt och utsläpp. 

Vi tror att grundförutsättningarna för en offensiv miljöpolitik är en god samhällsekonomi och 

ekonomisk tillväxt. Sambandet mellan en ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp är inte längre sant. 

(En offensiv miljöpolitik 2009:9) 

Nedanstående socialdemokratiska citat är ett exempel på hur argument och textmaterial 

kategoriseras under begreppet hållbar utveckling eftersom bl.a. förändringar i livsstil ses som 

en viktig del till att hållbar utveckling ska kunna nås. 

Vi tror på människan. Det går att åstadkomma stora förändringar genom att människor tar ett 

miljöansvar i sin egen vardag. Alla kan vi förändra hur vi lever och vad vi handlar. 

(Socialdemokratisk miljöpolitik 2009:4) 

En ytterligare förtjänst med detta upplägg är uppsatsens jämförande perspektiv eftersom 

innebörden av en ståndpunkt kan tydliggöras om den jämförs med hur den framkommer hos 

andra aktörer. Om en jämförelse skall anses vara fruktbar eller inte bestäms i hög grad av vad 

som kan anses vara det förväntade utfallet. Att hitta likheter där vi förväntar oss skillnader är 

naturligtvis intressant. Likaså är det stimulerande att upptäcka skillnader där vi förväntar oss 

likheter. Den här uppsatsen har som utgångspunkt att en jämförelse ger mer information 

genom att tillfoga ytterligare observationer. Därmed ökar det material som vi uttalar oss om 

och det finns större möjligheter att skapa en fördjupad förståelse av ett visst budskap eller 

ståndpunkt och därför förefaller det som om jämförelser alltid har förmågan att vara fruktbara. 

Att studera skillnader och likheter kan följaktligen säga något nytt om karaktären hos de 

politiska budskap som studeras (Beckman 2005:54). 
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1.4 Empiriskt material 

Det empiriska materialet som används i uppsatsen utgörs i huvudsak av publicerade officiella 

dokument från respektive parti. Tidsperioden för det studerade materialet är mellan augusti 

år 2008 och februari år 2010. Exempel på sådant material är partiprogram, olika 

regeringsskrivelser och propositioner som bl.a. finns lättillgängliga på partiernas hemsidor. 

Alternativt material skulle i sammanhanget kunna vara intervjuer med representanter från 

respektive parti men intervjuer har exkluderats på grundval av risken med att individuella 

respondenter kan ge mer av enskilda personers perspektiv än faktiska utfall i form av 

policybeslut. Vidare kunde även material som återfinns i media, debatter och aktuella frågor 

där partierna synts vara aktuella för denna studie. Men att använda liknande material medför 

en risk att olika uttalanden avspeglar en just då aktuell debattfråga som egentligen inte 

motsvarar partiets faktiska uppfattning. Givet att detta – som nämnts ovan - är en studie som 

fokuserar på utfall, alltså miljöpolicy och således inte policyprocesser, är detta ett naturligt 

urval. Motivet till detta är att material av detta slag rimligtvis torde utgöra grunden för 

respektive partis officiella genomarbetade hållning på hur miljöproblematiken ska lösas. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett teoretiskt kapitel innehållande en presentation av hållbar utveckling 

och ekologisk modernisering med ett jämförande kapitel. Efter de teoretiska kapitlen följer ett 

avsnitt om svensk miljöpolitik följt av utgångspunkterna för Socialdemokraternas och 

Moderaternas miljöpolitik. Arbetet avslutas med en analys samt slutsatser och implikationer. 
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2. Teoretiska begrepp 

Nedan beskrivs de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen. Först redogörs för hållbar 

utveckling följt av ekologisk modernisering. Denna redogörelse av respektive begrepp leder 

fram till en förenklad idealtyp beskrivande vissa utmärkande särdrag av respektive begrepp 

som illustreras genom att de båda perspektiven ställs mot varandra i en sammanfattande 

tabell. Jag är väl medveten om att det idag finns en bredare diskussion kring begreppen och 

att redogörelsen och tabellen endast ger en begränsad bild av begreppen. 

2.1 Hållbar utveckling 

Inom hållbar utveckling är en kvalitativ utveckling viktig där det centrala är samspelet mellan 

ekonomisk tillväxt, social utveckling och miljöskydd, både idag och i framtiden men även ur 

ett globalt perspektiv (Baker 1997:5). De tre dimensionerna anses vara beroende av varandra 

för att kunna nå en långsiktig hållbar utveckling (Boström & Sandstedt 2004:21). 

Multilaterala samarbeten och en förändring inom handeln, finanser och ekonomiskt stöd är 

andra viktiga områden samt fortsatt ekonomisk tillväxt som är nödvändig för effektivt 

miljöskydd (Connelly & Smith 2003:66, 237). Dock anses inte tillväxt vara möjlig eller 

önskvärd under vilka omständigheter som helst. Den ekonomiska tillväxten begränsas av 

biosfärens förmåga att absorbera effekterna av mänsklig verksamhet (Baker 2006:21) och 

tillväxten måste vara mindre material- och energiintensiv. Var gränserna går avgörs av 

teknikutveckling, ju effektivare desto mindre är risken att biofysiska gränser överträds. Ökad 

kunskap, förbättrade institutioner och förändrad livsstil lyfts också fram som viktiga aspekter 

för en hållbar utveckling. (Jagers 2005:15–18). Människan har en förmåga att kollektivt verka 

för en hållbar framtid och det finns en stark tilltro till teknisk utveckling. Viktigast är dock 

grundläggande strukturella förändringar som omfattar inte bara tekniska och institutionella 

omställningar utan även sociala, ekonomiska, kulturella och livsstilsförändringar 

(Baker 2006:22). 

Främjandet av hållbar utveckling ska enligt Brundtlandrapporten gälla både intragenerationell 

och intergenerationell rättvisa särskilt när det gäller användandet av resurser. Den 

intragenerationella rättvisa avser rättvisa inom vår egen generation medan den 

intergenerationella syftar på rättvisa mellan generationer inklusive framtida generationers 

behov (WCED 1987:5-6). Den intragenerationella rättvisan behandlar den orättvisa globala 
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utvecklingen med ojämn resursanvändning mellan Nord och Syd men också mellan rika och 

fattiga. Fattigdom ses som både orsak och konsekvens av ohållbart beteende vilket kan leda 

till överexploatering av lokala miljöresurser. Rapporten framhåller det viktiga sambandet 

mellan social rättvisa och hållbar utveckling eftersom fattigdom orsakar mycket 

miljöförstörelse. Minskad fattigdom är en förutsättning för en sund ekologisk utveckling 

(WCED 1987:28). Den intergenerationella rättvisan handlar om att dagens generationer ska 

kunna tillgodose sina behov utan att riskera framtida generationers möjlighet att tillgodose 

sina (WCED 1987:43). 

Brundtlandrapporten var främst avsedd som ett politiskt dokument och inte en vetenskaplig 

rapport (Wärneryd 2002:27) och därför används HU framför allt inom politiken medan det 

bland vetenskapen inte anses vara tillräckligt analytiskt eller användbart värderingsmässigt 

(Boström & Sandstedt 2004:21; Lafferty 1996:186). Hållbar utveckling kan ses som en slags 

riktlinje för hur människan bör försöka förbättra livsvillkoren och vägen dit är det viktiga, inte 

själva slutmålet (Baker 2006:7; Corell & Söderberg 2005:32). Den vaga och tänjbara 

innebörden som passar in på flertalet visioner om HU kan vara politiskt fördelaktig då 

grupper med olika och ofta motstridiga intressen kan mötas och gemensamt komma överens 

(Baker 2006:27; Corell & Söderberg 2005:25–27; Wärneryd 2002:30). Alla sidor anses kunna 

tillägna sig HU för att rättfärdiga sina aktiviteter (Connelly & Smith 2003:6) och begreppet 

får anpassas till den nivå man befinner sig på från internationell, regional till nationell men 

även till lokala ekologiska och samhälleliga system (Corell & Söderberg 2005:32). 

Globala samarbeten och avtal ses inom diskursen HU som centrala där stater är betydelsefulla 

för möjligheten att kunna lösa globala miljöproblem (Langhelle 2000:310) och 

klimatförändringar och energi är också det som hamnar högst på agendan och anses vara av 

global betydelse (Langhelle 2000:312–13). 

2.2 Ekologisk modernisering 

Diskursen ekologisk modernisering bryter förmodade samband mellan ekonomisk tillväxt och 

negativ miljöpåverkan (Baker 2006:138; Connelly & Smith 2003:68). Istället anses 

ekonomisk tillväxt vara lösningen för effektivt miljöskydd (Baker 2006:138; Hassler 2005:7) 

och miljöskydd vara en förutsättning för en långsiktig ekonomisk utveckling 

(Christoff 1996:484). Människan behöver inte förändra sin livsstil och inte heller göra 

materiella uppoffringar (Wärneryd 2002:31). Existerande politiska, ekonomiska och sociala 
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institutioner kan internalisera miljöhänsyn (Christoff 1996:482; Hajer 1995:25) och 

miljöproblemen ses inte som enbart negativa utan kan istället ge incitament till innovationer 

och entreprenörskap. Ansvaret ligger inte längre lika mycket hos individen utan hos företagen 

och näringslivet som får möjlighet till produktutveckling och marknadsföring utifrån att lösa 

miljöproblemen (Wärneryd 2002:29–31). Den är optimistisk vad gäller politikens, 

vetenskapens och företagandets förmåga att integrera ekologiska hänsyn i vardagslivet 

(Connelly & Smith 2003:66). 

EM har en effektivitetsorienterad inställning till miljön där prevention av föroreningar anses 

löna sig (Christoff 1996:482), och miljöskydd inte ses som en ekonomisk börda utan som en 

potentiell källa för ekonomisk tillväxt (Weale 2001:308-9). Till skillnad mot synen inom HU 

finns inga förlorare utan alla aktörer antas vara vinnare; en s.k. vinn-vinn situation där 

marknadsmekanismer stimulerar företagen till optimalt beteende (Hassler 2005:5). Andelen 

utsläpp eller användandet av naturresurser kan minska per enhet ekonomisk avkastning vilket 

sker genom att teknisk förändring ökar effektiviteten, s.k. ”ekoeffektivitet”, eller genom 

ändrad användning av miljöfarliga produkter (Baker 2006:137). 

Inom EM anses miljöhänsyn kunna integreras inom befintliga strukturer i samhället och 

tidigare motsättningar till marknaden har förändrats (Jamison 2003:88). Moderna 

teknologiska samhällen kan ta sig ur miljöproblemen de själva givit upphov till utan att 

behöva förändra den högkonsumerande livsstilen; lösningen till miljöproblemen finns inom 

det moderna tekniska samhället (Connelly & Smith 2003:5). Företagen får en ny roll som 

viktiga aktörer inom det ekologiska moderna samhället som också erbjuder dem möjligheter 

till sänkta produktionskostnader, ren teknologi och nya marknader inom miljövänliga 

produkter (Connelly & Smith 2003:67–68). EM är marknadsorienterad och företagen ska ta 

ett större ansvar för politiska åtgärder medan statens roll ska minskas (Jamison 2003:87–88). 

2.3 Hållbar utveckling och ekologisk modernisering – likheter och 

skillnader 

För att kunna tillämpa och tydliggöra likheter och skillnader mellan perspektiven hållbar 

utveckling och ekologisk modernisering används i denna studie idealtyper av begreppen HU 

och EM. Idealtyperna är uppdelade i tre kategorier: Mål och implementering skildrar mål och 

lösningar i samhället och vägen dit. Hur miljöproblemen uppfattas och beskrivs finns under 

kognitiv grund medan styrmedel och institutionell reglering visar hur miljöproblemen kan 
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lösas inom samhället, vilken typ av miljöföroreningar som avses och på vilken institutionell 

nivå. Idealtypernas uppdelning bygger på en modifierad tabell av Hassler (2005:7). Se tabell 1 

nedan. 

Tabell 1: Översikt av idealtyperna hållbar utveckling och ekologisk modernisering 

 

 Hållbar utveckling Ekologisk modernisering 

Mål & 

implementering 

Kvalitativ utveckling Ekonomisk tillväxt 

Utbildning, attityd- och 

livsstilsförändringar,                        

förändrad samhällsstruktur 

Oförändrad livsstil,                           

befintlig samhällsstruktur 

Inter- & intragenerationell rättvisa,     

Nord-Syd 

 

 

Kognitiv grund Holistiskt vetenskapligt perspektiv med 

betoning på samhällsvetenskapliga 

aspekter 

 

Reduktionistiskt naturvetenskapligt 

perspektiv, ingenjörskonst 

Styrmedel & 

institutionell 

reglering 

Internationell/nationell nivå Nationell nivå 

Diffusa källor, förebygga föroreningar Punktkällor, förebygga föroreningar 

Förorenaren betalar (PPP) + 

försiktighetsprincipen 

Förorenaren betalar (PPP) 

Samarbete näringsliv & stat,       

samarbete gräsrötter  - 

frivilligorganisationer - offentliga 

myndigheter  

Frivillighet, överenskommelser 

frivilligorganisationer och företag 

Marknadsmekanismer, offentligt styre Tro på marknadsmekanismer 

2.3.1 Mål och implementering 

Den kvalitativa utvecklingen är viktig inom diskursen hållbar utveckling där välfärd grundar 

sig på både ekonomisk tillväxt, social rättvisa och en hållbar miljö men också på utbildning 

och delat ansvar. Inom ekologisk modernisering anses istället fortsatt miljöskydd förutsätta 

ekonomisk tillväxt (Hassler 2005:7) och miljöskydd vara en förutsättning för en långsiktig 

ekonomisk utveckling (Christoff 1996:484). 

Omställningen till ett hållbarare samhälle sker enligt HU genom utbildning och ökad kunskap 

vilket kan förändra attityd och beteende hos invånare. Grundläggande strukturella 

förändringar omfattande både tekniska och institutionella omställningar är viktiga men också 

sociala, ekonomiska, kulturella och livsstilsförändringar (Baker 2006:22) och samhället ska 
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bland annat bli mindre material- och resurskrävande och antalet transporter ska minska 

(Hassler 2005:9). Inom EM anses istället befintlig samhällsstruktur kunna internalisera 

omtanken om miljön och det behövs varken förändrad livsstil eller materiella uppoffringar 

(Christoff 1996:482; Wärneryd 2002:31). Istället förlitar man sig på ekonomisk tillväxt, 

tekniska förbättringar och ekonomiska incitament (Hassler 2005:9). 

Generations- och rättviseaspekterna är några av de viktigaste utgångspunkterna inom HU 

både lokalt och globalt men också inom och mellan generationer (Lafferty 2001:267). HU 

utgår delvis från globalt Nord-Syd perspektiv, delvis från globala intergenerationella men 

också från en ökande medvetenhet om globala miljöfrågor. (Langhelle 2000:308; 

Lafferty 2001:267). EM däremot saknar anknytning till globala dimensioner som utvecklings- 

och fördelningsproblem och är därför inte heller inriktad på varken den intergenerationella 

eller den intragenerationella sociala rättvisan som HU är (Langhelle 2000:309). 

2.3.2 Kognitiv grund 

Den holistiska synen inom HU innebär att naturvetenskapliga perspektiv måste integreras 

med de samhällsvetenskapliga för ökad förståelse för hur både sociala faktorer och 

miljöskadliga effekter påverkar ekosystem (Hassler 2005:8). För att kunna verka för en 

framtida hållbar utveckling krävs förändringar i hela vårt samhälle från strukturella, tekniska 

och institutionella till mer sociala, ekonomiska, kulturella samt livsstilsförändringar 

(Baker 2006:22). 

Paradigmet EM har istället en mer reduktionistisk syn på lösningen till miljöproblemen som 

anses finnas inom teknik, naturvetenskap och ingenjörskonster medan social rättvisa, attityd- 

och livsstilsförändringar, jämställdhetsfrågor och individers deltagande i beslutprocesser 

nästan helt ignoreras (Hassler 2005:8). Miljöproblemen löses genom teknologiska 

innovationer utan krav på strukturella förändringar (Christoff 1996:483; Hajer 1995:32; 

Hassler 2005:8). 

2.3.3 Styrmedel och institutionell reglering 

Vad gäller institutionell nivå är HU inriktad mot både nationell och internationell nivå där 

stater spelar en viktig roll för globala miljöproblem och lösningen är internationellt samarbete 

och internationella överenskommelser. Alla stater, rika som fattiga, ska integrera miljö och 

utveckling (Langhelle 2000:310) vilket gäller även alla politiska nivåer från lokal till global 
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nivå (Corell & Söderberg 2005:32). Inom EM saknas däremot den globala nivån både 

institutionellt och som problemområde (Langhelle 2000:309). 

Båda diskurserna är inriktade på att förebygga föroreningar men HU rankar diffusa källor till 

föroreningar och globala miljöproblem som klimatförändringar och energi högst på agendan 

medan EM istället fokuserar på framför allt nationella miljöproblem och punktkällor som 

föroreningar, avfall och försurning som lätt kan avhjälpas med vetenskap och teknologi 

(Mol 1996:317; Langhelle 2000:309, 312). 

Inom både HU och EM utgår man från principen om att förorenaren betalar (PPP)
1
 men inom 

hållbar utveckling kombineras PPP dessutom med försiktighetsprincipen
2
 eftersom man anser 

att vi saknar kunskap om långsiktiga miljöskadliga konsekvenser. Lösningen till 

miljöproblemen anses inom HU ske genom samarbeten mellan frivilligorganisationer, 

gräsrötter och offentliga myndigheter (Hassler 2005:10) och näringsliv och stat bör samarbeta 

för att kunna uppnå en socioekonomisk utveckling parallellt med miljöhänsyn och effektivare 

resursanvändning (Jamison 2003:80). Det övergripande ansvaret för skyddet av miljön bör 

dock finnas hos de offentliga myndigheterna. En fortsatt deliberativ dialog mellan invånare 

och myndigheter är viktig och politiken ses som medlare mellan olika intressen och för 

förbättrad kunskap, engagemang och ansvar bland alla aktörer (Hassler 2005:10). EM 

koncentrerar istället sina miljöreformer på frivilligt samarbete mellan nationella regeringar, 

företag, frivilligorganisationer och vetenskapen. Omstrukturering av den kapitalistiska 

politiska ekonomin ger en mer miljövänlig inriktning (Langhelle 2000:309). Regeringens 

uppgift är att lagstifta och reglera medan den direkta dialogen mellan företagen och 

frivilligorganisationer är mest effektiv, och samarbeten mellan dem anses kunna generera 

mindre skadliga produktionsmetoder och mindre mängder avfall. Företag och offentliga 

myndigheter ska inkludera miljöhänsyn i sina aktiviteter. Berörda grupper har bäst 

information och starkast incitament att lösa problemen (Hassler 2005:9–10). 

En betydande skillnad mellan diskurserna är att HU utgår från mer demokratiskt 

beslutsfattande medan EM har sin utgångspunkt i kapitalistiska system med 

                                                 
1
 Ekonomiska styrmedel kan bygga på principen om att förorenaren betalar (PPP – Polluter Pays Principle) 

vilket innebär att den som förorenar också är den som ska betala för sin miljöpåverkan genom exempelvis 

uppkomna kostnader för att täcka skador eller kompensera de som skadats (Naturvårdsverket 2010). 
2
 Försiktighetsprincipen utgår från att även om det saknas vetenskapliga bevis för hot om allvarlig eller 

oåterkallelig skada ska det inte vara skäl till att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra 

miljöförstöring (Naturvårdsverket 2010). 
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marknadsmekanismer. Inom demokratiska system har samtliga väljare samma möjlighet till 

inflytande genom en röst per invånare till skillnad mot kapitalismens fria marknader där alla 

transaktioner är tillåtna så länge det finns potentiella säljare och potentiella köpare. 

Välbärgade individer kan inom fria marknader tillgodogöra sig mer varor än mindre 

bemedlade vilket innebär stor skillnad mellan vidden av inflytande värvat genom exempelvis 

köp/innehav av företagsaktier kontra en röst per invånare (Hassler 2005:10). 
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3. Analys 

Inledningsvis ges en kort bakgrund till svensk miljöpolitik följt av Socialdemokraternas och 

Moderaternas utgångspunkter i miljöpolicyn där jag diskuterar materialet utifrån idealtyperna 

inom HU och EM. Därefter följer en jämförelse mellan partierna där jag granskar likheter och 

skillnader mellan partierna sammankopplat till idealtyperna. 

3.1 Introduktion: svensk miljöpolitik 

Sedan år 1999 finns inom svenskt miljöarbete 16 nationella miljökvalitetsmål
3
 vilka fungerar 

som riktmärken för önskvärd miljökvalitet och innebär en gemensam målbild för arbetet på 

nationell, regional och lokal nivå. Syftet med miljömålen är att: ”till nästa generation lämna 

över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.” (Regeringskansliet 2010). 

På den internationella arenan agerar Sverige aktivt för hållbar utveckling och miljö, och ingår 

också i flera regionala och globala konventioner, protokoll och överenskommelser. Sverige 

deltar i samarbeten inom närområdet, EU och globalt men även i bilaterala samarbeten med 

enskilda stater. Sverige har enligt Regeringskansliet (2010) för avsikt att förstärka det 

internationella samarbetet för hållbar utveckling och miljö inom främst dessa områden: 

 God svensk miljökvalitet: Samverkan mellan länder, regionalt och globalt, kan bidra till att nå flera av 

de svenska miljökvalitetsmålen. 

 Regionalt och globalt miljöskydd: Sverige har ett ansvar för hur de egna produktions- och 

konsumtionsmönstren påverkar miljötillståndet både i andra länder och globalt, och för en rättvis 

fördelning av det globala miljöutrymmet. 

 Bättre förutsättningar för de fattigaste: Sverige har ett ansvar för att bidra till en bättre miljö för de allra 

fattigaste i världen. 

3.2 Utgångspunkter för Socialdemokraternas miljöpolicy 

3.2.1 Mål och implementering 

Socialdemokraternas utgångspunkt för miljöpolitiken är att de vill: ”bygga ett ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalitet kan öka utan att det 

                                                 
3
 För mer information om de nationella miljökvalitetsmålen se exempelvis Miljömålsportalen: 

http://www.miljomal.se/ 



20 

 

skadar vår gemensamma miljö. Vi vill stimulera en dynamisk tillväxt som samtidigt är 

hållbar.” (Klimatplattform för Socialdemokraterna 2008: 3). Vidare att: ”Det är dags för 

världen att lämna övertron på marknaden och på allvar sluta upp kring visionen om hållbar 

utveckling.” (Politiska riktlinjer 2009:9). Socialdemokraternas syn på det hållbara samhället 

med de tre dimensionerna av HU, att människors livskvalitet ska kunna öka utan 

miljöförsämringar och den hållbara tillväxten överensstämmer med den kvalitativa utveckling 

som är utmärkande för HU. Frågor om social rättvisa är också av stor vikt inom diskursen HU 

och Socialdemokraterna poängterar också utjämnandet av klyftor i följande citat: ”En tillväxt 

som skapar nya resurser men också utjämnar klyftor både inom och mellan länder, och som 

minskar miljöbelastningen på jorden.” (Politiska riktlinjer 2009). 

Socialdemokraterna anser att det krävs förändringar i vårt levnadssätt där vi bör se över vårt 

boende, resande och handlade. Det handlar också om att minska energiförbrukningen, nyttja 

miljövänligare och effektivare bränslen och tekniker men också återvinna det som förbrukats. 

Inom diskursen HU anses just bl.a. attityd- och livsstilsförändringar men också omställningen 

till mindre ett resurs- och materialkrävande samhälle vara vitala delar för att kunna nå en 

hållbar utveckling. Socialdemokraternas krav på förändringar men också kravet på minskad 

förbrukning av exempelvis energi och material motsvarar därför synen inom HU. 

Det krävs förändringar i det sätt vi lever och det krävs en tydlig och radikal politik. Vi behöver 

göra av med mindre energi, använda nya miljövänliga och effektiva bränslen och tekniker och 

återvinna det vi förbrukar. Vi behöver se över hur vi reser, bor och handlar. 

(Klimatplattform för Socialdemokraterna 2008:4) 

När det gäller exempelvis resande och transporter uttrycker Socialdemokraterna att de vill 

stimulera attityd- och beteendeförändringar genom ökad kunskap om alternativa hållbara 

miljövänligare transporter och resor. Just ökad kunskap och som nämnts tidigare förändringar 

i attityd och beteende, men också minskat antal transporter är väsentligt för att kunna nå en 

hållbar utveckling. 

Vi vill stimulera höjd kunskapsnivå om vad hållbara transporter innebär genom stöd till forskning, 

informationsinsatser i kommuner och organisationer som verkar i denna riktning. Både 

yrkestrafikanter och vanliga vardagsresenärer behöver mer kunskap om vilka transport- och 

resealternativ som finns för att kunna välja till exempel kollektivtrafik, samåkning eller cykel före 

den egna bilen. Därför krävs också satsningar som stimulerar attityd- och beteendeförändring i 

trafiken i en miljövänlig riktning. (Klimatplattform för socialdemokraterna 2008:26) 
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Inom HU är den intragenerationella rättvisan och Nord-Syd aspekten en mycket angelägen 

fråga och Socialdemokraterna anser nedan i enlighet med synen inom HU att det är viktigt att 

vara solidarisk mot fattiga länder och att fattigdomsbekämpningen behövs för möjligheterna 

att förbättra miljön. Den ojämna resursanvändningen mellan Nord och Syd men också mellan 

fattiga och rika som är en väsentlig del av HU behandlas också av Socialdemokraterna men 

också att det är den rika världen som är de som orsakar miljöproblemen till stor del. 

Miljöproblemen går inte att lösa utan solidaritet och internationell samverkan. Det är människor 

och länder med begränsade ekonomiska resurser som drabbas hårdast av miljö- och 

klimatförändringar. Men det är den rika världen som förbrukar mest av jordens ändliga resurser. 

Kampen för en bättre miljö behöver därför gå hand i hand med kampen mot världsfattigdomen. 

(Politiska riktlinjer 2009:45) 

Den intergenerationella rättvisan nämns av Socialdemokraterna i sammanhang som 

exempelvis ekonomisk tillväxt: ”Dagens tillväxt skall inte ske på bekostnad av framtida 

generationers möjligheter att leva ett gott liv. Välfärd och möjligheter skall komma alla till 

del. Det kräver solidaritet mellan människor och generationer.” 

(Klimatplattform för Socialdemokraterna 2008: 3). Likt tankarna inom HU anser 

Socialdemokraterna att det är viktigt med solidaritet mellan generationer och att kommande 

generationers möjlighet att till ett bra liv inte får påverkas av dagens tillväxt. 

Sammanfattningsvis överensstämmer Socialdemokraternas syn på miljöfrågor med HU vad 

gäller mål och implementering. Socialdemokraterna vill ha en kvalitativ utveckling, anser att 

samhället måste förändras men även beteende, attityd och livsstil, samt betonar vikten av både 

intragenerationell och intergenerationell rättvisa helt i enlighet med diskursen HU. 

3.2.2 Kognitiv grund 

Socialdemokraterna beskriver i citatet nedan hur aspekterna inom HU stärker varandra, det 

gemensamma ansvaret, vikten av välfärd för alla och att bekämpa social orättvisa, men också 

att bevarandet av naturresurser är viktigt för den långsiktiga hållbara tillväxten. Samtliga 

utgör delar av det holistiska synsätt som HU utgår från där naturvetenskap integreras 

tillsammans samhällsvetenskapliga perspektiv.  

Vi är övertygade om att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet förstärker varandra. Ett 

ekologiskt hållbart samhälle är en förutsättning för människors hälsa och välmående och för att vi 

skall värna de naturresurser vi behöver för att skapa en långsiktig hållbar tillväxt. Ett samhälle där 

välfärden kommer alla till del skapar ett förtroende mellan människor som gynnar den ekonomiska 
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tillväxten och ett gemensamt ansvarstagande för vår miljö. En hållbar ekonomisk tillväxt kan i sin 

tur användas för att utjämna sociala klyftor och investera i en bättre miljö. 

(Socialdemokratisk miljöpolitik 2009:3) 

Socialdemokraterna tror på utveckling av teknik: ”Med ny miljövänlig teknik är det inte bara 

möjligt att minska vår miljöpåverkan utan också skapa nya resurser för att utveckla vårt 

välfärdssamhälle.” (Socialdemokratisk miljöpolitik 2009:3). Samtidigt belyser de att det 

krävs förändrad livsstil och beteende samt ett gemensamt ansvar för miljön: ”går att 

åstadkomma stora förändringar genom att människor tar miljöansvar i sin egen vardag. Alla 

kan vi ändra hur vi lever och hur vi handlar.” (Socialdemokratisk miljöpolitik 2009:4). Inom 

EM ses tekniska innovationer utan krav på förändrad samhällsstruktur eller livsstil vara 

lösningen till miljöproblemen medan diskursen HU poängterar att det krävs 

livsstilsförändringar samt att hela samhället förändras både strukturellt, tekniskt, institutionellt 

men även socialt, ekonomiskt och kulturellt. Därför rimmar även ovanstående 

socialdemokratiska citat om miljövänlig teknikutveckling och välfärd tillsammans med 

kraven på förändringar inom samhället mer med det holistiska perspektiv HU utgör. 

Sammanfattningsvis utgår Socialdemokratiska kognitiva grundsyn från det mer holistiska 

perspektiv som utmärker diskursen HU där alla aspekterna av HU förstärker varandra och där 

frågor som förändrad samhällsstruktur, attityd- och livsstilsförändringar men också vikten av 

gemensamt ansvar, välfärd för alla och social rättvisa betonas. 

3.2.3 Styrmedel och institutionell reglering 

Socialdemokraterna menar att: ”Klimatkrisen måste få en global politisk hållbar lösning och 

bindande avtal mellan världens länder.” (Politiska riktlinjer 2009:10) men också att: ”En 

internationell klimatöverenskommelse behöver följas av fler internationella 

överenskommelser.” (Socialdemokratisk miljöpolitik 2009:4). Att miljöproblemen är globala 

och att det därför behövs globala överenskommelser och bindande internationella avtal mellan 

världens nationer för att kunna lösa miljö- och klimatproblematiken motsvarar synen inom 

HU där internationella samarbeten och internationella avtal är nödvändiga för att kunna lösa 

klimatkrisen och där alla stater ska samordna miljö och utvecklingsfrågor. 

Socialdemokraterna fastslår även att: ”Miljöpolitiken kräver aktiva val – lokalt, nationellt och 

globalt.” (Politiska riktlinjer 2009:45) vilket även det överensstämmer med synen inom HU 

där alla nivåer från det lokala till det globala ska delta. 
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Socialdemokraterna fokuserar på både globala miljöproblem och diffusa källor som 

klimatförändringar men också på energifrågor och frågor av mer lokalt slag som exempelvis 

övergödning och våtmarker och skriver också att: ”Den socialdemokratiska regeringen 

fastställde 16 nationella miljökvalitetsmål som skall uppnås till 2020 för att säkra en hållbar 

utveckling på alla områden.” (Socialdemokratisk miljöpolitik 2009:5). Miljökvalitetsmålen 

utgörs av både globala men också mer nationella miljöfrågor och punktkällor till föroreningar 

men målet är en hållbar utveckling för kommande generationer. Socialdemokraternas 

internationella miljösyn överensstämmer med synen inom HU där globala miljöfrågor som 

klimat och energi har högsta prioritet men är även förenlig med hållbar utveckling när det 

gäller de nationella miljökvalitetsmålen. 

För att kunna stimulera människor och företag till förändrat beteende krävs enligt 

Socialdemokraterna: ”ekonomiska styrmedel […] Hit hör klimat-, energi- och miljöskatter, 

men också lagstiftning, utsläppsrättigheter och certifikat.” (Politiska riktlinjer 2009:12). Både 

skatterna och utsläppsrätterna utgår från PPP och Socialdemokraterna nämner också att: ”med 

utsläppsrätter bär den som släpper ut växthusgaser kostnaderna för detta.” 

(Klimatplattform för socialdemokraterna 2008:13). Socialdemokraterna klargör att: ”Vi står 

bakom principen att förorenaren betalar.” (Socialdemokratisk miljöpolitik 2009:23). PPP 

används både inom HU och EM, men inom HU tillsammans med försiktighetsprincipen och 

följande citat skulle kunna vara exempel på att Socialdemokraterna även utgår från den 

principen, åtminstone när det gäller kemikaliefrågan: 

… av yttersta vikt att alla risker med kemikalier minimeras. Därför skall inga nya kemikalier 

släppas ut utan att det är bevisat att de är ofarliga och kemikalier bytas ut om det finns mindre 

farliga på marknaden. (Socialdemokratisk miljöpolitik 2009:23) 

När det gäller marknad och politik vill Socialdemokraterna: ”utnyttja marknadsekonomins 

dynamik men begränsa dess räckvidd […] stabila demokratiska marknadsekonomier som ger 

en dynamisk tillväxt men samtidigt en socialt hållbar utveckling.” (Politiska 

riktlinjer 2009:9). Socialdemokraterna betonar även att ”marknaden inte ensam klarar de 

krav som klimatet och miljön ställer […] Politik och marknad fungerar bäst i ett nära 

samspel.” (Socialdemokratisk miljöpolitik 2009:3). Således vill Socialdemokraterna använda 

sig av marknadskrafter men anser att marknadsekonomin ska vara demokratisk parallellt med 

en social hållbar utveckling och att marknaden tillsammans med politiken kan lösa 

miljöproblematiken, inte enbart genom marknadsmekanismer. Demokratiaspekten och den 
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sociala hållbara utvecklingen samt att stat och näringsliv ska samarbeta är snarlik synen inom 

HU. Däremot nämner inte Socialdemokraterna aspekter som är av stor vikt inom HU som 

exempelvis deliberativa dialoger, gräsrotsdeltagande eller vikten av samarbete mellan 

offentliga myndigheter, frivilligorganisationer och gräsrötter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Socialdemokraternas internationella hållning harmoniserar 

med HU men även att de olika nivåerna från det lokala till det globala ska medverka. 

Prioriterade miljöfrågor som globala miljöproblem och de nationella miljökvalitetsmålen 

överensstämmer även det med HU. PPP och försiktighetsprincipen är i linje med HU och 

Socialdemokraterna kan därför sägas utgå från HU. Samarbete mellan näringsliv och stat samt 

vikten av demokratiskt beslutfattande är även det i samklang med HU. 

3.3 Utgångspunkter för Moderaternas miljöpolicy 

3.3.1 Mål och implementering 

Moderaternas ståndpunkt i frågan om miljöpolitiken är att tidigare samband mellan tillväxt 

och ökade utsläpp numera är brutna och att tillväxt kan ge ökade investeringsmöjligheter i 

klimatvänligare lösningar. Inom EM är ekonomisk tillväxt den mest centrala utgångspunkten 

och ekonomisk tillväxt anses också vara en förutsättning för miljöskydd. Således rimmar 

Moderaternas utgångspunkt bäst med diskursen EM. 

Vi tror att grundförutsättningarna för en offensiv miljöpolitik är en god samhällsekonomi och 

ekonomisk tillväxt. Sambandet mellan en ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp är inte längre sant. 

(En offensiv miljöpolitik 2009:9) 

Tillväxt ger oss möjligheter att investera i metoder som minskar vår klimatpåverkan. 

(Arbetsstämma’09 2009:5) 

Moderaterna vill ”Öka kunskapen kring klimatförändringar och hur det enskilda valet av 

livsstil påverkar miljö och klimat.” (Arbetsstämma’09 2009:3). Ökad kunskap kring klimatets 

förändringar och livsstilsval är en av de viktigaste åtgärderna för förbättrat klimat vilket 

stämmer överens med synen inom HU där den ökade kunskapen är en central punkt för att 

kunna nå en hållbar utveckling. 

När det gäller förändrat beteende som är väsentligt för att kunna uppnå en hållbar utveckling 

menar Moderaterna att: ”Om miljövänliga produkter kommer ut på marknaden i god tid har 

konsumenterna möjlighet att ändra sitt beteende och bidra till minskade utsläpp. Detta kräver 
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en omställning av samhället.” (Arbetsstämma’09 2009:9). Konsumenterna ska förändra sitt 

konsumtionsmönster till ett miljövänligare och det krävs en omställning av samhället vilket 

överensstämmer med kraven på ändrat beteende och strukturella förändringar man inom HU 

lyfter fram. Däremot visar följande citat: ”Vår politiska idé är inte att bekämpa vare sig 

flygresande eller bilåkande. Det är istället bilarnas och flygplanens utsläpp som vi vill 

begränsa.” (Arbetsstämma’09 2009:5) att Moderaterna i enlighet med EM inte kräver de 

livsstilsförändringar eller materiella uppoffringar man inom HU anser vara några av de 

viktigaste frågorna för att kunna uppnå en hållbar utveckling. Istället anses tekniska 

förbättringar, likt diskursen EM, kunna lösa utsläppsproblematiken. Moderaterna utgår 

således ibland från HU när det gäller exempelvis förändrat konsumtionsmönster men från EM 

när det gäller oförändrat beteende i resandet. 

Inom HU är generationsaspekten viktig och Moderaterna nämner också generationer i olika 

sammanhang t.ex. att: ”Insatser för att förbättra miljön är en ansvarsfråga för varje 

generation.” (En offensiv miljöpolitik 2009:21) eller att: ”Tillgången på miljövänlig energi 

är en politisk uppgift som vi tar på största allvar. Vår generation måste ta sitt ansvar inför 

kommande generationer.” (En offensiv miljöpolitik 2009:21). Likt diskursen HU anser 

Moderaterna att dagens generationer har ansvar för framtida generationers behov när det 

gäller exempelvis energi. Emellertid visar citatet nedan att Moderaterna, som tidigare nämnts, 

inte heller här kräver förändrad livsstil eller materiella uppoffringar som krävs för en hållbar 

utveckling. Kommande generationer ska liksom dagens generationer kunna ta sig ut i världen 

samt öka sin levnadsstandard. Således påminner Moderaterna hänsyn till framtida 

generationer om HU men avsaknaden på krav om förändrad levnadsstil och materiella 

uppoffringar harmoniserar mer med EM. 

Vår bild av framtiden är inte ett samhälle som stannat i utvecklingen. Framtida generationer ska 

liksom vi få uppleva en höjning av levnadsstandarden. Våra barn ska kunna upptäcka världen på 

samma sätt som vi. (Arbetsstämma’09 2009:19) 

Moderaterna anser att: ”Vi måste tänka mer solidariskt och agera utifrån ett globalt 

perspektiv i våra klimatåtgärder. […] Vi vill även fortsätta integreringen av miljöfrågorna i 

fattigdomsbekämpningen.” (En offensiv miljöpolitik 2009:15). Minskad fattigdom för en 

sund ekologisk utveckling är en viktig del av HU och ovanstående citat där Moderaterna säger 

sig tänka solidariskt och vill sammankoppla miljöfrågor med fattigdom överensstämmer 

också med HU. Däremot saknar Moderaternas miljöpolicy för diskursen HU viktiga aspekter 



26 

 

som ojämn resursfördelning mellan fattiga och rika men också mellan Nord och Syd eller att 

den rika världen har orsakat mycket av miljöproblemen samt frågor som social rättvisa. 

Moderaterna menar istället att de fattigas svårighet att anpassa sig till klimatförändringarna är 

det som gör att vi måste tänka solidariskt och hjälpa dem: ”Klimatförändringar drabbar de 

fattigaste människorna hårdast, eftersom de har svårast att anpassa sig till förändringar.” 

(Arbetsstämma’09 2009:7). 

Sammanfattningsvis utgår Moderaterna från EM när det gäller synen på ekonomisk tillväxt 

som förutsättning för miljöskydd och att vi inte behöver förändra vår livsstil men lutar lite åt 

HU när det gäller synen på att ökad kunskap är viktig för en hållbar utveckling. Förändrad 

samhällsstruktur är av stor vikt inom HU men krävs inte alls inom EM. Moderaternas syn på 

samhällsstruktur hamnar någonstans mittemellan de båda diskurserna eftersom de kräver en 

omställning av samhället i vissa frågor men helt utelämnat det inom andra. 

Generationsfrågorna harmoniserar med HU när det gäller solidaritet och hänsynstagande men 

däremot saknar Moderaterna för diskursen HU viktiga frågor som resursfördelning och social 

rättvisa. 

3.3.2 Kognitiv grund 

Moderaterna tror på teknik och följande citat: ”Ledord för våra tankar och förslag inom 

klimat- och energiområdet är koldioxidreducering, teknikskifte och kostnadseffektivitet.” 

(En offensiv miljöpolitik 2009:12) rimmar med det reduktionistiska perspektiv EM utgör där 

teknik och naturvetenskap är lösningen till miljöproblemen. Som nämndes i tidigare kapitel 

Mål och implementering kräver inte Moderaterna förändrat beteende när det gäller 

exempelvis flyg- eller biltransporter utan menar att: ”samhällets anpassnings- och 

innovationsförmåga” (En offensiv miljöpolitik 2009:13) kan sänka koldioxidutsläppen vilket 

skulle kunna tolkas som det mer reduktionistiska synsättet som är utmärkande för diskursen 

EM där befintlig samhällsstruktur kan internalisera miljöhänsyn och ingenjörskonster och 

teknologiska innovationer kan lösa miljöproblematiken. Vidare framhåller Moderaterna tron 

på det egna ansvaret och statens begränsade roll: ”Politiken ger reglerna och 

förutsättningarna men det är människor som av egen kraft skapar förändring och 

utveckling.” (En offensiv miljöpolitik 2009:9) men också följande citat: ”en stark tro på 

individens ansvar över sitt liv och det gemensamma.” (En offensiv miljöpolitik 2009:9) visar 

ytterligare exempel vilket kan tolkas som att individuella preferenser styr 
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samhällsutvecklingen och därmed kan antas att frågor som förändringar av attityder och 

livsstil men också frågor som social rättvisa och jämställdhet hamnar i skymundan. Diskursen 

EM fokuserar till stor del på teknik och ingenjörskonster men utesluter nästan helt frågor om 

social rättvisa, jämställdhet, attityd- och livsstilsförändringar. Således harmoniserar 

Moderaternas kognitiva grundsyn mestadels med diskursen EM. 

Sammanfattningsvis faller Moderaternas kognitiva grundsyn till stor del in under idealtypen 

EM där teknik, naturvetenskap och ingenjörskonster inom befintlig samhällsstruktur anses 

vara lösningen till miljöproblematiken samtidigt som individers preferenser styr 

samhällsinriktningen tillsammans med statens begränsade roll. Aspekter som attityd- och 

livsstilsförändringar, social rättvisa och jämställdhet förmodas inte vara lika viktiga för att 

kunna lösa miljöproblemen. 

3.3.3 Styrmedel och institutionell reglering 

Likt tankarna inom HU där mellanstatliga internationella samarbeten och avtal är vitala för att 

kunna lösa miljöproblemen anser Moderaterna att: ”Internationellt samarbete är av särskild 

vikt för att lösa klimatproblemen. […] Världens förmåga att möta klimatförändringarna 

avgörs av om världens länder förmår ingå ömsesidigt förpliktigande avtal om tuffa 

utsläppsreduktioner.” (Vårt handlingsprogram s 2). Moderaterna menar även att: ”De flesta 

miljöutmaningarna har globala orsaker och konsekvenser […] Hela skalan från det globala 

till det lokala måste finnas med för att åstadkomma förbättringar på miljöområdet.” 

(En offensiv miljöpolitik 2009:9). Inom HU är de globala miljöproblem i centrum och 

lösningen till dem finns också inom alla nivåer från det lokala till de globala. Moderaternas 

syn på miljöproblematiken från det globala till det lokala överensstämmer således med HU. 

Moderaterna menar att: ”Klimatförändringarna hör mycket nära samman med 

energiförbrukningen i världen och växthusgasutsläppen som de medför.” 

(En offensiv miljöpolitik 2009:12) och nämner även de nationella miljökvalitetsmålen 

((En offensiv miljöpolitik 2009:26) och är därför både globalt förankrade med diffusa källor 

till föroreningar men också lokalt förankrade och inkluderar även punktutsläpp i sin miljösyn. 

Diskursen HU rankar klimat- och energifrågor högst, vilket även Moderaterna belyser men 

eftersom de nationella miljömålen utgår från en hållbar utveckling med tanke på kommande 

generationer så Moderaternas miljösyn är i enlighet med HU. 
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När det gäller klimatförändringarna menar Moderaterna att dessa ska motverkas genom att: 

”en prislapp sätts på utsläppen” (Arbetsstämma’09 2009:9) vilket innebär att det ska löna sig 

att göra bra saker för miljön medan det som är sämre för miljön ska kosta. 

Klimatproblematiken löses genom bland annat: ”ett aktivt användande av koldioxidskatter 

och systemet för handel med utsläppsrätter”(En offensiv miljöpolitik 2009:12). Utsläppsrätter 

är enligt Moderaterna: ”samhällsekonomiskt effektivt” (Arbetsstämma’09 2009:9) eftersom 

marknad och berörda kan reducera utsläppen där kostnaderna är som lägst. Att utsläppen får 

ett pris, att förorenaren betalar för utsläppen genom både utsläppsrätter och koldioxidskatter 

samt att marknaden är en viktig del av lösningen överensstämmer med synen inom EM där 

lösningen till miljöproblemen utgår från PPP men också ekonomisk tillväxt. Inom HU utgår 

man från både PPP och försiktighetsprincipen men den aspekten verkar saknas i Moderaternas 

miljöpolicy. Dock skriver de att: ”Vi har inte haft ambitionen att täcka in all miljöpolitik.” 

(En offensiv miljöpolitik 2009:9) vilket måhända är förklaringen till det. 

Moderaterna skriver att: ”Politiska verktyg tillsammans med marknadskrafter tror vi kan leda 

till klimatvänliga lösningar.” (En offensiv miljöpolitik 2009:12) men också att politiken 

lagstiftar men att människors ansvar och vilja att göra rätt kommer leda till miljöförbättringar 

och miljöskydd. Marknadsmekanismer är förutsättningen för EM men diskursen utgår även 

från att regering lagstiftar och att företagen och frivilligorganisationer för dialogen och att 

berörda grupper har informationen som krävs men också starkast incitament att lösa 

miljöproblemen. Moderaternas miljöpolicy harmoniserar med EM när det gäller 

marknadsmekanismer och politikens roll som huvudsakligen lagstiftare. Moderaterna skriver 

även att: ”människor som av egen kraft skapar förändring och utveckling. Vi tror på alla 

människors vilja att göra rätt.” (Arbetsstämma’09 2009:5). Synen på människors egen vilja 

och kraft att förändra påminner om EM vad gäller att berörda har bäst information och 

incitament till miljölösningar. Däremot saknas information om exempelvis att företagen 

samarbetar med just frivilligorganisationer som är en väsentlig del av EM. Aspekter som att 

demokratiskt beslutsfattande för att kunna nå en hållbar utveckling saknas också i materialet 

från Moderaterna. 

Sammanfattningsvis överensstämmer Moderaternas internationella engagemang och synen på 

att lokalt till globalt deltagande med HU men även fokuseringen på globala miljöproblem och 

de nationella miljökvalitetsmålen motsvarar diskursen HU. Däremot är Moderaternas syn på 
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PPP, tonvikten på marknaden som lösningen till miljöproblemen men också avsaknaden av 

information om demokratiskt beslutsfattande för en hållbar utveckling mer i linje med EM. 

3.4 Jämförelse mellan Socialdemokraternas och Moderaternas miljösyn 

3.4.1 Mål och implementering 

En av de kanske viktigaste skillnaderna mellan de båda partierna är synen på ekonomisk 

tillväxt. Moderaterna understryker att tidigare samband mellan tillväxt och ökade utsläpp inte 

längre gäller. Tillväxt kan istället ge nya möjligheter till miljövänliga investeringar vilket 

motsvarar synen inom EM där ekonomisk tillväxt ses som en förutsättning för miljöskydd. 

Socialdemokraterna betonar istället att övertron på marknaden måste lämnas för en hållbar 

utveckling och att tillväxten ska vara hållbar utan att miljön skadas men också möjliggör 

utjämnandet av sociala klyftor och satsningar på miljöförbättringar. Den kvalitativa 

utvecklingen som är utmärkande för HU överensstämmer med Socialdemokraternas syn på 

utveckling och Socialdemokraterna är också tydliga med att deras miljöpolitik utgår från HU. 

Socialdemokraterna anser att det är viktigt med ökad kunskap och utbildning och poängterar 

att det krävs förändringar i vårt levnadssätt. Moderaterna anser att det är viktigt med ökad 

kunskap om förändringar i klimatet och om hur vårt val av livsstil påverkar klimat och miljö 

och att miljövänliga produkter kan ändra vår konsumtion men säger samtidigt att vi inte 

behöver förändra vårt sätt att exempelvis resa. Socialdemokraterna utgår från samma grunder 

som HU där ökad kunskap, ändrad livsstil och förändrade attityder anses viktiga, medan 

Moderaterna utgår från HU när det gäller att ökad kunskap och förändrade 

konsumtionsmönster men påminner mer om EM i frågor om resor med bil och flyg där 

beteendet inte behöver förändras utan tekniken istället ses som lösningen till 

utsläppsproblematiken. Förändrad samhällsstruktur är av stor vikt inom HU och 

Socialdemokraterna förtydligar också den aspekten på flertalet ställen medan Moderaterna 

både kräver en omställning av samhället i vissa avseenden samtidigt som man inte gör det i 

andra. Moderaterna hamnar därför någonstans mittemellan HU och EM när det gäller 

samhällsstruktur. 

Inter- och intragenerationell rättvisa är en av de viktigaste aspekterna inom diskursen HU och 

tillväxt får inte ske på bekostnad av kommande generationers möjlighet till ett bra liv och 

social rättvisa mellan Nord och Syd är en viktig utgångspunkt. Inom EM däremot utelämnas 
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frågor om social rättvisa och fördelningsfrågor och således även inter- och intragenerationella 

perspektiv. Socialdemokraterna betonar vikten av att dagens tillväxt inte får hota kommande 

generationers möjlighet till ett gott liv medan Moderaternas fokus på framtida generationer 

handlar om tillgång på miljövänlig energi, att framtida generationer ska få ta del av höjd 

levnadsstandard och se omvärlden som vi gör. Således harmoniserar partiernas omtanke om 

kommande generationer med synen inom HU men Moderaterna lutar mer åt EM när det gäller 

avsaknad på krav om förändrat beteende. Även frågan om Nord-Syd behandlas av båda 

partierna och båda tycker det är viktigt att bekämpa fattigdom tillsammans med miljöåtgärder 

vilket motsvarar åtgärderna inom HU. Däremot skiljer det sig åt mellan hur partierna 

framställer den intergenerationella aspekten: Socialdemokraterna poängterar att det är vikigt 

med social rättvisa men också att den ojämna fördelningen av resurser mellan rika och fattiga 

samt Nord och Syd delvis orsakar miljöproblematiken. Moderaterna utelämnar frågan om den 

ojämna resursfördelningen men även den sociala rättvisan. Således är Socialdemokraternas 

syn helt i linje med HU medan Moderaterna i viss mån harmoniserar med HU men också med 

EM. 

3.4.2 Kognitiv grund 

När det gäller den kognitiva grunden skiljer sig de båda diskurserna HU och EM åt genom 

synen på hur miljöproblemen ska lösas, där den holistiska synen inom HU utgår från att 

naturvetenskap och samhällsvetenskap måste integreras medan det reduktionistiska synsättet 

inom EM istället bygger på naturvetenskap och ingenjörskonster. Socialdemokraternas 

miljöpolicy harmoniserar med det mer holistiska synsättet som är utmärkande för hållbar 

utveckling när de menar att de tre dimensionerna inom HU förstärker varandra. 

Socialdemokraterna anser vidare att teknikutveckling är viktig men poängterar samtidigt 

vikten av det gemensamma ansvaret, kravet på livsstilsförändringar och att sociala klyftor 

måste utjämnas. Socialdemokraternas helhetssyn där alla aspekter måste hänga samman för 

att kunna lösa miljöproblemen är helt i linje med diskursen HU. 

Moderaternas miljöpolicy utgår övervägande från teknikutveckling som lösningen till 

utsläppsproblematiken utan krav på förändrat levnadssätt och lösningen till miljöproblemen 

anses till stor del finnas inom befintlig samhällsstruktur och Moderaterna understryker också 

vikten av individens frihet och ansvar samtidigt som statens roll ska begränsas. Detta 

tillsammans med att frågor som exempelvis social rättvisa och fördelningsaspekter inte 
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förmodas vara av så stor betydelse innebär att Moderaternas övergripande kognitiva grundsyn 

påminner mer om den reduktionistiska syn som är utmärkande för diskursen EM. 

3.4.3 Styrmedel och institutionell reglering 

Internationellt samarbete och internationella överenskommelser anses viktiga för att en 

hållbar utveckling ska kunna uppnås men också att miljöförbättringar ska ske genom åtgärder 

från lokal till global nivå. Nationella miljöproblem ligger i fokus inom EM. Både 

Socialdemokraterna och Moderaterna säger sig vara internationalister och tror på 

internationella överenskommelser och globala bindande avtal men också att alla politiska 

nivåer måste vara med i klimatomställningen från det lokala till det globala. Således kan båda 

partierna anses utgå från HU vad gäller globala samarbeten och avtal men också när det gäller 

klimatarbetets olika nivåer från det globala till lokala. 

Socialdemokraterna och Moderaterna poängterar att klimat- och energifrågor är viktiga men 

även de nationella miljökvalitetsmålen vilket innebär att båda partierna fokuserar på samma 

typ av miljöproblem; både globala och lokala men också diffusa och punktkällor. Som 

tidigare nämnts är diffusa källor av högsta prioritet och klimat- och energifrågor högst 

rankade för diskursen HU vilket harmoniserar med partiernas prioriterade miljöfrågor. De 

nationella miljökvalitetsmålen är instiftade utifrån att miljöproblemen ska vara lösta till nästa 

generation vilket är utifrån en hållbar utveckling och således är även partiernas syn på 

miljömålen besläktade med HU. 

Ekonomiska styrmedel förordas av både Socialdemokraterna och Moderaterna, och båda 

partierna anser att det ska vara ekonomiskt lönsamt att göra bra saker för miljön medan det 

som är skadligt ska kosta och båda utgår också från PPP. Båda anser att exempelvis 

utsläppsrätter och koldioxidskatter är bra sätt att handskas med klimatproblematiken. Inom 

HU används PPP tillsammans med försiktighetsprincipen medan EM endast utgår från PPP. 

Socialdemokraterna återger exempel på vad som skulle kunna tolkas som 

försiktighetsprincipen medan Moderaternas dokument saknar dylikt innehåll. Därför tolkas 

det empiriska materialet som att Socialdemokraternas utgångspunkter påminner mer om HU 

medan Moderaterna mer om EM. 

Att politik och marknad fungerar bäst tillsammans är Socialdemokraterna och Moderaterna 

eniga om men däremot skiljer sig synen politikens inflytande respektive marknadskrafter åt 

mellan partierna. Socialdemokraterna vill gärna använda sig av marknadsekonomins krafter 
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men poängterar att dess räckvidd bör begränsas. Politiken och marknad ska lösa 

miljöproblemen tillsammans, vilket överensstämmer med synen inom HU där näringsliv och 

stat ska samarbeta. Moderaterna anser istället att politiken stiftar lagar men människors eget 

ansvar och egen vilja ger miljöförbättringar, vilket är mer i linje med diskursen EM:s 

utgångspunkt där politikens uppgift är lagstiftning men det är berörda parter som har bäst 

information och incitament till att lösa miljöproblemen. 

Demokratiska processer anses vikiga inom HU medan diskursen EM är mer inriktad på den 

fria marknaden. Inom den socialdemokratiska miljöpolicyn är demokratiska 

marknadsekonomier viktiga vilket kan tolkas som att demokratiska aspekter tillsammans med 

marknaden är viktiga. Moderaterna däremot nämner inte demokratiaspekter utan är mer 

marknadsinriktade. Utifrån idealtyperna för HU och EM kategoriseras därför 

Socialdemokraternas syn på demokrati som HU medan Moderaternas frånvaro av demokrati 

men närvaro av marknadsmekanismer som EM. 
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4. Slutsatser och implikationer 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen var att studera Socialdemokraternas och 

Moderaternas miljöpolicys för att fastställa huruvida hållbar utveckling eller ekologisk 

modernisering bäst beskriver respektive policy samt vilka skillnader och/eller likheter som 

uppvisas. Detta avslutande kapitel syftar till att fastställa detta syfte. Nedan visas först en 

summering av Socialdemokraternas och Moderaternas miljöpolicys som följs av en 

diskussion med avseende på de mest framträdande likheterna och skillnaderna mellan 

partierna. Därefter redogörs för uppsatsens slutsatser tillsammans med förslag till framtida 

forskning. 

Tabell 2: Summering av Socialdemokraternas och Moderaternas miljöpolicys 

 

 Socialdemokraterna Moderaterna 

Mål & 

implementering 

Tydlig betoning på att utgångspunkten är 

hållbar utveckling, både ekologisk, 

ekonomisk och social 

Tydlig betoning på att ekonomisk tillväxt 

är en förutsättning för miljöskydd 

Ökad kunskap, förändringar i attityd- och 

livsstil, förändrad samhällsstruktur 

Ökad kunskap om livsstilsval & 

klimatförändringar, oförändrad livsstil, 

oförändrad/förändrad samhällsstruktur  

Dagens och framtida generationer, 

solidaritet, social rättvisa, ojämn 

resursfördelning 

Dagens och framtida generationers 

möjlighet till samma levnadsstandard 

som vi 

   

Kognitiv grund Social rättvisa, välfärd för alla, gemensamt 

ansvar, hela samhället måste förändras 

Tekniklösningar, individens preferenser 

styr utveckling, statens roll begränsas 

 

Styrmedel & 

institutionell 

reglering 

Bindande internationella  

överenskommelser och avtal  

Global till lokal nivå 

Bindande internationella 

överenskommelser och avtal  

Global till lokal nivå 

Klimat och energi,                             

nationella miljökvalitetsmål 

Klimat och energi,                              

nationella miljökvalitetsmål 

Förorenaren betalar (PPP) + 

försiktighetsprincipen 

Förorenaren betalar (PPP) 

Samarbete näringsliv och stat,  

demokratiska marknadsekonomier 

Statens begränsade roll, marknadskrafter, 

individens eget ansvar och vilja 

Sammanfattningsvis har denna studie belyst att Socialdemokraternas miljöpolicy på ett 

generellt plan är baserad på HU medan Moderaternas till stor del utgår från EM. De mest 

centrala likheterna i partiernas miljösyn är att båda i enlighet med HU fokuserar på globala 

miljöproblem som klimat- och energifrågor men även på de nationella miljökvalitetsmålen. 
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Både Socialdemokraterna och Moderaterna är internationellt inriktade och poängterar vikten 

av globala överenskommelser och internationella bindande avtal för att kunna lösa 

klimatförändringarna. Inom HU ska alla politiska nivåer medverka och båda partierna 

understryker också vikten av lokalt till globalt deltagande. 

De mest framträdande skillnaderna mellan partierna består av att Moderaterna i enlighet med 

EM anser att tidigare samband mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan inte 

längre gäller och att ekonomisk tillväxt istället är en förutsättning för miljöskydd. 

Socialdemokraterna menar istället att övertron på marknaden måste lämnas för en hållbar 

utveckling även om marknadsmekanismer ändå är värdefulla. Andra skillnader finns i synen 

på stat och marknad där Socialdemokraterna betonar att näringsliv och stat ska samarbeta och 

att marknadsekonomierna ska vara demokratiska vilket överensstämmer med HU. 

Moderaterna menar i linje med EM att staten lagstiftar men att marknadskrafter och individers 

ansvar och vilja kommer lösa miljöproblemen. Användningen av ekonomiska styrmedel 

baserade på PPP överensstämmer med både Socialdemokraternas och Moderaternas 

övergripande hållning men skiljer sig åt genom att Socialdemokraterna även inkluderar 

försiktighetsprincipen i sitt material vilket Moderaterna inte gör. Således harmoniserar 

Socialdemokraterna i högre grad med HU där PPP tillsammans med försiktighetsprincipen är 

utgångspunkten medan Moderaterna är mer i linje med EM där endast PPP är av betydelse. 

Vidare påvisas i uppsatsen att Moderaterna inte kräver de livsstilsförändringar som är av 

central betydelse inom HU utan istället betonar att teknisk utveckling, likt synen inom EM, 

kan lösa flertalet miljöproblem medan Socialdemokraterna framhåller förändringar i attityd 

och livsstil på flertalet ställen. Förändrad samhällsstruktur förespråkas av Socialdemokraterna 

och överensstämmer helt med HU. Moderaterna vill ha en samhällsomställning i vissa frågor 

samtidigt som man utesluter det i andra och således påminner Moderaternas hållning till 

samhällsstruktur både om HU och EM beroende av vilken fråga som undersöks. 

Fler skillnader återfinns i partiernas kognitiva grundsyn. Socialdemokraterna å ena sidan har i 

harmoni med HU ett holistiskt synsätt på lösningen till miljöproblemen där alla aspekter inom 

HU är viktiga för att kunna lösa miljöproblemen och förändringen av hela samhällsstrukturen 

måste ske på alla nivåer. Vidare poängteras att frågor som utjämnande av klyftor, social 

rättvisa och gemensamt ansvarstagande är viktiga för att kunna åstadkomma 

miljöförbättringar. Moderaterna å andra sidan har en mer reduktionistisk syn som är 
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utmärkande för EM när de menar att teknisk utveckling, befintlig samhällsstruktur, begränsad 

roll för staten samt individens ansvar och frihet kan lösa miljöproblemen. Detta tillsammans 

med att frågor som social rättvisa, jämställdhetsfrågor och resursfördelning tros ha mindre 

betydelse för att nå miljöförbättringar gör att Moderaternas kognitiva syn harmoniserar mest 

med EM. 

Denna uppsats resultat belyser således att det existerar explicita skillnader mellan hur 

partierna framställer sina respektive miljöpolicys, något som följaktligen är förankrat i 

ideologiska skillnader. Den socialdemokratiska grundsynen betonar en mer socialt rättvis, 

demokratisk och mindre marknadsstyrd miljöpolitik medan den liberalkonservativa grunden 

ger en mer marknadsinriktad miljöpolitik med betoning på människors valfrihet. Detta är 

således i linje med de förväntningar och antaganden som presenterades i uppsatsens första 

kapitel. Den socialdemokratiska grundideologin utgår från jämlikhet, demokrati, solidaritet, 

internationalism och folkstyre vilket också avspeglar sig i miljöpolicyn. Socialdemokraternas 

miljöpolicy fokuserar på frågor som solidaritet, ojämn resursfördelning, social rättvisa, 

utjämnandet av klyftor, demokrati, välfärd för alla, gemensamt ansvar samt omtanken om 

dagens och framtida generationer. Samtliga aspekter utgör viktiga enheter i diskursen HU. 

Moderaternas grundideologi utgår istället från liberalkonservatism där liberalismens syn på 

förnuft och individuella rättigheter kombineras med konservativa idéer om respekt för 

etablerade traditioner och institutioner vilket även det tar sig uttryck i miljöpolicyn. 

Moderaterna betonar ekonomisk tillväxt, individers frihet och statens begränsade roll som 

också är avgörande delar av diskursen EM. 

Socialdemokraternas hållning till miljön var som förväntat övervägande i harmoni med denna 

uppsats idealtyp för HU och överensstämmer väl med de initiala antagandena. Resultatet går 

dock emot tidigare forskning som visar att Socialdemokraterna under 1990-talet arbetade för 

en ekologisk modernisering av Sverige. Begreppet var redan då omstritt och innebörden 

skiftade beroende av vem som använde sig av det. Skillnaden i resultat mot tidigare forskning 

kan bero på hur uppsatsens idealtyper har konstruerats tillsammans med att denna uppsats 

empiriska material är daterade till åren mellan 2008 och 2010. Materialet som användes i den 

tidigare forskningen var från tiden mellan 1960- till 1990-talet. Socialdemokraterna har gått 

från att starkt förespråka ekonomisk tillväxt som en förutsättning för miljöskydd till att betona 

vikten av att lämna övertron på marknaden för en hållbar utveckling. Det tidigare retoriska 

användandet av ”en ekologisk modernisering av Sverige” är något som saknas i det material 
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som studerats för denna uppsats. Tidigare forskning visar även att Socialdemokraterna ansåg 

befintlig samhällsstruktur kunna internalisera miljöfrågor medan det empiriska materialet i 

denna undersökning istället indikerar på att de idag poängterar vikten av förändringar i både 

livsstil och samhällsstruktur. 

Beträffande Moderaternas hållning till miljö så uppvisas både ett förväntat och ett något mer 

anmärkningsvärt resultat. Det förväntade utfallet handlar om att Moderaternas miljöpolicy till 

så stor del är i samklang med EM mot bakgrund av deras liberalkonservativa grundideologi. 

Däremot är det anmärkningsvärt att miljöpolicyn inte i högre utsträckning överensstämmer 

med HU med tanke på att Sverige har en nationell strategi för hållbar utveckling tillsammans 

med att Moderaternas partiledare tidigare var ordförande för kommissionen för hållbar 

utveckling, även om han var det utifrån personliga meriter och inte politisk bakgrund. 

Det finns en relativt allmän uppfattning om att Socialdemokraterna och Moderaterna närmar 

sig mitten för att fånga upp mittenväljarna. Den här uppsatsen belyser dock att så inte är fallet 

när det gäller utgångspunkten för miljöfrågor utan här verkar skillnaden i ideologisk grundsyn 

påverka respektive partis miljösyn och partierna tycks inte ha närmat sig varandra när det 

gäller frågor om miljö. 

Det skulle i framtiden vara fruktbart att utföra en liknande – mer omfattande - studie på andra 

svenska riksdagspartier tillhörande exempelvis varsitt av de aktuella partipolitiska blocken, 

alternativt en liknande studie inom respektive partiblock, för att analysera om liknande 

resultat skulle uppnås. Vidare skulle en studie med detta upplägg kunna utföras på andra fall 

än Sverige i syfte att undersöka huruvida partier med samma ideologiska grund men från 

olika länder har en snarlik miljöpolicy eller inte. En studie av detta slag skulle kunna belysa 

om olika politiska och parlamentariska system tillsammans med geografiskt läge inverkar på 

partiers miljöpolicys. 

Avslutningsvis så skulle ytterligare forskning inom området kunna vara en mer djupgående 

studie som inkluderar den intressanta policyprocessen där det jämförs i vilken utsträckning 

den initiala policyn som hamnar i policydokument, valprogram osv. 
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