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Sammanfattning 
Med inspiration från Maarten A. Hajer (1995) kommer detta arbete att analysera och försöka 

klarlägga hur miljö och rättvisefrågor kommer till uttryck i den utvecklingspolitik som sker ur 

ett samtida perspektiv på EU-nivå. I detta fall med ett fokus på EUROPA 2020, ”En strategi 

för smart och hållbar tillväxt för alla”. Vilket analyseras via en kritisk diskursanalys efter 

Faircloughs tredimensionella modell efter frågeställningen: Vilken eller vilka diskurser 

framträder i ”Europa 2020” med avseende på ekonomisk utveckling i relation till miljö och 

rättvisa, och; vilka sanningar/hegemonier framträder med avseende på miljö och utveckling i 

denna kommunikativa händelse? Analysen bidrog till klarläggandet av ett flertal framträdande 

diskurser, sanningar/hegemonier vilka beskrivs konstituerade och likväl reproducerande av en 

större ideologisk social praktik. Tillväxtsdiskursen ses som den regerande diskursen för vilket 

alla lägre stående diskurser rättar sig efter. Dess förverkligande ses som en förutsättning till 

hållbar utveckling och social samanhållning. Detta vilket förverkligas genom ekologisk 

modernisering som verktyg att koppla isär miljöförstörelse och skapa nya marknader och 

konkurrensfördelar och därmed välfärd uttryckt i tillväxt. I relation till uppsatsens syfte att se 

huruvida den hållbarhetsdiskurs EU för används som en maktdiskurs framgår det i relation till 

tidigare forskning och kritiken till ekologisk modernisering att vissa rättviseperspektiv och 

intressen exkluderas i denna diskursiva praktik. 

Nyckelord: ”Ekologisk modernisering”, miljörättvisa, EU, EUROPA 2020, diskursanalys, 

”hållbar utveckling”. 
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Abstract 
Inspired by Maarten A. Hajer (1995), this work will analyze and attempt to clarify how 

environmental and equity issues are reflected in the development policies that takes place 

from a contemporary perspective at EU level. In this case, with a focus on the Europe 2020, 

“A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth” Which are analyzed 

through a critical discourse analysis after Fairclough’s three dimensional model in relation to 

the research question: Which discourse/discourses appears in the “Europe 2020” in terms of 

economic development in relation to the environment and justice, and; What 

truths/hegemonies emerges in relation to the environment and development in this 

communicative event? The analysis contributed to the clarification of a number of prominent 

discourses, truths/hegemonies described constituted and likewise reproduce the larger 

ideological social practice. Growth discourse is seen as the reigning discourse for which all 

inferiors discourses comply. Its realization is seen as a prerequisite for sustainable 

development and social shared stance. This thus realized through ecological modernization as 

a tool to decouple environmental degradation and create new markets and competitive 

advantages and thus prosperity in terms of growth. In relation to the essays purpose to see 

whether the EU sustainability discourse is used as a power discourse, it is clear in relation to 

previous research and critique of ecological modernization that some equity perspectives and 

interests are being excluded in this discursive practice. 

Keywords: “Ecological modernization”, environmental justice, the EU, the EUROPE 2020, 

discourse analysis, “sustainable development”. 
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Inledning 

1 Bakgrund 
Miljödiskussionen på det internationella planet, med avseende på hur miljön skulle hanteras 

på sikt och länder emellan med ett globalt perspektiv kom att börja ta form 1972 i och med 

The Club of Rome’s rapport; Limits to Growth. Vilken presenterades under FN-konferensen i 

Stockholm samma år. Limits to Growth beskrev en dystopisk koppling med avseende på 

populationstillväxt och ansträngda resurser ur vad som kan liknas med ett neo-malthusianer 

perspektiv (Hajer 1995:80). Vidare är det även möjligt att i och med Brundtlandsrapporten 

(WCED) 1987 uppfatta grunden för den hållbarhetspolitik som vi till stor del möts av än idag. 

Denna rapport vilken haft ett stort genomslag på hållarhetsagendan överlag med sin definition 

på hållbar utveckling och dess tre ben som denna definition står på. Dessa ben vilka 

återspeglar diskurser om miljö, sociala aspekter och ekonomin i modern policyutformning 

(Hajer 1995:24f). Bakgrunden till detta arbete är alltså mitt intresse att förstå hur politiken 

behandlar frågor som berör miljön och människorna som är ultimat beroende av den. Med 

inspiration från Maarten A. Hajer (1995) kommer detta arbete att analysera och försöka 

klarlägga hur miljö och rättvisefrågor kommer till uttryck i den utvecklingspolitik som sker ur 

ett samtida perspektiv på EU-nivå. I detta fall med ett fokus på EUROPA 2020, ”En strategi 

för smart och hållbar tillväxt för alla”. 

I andan av samtida normativa utgångspunkter för det vi kallar välfärd och de vägar vi tenderar 

att referera till i denna välfärdsdiskurs finner vi en ”vanlig sanning”. Den att genom 

ekonomisk tillväxt och utveckling skapas de förutsättningar som krävs för att upprätthålla 

samhällsmässig välfärd. En sanning stöpt ur en neoklassisk marknadsekonomisk diskurs. En 

utvecklingsdiskurs som det västerländska industrialiserade samhället i stor grad kan relateras 

till (Cantarello & Newton 2014:9). Ekonomin får således stundtals en immunitet eller i alla 

fall ett starkt företräde i diskursordningen när det gäller utformning av nationella och 

internationella policys, lagar och regler. Detta påverkar i hög grad diskursen som behandlar 

frågor kring hur bevarandevärden ska hanteras. Bevarandevärden kan vara mänskliga likväl 

relaterade till miljön, frikopplingen här emellan skapar emellanåt problematik åt sett till 

fördelningen av makt och resurser (Bartholdsson 2010:61).   

Detta vilket leder till denna uppsats syfte och problematisering. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Denna uppsats syftar till att klarlägga den diskursiva praktik EUROPA 2020, ”En strategi för 

smart och hållbar tillväxt för alla” framför i ljuset av ekologisk modernisering.  Uppsatsen 

kommer med andra ord att via en kritisk diskursanalys klarlägga den hållbarhetsdiskurs som 

den kommunikativa händelsen Europa 2020 för. Vilket på så sätt klarlägger om/hur, Europa 

2020:s förhållningsätt och definition av hållbar utveckling brukas som en maktdiskurs och 

vilka följder denna diskurs och således diskursiva sociala praktik medför i 

miljörättviseperspektiv. I uppsatsens helhet är den hållbarhetsdiskurs som förs i EUROPA 

2020 och därmed i EU som ligger i fokus för analys. 
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Frågeställningen lyder: Vilken eller vilka diskurser framträder i ”Europa 2020” med 

avseende på ekonomisk utveckling i relation till miljö och rättvisa, och; vilka 

sanningar/hegemonier framträder med avseende på miljö och utveckling i denna 

kommunikativa händelse? 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsens empiriska avgränsning i form av material består av ett dokument vilket är publikt 

tillgängligt. Ett dokument som ursprungligt sett varit författat på engelska men har översatts 

på flera språk, däribland svenska. Översättningen av dokumentet påverkar inte dess legitimitet 

som ett förstahandsdokument. 

I och med att de som varit involverade med att ta fram detta EU 2020 strategidokument är av 

multinationellt härkomst är materialet ursprungligen skrivet på engelska. För uppsatsen har 

både en engelskspråkig utgåva lästs jämte en svenskspråkig version. Detta för att om möjligt 

tyda större skillnader med avseende på struktur, innehåll och lingvistiska förekomster vilket 

skulle kunna påverka slutlig diskursiv analys. Jämförelsen mellan struktur och innehåll 

bedöms inte utgöra en anledning till att göra skillnad på dokumentens förutsättningar till att 

verka som empiriskt underlag. Uppsatsens analys kommer vidare bygga på den svenska 

versionen, detta motiveras för att mitt modersmål som författare av denna uppsats är svenska 

och motiveras därmed att vara fördelaktigt vid närmre lingvistisk analys av texten. För att 

vidare uttömmande besvara frågeställningarna och fullfölja syftet kommer enbart Europa 

2020 strategin att studeras med den kritiska diskursanalysen som metodologiskt verktyg och 

med ekologisk modernisering och miljörättvisa som teoretisk utgångspunkt.  Det teoretiska 

ramverket har även det en avgörande roll för avgränsning av studien och riktar arbetet efter 

given frågeställning. Det är inte lämpligt att undersöka alla möjliga diskurser eller lingvistiska 

detaljer utan fokus på de som är relevanta för området prioriteras. Detta innebär bland annat 

frågor som hur teknik och/eller ekonomisk utveckling kopplas till hållbarhetsdiskursen. Eller 

närmre preciserat hur grön teknik, teknisk utveckling, fri handel och marknaden som en 

rationell kraft antas vara ett verktyg för att främja utveckling med avseende på miljö och 

ekonomi. För att möjliggöra analys av intertextuella och till viss del interdiskursiva 

förhållanden kommer Lissabonstrategin övergripligt inkluderas i det empiriska underlaget 

men då enbart som kontext utan att vidare diskursivt analyseras. 

1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens struktur skiljer sig aningen med avseende på den anvisade uppsatsstrukturen. 

Detta ligger till grund av att diskursanalys inte går att se som enbart metod utan den är likväl 

till viss del teori. Härefter kommer inledningsvis tidigare forskning och teori att presenteras. 

Detta för att beskriva det handlingsutrymme som uppsatsens ämne sedan tidigare förhållits 

till. Vidare kommer de teorier beskrivas som utgör den större sociala praktiken vilken formar 

detta handlingsutrymme, dessa vilka även bidrar till kontextualisering av analysen. Teorin 

förhåller sig till delar ur ekologisk modernisering och miljörättvisa i kombination med 

diskursteori som kritisk forskning och därmed en del av socialkonstruktivistism som teoretisk 

utgångspunkt. Vidare beskrivs Faircloughs kritiska diskursanalytiska modell som metod 

(vilken till viss del inbegriper diskurs som teori då detta inte går att dela upp i traditionell 
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mening). Analysavsnittet redovisar analysens fynd efter ett metodiskt förfarande av 

Fairchloughs tredimensionella modell, varvid i den tredje dimensionen kopplas relevant 

forskning och teori. I den avslutande diskussionen återkopplas analysens fynd till 

frågeställning och problematisering. 
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2 Tidigare forskning och teoretisk förankring 
Utöver den tidigare forskningen fördelas det teoretiska ramverket på två nivåer för att på ett 

uttömmande sätt bidra till att skapa en utgångspunkt för kontextualisering av denna studie. 

Först på en mellanabstraktionsnivå, ekologisk modernisering och för att sedan mynna ut i en 

teori som tillhör gruppen ”anpassade” teorier, miljörättvisa som berör frågor på en lägre 

fallspecifik abstraktionsnivå.  

2.1 Tidigare forskning  
Utbudet av tidigare forskning i direkt anknytning till Europa 2020 är ytterst begränsat. Detta 

kan antas bero på att denna strategi likväl dess föregångare Lissabonstrategin är ur ett större 

miljö och samhällsutvecklingsperspektiv relativt kortlivade. Att över huvudtaget analysera 

och avgöra vad som rimligtvis är en effekt i direkt relation till dessa strategier är i sig ett 

komplext åtagande. Likväl är det problematiskt att skapa en uppfattning av de globala 

miljöeffekter en tioårig politik kan tänkas betyda under ett längre perspektiv i en komplex 

värld där orsaksverkanföljder är svåra att konkretisera. Anmärkningsvärt är det inte heller 

problemfritt att beskriva samhällsutveckling med avseende på exempelvis ekonomi eller 

sociala aspekter. Detta med avseende på att det inte är självklart att det i alla lägen går att 

koppla händelser och effekter till varandra.  I och med avsaknaden av forskning kring detta 

specifikt presenteras i stället relevant forskning i jämförliga områden. (Se mer om begreppet 

komplexitet och dynamisk hållbarhet i Leach et al. (2010) Dynamic Sustainabilities: 

Technology, Environment, Social Justice, Pathways to Sustainability). 

Med avseende på begreppet miljö och utveckling tar denna beskrivning av tidigare forskning 

ett avstamp i hur Hajer (1995) beskriver det traditionella förhållningsättet till miljöhänsyn och 

arbetet kring detta. Han beskriver inledningsvis att bristfälligheten i att betrakta omvärlden ur 

perspektivet naturvetenskaplig objektivism. Det perspektiv, analytiska förfarande och 

förhållningsätt som modern miljöpolicyutformning sedan länge grundas på. Hajer (1995) 

menar att den miljö som miljöpolitiken beskriver inte kan antas vara en korrekt objektiv 

återgivelse av den fysiska verkligheten. Detta grundas på ett förhållningsätt till relativism 

snarare en realism, det vill säga att miljön inte går att objektivt beskriva i policys och därmed 

anta att  detta är en perfekt återgivelse av verkligheten utan är snarare en social konstruktion 

av aktörens uppfattade verklighet. Med andra ord är det otillräckligt att analysera miljön, 

basera beslut på ur ett ’västerländskt normativt’ perspektiv på vad som är den uppfattade 

miljön eller godtagbar samhällsutveckling. Vilket exemplifieras i kulturantropologiska studier 

som visar på olika kulturers uppfattning av miljön (Hajer 1995:16f). 

Denna kluvna uppfattning av miljön och dess tålighet exempelvis beskriver en problematik 

med avseende på beslut om miljöhänsyn och utveckling i politiska hänseenden, i synnerhet 

med avseende på frågor som har globala beslut. Vidare beskrivs vikten av att inkorporera ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningsätt till policyutformning då denna objektivistiska 

verklighet inte kan antas vara fullständigt uttömmande. Detta vilket mynnar ut i hur 

diskursiva praktiker påverkar hur miljö och utvecklingspolicys blir till och hur de kan förstås 

(Hajer 1995:17f).  
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Hajer (1995) beskriver i sitt verk alltså hur sociala orättvisor uppdagas och hanteras i modern 

policyutformning via politiska institutioner. Där han vidare beskriver en policy som ett sätt att 

beskriva socialt överenskomna lösningar med avseende på ett avgränsat och tydligt beskrivet 

fenomen. Med andra ord beskriver detta en process där kultur, värderingar och språk 

samspelar i hur policys blir till. Att förstå den diskursiva praktiken som bidrar till 

utformningen av exempelvis miljöpolicys och utvecklingspolicys ger möjlig insikt i vilka 

diskurser som utesluts, vilket är av intresse att analysera vid fall som hur politiska beslut med 

avseende på utveckling, miljö, sociala förhållanden samspelar eller inbegriper diverse 

motsättningar (Hajer 1995:22ff). Förhållningsättet till vad som är verkligt är därmed i fokus 

för den diskursiva analysen med avseende på området.  

Vidare kopplas detta fördelaktigt till vad som kan antas vara utveckling, eller vad som är 

jämförligt med kunskap. I kontexten hållbar utveckling är det då lägligt att se vem som får 

chans att yttra sig i frågan. Globalisering av ekonomi och kultur är allt som ofta i konflikt 

mellan etik och miljö, ett dilemma där den moderniserade västvärlden tvingar dess tekniska 

och androcentriska syn på vad utveckling anses vara vidare till utvecklingsländer (Peet & 

Hartwick 2009:14). Utvecklingsbegreppet är därför partiskt vad det gäller västerländska 

androcentriska utvecklingsperspektiv. Det har visats att marginaliserade människor, särskilt 

kvinnor upplever negativa biverkningar på grund av denna androcentriska ’economic man 

relaterade’ utveckling i andan av neoklassisk laissez-faire diskurs, “development” is 

conventionally measured as economic growth, with “level of development” seen in terms of 

“size of the economy.” (Peet & Hartwick 2009:6:29) och tar därmed ett kritiskt 

ställningstagande till konventionell neoklassisk utvecklingsteori. Denna kritik beskrivs bland 

annat genom problematiken gällande resursfördelning, alltså de som hamnar utanför den 

ekonomiska utvecklingens fördelar. Likväl beskrivs otillräckliga mätmetoder som i 

traditionell mening mäter välfärd i monätera termer som BNP-tillväxt (Peet & Hartwick 

2009:8f). Där vidare utvecklingsteorier som till största delen bygger sitt utvecklingskoncept 

på grundantagandet ekonomisk tillväxt beskrivs som mainstream theories on development och 

moderniseringsteori (Peet & Hartwick 2009:21f). Där de elaborerar moderniseringsteorier är 

till stor utsträckning eurocentriska med avseende på tidigare ekonomiska skolor vilka på ett 

socialt plan inbegriper ramar för vad som kan sägas kring frågor om vad som avses vara 

utveckling. Detta vilket påtvingar ett eurocentriskt förhållningsätt på vad som avses med 

utveckling till de länder som tillskrivs titeln ”u-länder”, ”Modernization theory basically 

says: if you want to develop, be like us (the West).” (Peet & Hartwick 2009:103ff).   

Peet & Hartwick (2009) beskriver att moderniseringsteori, likväl konventionell ekonomi som 

en elitistisk ådra, där ett klassystem kan uppfattas med avseende på vems ideologier som lyser 

igenom. Nyliberalismen exemplifierar detta väl, då de monetära kraftfulla rösterna, det vill 

säga samhällen med en så kallad ordnad ekonomi skriker högst. Moderniseringsteori kan som 

diskurs uppfattas som när samhällen tävlar om kontrollen av utrymme och resurser och 

därmed konkurrerar för sin överlevnad. Alltså ett sätt att via sina ideologier införa en social 

ordning och legitimera dess expansion och kontroll av andra samhällen, en form av diskursiv 

imperialism (Peet & Hartwick 2009:119). Av de många olika infallsvinklarna på 

konventionella utvecklingsteorier med avseende på moderniseringsteori beskriver de vidare 
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att detta inte enbart kan ses som akademiska teorier utan snarare kulturella attityder vilka 

beskriver västvärldens superiösa attityd gent emot omvärlden (Peet & Hartwick 2009:131).  

Likväl beskriver Palumbo (2010) en kritik mot konceptet att mäta välfärd i monetära termer 

som BNP-tillväxt (Palumbo 2010:57). I artikeln ”A post-GDP critique of the Europe 2020 

strategy” beskrivs Europa 2020, dess syfte, mål och roll i relation till dess företrädare 

Lissabonstrategin. Men även om ”inclusive growth” eller ”tillväxt för alla” inbegriper att 

tillväxtens fördelar ska spridas till hela Europas population menar Palumbo (2010) måttet 

BNP och dess möjligheter att mäta klyftor i samhället är otillräckliga. Då med avseende på 

ojämlik fördelning av välfärd ur perspektiven, inkomstsfördelning, social trygghet och detta 

sett över tid inte omfattas i begreppet på ett sett vilket är mätbart eller explicit möjligt att 

klarlägga (Palumbo 2010:55f).   Ekonomisk tillväxt kritiseras alltså som ett otillräckligt sätt 

att mäta välfärd och samhällsutveckling. Hållbarheten bakom den ekonomiska tillväxten som 

koncept är likväl det problematiskt, Jackson (2009) beskriver en kritik mot 

moderniseringsteorier som syftar till att koppla isär ekonomisk utveckling till jordens ultimata 

begränsningar. Han menar att det inte finns vetenskapliga bevis för att ekonomisk tillväxt är 

ur perspektivet 9 miljarder människor och ett ändligt klot kan fungera utan att ekonomisk 

tillväxt slutligen oundvikligen kommer att påverka miljön och människan negativt (Jackson 

2009:86).  

Det ovan beskrivna kan i relation till uppsatsen kopplas till de diskurser som förs med 

avseende på lämplig utveckling och vägarna till den, med avseende på de 

utvecklingsdiskurser som EU för i dess politik. Vilket ur ett poststrukturalistiskt perspektiv 

inte enbart medför frågor som vad är utveckling och för vem utan även vem har 

tolkningsföreträdet att definiera vad som är utveckling (Peet & Hartwick 2009:219ff). (Se 

även, McDonald. 2002:58f). 

Ett nedslag i samtida utvecklingsdiskurs kom med Brundtlandskommissionen och rapporten 

Our Common Future eller Vår Gemensamma Framtid 1987 att verka som ett landmärke i den 

miljöpolitiska utvecklingen och lade grunden för den hållbarhetspolitik vi ser idag. Den 

ständigt citerade definition återges likväl här; "development that meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 

(WCED. 1987:27). Populariseringen och det stora mottagandet av denna definition kan 

beskrivas som en följd av skillnaden på den tidigare synen på miljö och därmed miljöhänsyn 

som ett hinder med avseende på den generella ekonomiska modell som samhällena var 

konstruerade kring. Definitionen har dock mött motstånd, den anklagas bland annat för att allt 

för vagt beskriva vad begreppet i sig står för. Dessa ”needs” förklaras inte på ett uttömmande 

sätt och kan dessutom ifrågasättas så tillvida att definitionen av dessa ”needs”, det vill säga 

exakt vad dessa avser inte framgår tydligt utan är öppet för tolkning (Hugé & Opstal 

2012:697ff). Det finns fler möjliga egenheter som definitionen rymmer vilket kan antas 

bidragit till dess stora mottagande på den politiska arenan. Den normativa grunden, sett ur ett 

västerländskt perspektiv kan antas påverka, begreppet hållbarhet är tilltalande och inget som 

någon egentligen ”vill” motsätta sig, i kombination med att miljö och ekonomipolariseringen 

bryts upp (Meadowcroft 2000:371f). Meadowcroft (2000) försvarar denna vaghet Brundtlands 



Robin Andréasson  Karlstads Universitet 

 

7 

 

”needs” inger. Han menar att det finns en stryka i denna flexibilitet, den att olika 

nationaliteter, institutioner, med mer får chans att yttra olika intressen och på så vis inväva 

fler perspektiv i begreppet. 

The concept of sustainable development does imply limits - not absolute limits but 

limitations imposed by the present state of technology and social organization on 

environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the effects of 

human activities. But technology and social organization can be both managed and 

improved to make way for a new era of economic growth (WCED. 1987:11). 

Ur det ovan citerade ur WCED (1987)  kan ett för den tiden ny relation till miljö och 

ekonomisk utveckling tydas. Tidigare uppfattades miljön som ett hinder för ekonomisk 

utveckling, miljöförstörning och det hänsynstagande som tog kom till uttryck i form av ”end 

of pipe solutions” (Hajer 1995:25). Det vill säga avhjälpande tekniska lösningar, exempelvis 

avhjälpande teknik vid punktförorening. Det nya sättet att beskriva miljö, utveckling och 

begränsningar kom istället till att bli en beskrivning av miljön som en möjlighet för ny 

ekonomisk tillväxt och detta antagonistiska förhållande till viss del upplöses (Nyberg 

1998:55). Ett förhållningsätt vilket vidare beskrivs i moderniseringsteorin ekologisk 

modernisering, se nedan. 

2.2 Ekologisk modernisering 
Inom ramen för denna diskurs ryms en annan diskurs, den om hållbar utveckling, ett begrepp 

som förvisso är möjligt att koppla till olika infallsvinklar och definitioner. Men vilket tidigare 

nämnt har WCED (1987) definition kommit att ha en starkt mottagande i politiska kretsar. 

Detta vilket kan uppfattas genom att frikopplingen mellan miljön som en begräsning och 

snarare till en möjlighet och drivkraft kom att passa politikerna perfekt. Vilka nu får det 

lättare att gå näringslivet tillmötes. Hajer (1995) beskriver detta som en form av diskursiv 

kamp mellan olika diskursiva koalitioner, det vill säga intressemotsättningar mellan 

exempelvis, näringsliv, politik, samhälle och miljön upplöses (Hajer 1995:59ff).  

Joseph Huber och Martin Jänicke beskrivs som två pionjärer och grundare av begreppet 

”ekologisk modernisering” i vetenskapliga sammanhang (Mol & Sonnenfeld 2000:4). Vilka 

bidrog till vad som kallades superindustrialiseringen vilken upplöser synen på motsättningar 

med avseende tillväxten och miljön. Miljön är snarare en drivkraft, inte bara ett hinder eller 

föremål för hänsyn (Hajer 1995:3). Eller kanske än tydligare beskrivet i; ”[…] what first 

appeared a threat to the system now becomes a vehicle for its very innovation” (Hajer, 

1995:32). Detta ska emellertid inte bara uppfattas som en teknikalitet utan snarare ett nytt 

språk, en ny diskursiv praktik. Ur det perspektivet kan viss konsensus tydas. Politiska aktörer 

likväl forskare delar alltså en gängse uppfattning kring vikten av miljöhänsyn och dess 

integration i samhällsutvecklingen. 

Ett möjligt sätt att beskriva ekologisk modernisering är att den kan ses ur två perspektiv; som 

teori och som ett praktiskt förhållningssätt, metodik att ”tackla” miljöproblemen. Med andra 

ord kan det ses som ett analytiskt verktyg för vilket det kan kopplas en typ av diskurs till, ett 

språk, ett sätt att betrakta möjlig samhällsutveckling. Likväl ett verktyg riktat åt 
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policyutformning som behandlar miljö och ekonomi i relation till varandra. Ett verktyg som 

de senare årtiondena varit dominerande i Europa (Hajer 1995:25:261). 

Ekologisk modernisering ger alltså den ekonomiska och tekniska utvecklingen en avgörande 

roll som verktyg för att åstadkomma hållbar utveckling. Mol & Sonnenfeld (2000) beskriver i 

en artikel att det inte nödvändigtvis finns en bestämd uppfattning av vad som är eller 

inkluderas i begreppet ekologisk modernisering (Mol & Sonnenfeld 2000:1f). Av de många 

varianter eller sätt att tolka detta begrepp, har det under sin relativt korta existens som teori 

och praktik ett gemensamt positivt förhållningssätt till teknisk utveckling och marknadens 

potential att rå för en önskvärd riktning i avseende miljöhänsyn och ekonomisk utveckling.  

De beskriver vidare tre historiska utvecklingsfaser av begreppet, det första visar på ett stadie 

där en hög tilltro till teknikens roll i den miljömässiga reformen, ett fokus på produktion och 

industrins möjligheter att bidra till förändring. En andra fas beskrivs som en period där det 

tekniska tonades ner och marknaden och staterna som funktionella institutioner tillskrivs en 

större roll som drivkraft för modernisering och reform av systemet. Slutligen beskrivs en 

tredje fas för vilken ett större perspektiv beskrivs, ett där inte längre bara OECD länder räknas 

in i politiken om överenskommelser med avseende på utveckling och vägen dit (Mol & 

Sonnenfeld 2000:4f).  

Detta innebär alltså att gemensamt för begreppet i helhet finns ett positivt förhållningsätt 

gentemot teknikens, marknadens och ekonomins roll till att skapa hållbar utveckling med 

avseende på bevarandet och nyttjandet av naturresurser. Likväl sin roll att skapa goda 

levnadsförutsättningar för alla de som är beroende av miljön. Det innebär med andra ord att 

gemensamt för begreppet till dess helhet är av en positiv och optimistisk syn till begreppet 

hållbar utveckling (Karlsson. 2005, artikel V:5). På så sätt kan ekologisk modernisering 

uppfattas positionera diskursen i motsatt riktning för det som vissa socialkonstruktivistiska 

skolor förespråkar, exempelvis avindustrialisering, ”degrowth” och förändrade 

samhällsstrukturer överlag. För att inte skapa begreppsförvirring, ekologisk modernisering 

förespråkar också strukturförändring på institutionell nivå, men inte utom befintliga 

igenkännbara samhällsstrukturer. Slutligen kan ett gemensamt drag tydas, ett tydligt 

ställningstagande till den bärkraftiga utvecklingen och därmed en möjlig ekonomisk hållbar 

tillväxt (Mol & Sonnenfeld 2000:5).  

Vidare beskrivs fem tydliga ”tecken” för ekologisk modernisering som diskurs; 1). Ändrad 

roll för vetenskap och teknik; teknikens traditionella roll som hämmande eller åtgärdande av 

miljöförstörelse omskrivs till en roll med mer framförhållning vilken syftar till att förhindra 

eller minimera miljöpåverkan innan den sker och på så sätt verka förebyggande. 2). Ökad 

betydelse för marknadsdynamik och ekonomiska aktörer; med aktörer avses konsumenter, 

producenter med fler vilka tillsammans bidrar till en marknad som främjar en hållbar tillväxt. 

3). Förändring av nationalstaternas roll; vilket avser en decentralisering av kontroll och makt 

över denna reform, ickestatliga organisationer och andra intressenter får möjlighet att verka 

tillsammans för en hållbar utveckling. 4). Förändrad roll och ideologier i sociala rörelser; där 

sociala rörelser inte längre utesluts ur beslutsprocessen utan tilldelas en större roll för att på så 

vis inkorporera fler intressen i denna beslutsprocess. 5). Förändring av diskursiva praktiker 
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och nya framväxande ideologier; i professionella (politiska, min tolkning och översättning) 

sammanhang är det inte längre accepterat att försumma miljöns betydelse med ekonomisk 

tillväxt som försvar. Vilket inbegriper ett gemensamt förhållningsätt till intergenerationellt 

ansvar (Mol & Sonnenfeld 2000:6f). 

Vidare leder detta till hur Hajer (1995) beskriver ekologisk modernisering som verktyg för 

policyutformning för vilket han lutar sig mot en av begreppets grundare (se; Jänicke. 1988). 

Tabell 1. (Robin Andréasson, efter Hajer 1995:35) 

Tabellen ovan beskriver ekologisk modernisering som ett verktyg för policyutformning, där 

remedial avser ett ”ex-post” lösningar, ”end of pipe” lösnigar vilka är av reaktiv karaktär. 

(Hajer 1995:27ff) och anticipatory beskriver miljön som en drivkraft för innovation och 

utveckling vilket även verkar förebyggande i miljöhänseende, ett ”Win-Win” förhållande det 

vill säga (Hajer 1995:261). Den senare förklarar alltså den nya diskursen av ekologisk 

modernisering jämfört med traditionellt förfarande.  

Vilket vidare exemplifieras här nedan av; Lundqvist. (1999) 

Problemets karaktär Konventionell miljöpolitisk diskurs Ekologisk moderniserings diskurs 

Socialt problem Konflikt 0-summe problem Konsensus, plus-summe lösning 

Ekonomiskt problem Tillväxtsjustering Gör tillväxten grön/hållbar 

Policy principer Reaktivt handlingsutrymme (åtgärda)  Förutse och förebygg 

Styrmedel Legala och administrativa åtgärder Ekonomiska och informativa 

Administration Delat ansvar Integrerad 

Vetenskapens 

betydelse 

Problemupptäckt, orsak/verkan analys Problemlösande och främjande av grön 

teknik 

Tabell 2. (Robin Andréasson, översatt efter Lundqvist. 1999:22). 

Tabellen visar vidare på en för ekologisk modernisering som politisk praktik viktig detalj. 

Den att beskriva miljön i monetära termer, vilket avser att möjliggöra rationella 

ställningstaganden och på så sätt väva in miljö och utvecklingsbegreppet i näringslivet och de 

rådande samhällsstrukturerna (Lundqvist 1999:21f). 

2.2.1. Kritik mot ekologisk modernisering 
Det ovan beskrivna möjliggör formulering av en följdfråga, den om vad de framträdande 

diskurserna aktivt utesluter i form av andra alternativa diskurser, Hajer (1995) exempelvis 

beskriver en kritik mot ekologisk modernisering i och med att denna diskurs exkluderar vissa 

miljörättviseperspektiv. Som tidigare beskrivet av Mol & Sonnenfeld (2000) hur den 

ekologiska moderniseringen som teori vid policyutformning riktar akademiskt arbete i en viss 

riktning vilket utesluter andra möjlig perspektiv på utveckling, (avveckling) ”degrowth” 

Remedial 

1. Repair or compensation for environmental damage (e.g. financial compensation for damage) 

2. Elimination of pollution through application of filters etc. (pollution control) 

Anticipatory 

3. Technological modernization whereby technological innovation makes processes of production and 

products more environmental benign (e.g. increased efficiency in combustion) 

4. Structural change or structural ecologization whereby problem-causing processes of production are 

substituted by new forms of production and consumption (e.g. energy-extensive forms of organization, 

developing new public transport, etc) 
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exempelvis (Mol & Sonnenfeld 2000:5). Detta vilket likväl Hajer (1995) beskriver där 

ekologisk modernisering som diskurs yttrar affinitet till ett neo-liberalt perspektiv motsatt till 

radikala sociala rörelsers intressen som förespråkade systemförändring på ett större plan. 

Detta kan ses som ett sätt de rådande ekonomiska strukturerna tillämpade en diskurs som gick 

i klang med dess intressen och struktur och yttrade på så vis en form av diskursiv makt. 

Likväl yttrar denna makt en vidare problematik med avseende på kunskap. Då teknik och 

institutionella, ekonomiska funktioner kom att tillges en högre aktoritet i kampen mot 

tillväxtens bieffekter följde ett expertstyrt, centraliserat och till hög grad professionaliserat 

språk (Hajer 1995:32f:87). Ett språk som kritiserades av radikala miljörörelser. Detta vilket 

begränsade möjliga diskurser, då detta professionella förhållningssätt till miljö och ekonomi 

begränsar vad som ens kan anses vara nyttig kunskap och input i diskussionen. Vilket för 

uppsatsen är en viktig reflektionspunkt. För som tidigare beskrivet syftar ekologisk 

modernisering till att skapa möjligheter för att fler intressegrupper ska kunna komma till tals 

(se, Mol & Sonnenfeld 2000:5). Det som miljörörelsen en gång haft som vitala ståndpunkter 

uppfattades i och med diskursen kring ekologisk modernisering som mindre relevant. Detta 

beskrivs ligga till grund av att när miljöfrågan blev politiskt legitimerad blev det svårare för 

miljörörelserna att yttra sina diskurser i sin mening då starka maktstrukturer tagit ett veto på 

den västerländska hegemonin (Hajer 1995:102).   

Galaz & Thorsell (2001) beskriver en kritik till ekologisk modernisering på EU-nivå, eller 

mer specifikt i ”det sjätte miljöhandlingsprogrammet”. Denna politik vilken tar ställning till 

samtida ekonomiska modeller och således näringslivets förutsättningar. Med andra ord 

innebär det att näringslivets behov sätter de diskursiva ramarna och medborgerliga intressen 

kan uppfattas hamna utanför. Vidare beskriver de även en orättvis fördelning med avseende 

på det kapital som investeras, sett statligt, överstatligt eller lokalt på vad som antas vara 

socioekonomiskt gynnande. Av de aktörer som beskrivs visas ett framträdande mönster där 

investeringar sker i det som är jämförligt med ekologisk modernisering, samtidigt som det 

som inte inryms i denna diskurs inskränks rätten till samma investeringsmöjligheter. Vidare 

elaborerar Galaz & Thorsell (2001) att generationsperspektivet i WCED 1987 delvis 

försummats vilket bådar för social orättvisa inom och mellan generationer men med fokus på 

mellan. Detta då klimatet och andra eventuella globala effekter inte kommer till uttryck i 

denna modell. Den fria handeln, och att ekonomisk tillväxt inte helt kan kopplas isär med 

exempelvis klimatpåverkan, Jackson (2009).  

2.3 Miljörättvisa (Environmental justice) 
Som en fortsättning på förra rubriken kan kritiken till ekologisk modernisering ses som en del 

av begreppet miljö(o)rättvisa. Då överutnyttjande och orättvis fördelning av miljö och makt 

med avseende på resursfördelning åsidosätter vissa gruppers behov och intressen. Begreppet 

är således fruktbart vid analys av orättvisa förhållanden på olika samhällsnivåer och för olika 

spatiala dimensioner. Begreppet är således inte tydligt definierat utan tillåter viss omformning 

efter rådande förutsättningar, med andra ord kan begreppet appliceras till frågor gällande 

interagenerationell rättvisa likväl nationell och internationell fördelning av resurser och inte 

minst makt. (Vilket är särskilt relevant i relation till den kritik som riktas mot ekologisk 

modernisering). Det finns ingen superb eller allmänt erkänd definition av vad som är 
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miljörättvisa, begreppet är relativt abstrakt. Men begreppet beskrivs som brukligt och legitimt 

accepterat då det går att beskriva ur ett motsatt perspektiv, det om vad som kan uppfattas som 

orättvisa (McDonald. 2002:51f). Avsaknaden av en tydlig och gemensam definition av 

begreppet kan beskrivas av problematiken att över huvud taget definiera vad som är rättvisa i 

första hand (McDonald. 2002:52). Han beskriver vidare miljörättvisa som ett konceptuellt 

ramverk vilket lämpar sig att analysera orättvisa villkor mellan individer, grupper och miljö. 

Det vill säga att varken nu eller i framtiden ska det ske externalisering av kostnader vilken 

drabbar de som står utanför systemets och utvecklingens fördelar. Motsatsen till miljörättvisa 

kan således beskrivas som; när vissa grupper, individer, miljön belastas av ”utvecklingens” 

externalisering av kostander eller för den delen står utanför utvecklingens positiva fördelar 

(McDonald. 2002:51ff).  McDonald (2002) beskriver möjliga analysbegrepp för att mäta och 

förstå begreppet miljörättvisa, centralt här är att förstå de mekanismer som styr miljöorättvisa 

(McDonald 2002. 53).  ”Externalisering av kostnader och utvecklingens fördelar” beskrivs 

som ett centralt begrepp. Då miljön saknar jämförlig prissättning eller värdering i monetära 

termer vilket stundtals frikopplar den från det resursförbrukande tillväxtssystemet, eller 

frikopplingen från konventionella ekonomiska modeller. Miljöförstöring är ett exempel på 

detta; när det inte finns en förklarande prissättning på vad en god miljö är värd sett till 

människan tas den ofta för given och missbrukas. Eller ses som en gratis fördel av den vinst 

som skapades tidigare i ledet.  

Denna neoklassiska ekonomiska diskurs och västerländska hegemoni beskrivs som 

kontrasterande gent emot miljörättvisa och miljöperspektiv överlag. Detta förtydligas genom 

att de monetärt svaga och marginaliserade rösterna sällan har insikt och makt över denna 

utvecklingsdiskurs, vilket innebär att de stängs ute ur beslutsfattandet (McDonald. 2002:57f).  

Vilket vidare mynnar ut i diskursen ekologisk modernisering. En diskurs som internaliserar 

värdet på miljön och därmed sätter en prislapp på miljöförstörning, vilket avses beaktas i de 

ekonomiska instrument och modeller som tillämpas för att mäta utveckling ur ett 

marknadsekonomiskt perspektiv. Vilket ger uttryck för ett försök till att dels skapa nya 

möjligheter för tillväxt men även förhindra miljöförstörelse som inte sällan drabbar de fattiga 

och marginaliserade värst. Med andra ord ett sätt att förhindra orättvis fördelning av resurser 

likväl externalisering av miljöbelastningar. Men en kritik till denna diskurs uttrycks i och med 

att det ekologisk moderniseringsdiskurs är baserat på västerländska värderingar och strukturer 

(McDonald: 2002:58) och därmed beskriver vad som är jämförligt med utveckling eller inte. 

En kritik som likväl utrycks av Mol & Sonnenfeld (2000). Vilket verkar begränsande för 

marginaliserade gruppers röster i en annars önskvärd ömsesidig deltagandeprocess med 

avseende på exempelvis politiskt beslutsfattande.  

Schlosberg (2002) kan uppfattas instämma med denna kritik, då främst med avseende på 

avsaknaden av att alla får komma till tals i beslutsprocesser  (Schlosberg 2002:1):  

[…] global environmental justice is really threefold: equity in the distribution of 

environmental risk, recognition of the diversity of the participants and experiences 

in affected communities, and participation in the political processes which create 

and manage environmental policy 
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Han trycker på vikten av att erkänna fler gruppers divergerande upplevelser och dess 

deltagande i politiska beslutsprocesser och att på så vis bidra till en större omfattning av 

frågor gällande erkännande, rättvisa och delaktighet (Schlosberg 2002:2ff). 
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3 Kritisk diskurs som teori och metod 
Traditionellt sätt med avseende på ett flertal olika vetenskapliga inriktningar avses i regel att 

teori och metod ska skiljas åt, detta med avseende dels på uppsatsens struktur likväl med 

avseende på det praktiska tillvägagångsättet. I fall om kritisk forskning ter detta sig aningen 

annorlunda. Med denna inledande notis om detta beskrivs härefter vad som avses med detta. 

3.1 En notis om det kritiska förhållningsättet 
Inledande kan min hållning till ämnet antas vara kritiskt vinklad mot ekologisk modernisering 

och den samtida politiken som EU ger uttryck för. Detta skulle kompromentera min förmåga 

att leverera ett objektivt forskningsresultat vilket går emot ett traditionellt positivistiskt 

förhållningssätt till forskning. Som författare av denna uppsats poängteras därmed en viktig 

detalj sett till valt forskningsområde. Diskursanalysen, eller den kritiska diskursanalysen ser 

inte enbart till vad som kommer till uttryck i dokumentet, talet, intervjun, utan syftar snarare 

till att klarlägga varför ett subjekt eller sanning beskrivs på ett visst sätt och inte på ett annat. 

Likväl kan den diskursanalytiska metoden och teorin bidra till klarläggande av hur sas eller 

beskrivs vad, vad är diskursen konstituerad av och vilka sociala praktiker den konstituerar och 

detta omvänt. Likväl läggs även vikt vid att analysera vart ifrån materialet härstammar och till 

vem det är riktat. Diskursanalys som teori och metod beskrivs vidare i uppsatsens teori och 

metoddel. Med detta sagt är kritisk diskursanalys alltså kritisk forskning (Jørgensen & 

Phillips 2000:70).  

Kritisk forskning är därmed inte direkt översättbart till objektiv forskning vilket enligt 

tradition är vad forskare i stor utsträckning eftersträvar. Vilket innebär att denna uppsats är av 

en socialkonstruktivistisk utgångspunkt med avseende på metod och analys. Det 

socialkonstruktivistiska sättet att betrakta verkligheten och fakta skiljer sig från positivistiska 

(objektivistiska). Socialkonstruktivismen erkänner att det finns fler verkligheter, eller snarare, 

det finns en fysisk verklighet men den kan uppfattas socialt på flera sätt, verkligheten är eller 

är i hög grad en social konstruktion. Den positivistiska synen på vad som är verkligt, kunskap 

eller sanning är en objektiv återgivelse av verkligheten som vi inom ett sannolikhetsintervall 

kan analysera och påvisa via verifierbara mätmetoder. Positivistisk forskning ”är därmed 

objektiv” (Wagner et al. 2012:51ff). Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan den 

positivistiska synen ifrågasättas då vad som är verkligt, vetenskapligt korrekt, eller objektivt 

stundtals kan uppfattas vara laddat av bakomliggande diverse androcentriska, västerländska 

perspektiv (Peet & Hartwick 2009:241). Därmed ifrågasätts objektivitet som skenbar.   

Sett till uppsatsens syfte är det viktigt att ta ett ställningstagande till att analysen kan ha 

politiska effekter vilket påverkar uppsatsens vetenskapliga integritet (Jørgensen & Phillips 

2000:29). Diskursanalysen syftar bland annat till att analysera möjligheter för förändring, 

klarlägga eventuellt förtryck i samhällets struktur och olika maktrelationer och däribland 

orättvisa mellan olika individgrupper (Fairclough 1992:36ff;58f). Det här kan anses vara 

politiskt riktat men likväl kan det vara lika politiskt riktat att inte gräva i och ifrågasätta 

befintliga maktstrukturer som eventuellt utövar ett diskursivt förtryck. Likväl är ”resultat” den 

vanliga beskrivningen av det som produceras av den metodologiska analysen av vald empiri. I 

diskursanalytiska hänseenden är detta ett möjligt olämpligt begrepp. Inom det 
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diskursanalytiska förfarandet bör ett reflexivt förhållningssätt brukas i relation till det som 

analysen lyfter fram i valt empiriskt material. Detta innebär att det ”resultat” som en 

diskursanalytiker sammanställer inte kan betraktas helt objektivt utan är snarare en del utav 

dennes sociala och diskursiva konstruktion (Jørgensen & Phillips 2000:42). Vilket även 

Fairclough vidare skulle beskriva som en del av (min) författarens diskursiva praktik 

(Fairclough 1992:71ff). Resultat kommer härefter omnämnas med ordvalet ”analys”.  

Diskursanalytisk forskning är således inte objektiv eller subjektiv, utan snarare kritisk.  

3.1. Diskurs som teori 
Som tidigare nämnt är det svårt om ens möjligt att hålla isär metod och teori med avseende på 

det diskursanalytiska området, detta medför att i uppsatsens struktur kan det stundtals vara 

svårt att göra skillnad på vad som tillhör vad. Detta medför att stundtals kommer båda 

områdena gå in i varandra, en notis för att undvika förvirring. Väl värt att poängtera är 

begreppet diskursanalys relativt ungt, meningsskiljaktigheter likväl olika skolor finns inom 

det praktiska och teoretiska diskursfältet. En av de första var Michel Foucault, en pionjär 

inom det diskursanalytiska området med rötter i bland annat social strukturalism och 

poststrukturalism. Foucault med fler förknippas med begreppet determinism och placerar 

individen som ett styrt subjekt, fången eller formad av det som språk och struktur sätter 

ramarna för vad som ”är”. Den kritiska diskursanalysen och därmed Fairclough tar visst 

avstånd från idén att individen är fången i detta språk, det språk som sätter en mening åt 

verkligheten. Han menar snarare att diskursen är både konstituerad och konstituerande 

(Fairclough 1992:37f). För konceptet diskursanalys ur ett övergripande perspektiv med 

avseende på de olika inriktningar som tillkommit är Foucaults sätt att navigera fältet genom 

sitt förhållningsätt till socialkonstruktivistiska och poststrukturalistiska perspektiv ett 

gemensamt drag. Vilket kan exemplifieras med att vad som anses vara kunskap eller 

verklighet inte nödvändigtvis är en direkt återgivelse av det vi i ett objektivistiskt perspektiv 

kallar för ”verklighet” (Jørgensen & Phillips 2000:19).  

Ett annat begrepp som detta leder till är ”kunskapsregimer” där Foucault beskriver hur och 

vad som inte får eller kan sägas i och med att detta inte anses vara kunskap eller ens vettigt. 

Med andra ord har de maktstrukturer som formar vad som kan anses vara nyttig kunskap eller 

vad som anses vara mer vettigt än något annat ett inflytande på diskursen så till vida att 

diskursen formar vad som får sägas och vad som inte ens är betraktat som kunskap eller 

vettigt att säga. Diskursen är i ett sådant hänseende självbegränsande och utesluter möjliga 

diskurser och vad som antas vara ”sant” (Jørgensen & Phillips 2000:20f:43). Ett sätt att 

beskriva detta är genom satsen; ”diskursen konstitueras kring det den exkluderar”, alltså 

konstitueras diskursen genom att utesluta andra möjliga diskurser. Vilket vidare kan ses som 

ett sätta att skapa sanningar och ge ett ökat legitimt värde till vissa diskurser (Fairclough 

1992:46f). (Rainbow 1984:73): 

"Truth" is to be understood as a system of ordered procedures for the production, 

regulation, distribution, circulation, and operation of statements. 
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"Truth" is linked in a circular relation with systems of power which produce and 

sustain it, and to effects of power which it induces and which extends it. A 

"regime" of truth.  

Några viktiga ställningstaganden för den som utför en diskursanalys är att ta ett kritiskt 

ställningstagande till sig själv, ens kunskaper och värderingar. Ett viktigt begrepp här är 

reflexivitet, vilket förklaras genom det att forskaren ser sitt eget arbete som en del av en 

diskursiv konstruktion. Inom just socialkonstruktivismen ses kunskap inte som en direkt 

återgivning av verkligheten utan snarare en av alla möjliga tolkningar av den. Detta i kontrast 

med den positivistiska synen på vad kunskap är och återspeglar, kunskap anses vara en direkt 

och passiv återgivelse av vad som anses vara verkligt, även kallat objektivism (Jørgensen & 

Phillips 2000:111) Att här kritiskt läsa dokument och analysera dem ur ett objektivt 

perspektiv där forskaren placerar dess värderingar, sanningar och ideologier inom en parantes 

(i alla fall till senare diskussion av analysen) (Jørgensen & Phillips 2000:28). Det är alltså 

viktigt att den som utför en diskursanalys till den grad det är möjligt distanserar sig från sina 

självklarheter, sin ontologi och objektivitet för att kunna uppfatta den kontingens som råder i 

det material som analyseras. Här kan med fördel ett komparativt perspektiv vara att föredra, 

att exempelvis se till olika kulturer i samma sakfråga för att förtydliga eventuell kontingens 

(Jørgensen & Phillips 2000:30:44). Likväl är det viktigt att vara medveten på hur information 

och det vi kallar för fakta betraktas, en diskursanalytisk grund är att se till den 

socialkonstruktivistiska aspekten att kunskap inte är en direkt återgivelse av verkligheten.   

(Jørgensen & Phillips 2000:19). Detta kan vidare beskrivas genom att forskaren måste vara 

väl medveten om sin världsbild, grundantaganden det vill säga ontologi. Även det som anses 

vettigt, sant eller ”bra vetenskap” är aktuellt här. Detta kan vara särskilt viktigt och 

problematiskt om forskaren analyserar något som antas ligga denne nära i vetenskapligt eller i 

hänseende till personliga värderingar (Jørgensen & Phillips 2000:28).   

Hegemoni är en annan viktig del i det diskursanalytiska området. Ordet hegemoni har rötter i 

grekiskans ἡγεμονία vilket kan översättas till ”ledarskap”. Begreppet och dess omfång och 

möjligheter att i social praktik analyseras kan skiljas åt något med avseende på de olika 

diskursanalytiska utgångspunkter sett de olika skolor som diskursfältet omfamnar.  Jørgensen 

& Phillips (2000) beskriver hegemoni som en form av samförstånd, ett samförstånd som 

skapats av att tidigare antagonistiska förhållanden, det vill säga diskurser av motsatta 

positioner genom hegemonistisk intervention upplöses. (Jørgensen & Phillips 2000:54ff). 

Upplösandet av dessa antagonismer är en för Fairclough (1992) framträdande del i hans 

analytiska modell, med särskilt avseende till den tredje dimensionen, att analysera och 

klarlägga den sociala praktiken. Han beskriver begreppet hegemoni ur perspektivet diskursen 

i förhållande till makt och ideologi.  På så sätt kan begreppet diskurs kopplas till 

maktutövning och maktrelationer som en form av hegemonistisk kamp (Fairclough 

1992:9f;67;86ff).  

Begreppet ideologi är centralt här, ett begrepp som kopplas till texten och sociala strukturer. 

Det vill säga att ideologin ligger både i diskursordningen vilken både är konstituerad och 

konstituerande. När då en ideologi eller diskursordning blir ”naturalized” eller normaliserad 

(min översättning) förefaller det som utrycks i diskursen som naturligt och icke ifrågasättbart 
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och intar så till vida en maktposition som kan påverka den sociala ordningen och strukturen 

(Fairclough 1992:89f).  

Intertextualitet är ett annat viktigt begrepp inom den textuella diskursanalysen. Fairclough 

(1995) beskriver att en text bygger på tidigare texter. Det vill säga att en text inte kan skrivas 

eller konsumeras på vilket sätt som helst utan är på beroende av andra redan tidigare 

producerade texter och diskurser. Intertextualitet är därför ett nyckelbegrepp i textuell analys 

med vilken vi kan förnimma vilka val och ställningstaganden som ligger bakom texten likväl 

vilka bakomliggande diskurser som formar den. Intertextualitetsbegreppet är alltså en viktig 

del i diskursanalysen vilken ger möjligheten att analysera kopplingarna mellan språk och text 

i relation till exempelvis kultur och samhälle (Fairclough 1995:62f). Vidare exemplifieras 

olika typer av intertextualitet i Fairlclough (1992). Manifest intertextualitet är ett exempel där 

en text refererar direkt till en annan och visar på så sätt sitt beroende till denna.  

Intertextualitet är alltså ”diskursivt konstituerande”, och formar vad som kan eller inte kan 

utryckas även i senare producerade diskurser. Manifest intertextualitet kan alltså beskrivas 

som när specifika texter öppet refereras till eller på annat sätt beskrivs inom en text, medan 

interdiskursivitet är en fråga om hur en diskurstyp som bildats genom en kombination av delar 

av diskursordningar (Fairclough 1992:117ff; Jørgensen & Phillips 2000:77).  

3.2 Diskurs som metod 

3.2.1 Motivering till vald metod 

I relation till uppsatsens teoretiska ramverk och frågeställning är Faircloughs kritiska 

diskursanalys den mest lämpade modellen för analys av text och social praktik. Vilket 

motiveras genom att Fairclough har en av de mest explicit utformade modellerna för en 

systematisk och strukturerad analysmetod som modell. Faircloughs tredimensionella analys 

av socialpraktik lämpar sig bland annat för att analysera diskurs som en socialpraktik 

(ideologi), och samhällsutveckling (Jørgensen & Phillips 2000:66).  För att få en chans till 

inblick i vilka sanningar, värden, vad som sägs och vad som uteblir att sägas finner jag 

diskursanalys vara en behjälplig analysmetod av valt empiriskt material i relation till frågor 

som formulerats för denna uppsats. En avgränsning med avseende på möjliga metodologiska 

tillvägagångssätt leder till att Faircloughs tredimensionella kritiska diskursanalys är aktuell i 

uppsatsens analys av Europa 2020 strategin. Av de många diskursanalytiska verktygen som 

finns är Faircloughs tredimensionella analys mest relevant i relation till vald frågeställning 

och teori vilket motiveras till att denna modell lämpar sig väl till;    

”att sammanföra en språkligt orienterad diskursanalys med socialt och politiskt 

tänkande som är relevant för diskurs och språk, i form av ett ramverk som är 

lämpligt för samhällsvetenskaplig forskning, och särskilt i studier av social 

förändring.” (Min översättning, Fairclough 1992:62). 

För att undvika förvirring eller för den delen totalt missförstånd poängteras att 

diskursanalysen inte är ett verktyg som exempelvis i en text eller tal söker efter vad som är 

rätt eller fel, diskursanalysen återger inte en direkt avspegling av verkligheten. Men diskursen 

är således inte overklig utan en ytterst verklig tolkning, uppfattning av vad som är verkligt 

(Jørgensen & Phillips 2000:15f).  Uppsatsen kommer med andra ord inte heller att söka svar 
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på vad som är rätt eller fel, sant eller falskt i det empiriska materialet. Uppsatsen och den 

valda diskursanalytiska modellen syftar till att klarlägga den diskursiva praktiken, hur 

innehållet framställs, likväl ur ett ideologiskt perspektiv klarlägga vilka diskursiva mönster 

som framträder i dokumenten och med det analysera hegemoni. Med andra ord söker den efter 

vad som antas vara eller inte vara självklart för det valda empiriska materialet. Likväl 

klarlägger den de diskurser som aktivt utesluter andra diskurser och på så vis konstitueras. 

Detta kopplas till uppsatsens teoretiska ramverk vilket verkar som ”filter” och den kritiska 

diskursanalysen verkar som en ”lupp” genom vilket den kommunikativa händelsen betraktas. 

Teori och metod ska i vanliga fall i uppsatser som denna blandas eller appliceras direkt på 

resultat. I fall om diskursanalys å andra sidan ter det sig aningen annorlunda. Forskaren kan 

inte förbise vissa grundstenar i de teoretiska aspekterna av diskursanalysen, exempelvis det 

socialkonstruktivistiska förhållningsättet till vad som är verkligt och därmed grunden till 

kritisk forskning (Jørgensen & Phillips 2000:19). 

I detta fall kommer även ekologisk modernisering och miljörättvisa vara byggstenar i denna 

diskursanalys varvid analysen kommer söka efter meningsbärare, hegemonier eller andra 

diskursiva ideologiska mönster som faller samman med frågeställningen vilken i sin tur är 

kopplat till det teoretiska ramverket. Detta betyder inte att forskaren kan ta personliga 

ställningstaganden till vad som är rätt eller fel. Men den teoretiska bakgrunden kommer att 

påverka så tillvida att den avgränsar de möjliga meningsbärare och fraser som kan komma att 

vara av intresse att analysera i vald kommunikativ händelse.  

3.2.2 Faircloughs tredimensionella kritiska diskursanalys som metod 

Fairclaugh 1992 delar upp diskursanalysen i två områden:  

Social praktik, exempelvis en text eller ett tal. Med detta avses det att talet eller texten, det vill 

säga den kommunikativa händelsen inte bara är något, den gör något. Processen under vilken 

den är skapad kan heller inte ses som en objektiv process, den påverkas av de som är praktiskt 

och fysiskt knutna till processen, att tala eller att skriva exempelvis. Det vill säga språkbruk i 

praktik. Detta vilken för Faircloughs modell är ett viktigt särdrag från andra 

poststrukturalistiska analystraditioner. Fairclough beskriver sin modell och diskursen i sin 

helhet inte bara som konstituerad, utan den är även konstituerande. Detta vilket innebär att 

diskursen påverkar hur sociala relationer och även hur bland annat kunskap kan förstås, 

reproduceras och förändras och detta omvänt, diskurs är således en social praktik (Fairclough 

1992:71f). 

Vidare fokuserar Fairclough på en andra uppdelning av sitt diskursbegrepp, att tala eller 

skriva från ett bestämt perspektiv eller utgångspunkt påverkar upplevelsen av diskursen. Här 

syftar Fairclough till de förekommande diskursordningarna.                   

En diskursordning är den summa av olika diskurser som ryms inom ett givet område, 

exempelvis en disciplin, institution, social domän, eller samhälle. Vidare relaterar likväl de 

intertextuella förhållandena till denna andra uppdelning av begreppet (Fairclough 

1992:9ff;68ff). Interdiskursivitet är likväl det ett begrepp som ryms under denna andra 

indelning av Faircloughs diskursbegrepp. Interdiskursivitet beskriver hur en kommunikativ 
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händelse rymmer olika typer av diskurser. Om exempelvis en kommunikativ händelse är ett 

meddelande från EU-kommissionen kan detta ses som en genre. En genre som förväntas ha 

vissa diskursiva mönster, ett meddelande kan förväntas förmedla en samtalsdiskurs, men 

inkluderar den dessutom andra diskurser, ideologiska exempelvis, kan interdiskursivitet inom 

en kommunikativ händelse tydas. Interdiskursivitet påverkar i sin helhet hur en kommunikativ 

händelse uppfattas och konsumeras. För att förtydliga begreppet genre syftar Fairclough 

(1992) till språkbruket inom en specifik social praktik, en social praktik kan vara reklam, 

nyheter, medicinsk vetenskapligt språk med mer. Vidare är summan av dessa två begrepp vad 

som bildar diskursordningen. (Fairclough 1992:124). Detta kan med andra ord beskrivas som 

den diskursiva praktiken. 

Dessa två uppdelningar är förenklat vad som enligt denna modell bli två viktiga punkter att 

fokusera på vid analys av en kommunikativ händelse. 

Jørgensen & Phillips (2000) beskriver Faircloughs metod som en fruktbar modell med 

avseende på diskursiv analys av social praktik. De nämner att med utgångspunkt av denna 

tredimensionella analysmodell finns det inte ”ett” korrekt sätt att beskriva eller att för den 

delen applicera den på vald kommunikativ händelse. Detta i och med att Fairclough beskriver 

den på olika sätt allt efter det att han utvecklar och hanterar den olika sett över tid i sina olika 

publikationer. (Jørgensen & Phillips 2000:70) För denna uppsats kommer det diskursiva 

analytiska förfarandet förhålla sig och avgränsas till hur Fairclough beskriver diskursanalys 

som metod i kapitel 8 ur hans verk Analysing social Change 1992. 

Inledningsvis elaborerar Fairclough sin tredimensionella modell som en ansats till att föra 

samman tre analytiska traditioner, vilka var och en är erforderliga vid det diskursivt analytiska 

förfarandet. Dessa beskrivs som traditionen av nära text- och språklig analys inom lingvistik. 

Likväl den makrosociologiska traditionen att analysera relationen mellan social praktik i till 

sociala strukturer och interpretivist eller mikrosociologisk tradition, alltså den att se social 

praktik som något människor aktivt producerar och förstår utifrån ett gemensamt delat 

förhållningsätt (common sense) Fairclough 1992:72f).  

Figur 1. (Robin Andréasson efter, Fairclough. 1992:73) 

En tredimensionell analys av text och interaktioner 

mellan människor: Text: Diskursen är manifesterad i 

texter, texterna ger med andra ord uttryck åt den aktuella 

diskursen. Diskursiv praktik: beskriver de aktörer som 

producerar konsumerar och tolkar texter efter vissa givna 

förutsättningar. Social praktik: beskriver den 

samhällskontext som både formar den kommunikativa 

händelsen och det omvända, det att den kommunikativa händelsen formar samhället. Vidare 

relevant för just den sista punkten eller tredje dimensionen av diskursanalysen beskriver 

Fairclough vikten av att se till de eventuella maktförhållandena som påverkar hur diskursen 

utvecklas då olika maktförhållanden i större perspektiv innebär olika förutsättningar för hur 

en diskurs kan eller inte kan formas. (Fairclough, 1992:72).  



Robin Andréasson  Karlstads Universitet 

 

19 

 

Stundtals översätts begreppet social praktik till svenskans ”politisk och ideologisk praktik” se 

exempelvis Jørgensen & Phillips (2000). De argumenterar dock inte att politisk och 

ideologisk praktik är direkt översättbart med politik i ett höger vänster eller för den delen 

partihänseende utan syftar snarare till vad som får eller inte får sägas inom vissa bestämda 

sociala normer och strukturella förutsättningar (Jørgensen & Phillips 2000:43). I uppsatsen 

används begreppet social praktik som ett sätt att beskriva hur den sociala verkligheten 

påverkar och begränsar vad som kan sägas eller inte sägas. Tillsammans utgör dessa tre 

dimensioner en möjlig analytisk ram för vilket det dialektiska förhållandet mellan texten (den 

kommunikativa händelsen) och den sociala praktiken. För uppsatsens problematisering och 

teoretiska ram är detta särskilt motiverande i val av analytisk modell. Detta med avseende på 

Faircloughs syn på rådande maktförhållanden vilka han menar konstituerar diskursen vilket 

riskerar att stänga ute vissa sociala grupper. Faircloughs modell är alltså lämplig när det gäller 

analys av ideologier och maktrelationer.  

Denna modell lämpar sig alltså till att analysera:  

 Reproduktionen av sociala förhållanden eller med andra ord analysen av 

maktförhållanden och därmed ideologiska effekter. 

 Relationer till makt och ideologi och på vilka sätt dessa yttrar sig. 

 Aktörs(agent) och subjektskonstruktion ur ett lingvistiskt perspektiv. 

 Hegemonistisk kamp, eller betydelsekamp (Jørgensen & Phillips 2000:69). 

3.2.3 Praktisk användning av Fairclaughs tredimensionella diskursanalys 

Då diskursen bidrar till konstruktionen av politiska och ideologiska identiteter likväl sociala 

relationer, kunskapssystem och uppfattningar kommer analysen i förhållande till uppsatsens 

kontext syfta till att klarlägga. Diskursanalysen ämnar klarlägga den aktörens (agentens) 

diskursiva praktik i den kommunikativa händelsen, (texten) beskriver hur miljöfrågan ska 

hanteras i relation till miljö och rättvisehänsyn. Vidare kommer förhållandet mellan text och 

samhälle beaktas då detta påverkar hur texten kan eller inte kan formuleras, med andra ord, 

förbindelserna mellan text och den sociala praktiken, detta förutsätter analys av både textuell 

karaktär och social analys. Analysen kommer då att klarlägga den diskursiva praktiken som 

texten är en del av, men med avseende på den sociala praktiken utanför texterna finns det 

ingen möjlighet att i detalj analysera dem men dessa kommer i analysen att reflekteras över i 

relation till uppsatsens tidtagare forskning och teori. Eller som (min översättning, Fairclough 

1992:86) utrycker det; 

Jag ska diskutera diskurs i förhållande till ideologi och makt, placera diskurs inom 

ett perspektiv av maktutövning, och inom ett perspektiv av utvecklingen av 

maktrelationer i form av hegemonisk kamp.  

Analysen byggs upp efter kapitel 8 Fairclough (1992): 

Den diskursiva praktiken, dimension två analyseras med avseende på: 

 Karakterisering av vilken typ av text det är. 

 Produktion och konsumtion av texten. 
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 Intertextualitet. 

 Interdiskursivitet. 

 Diskursordning. 

Dimension ett, texten analyseras lingvistiskt föra att klarlägga hur den och dess egenskaper 

vidmakthåller diskursiva praktiker. De analytiska begrepp som är relevanta för denna kritiskt 

lingvistiska analys är:  

 Ordval och retorik 

o Metaforer och ordbetydelse (Fairclough 1992:169f).  

 Etos 

o Beskriver hur sociala identiteter konstrueras eller beskrivs genom språk och 

betydelsekonstruktion (Fairclough 1992:166ff). 

 Modalitet. 

o Ett sätt att få ett uttryck verka sant, det vill säga graden av affinitet. 

(Fairclough 1992:158ff) 

 Transistivitet. 

o Beskriver hur processer och händelser är kopplade till varandra, agents och 

aktörspositioner.  

o Nominalisering, ett substantiv ersätter processen, detta vilket nedtonar 

aktören/agency roll eller ansvar i den kommunikativa händelsen (Fairclough 

1992:27) 

Den tredje dimensionen av denna analys ämnar dels att koppla den diskursiva praktiken till 

vilken diskursordning den tillhör och dels till analysera icke-diskursiva relationer och 

strukturer, det vill säga den sociala matrisen. Med andra ord ramen för den sociala praktiken 

(Fairclough 1992:237). 

Fairclough (1992) beskriver:  

Analysen av social praktik är svårare att reducera till en checklista, så följande 

rubriker bör endast ses som grova riktlinjer. Det övergripande målet är att 

specificera den typ av social praktik som den diskursiva praktiken är en del av, 

vilket är grunden för att förklara varför diskursiva praktiken är som den är; och 

effekterna av den diskursiva praktiken sett till den sociala praktiken. (Min 

översättning; Fairclough 1992:237). 

Viktiga begrepp för denna dimension är: 

 Hegemonistisk kamp. 

o Reproduktion, omstrukturering eller utmanande av befintliga diskursordningar. 

 Hegemonistisk intervention. 

 Ideologiska effekter. 

 Diskursordningens relation till den sociala praktiken. 

En mera utförlig ”checklista” för detta analysförfarandet kan du se i (Fairclough 1992:231ff).  
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Den här tredje nivå att elaboreras tillsammans med teori och forskning i relation till området. 

Det är här som en konklusion av vad den diskursiva praktiken innebär i den sociala 

dimensionen. Här kan alltså mönster tydas som hur språkburk och hur diskursiv makt utövas 

och på vilket eller vilka sätt den diskursiva praktiken skapar politiska och ideologiska effekter 

vilka i sin tur påverkar sociala relationer och identiteter. Eller på vilket sätt den uppfattade 

verkligheten beskrivs. (Fairclough 1992:237ff). 

3.2 (Själv)kritiska aspekter till val av metod 
Att studera ett material ur ett kritiskt perspektiv, att med en metod som denna analysera social 

praktik, diskursiva mönster är ett otroligt komplext arbete. Jag menar inte att arbetet saknar 

akribi, men att arbeta med kritisk forskning är en process. Detta likställer jag med begreppet 

processen ”att lära”. Att analysera en kommunikativ händelse oavsett vilken diskursiv 

analysmetod som väljs är ett arbete som omfamnar begreppet tolkning, att tolka och skapa 

förståelse till begrepp och dess eventuella intertextuella förbindelser till andra begrepp är en 

kreativ process som förutsätter ett öppet sinne, ett sinne som är mottagligt för att se 

information på flera sätt. Kanske till och med på helt nya sätt, det handlar alltså stundtals om 

att lära sig nytt. Med detta menar jag att jag inte att arbetet är av låg vetenskaplig trovärdighet, 

eller ett arbete med svag återkoppling till Fairchloughs modell. Utan att med övning kommer 

färdighet, eller i alla fall, så kan jag på min höjd närma mig färdighet då jag inte anser att var 

fullärd är ett möjligt tillstånd. Lika lite som jag möjligtvis kan se den ”reella” fysiska 

verkligheten alla möjliga socialt konstruerade perspektiv. Analysens omfång och 

detaljeringsgrad påverkas likväl av given tidsram, vilket eventuellt innebär att analysen inte 

täcker alla möjliga tolkningar och möjliga kritiska infallsvinklar sett till det empiriska 

materialet. En del böcker har inte varit tillgängliga under arbetets gång, detta bör inte påverka 

analysen nämnvärt, men att exempelvis se till hur Fairclough utvecklat och förändrat sitt 

diskursanalytiska förfarande över tid (Jørgensen & Phillips 2000:70) kunde om möjligheten 

funnits eventuellt bidragit till ett än mer nyanserat analysförfarande.  

Metoden kan i sig anses vara självbekräftande så tillvida att forskaren tolkar texten efter de 

ramverk och strukturella förutsättningar den valda diskursmetoden erbjuder och kan därför 

antas hitta de sanningar denne söker. Det förefaller vara troligt att forskaren hittar det den 

letar efter, jag kan bara uppmana andra forskare till att göra samma analys på samma sätt för 

att på så vis motivera för att metoden är av vetenskaplig grund. Vilket vidare ökar 

generaliserbarheten av analysen (Jørgensen & Phillips 2000:30). En personlig utsvävning i 

relation till detta är den att oavsett forskningsområde, frågeställning eller metod kommer alltid 

analysen alternativt resultat påverkas av den som utför arbetet. En tolkning, kritisk tolkning 

kan omöjligtvis generaliseras, ty den är en del av min sociala konstruktion av en uppfattad 

verklighet. Men ett stringent teoretiskt och metodiskt förfarande bidrar till en form av 

transparens.  

Tidigare beskrevs Fairclough intresse i att analysera ideologi likväl vad den ideologiska 

praktiken, det vill säga den sociala praktiken för med sig för effekter. Fairclough och den 

tredimensionella modellen får kritik av bland annat Jørgensen & Phillips (2000) med 

avseende till hans förhållningsätt till just ”ideologi”. De menar att det finns en otydlighet i var 
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Fairclough drar gränsen för var ideologi börjar och slutar.  Detta är en central del i modellen 

för vilken maktstrukturer ska kunna klarläggas, bland annat genom att skapa ett varseblivande 

kring vilka ogenomskinliga ideologier som ligger bakom den diskursiva praktiken. Dessa 

ideologiskt vinklade diskursiva praktiker antas alltså medföra en funktion som 

meningsskapande eller sanningskapande. För vilket även bidrar till en komplexitet, 

författarens (min) normativa föreställningar och sociala konstruktion som en del av analys och 

vidare slutsatser. Dessa nya kritiska tolkningar kan ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

framstå vara svåra att försvara då dessa inte kan antas vara mer sanna än de andra sanningar 

som redan är formulerade.  Jørgensen & Phillips (2000) menar att forskaren har rätt att till att 

bidra med nya kritiska perspektiv vilka tillför nya infallsvinklar i den demokratiska debatten. 

Vilket bidrar till att utöka möjliga sätt att se på en önskvärd möjlig samhällsutveckling 

(Jørgensen & Phillips 2000:152ff).  

3.3 Empiriskt underlag; Europa 2020 
Den kommunikativa händelsen är alltså i fokus för en diskursanalys, i detta fall är den 

kommunikativa händelsen textdokumentet ”Europa 2020, En strategi för smart och hållbar 

tillväxt för alla.”. Detta stycke syftar till att lyfta fram materialets innehåll, detta utan att 

tolkas eller på annat sätt kritiskt dekonstrueras. Uppsatsens empiriska arbetsmaterial är 

därmed; ”EUROPA 2020, En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.”. För ett 

jämförande syfte utan påverkan för vidare analys har även, EUROPE 2020 A European 

strategy for smart, sustainable and inclusive growth genomlästs, det vill säga dokumentet på 

dess ursprungsspråk engelska.  

Europa 2020 är en politisk överstatlig strategi. En strategi med avseende ekonomisk tillväxt 

under åren 2010 till 2020. En strategi som delar många likheter med den ersatta 

Lissabonstrategin vilken var verksam för tidspannet år 2000 till 2010. Utöver det empiriska 

materialet används EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ”Gemensamma 

insatser för tillväxt och sysselsättning: gemenskapens Lissabonprogram” som kontext och 

utgångspunkt för vilket EUROPA 2020 kommer analyseras efter. EUROPA 2020 skiljer sig 

främst med avseende på det fokus vilket läggs på att hantera situationen som den finansiella 

recessionen bidragit till under åren 2008 till 2009, i övrigt råder stora likheter med avseende 

på mål och föreslagna initiativ. EUROPA 2020 strategin ger uttryck för fem övergripande 

mål; sysselsättning, FoU (forskning och utveckling), klimat och energi, utbildning samt social 

delaktighet och fattigdomsminskning. Strategin ger vidare uttryck för sju huvudinitiativ vilka 

antas vara drivkrafter till nya jobb och marknadsmöjligheter.  

 Smart tillväxt  

o En digital agenda för Europa  

o Innovationsunionen  

o Unga på väg  

 Hållbar tillväxt 

o Ett resurseffektivt Europa  

o En integrerad industripolitik för en globaliserad tid 

 Tillväxt för alla 

o En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen 
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o Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning  

(Europeiska Kommissionen 2015) 

4 Analys 
Analysen kommer inte att statuera som ett statistiskt eller kvantitativt exempel för de 

framträdande diskurser och lingvistiska egenskaper som klarläggs. Den kommunikativa 

händelsen analyseras grundligt, men av praktiska skäl kan inte allt beskrivas, detta motiveras 

att det varken tillför analysen något utökat vetenskapligt värde eller rymmas inom arbetets 

tidsram. De särskilt analysvärda delarna av denna text med avseende på syfte och 

problematisering kommer alltså att representeras i denna analys. 

Analysen kommer inledningsvis delas upp i två delar, detta efter att vid genomläsning av 

dokumentet kan det uppfattas som två olika dokument men vilket jag poängterar att de inte 

är. 

Det inledande förordet av José Manuel Barroso som var EU-kommissionens ordförande från 

den första november 2004 fram till och med den första november 2014 är en del av detta 

överstatliga dokument. Men sett till dess genre som ett överstatligt dokument kan skillnader 

med avseende på textuell lingvistik och diskursiv praktik förnimmas i jämförelse till resten av 

dokumentet. Detta stycke kommer därför i analysen att bearbetas under en egen rubrik utan att 

för den delen göra skillnad på det med avseende på det analytiska förfarandet till resten av 

dokumentet. Uppdelningen görs främst för att underlätta det deduktiva förhållandet mellan 

analysen (mig) och den som konsumerar den (du). Men likväl kan denna uppdelning av 

skillnader i diskursiv praktik och lingvistik ses som en del av analysförfarandet. Hela 

dokumentet läses igenom grundligt från början till slut (flera gånger) planlöst likväl mer 

strukturerat, men att enbart vad som bedöms vara lämpliga att analyseras lyfts fram för att 

söka efter de olika språkliga enheter som är relevanta för given teoretisk ram och 

problematisering.  

4.1 Den diskursiva praktiken, (dimension två) med avseende på förordet. 
En notis: Analys med avseende på produktion kommer inte utföras med avseende på detta 

dokument då möjlighet saknas att få praktisk insikt i detta, fokus på den diskursiva praktiken 

kommer följa de punkter som tidigare nämndes med avseende på den andra dimensionen.  

Att karaktärisera detta förord med avseende på den diskursiva praktiken och med fokus på 

genre (Fairclough 1992:128ff) skiljer sig förordet delvis från resten av dokumentet. Det är till 

en högre utsträckning av en narrativ karaktär (Fairclough 1992:149) vilken beskriver en 

framtid och hur den påverkas av våra ställningstaganden idag. Likväl är samtalsdiskursen mer 

framträdande i detta förord i jämförelse till resten av dokumentet, även om dessa egenskaper 

stundtals är framträdande även senare i dokumentet. Som nämnt inledningsvis är detta en del 

av ett överstatligt dokument, för vilket bestämmelser och överenskommelser på överstatlig 

nivå behandlas. Vid karakterisering av vilken typ av text det är, genre det vill säga uppstår en 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_kommissionens_ordf%C3%B6rande
https://sv.wikipedia.org/wiki/1_november
https://sv.wikipedia.org/wiki/2004
https://sv.wikipedia.org/wiki/1_november
https://sv.wikipedia.org/wiki/2014
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direkt komplikation, detta med avseende på den avsevärda skillnad som framkommer med 

avseende på diskursiv praktik i jämförelse med resten av dokumentet.  

Vid analys av det manifest intertextuella förhållandet är det möjligt att med förförståelsen för 

detta dokuments syfte att ersätta den tidigare strategin; ”Gemenskapens Lissabonprogram” 

att tyda vissa mönster. I dokumentet framträder likheter med avseende på diskurser och 

begrepp, exempelvis målet att 3 % av BNP ska återinvesteras i FoU vilket kan uppfattas som 

direkt manifest. likväl konkurrensen från icke EU-medlemsländer och hur de olika hoten, 

hindren med avseende på samhälle och ekonomi kan bli till en möjlighet till fler jobb och 

tillväxt (Gemenskapens Lissabonprogram. 2005:1ff). Med detta som förkunskap kan manifest 

intertextualitet klarläggas mellan dessa två olika kommunikativa händelser.  

Åter till EUROPA 2020, förordet beskriver inledningsvis att 2010 måste bli en nystart med 

avseende på den och rådande finansiella krisen. Formuleringen visar på en koppling till 

tidigare skeden och den rådande finansiella upplevda situationen. Barroso beskriver denna 

kris som finansiell och ekonomisk, han gör ingen vidare skillnad på dessa begrepp men en 

diskurs i linje med ekonomi i ett bredare marknadsekonomiskt perspektiv förnims här. 

Intertextualiteten kan bekräftas i och med det finansiella raset som inledde 2008 och denna 

vidare retorik som tyds här har koppling till denna händelse. 

Dokumentets disposition påverkar konsumtionen av den kommunikativa händelsen. 

Inledningsvis, första uppslaget och därmed baksidan av försättsbladet möts läsaren av 

rubriken; ”MEDDELANDE FRÅN KOMMISIONEN, EUROPA 2020 En strategi för smart 

och hållbar tillväxt för alla” (EUROPA 2020 2010:1) Formuleringen likväl dispositionen 

förmedlar en uppfattning av att detta är ett ”meddelande”, ett meddelande vilket skapar en 

relation till läsaren i form av en du och jag-personifiering, jämförligt med; ett meddelande 

från mig till dig. Detta vilket bidrar till att budskapet uppfattas som personligt riktat vilket i 

sin tur påverkar hur konsumenten av texten uppfattar informationen. Rubriken simulerar alltså 

en samtalsdiskurs. Nästkommande rubrik på uppslaget efter rubricerar ordet ”Förord”, detta 

vilket skapar en vidare uppfattning av en uppdelning av detta kommande stycke text i 

förhållande till nästkommande delar av dokumentet. Den mer tekniskt informativa det vill 

säga. Detta skapar ytterligare förutsättningar till att skapa en relation till läsaren och 

undermedvetet få denne att uppfatta detta som ett personligt riktat meddelande för vilken det 

finns en dialog på ett personligt plan mellan aktören och subjektet, det vill säga konsumenten 

av texten. Den kommunikativa händelsen inte bara ”är utan gör”, den påverkar hur budskapet 

uppfattas. Avslutningsvis med avseende på disposition skrivs förordet under av ”José Manuel 

Barroso” vilket kan uppfattas som en del av denna samtalsdiskurs där han uppger sitt namn 

och personifierar sig med förordet (EUROPA 2020 2010:3). 

I fallet av förordet finns en till möjlig aspekt att väga in med avseende vad de visuella 

egenskaper förordet ger utryck för. Till skillnad från resten av dokumentet är detta skrivet i ett 

annat typsnitt, punktstorlek och är dessutom kursiverat. Teckensnittet är av ’Arial 

punktstorlek 14’, ett analysvärt val med avseende på att resten av dokumentet är skrivet i 

’Times New Roman punktstorlek 12’. Arial saknar serifer och uppfattas mindre mekaniskt 

och har en mer human karaktär i och med sin mjukare utformning än jämförelsevis Times 
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New Roman. Arial är därmed ett typsnitt som ofta används i bland annat webbpublikation och 

marknadsföring (Microsoft). Petterson (2004) beskriver även typsnittets roll med avseende på 

produktion och konsumtion av text, ”Det är typografins roll att klä det verbala med en visuell 

skepnad” (Pettersson 2004:208). Detta bidrar ytterligare till att skapa en form av 

samtalsdiskurs vilken färgar hela förordet. Likväl gör kursiveringen det, denna vilken drar 

konsumentens fokus just till dessa ord som särskilt läsvärda, precis på samma sätt som jag nu 

fångar ditt fokus med denna kursivering. Den professionella, centraliserade och 

”expertstyrda” process vilken formulerat detta dokument och förord tonas ned med hjälp av 

denna simulerade samtalsdiskurs och skapar en föreställning av ett ”du och jag” med 

avseende på aktör och konsument.  Samtalsdiskursen kan ses som ett överhängande inslag i 

förordet, denna vilken interdiskursivt kopplas till den ekonomiska diskursen vilket uppfattas 

som överordnad alla andra diskurser vilka är beroende av denna. ”Den ekonomiska 

verkligheten utvecklas snabbare än politiken – det har effekterna av finanskrisen visat.” 

(EUROPA 2020 2010:2) Denna ekonomiska diskurs som inte beskrivs i direkt anslutning till 

vad den avser, med exempelvis vilken typ av kapital eller ekonomi som problematiken 

relaterar till. Ekonomin framställs snarare som en verklighet, en världsbild och sanning för 

vilken läsaren ska förhålla sig till. Upplevelsen av detta språkbruk skapar en uppdelning av 

”verklighet och verklighet”, men med vad som avses uteblir. Frikopplingen mellan miljö och 

människa som resurs kan eventuellt uppfattas då ekonomin erkänns som en storhet, en annan 

verklighet. Den politiska nivån diskuteras likväl, här med avseende på hur politiken ska agera 

samstämmigt för att ta oss ur den rådande krisen. Den sociala sammanhållningen beskrivs 

som något vilket påfrestas av de rådande förhållandena, diskursen kring sociala aspekter 

framträder med andra ord i relation till de andra ekonomiska och simulerade 

samtalsdiskurserna. Den sociala diskursen kan här inte ses som en fristående diskurs utan som 

en del av den marknadsekonomiska diskursen. Detta vilket anspelar på en välfärdsdiskurs som 

konstitueras kring den nationella och globala ekonomiska diskursen, det vill säga att en 

diskursiv kamp mellan diskursordningarna uttrycks här.  

Med förförståelsen att Europa har en sedan länge etablerad marknadsekonomi kan slutsatsen 

dras att när den ekonomiska diskursen beskrivs avses marknadsekonomi. Detta vilket vidare 

är en form av intertextualitet, en diskurs vilken är konstituerande och upprätthåller en ’status 

quo’ i den sociala ordningen. ”Dessutom har vissa grundläggande sanningar blottlagts om de 

utmaningar som den europeiska ekonomin står inför. Och under tiden går den globala 

ekonomin framåt. Vår framtid beror på hur EU agerar som svar på detta.” (EUROPA 2020 

2010:2). Citatet visar på en komplex interdiskursivitet, den hänvisar till en diskurs om 

progressiv ”global ekonomi” och kopplas interdiskursivt till den släpande Europeiska 

ekonomin som diskurs och gör så tillvida skillnad på dem, ’vi och dem’. Skillnaden på vi och 

dem är tydlig i den simulerade narrativa samtalsdiskurs som går att förnimma i utrycket ”vår 

framtid […]”.  

Likväl kan intertextualitet kopplas till citatet då det hänvisar till en tidigare händelse. Ordvalet 

sanningar bygger vidare på samtalsdiskursen där aktören förhåller sig till den ekonomiska 

som en form av sanning.  Allt vilket enligt Barroso kan lösas på politisk nivå vilket hänvisar 

till en politisk diskurs. I anslutning till detta påstående beskrivs en social 
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sammanhållningsdiskurs, denna utmålas som att vara ett objekt under påfrestning med 

avseende på den ekonomiska situationen i unionen. Det finns med andra ord en interdiskursiv 

koppling mellan dessa där den sociala sammanhållningen som koncept förverkligas genom 

diskursen kring ekonomin eller som beskrivet ovan, förverkligas i marknadsdiskursen. 

Ordvalet ”under tiden går den globala ekonomin framåt” kan även en annan intertextualitet 

beskrivas, denna är inte av en tidigare händelse utan förvekligas genom att manifest direkt 

återkoppla till den rådande ekonomiska utvecklingen vilket vidare för ett fokus till den 

ekonomiska diskursen. 

Vidare följer ett resonemang kring krisen och att det spår som Europa följt leder till att vi 

hamnar i det andra ledet i den nya världsordningen. Detta kan uppfattas som en del av den 

ekonomiska diskurs som hittills beskrivits, förutsatt att ekonomisk tillväxt är att föredra är att 

hamna på andra plats ett misslyckande. Ur de två nästkommande citat framstår i relation till 

detta två motsägelser; 

”Krisen är en varningssignal, ett ögonblick då vi inser att om vi fortsätter i samma spår som 

tidigare blir resultatet en stegvis tillbakagång och vi hamnar i andra ledet i den nya 

världsordningen.” (EUROPA 2020 2010:2) 

”Men för att bygga en hållbar framtid måste vi redan nu lyfta blicken. EU måste komma på 

rätt spår igen, och sedan stanna där.” (EUROPA 2020 2010:2) 

Vad som avses här är den ekonomiska modell för vilken EU förhållit sig kring men fallerat, 

men som vi likväl ska tillbaka till och stanna på. En modell vilken ger tillväxten en betydande 

roll för vad som avses med välfärd i västerländsk mening. En form av västerländsk ekonomisk 

hegemoni. Diskursen förhåller sig till ett ekonomiskt plan. Och detta som en del ur 

hållbarhetsbegreppet. Ekonomi kopplat till begreppet hållbarhet är möjligt att ge flera 

tolkningar för vad detta innefattar. Inbegripet är den sociala sammanhållningen en del ur 

WCED:s tre ingående delar av hållbarhetsbegreppet, detta tillsammans med miljö och 

ekonomi. Därmed kan en diskurs uppfattas som går i linje med ekologisk modernisering med 

avseende på att koppla ekonomi och marknadens möjligheter till hållbarhet. Likväl kan det 

uppfattas som detta är den enda vägen. Ur diskussionen går det inte att anta att denna diskurs 

direkt går att förlika med detta begrepp då den ekologiska aspekten saknas. Detta styrks 

vidare i stycket efter det sätter diskursen om att återupprätta finansmarknaderna som den 

högsta prioriteten på kort sikt. Att placera denna diskurs i position över andra diskurser 

förlikar därmed dess beroende av denna som överordnad för att i sin tur kunna förverkligas, 

detta vilket även formulerar en tydlig diskursordning. Förutsättningen för hållbarhet på ett 

socialt sammanhållningsplan konstitueras av vad som sker i den ekonomiska diskursen. 

Stycket efter visar på samma mönster, tilltro läggs till koncept som, fler jobb, högre social 

sammanhållning, ”smart hållbar tillväxt för alla” och med en tydlig riktning för 

samhällsutvecklingen.  

”De europeiska ledarna är eniga om de lärdomar som vi måste dra av krisen.” (EUROPA 

2020 2010:2) Citatet visar vidare på en form av intertextualitet. Vilken visar på en 

samstämmighet bland de som ger uttryck för denna diskursordning. Den diskursiva praktiken 
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styrker diskursordningen på ett sätt där denna auktoritära enighet om att detta är en lämplig 

diskurs framstår som sann. ”EU har många starka sidor. Vi har begåvad arbetskraft och en 

stark teknisk och industriell bas. Vi har den inre marknaden och den gemensamma valutan 

som har hjälpt oss att klara det värsta. Vi har en väl beprövad social marknadsekonomi. Vi 

måste tro på oss själva och sätta målen högt, och sedan satsa för att nå dem.” (EUROPA 

2020 2010:2). Den ekonomiska diskursen framträder återigen tydligt här, den kopplas vidare 

till andra monetära termer och kopplas vidare i en marknadsföringsdiskurs med stöd av 

Faircloughs begrepp; “Processes of marketization, the extension of market models to new 

spheres, can, for example, be investigated through the recent extensive colonization of orders 

of discourse by advertising and other discourse types”. (Farichlough. 1992:99) Detta genom 

att visa på de många kvalitativa egenskaper som unionen står i god för med avseende på 

marknadsekonomin och olika former av kapital. Detta kan uppfattas som en variant av 

nationalromantisk diskurs. Inte för att Europeiska unionen är ”en nation” men dess 

accentuering på detta som territorium med avseende på ekonomisk och politisk gemenskap 

framställer en bild som kan liknas med den nationalromatiska diskursen, se exempelvis 

(Jørgensen & Phillips 2000:163ff). Och visar på så vis även på ett binärt oppositionerat 

förhållande till omvärlden och utesluter därmed en bredare global diskurs eller 

hänsynstagande.  

Kommissionen föreslår fem mätbara EU-mål för 2020 Det är mål som ska styra processen, 

och som också ska omvandlas till nationella mål: De gäller sysselsättning, forskning och 

innovation, klimatförändringar och energi, utbildning och fattigdomsbekämpning. Målen 

anger den kurs vi bör hålla och innebär att vi kan mäta våra framsteg. (EUROPA 2020 

2010:3) Ur stycket kan även kommissionens förhållningsätt till vad som är vettig kunskap och 

hur denna utrycks klarläggas. Med mätbar visar de på ett positivistiskt förhållningsätt till hur 

kunskap ska beskrivas för att anses vara vettig. Det här positivistiska förhållningsättet 

utesluter ’icke mätbara enheter’, så som välfärd eller vad välfärd innebär ur ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningsätt. Denna diskursiva praktik vilket vidare upprätthåller en 

konservativ marknadsekonomisk modell och förhållande till vad som anses vara välfärd eller 

väg att nå denna likväl ett logiskt eller naturvetenskapligt metodologiskt sätt att beskriva detta 

som koncept.  Som tidigare nämnt framträder åter igen en territoriell romantiserande diskurs 

med avseende på den gemensamma politiken, marknaden och ekonomin. Dessa vilka 

kommissionen marknadsför som verktyg åt politikerna, arbetsmarknaden och det civila 

samhället. Avslutningsvis beskrivs det civila samhället som åtskilt från politiken och därmed 

dess olika ansvarsområden. 

4.2. Kritisk lingvistik analys av förordet, (dimension ett) 
Inledningsvis placerar denna samtalsdiskurs konsumenten av denna kommunikativa händelse 

i nivå med aktören/agenten vilket bidrar till att skapa en upplevelse av ”du och jag på samma 

nivå i ett samtal”. Vilket bidrar till upplevelsen av att detta dokument upprättar en dialog, 

vilket inte är fallet. Det finns alltså en tydlig retorik, en samtalsretorik som underbygger 

tolkningen av de diskurser och diskursiva ordningar som hittills påvisats. I denna uppfattade 

samtalsdiskurs framträder särskilt två tydliga drag med avseende på de retoriska 

formuleringarna. Med detta kan en form av interaktionell kontroll uppfattas med avseende på 
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vem som får yttra sig i sakfrågan EU och utveckling. Den interaktionella kontrollen kan även 

uppfattas i hur producenten av denna strategi uttalar de olika ansvarsområdena och vilka som 

kopplas till dem. Med avseende på etos saknas ett stringent beskrivningssätt av vem som är 

vem eller vem som gör vad. Det vill säga att hur aktör och subjekt eller konsument 

konstrueras i satserna och med avseende på enskilda ord varierar. ”Vi, EU, civilsamhället, 

politikerna, marknaden” för att nämna är olika sätt som aktörer och subjekt beskrivs. Detta 

med avseende på dokumentet gör det komplext att avgöra hur ansvarsfördelningen fördelas 

och stundtals utgör ett problem med avseende att avgöra vem som är aktör och subjekt, EU 

kan exempelvis betyda invånarna i EU, eller EU som politisk funktion (EUROPA 2020 

2010:2). En vidare utsvävning är otydliggörandet av rådande maktstrukturer. Förordet 

använder formuleringar som ”vi måste acceptera”, ”vi inser” vilket uppfattas uttrycka en 

otydlighet om vem som står för påståendet, vilka som är samstämmiga med givet utlåtande 

exempelvis. Med avseende på ”vi inser” framgår inte vem som avses. 

Analys av modalitet i satskonstruktionerna är ett för denna analytiska dimension ett centralt 

begrepp för vilket aktören förankrar sina uttryckta diskurser, detta vilket vidare i den sociala 

praktiken kan komma att ha betydelse. ”2010 måste bli en nystart för EU, då vi tillsammans 

går stärkta ur den ekonomiska och finansiella krisen.”  (EUROPA 2020 2010:2). Citatet visar 

på en hög grad av affinitet, ”vi måste” utgör för de efterkommande uttryckta diskurserna en 

betydande roll. Med denna höga affinitet och den position aktören har i den politiska 

kontexten visar det på en hög tilltro till för vad som kan antas vara den sanna vägen till 

välfärd. Välfärd genom tillväxt i den etablerade marknadsekonomin. ”Vi måste acceptera att 

det ökade ömsesidiga beroendet inom ekonomin […]”(EUROPA 2020 2010:2).  Citatet visar 

på samma mönster vilket tidigare är nämnt. Detta stärker den ekonomiska diskursen med 

avseende på dess plats som överordnad i diskursordningen. ”Den sociala sammanhållningen 

har utsatts för nya påfrestningar.” med betoning på ”har utsatts för” är exempel på hur 

aktören till fullo instämmer med sitt påstående vilket vidare är en satskonstruktion med en 

inbegripen hög affinitet. ”Och under tiden går den globala ekonomin framåt. Vår framtid 

beror på hur EU agerar som svar på detta.” (EUROPA 2020 2010:2). Här framkommer två 

analysvärda egenheter, hur en sanning formuleras i retorisk mening samt det återkommande 

höga affinitetsmodalitetsmönster som tidigare beskrivet framträder. Med att ekonomin går 

framåt kan förhållningsätt till ett ord med möjlig kognitiv association kopplas. Ordvalet 

”framåt” i satsen ”Och under tiden går den globala ekonomin framåt.” ges ordet en mening, 

en mening om ett önskvärt scenario vilket Europa inte lever upp till och på det sättet beskrivs 

ett sunt önskvärt förhållningsätt till vad som är en önskvärd utveckling. Den höga affiniteten i 

”Vår framtid beror på […]” stärker denna subtilt formulerade sanning och aktören återigen 

ställer sig helt i linje med sitt uttalande. 

”Krisen är en varningssignal, ett ögonblick då vi inser att om vi fortsätter i samma spår som 

tidigare blir resultatet en stegvis tillbakagång och vi hamnar i andra ledet i den nya 

världsordningen.” (EUROPA 2020 2010:2). Med avseende på språkbruk kan likande mönster 

ses här, ordvalet spår är möjligt att ge flera betydelser. Inledningsvis är ordvalet kris särskilt 

intressant här, enligt diskursanalytisk tradition är det av intresse att göra skillnad på vad som 

är verkligt eller vad som är en uppfattning av detta. Krisen beskrivs som något verkligt, något 
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vilket ”vi” måste förhålla oss till. Med avseende på exakt vad denna kris innebär i dess 

verkliga gestaltning framgår inte, men den överordnade marknadsekonomiska diskursen utgör 

en del av den ram för vilket ordvalet ”kris” kontextualiseras i. Kraftuttryck som detta är öppna 

för läsarens tolkning, ordval som sätter skräck, ”kris” per socialkonstruktivistisk uppfattning 

kopplas till en mängd situationer, vilka har inbördes olika utrymme med avseende på vem 

som konsumerar texten. Att beskriva den ekonomiska situationen som att den är under kris, 

vilket i så fall alla andra underordnade diskurser förhåller sig till yttrar en form av diskursiv 

makt. Med avseende på tidigare citering framgår likväl samma återkommande mönster med 

en hög grad av affinitetsmodaliteter och kognitivt associativt språkbruk. Ordvalet spår 

beskrivs som en icke önskvärd riktning för den europeiska ekonomin. Därmed kan en 

uppfattning om vad EU avser i förhållning till vad som anses vara utveckling eller önskvärd 

utveckling genom denna formulering. Att hamna i andra ledet beskrivs inte i detalj vad det 

innebär, var sig med avseende på hur aktören nu anser sig förmå att kunna mäta eller avgöra 

denna placering i världsordningen eller vad som över huvud taget kan förlikas med olika 

världsordningar.  

Det tydliga förhållandet till marknadsekonomin tolkas som en kapplöpning för vilket 

ekonomisk finansiell tillväxt är avgörande för de tidigare beskrivna underordnade diskurserna. 

Åter till ordvalet ”kris”. Den rådande ekonomiska situationen kan beskrivas som en kedja av 

händelser och ageranden för vilket det funnits en rad aktörer inblandade. De som drabbas, 

samhället exempelvis kan beskrivas som subjekt med avseende på situationen och 

händelseförloppet. Men krisen beskrivs istället som ett naturfenomen som bara är och 

naturligt uppstår. Detta vilket är ett tydligt exempel på transistivitet. Händelsen beskrivs i en 

passiv form för vilket aktören lämnas utanför, de aktörer, institutioner, modeller som 

upprätthållit detta marknadsekonomiska förfarande och misslyckande lämnas utanför och 

fokus läggs på subjektet, de som blir lidande. Ett lingvistiskt verktyg vilket för bort fokus på 

de som är ansvariga vilket nedtonar agency.  

”Den viktigaste prioriteringen på kort sikt är att ta oss ur krisen.” (EUROPA 2020 2010:2) 

visar på tidigare klarlagda lingvistiska mönster, hög affinitet används regelbundet i 

språkbruket vilket inte lämnar utrymme för andra möjliga diskurser. Med andra ord; i och 

med detta aktiva grammatiska förfarande exkluderas andra möjliga välfärdsdiskurser. Detta 

tidigare nämnda exemplifieras återigen i nästkommande citat; ”Men för att bygga en hållbar 

framtid måste vi redan nu lyfta blicken. EU måste komma på rätt spår igen, och sedan stanna 

där.” (EUROPA 2020 2010:2). Med ett frekvent återkommande bruk av hög affinitet, bruket 

av ord med kopplade betydelser, transitivitet skapas en uppfattning om vad som avses med 

utveckling och sanningarna kring detta.  

4.3. Den diskursiva praktiken, (dimension två) EUROPA 2020 
Inledningsvis, de intertextuella förhållandena förefaller vara de samma som för förordet, detta 

kommer inte i en djupare menig jämföras då det inte ges utrymme för det i detta arbete. Men 

kopplingar med avseende på dess förhållande i helhet beskrivs översiktligt för att bidra med 

relevant förförståelse till analysen i övrigt. Lissabonstrategin som tidigare omnämnt under 

rubrik 3.3. är en strategi som är med i stort samma syfte och mål som EUROPA 2020, om än 
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med små undantag. Med avseende på direkta manifesta förhållanden finns det ett flertal 

områden och sakfrågor som kommer till uttryck i båda dessa kommunikativa händelser. Det 

framkommer gemensamma nämnare med avseende på mål och metoder, exempelvis; 

”investering i FoU med 3 % av BNP, den inre marknaden, marknadsekonomi, tillväxt, hållbar 

tillväxt, fler och bättre jobb, hållbar utveckling, utbildning, den åldrande befolkningen, 

konkurrens, klimat, infrastruktur med mer. Därför beskrivs detta generellt för att bidra med 

nödvändig förkunskap. I löpande text kommer alltså intertextualitet att beskrivas men inte 

djupare än det att den finns uttryckt där. Med avseende på exakt vad som uttrycks i 

Lissabonstrategin hänvisas läsaren till att analysera detta dokument på egen hand.  Detta 

föreligger vidare forskning eller den som nu må vara intresserad att dyka djupare i detta. 

Med avseende på konsumtion uppfattas det som otydligt vem dokumentet är riktat till. 

Förordet ger relativt flyktiga tolkningsmöjligheter i hänsyn till detta. Men vid vidare 

genomläsning visar struktur och rubriker på att detta är riktat till bland annat det Europeiska 

rådet, vilka uppmuntras ta ställningstaganden till vad detta dokument avser. Men en utökad 

publik går att anta då texten hänvisar till bland annat till medlemsländernas gemensamma 

ansvar och kopplingar, likväl riktar det aktiva språkbruket dokumentet till politiker och 

civilsamhället. Dessutom är detta ett publikt dokument, fritt tillgängligt för vem som helst att 

läsa, med det i åtanke finns det stöd för att antagande att detta är riktat till en större publik. 

Med avseende på karaktärisering hänvisas till tidigare bedömning av förordet. Dokumentet är 

överstatligt och hanterar därmed frågor i linje för sådan politik och beslutsfattande, men det 

poängteras att denna fortsättning kan uppfattas som ett annat dokument med avseende på 

disposition och visuella attribut. Likväl ur ett perspektiv av diskursiv praktik då det till en 

högre grad redogör förslag och uppfattad situation på ett snarare tekniskt manér. Texten 

uppfattas således mindre som ett meddelande utan snarare ett förslag eller uttryck för en 

önskvärd framtid och vägen dit med avseende på den Europeiska ekonomiska utvecklingen. 

Därmed kan en formell och teknisk diskursiv praktik uppfattas. Den punktade strukturen av 

innehållet och val av typsnitt, Times New Roman punktstorlek 12, tillhörande diagram utgör 

likväl det en del till den tekniska utstrålning vilket dokumentet förmedlar. Denna tekniska 

utstrålning vilken inger en form av vetenskaplig auktoritet. Detta tekniska informativa 

förmedlande av vad som föreställs vara sant är ur ett västerländskt perspektiv är normativt 

accepterat i sammanhäng att presentera objektiv och så kallad sann vetenskap. En uppfattning 

som då förbinds med dessa framträdande diskurser och strategins syfte överlag.   Trots denna 

tekniska utstrålning kan likt förordet en narrativ genre att uppfattas med avseende på den 

bakomliggande diskursiva praktiken. Vid ett flertal tillfällen beskrivs ”vad vi behöver”, ”vår 

framtid” och hur våra beslut kommer att påverka denna uttryckta framtidsvision. Detta vilket 

är en faktor som påverkar konsumtionen av texten och dess innebörd. Denna om än mer 

subtila form av samtalssimulerande diskursiva praktik skapar en relation mellan konsumenten 

och aktören.  

Sammanfattningen lyfter fram de för strategins viktigaste ståndpunkter med avseende på syfte 

och mål. ”Krisen har raderat flera års ekonomiska och sociala framsteg och blottlagt 

strukturella svagheter i EU:s ekonomi. Samtidigt förändras världen snabbt och långsiktiga 

utmaningar som globalisering, ansträngda resurser och befolkningens åldrande blir allt 
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större. EU måste nu ta ansvar för sin framtid.” (EUROPA 2020 2010:5). Ekonomin befinner 

sig i en form av recession för vilket en marknads och tillväxtsorienterad diskurs kan 

beskrivas. Denna återigen visar på en hög status i diskursordningen för vilken den 

underordnade sociala sammanhållningsdiskursen är beroende av och kopplas vidare till den 

globala utvecklingsdiskursen vilken accentuerar betydelsen av en så kallad sund fungerande 

marknadsekonomi. Här kan alltså ett tydligt interdiskursivt förhållande mellan flera olika 

diskurser tydas. Likväl beskrivs utmaningarna som EU måste hantera för att kunna tillämpa 

sin beprövade marknadsekonomi, de ansträngda resurserna och kampen om dessa för att på 

långsikt kunna upprätthålla tillväxt vilket tydliggör ett förhållningsätt till begreppet ekologisk 

modernisering. 

”[…] smart och hållbar ekonomi för alla, med hög sysselsättning, produktivitet och social 

sammanhållning. (EUROPA 2020 2010:5). Vilket sammanfaller med diskursen om ekologisk 

modernisering. En diskurs som aktivt kopplar isär paradoxen oändlig tillväxt och miljöns 

ultimata bärkraft. Detta vilket vidare kan ses i följande citerade mål; ”Smart tillväxt – utveckla 

en ekonomi baserad på kunskap och innovation. – Hållbar tillväxt – främja en 

resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi. – Tillväxt för alla – stimulera 

en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.” 

(EUROPA 2020 2010:5). Detta vilket exemplifierar tilltron på ny teknik och att på så vis 

förmå att kringgå den ekonomiska utvecklingens kölvatten. Dessutom kan en territoriell 

sammanhållningsdiskurs (nationalromantisk diskurs) tydas vilket kopplas till den 

marknadsekonomiska ram som avses. Detta i sin tur uttrycks än tydligare i två av de sju 

kompletterande huvudinitiativ som Europeiska kommissionen formulerat (det första och det 

fjärde); ””Innovationsunionen” ska förbättra de grundläggande villkoren och tillgången till 

finansiering för forskning och innovation så att innovativa idéer kan omvandlas till produkter 

och tjänster som skapar tillväxt och arbetstillfällen.” Och; ”Ett resurseffektivt Europa” ska 

bidra till att koppla isär ekonomisk tillväxt och resursanvändning, stödja omställningen till en 

koldioxidsnål ekonomi, öka användningen av förnybara energikällor, modernisera vår 

transportsektor och främja energieffektivitet.” (EUROPA 2020 2010:5f). Tilltron till den nya 

teknikens potential och även miljön som en drivkraft med avseende på ekonomisk tillväxt 

bidrar till en uppfattning av förhållningsätt kring eklogisk modernisering som diskurs och 

vägval i frågan.  

Det sjunde huvudinitiativet speglar en form av social rättvisa. Helheten kan beskrivas som att 

alla ska kunna ta del av fördelarna av denna utökade konkurrenskraft, av detta språng i den 

nya ekonomin. Vad som inte framgår tydligt vilket problematiserar koppling till begreppet 

miljörättvisa är det att vad som avses med dessa nya fördelar, exempelvis en bättre miljö, 

ökad ekonomisk trygghet eller bättre infrastruktur. Det framkommer dock att det är bara 

unionens population som avses dessa fördelar, ur ett retoriskt eller diskursivt perspektiv 

innebär detta att denna diskurs om detta territorium utesluter ett globalt hänsynstagande. De 

sju huvudinitiativen beskrivs som delar av de verktyg och strategier som ska hjälpa EU att; ” 

[…] säkerställa budgetkonsolidering för långsiktig tillväxt och stärka samordningen inom den 

ekonomiska och monetära unionen.” (EUROPA 2020 2010:6). Diskursen kring långsiktig 

tillväxt drar fokus till begrepp som ekologisk modernisering. Med avseende på långsiktighet 
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kan hållbarhet ses om ett alternativt sätt att uttrycka detta, vilket är en av grundstenarna för 

ekologisk modernisering, att frikoppla resursförbrukning som är en följd av ökad efterfråga 

och tillväxt. Texten ger uttryck för formuleringen ”[…]återgång till hållbar tillväxt 

[…]”(EUROPA 2020 2010:6). Detta i sammanhanget bidrar till att skapa en uppfattning kring 

ett intertextuellt förhållande till tidigare händelser, det att innan den rådande recessionen hade 

Europa en hållbar tillväxt. Hållbar tillväxt är ur perspektiv av ekologisk modernisering möjligt 

att uppnå. Detta vilket utesluter diskurser som frånställer sig konceptet hållbar tillväxt i en 

ändlig värld. I denna diskurs framträder inte ekologiska eller sociala begrepp utan ekonomin 

och markanden ges det utrymme som finns.  

För att göra en sammantagen analytisk beskrivning av det som framkommit i denna 

sammanfattning av strategin framstår den marknadsekonomiska politiken som den regerande 

diskursen. Detta vilket även förefaller vara tydligt i resten av dokumentet. Sett för uppsatsens 

analys är det inte lönt att repetera och utförligt beskriva för varje tillfälle dessa diskurser 

framträder. Utan fokus läggs härefter på analys av hur ekologisk modernisering beskrivs i 

förhållande till hållbar utveckling, vilken via denna förförståelse kring den rådande 

diskursordningen i så fall syftar till att gynna tillväxt i form av marknadsekonomiska aspekter. 

Ett drag sett till analys av begrepp som omfamnar detta begrepp om ekologisk modernisering 

bidrar till en osäkerhet i vad som avses med hållbarhetsbegreppet. Detta vilket är 

framträdande på ett flertal ställen i den analyserade texten. Men exakt vad som detta 

begreppet inbegriper är oklart. Hållbarhetsbegreppet framstår inte som tydligt definierat, detta 

exemplifieras kanske tydligast med de vanligt förekommande formuleringarna som inbegriper 

hållbar ekonomisk utveckling utan att vad detta avser beskrivs. Med avseende på just 

ekologisk modernisering som förhållningsätt till hållbar utveckling går det att uppfatta 

begreppets relation till denna EU strategi redan med avseende på rubriken ” Europa 2020 En 

strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (EUROPA 2020 2010:1). Men detta 

förhållningssätt framkommer inte tydligt förrän sidan åtta igen där begreppet börjar 

kontextualiseras i detalj. Där beskrivs en bakomliggande problematik kopplad till 

globalisering, en växande population, utomeuropeiska tillväxtekonomier och kampen om 

resurserna. Detta beskrivs interdiskursivt kopplat till ekonomi snarare än en fråga om miljöns 

egenvärde eller det ultimata beroende människan har till ekosystemen i helhet. Med andra ord 

monetariseras miljön. Förhållningsättet till miljön som en resurs med avseende på 

ekonomiska storheter klargör vad som avses med detta miljöhänsynstagande, en diskursiv 

praktik som visar på en relation med ekologisk modernisering. Klimatet beskrivs likväl, men 

detta beskrivs inte med monätära eller miljörättsliga termer utan framstår snarare ambivalent.  

”Vi måste agera nu om vår egen och framtida generationer ska kunna fortsätta att åtnjuta en 

hög livskvalitet på grundval av Europas unika sociala modeller. För detta krävs en strategi 

för att omvandla EU till en smart och hållbar ekonomi för alla med hög sysselsättning, 

produktivitet och social sammanhållning. ” (EUROPA 2020 2010:10).  Detta stycke visar på 

en tydlig koppling till just detta inkorporerande av miljön i den ekonomiska agendan, likväl 

miljörättvisa till en viss utsträckning, även om vidden av det senare nämnda kan uppfattas 

som svårtytt. Ett perspektiv över flera generationer uttrycks i denna hållbarhetsdiskurs, en 

diskurs som med avseende på monetariseringen av miljön härleder till begrepp som ekologisk 
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modernisering i och med detta strategiska förfarande. Likväl kan ett interdiskursivt och 

intertextuellt förhållande uppfattas med WECD:s definition av hållbar utveckling, detta med 

avseende på det tre hållbarhetspelarna. Den smarta tillväxten beskrivs ur perspektiven 

innovation, hållbar tillväxt och förverkligas genom grön konkurrenskraftig ekonomi och 

denna tillväxt ska på så vis gynna Europas invånare (EUROPA 2020 2010:10f). Teknikens 

roll beskrivs som ett tydligt verktyg i denna strategi i hänsyn till denna uppfattade hållbara 

utveckling.  En del av detta uttrycks med mål som att öka andelen förnybar energi och en 

ökad effektivisering med avseende på konsumtion av energi och resurser, (EUROPA 2020 

2010:11). I helhet kan ett förhållningsätt till ekonomisk tillväxtsdiskurs tydas vilken 

interdiskursivt kopplas till hållbarhetsbegreppet, detta vilket innefattar diskurser kring miljön, 

social sammanhållning och högst i diskursordningen ekonomin som en förutsättning för de 

övriga diskursernas förverkligande. I strategin beskrivs ett tydligt förhållningsätt till 

innovation som en drivkraft för sysselsättning och jobb, ”Smart tillväxt innebär att kunskap 

och innovation stärks som drivkrafter för vår framtida tillväxt.” (EUROPA 2020 2010:12), 

detta vilket är ett kännetecken för ekologisk modernisering, med syfte att skapa 

förutsättningar för ekonomisk tillväxt genom att sätta miljön som en drivande faktor med 

avseende på att öppna portar för nya marknader. Härefter inleds ett kraftigt tekniskt 

informativ del i dokumentet där de olika huvudinitiativen beskrivs med sina ingående 

budskap framhävt av accentuerande textrutor. Med avseende på det första initiativet, det om 

FoU beskrivs initiativets syfte och mål vi ett interdiskursivt förfarande. Detta initiativ syftar 

till att skapa verktyg mot de kommande och rådande utmaningar som den europeiska 

ekonomin står inför, detta vilket inkluderar allt från social sammanhållning, miljön i form av 

en ekologisk moderniseringsdiskurs och en mera generell beskrivning av trender med 

avseende på samhällsutveckling. Denna innovationspolitik och del av strategin beskriver ett 

tätt förhållningssätt till det expert och politiskt toppstyrda strategiska förfarandet. Likväl 

relaterar detta till FoU:s roll i strategin med att implementera ny teknik och forskningen kring 

detta som ett verktyg för att nå hållbar utveckling (EUROPA 2020 2010:13). ”[…] 

energitrygghet, transport, klimatförändringar och resurseffektivitet, hälsa och åldrande, 

miljövänliga produktionsmetoder och markförvaltning samt förbättra den gemensamma 

programplaneringen tillsammans med medlemsstaterna och regionerna.” (EUROPA 2020 

2010:13) visar på ett EU:s uttryckta utmaningar. Dessa vilka antas vara möjliga att tillgodose 

genom exempelvis en patentdomstol vilket ger företagen motivation till att utveckla produkter 

och tjänster som går i linje med dessa lösningsförslag. En form av juridisk instans, vilken i 

sammantag med den tilltro till den tekniska utvecklingen, det vill säga FoU som medel att 

tackla dessa utmaningar visar på ett sammankutet diskursivt praktiskt förhållande till en 

diskurs som kan uppfattas ge uttryck till ekologisk modernisering. Allt detta vilket i helhet 

beskrivs inom den marknadsekonomiska ramen. Vilket i sig kan uppfattas som ett 

interdiskursivt likväl intertextuellt förhållande till för vad som avses med utveckling och 

hållbarhet. Ur ett marknadsekonomiskt perspektiv är just ekonomisk utveckling, BNP ett mått 

på utveckling med avseende på välfärdssamhället.  

Vidare framträder det fjärde initiativet som särskilt analysvärt med avseende på just ekologisk 

modernisering som diskurs i kontext av denna EU strategi; ”Hållbar tillväxt – främja en 

resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi” (EUROPA 2020 2010:15).  
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Detta initiativ beskrivs som; ”Hållbar tillväxt innebär att bygga upp en resurseffektiv, hållbar 

och konkurrenskraftig ekonomi, att utnyttja EU:s ledarskap i kapplöpningen för att utveckla 

nya processer och ny teknik, inbegripet miljövänlig teknik, att påskynda utbyggnaden av 

intelligenta nät med hjälp av IKT, att utnyttja nätverk som sträcker sig över hela EU och att 

öka våra företags konkurrensfördel, särskilt när det gäller tillverkning och våra små och 

medelstora företag, och att hjälpa konsumenterna att sätta värde på resurseffektivitet. En 

sådan strategi kommer att hjälpa EU att lyckas i en värld med låga koldioxidutsläpp och 

ansträngda resurser och samtidigt förebygga miljöförstörelse, minskning av den biologiska 

mångfalden och ohållbar resursanvändning. Den kommer också att understödja den 

ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.” (EUROPA 2020 2010:15). Med 

som förkunskap vad som avses med utveckling kan den ekonomiska utvecklingen ur ett 

marknadsekonomiskt perspektiv uppfattas som omkringliggande ram. Denna för vilken en 

diskurs om ekologisk modernisering interdiskursivt tillhör. Utöver det att tekniken tillskrivs 

en viktig roll i denna hållbarhetsdiskurs, det vill säga att det finns en underliggande mening 

kring att främja resurseffektivitet med avseende på produktion, en produktionsdiskurs i 

ekonomins anda det vill säga. Fokus skiftar emellertid här till en annan diskurs, en 

konsumtionsdiskurs där konsumenten tillskrivs en roll i detta sammanhang. Konsumenten 

antas vara en sorts rationell kraft, likt den rationella mannen i ett neoklassiskt ekonomiskt 

diskursivt perspektiv. Denna rationella konsument kommer uppfattningsvis bidra till att 

värdera företagens olika insatser i hur väl de förhåller sig till ett miljöperspektiv med 

avseende på energi och resurseffektivitet i en värld där dessa resurser betraktas vara 

ansträngda. På detta sätt antas ett mervärde tillskrivas de företag, produkter och marknader 

som är bäst miljöanpassade. Med avseende på de ovan nämnda diskurserna råder en 

interdiskursiv blandning i denna hållbarhetsdiskurs med avseende på ett delat fokus på 

produktion och konsumtion. 

Denna miljöanpassning i form av teknisk utveckling beskrivs vidare som en vital del för 

Europas konkurrenskraft på den globala ekonomiska arenan. I och med uppfattningen att EU 

var tidiga med gröna lösningar, gröna produkter beskrivs nu utomeuropeiska 

tillväxtekonomier som ”hot” med avseende på exporten och det inre marknadsvärde av dessa 

produkter som inte längre uppfattas som grönast. Därför motiverar denna strategi för en tydlig 

diskurs i linje med den för ekologisk modernisering genom exempelvis detta uttryck; ” EU 

var i hög grad först med gröna lösningar, men vårt försprång håller på att hämtas in av 

viktiga konkurrenter som Kina och Nordamerika. EU bör fortsätta att vara ledande på 

marknaden för miljövänlig teknik för att garantera resurseffektivitet i hela ekonomin, 

samtidigt som vi undanröjer flaskhalsar i viktiga nätinfrastrukturer och därigenom ökar vår 

industris konkurrenskraft.” (EUROPA 2020 2010:15). Underförstått upprätthålls ett 

interdiskursivt förhållande mellan en konsumtions och produktionsdiskurs vilka båda ryms 

inom den marknadsekonomiska diskursen.  

Klimatet beskrivs som en vidare viktig ståndpunkt i detta initiativ vilket beskrivs som en 

utmaning som den nya tekniken kommer att vara en avgörande faktor för i framtida hantering. 

Här är det möjligt att klarlägga två diskurser, produktionsdiskurs och konsumtionsdiskurs. 

Detta i och med att vägen runt dessa bekymmer i denna tillväxtorienterade hållbarhetsdiskurs 



Robin Andréasson  Karlstads Universitet 

 

35 

 

går genom en mer resurseffektiv produktion som i sin tur är ett resultat av den rationella 

köpkraften som enligt tidigare diskursiva klarläggande antas uppfatta ett mervärde i produkter 

som inbegriper en form av resurseffektivitet. Klimatet och miljön tillskrivs inget egenvärde 

utan diskursen monetariseras i stort. Detta vilket innebär att klimatet kommer som en 

underordnad diskurs i avseende på de andra framträdande diskurserna, varvid varför hänsyn 

till klimatet bör tas uteblir, klimatet beskrivs som ett politiskt mål snarare än något annat. Att 

å andra sidan engageras i klimatfrågan antas innebära positiva konsekvenser på tillväxt och 

marknad. Människan, ekonomin i symbios med miljön som en form av diskurs utesluts med 

andra ord och en binär opposition till detta som fråga kan klarläggas. (EUROPA 2020 

2010:15f). Med detta inkluderas även ett förhållningsätt till en form av social diskurs; ”Det 

handlar inte bara om pengar, utan det är också väsentligt för vår energitrygghet. Ytterligare 

framsteg med integrationen av den europeiska energimarknaden kan leda till en BNP-ökning 

på 0,6–0,8 %. Om vi uppfyller EU:s mål med 20 % förnybara energikällor kan detta i sig 

resultera i mer än 600 000 nya arbetstillfällen i EU. Om man därtill lägger 20 %-målet 

avseende energieffektivitet, rör det sig om väl över en miljon nya arbetstillfällen.” (EUROPA 

2020 2010:15). Tillväxt, arbete, ny teknik och social trygghet med avseende på tillgång på 

energi visar på ett interdiskursivt förhållande mellan flera olika diskurser vilka kan uppfattas 

beskriva ett perspektiv av ekologisk modernisering. Vilket vidare beskrivs i; ” Huvudinitiativ: 

”Ett resurseffektivt Europa” Syftet är att stödja övergången till en resurseffektiv och 

koldioxidsnål ekonomi som använder alla resurser effektivt. Syftet är att koppla isär vår 

ekonomiska tillväxt och resurs- och energianvändningen, minska koldioxidutsläppen, öka vår 

konkurrenskraft och främja större energitrygghet.” (EUROPA 2020 2010:16). Med detta citat 

som förförståelse beskriver denna strategi vikten av att inkorporera exempelvis; teknik, 

marknadsbaserade instrument, grön beskattning eller med andra ord ”PPP” för att nämna 

några frekvent framträdande formuleringar som inryms i denna diskursiva praktik. Ett annat 

exempel på finansiella och politiska uttryck som beskriver ett förhållningsätt syns i hur EU 

beskriver sin ”smart budgetkonsolidering för långsiktig tillväxt”. Där EU beskriver vikten av 

att inte beskatta arbete utan istället avlasta dessa beskattningspunkter och omfördela det till 

olika former av grönt skattesystem. Underförstått sett till diskursordningen är detta dels en 

dela av ekologisk modernisering som policyutformningsinstrument men lika så ett exempel på 

en konsumtionsdiskurs där en ökad köpkraft bedöms vara önskvärt (EUROPA 2020 2010:26).    

Med avseende just på diskursiv praktik och hur denna hållbarhetsdiskurs konstitueras via 

diskursordningar framkommer ett tydligt exempel i och med detta citat; ”Åtgärder inom 

ramen för denna prioritering kräver att vi uppfyller våra åtaganden avseende 

utsläppsminskning på ett sätt som maximerar fördelarna och minimerar kostnaderna, 

inbegripet genom spridning av innovativa tekniska lösningar. Vi bör dessutom försöka koppla 

isär tillväxt och energianvändning och bli en mer resurseffektiv ekonomi, vilket inte bara 

kommer att ge EU enkonkurrensfördel, utan också minska vårt beroende av utländska 

råmaterial och varor.” (EUROPA 2020 2010:15). Ett tydligt ekonomiskt diskursivt 

förhållningsätt beskrivs i relation till vad som kan eller bör göras. Ett ”Win-Win” scenario 

målas upp. Där miljön, alternativt klimatet beskrivs som en resurs, men då inte med avseende 

som en materiell resurs, heller inte som en mänsklig, ickemänsklig rättighet, inte som råvara 

utan snarare en möjlig drivkraft för innovation, marknad, tillväxt och 
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konkurrensfördelsgynnande tillgång. Miljön frånskrivs möjligheten att värderas ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv då denna beskrivs i enbart mätbara termer. 

Monetariseringen exemplifierar detta i och med denna uttryckta strävan efter 

kostnadseffektivitet. Ett förenklat sätt att beskriva detta är att genom ekologisk modernisering 

som ett sätt att betrakta policyutformning förverkligas den tillväxtorienterade 

marknadsdiskursen vilket exemplifierar EU:s förhållningsätt till vad som beskrivs vara en 

hållbar form av utveckling.  

Detta ovan nämnda med avseende på interdiskursivitet och den rådande diskursordningen är 

vidare tydlig i den ”checklista” som initiativet ”Ett resurseffektivt Europa” (EUROPA 2020 

2010:16f) framställer. Med avseende på den tidigare beskrivna diskursordningen framträder 

detta mönster tydligt i denna checklista där bland annat teknik, innovation, politisk 

toppstyrning och marknaden beskrivs som effektiva och lämpliga verktyg med avseende på 

hållbarhet. Dessa verktyg beskrivs sakligt och utförligt för på vilket sätt de kommer spela en 

avgörande roll för hållbar utveckling. Dessa verktyg ges på så vis en form av auktoritet då de 

beskrivs som tydliga, mätbara och konkreta och framförallt beskrivs som tillgängliga i 

dagsläget. Diskursen kring klimatet som sakfråga kan antas vara av en lägre positionering i 

diskursordningen, detta då klimatet inte beskriv på samma prioritet sett i hänseende till 

diskursiv (retorisk) praktik. Till en viss utsträckning kan samma tekniskt diskursiva 

formuleringar uppfattas men med avseende just på huruvida lösningarna uppfattas som 

möjliga eller för tillfället tillgängliga i dagsläget skiljer detta från den tidigare uttryckta 

diskursordningen. Diskursen med avseende på klimatet inger alltså en ambivalens i och med 

att frågan tillges en lägre prioritet sett till de beskrivna möjligheterna att hantera klimatfrågan. 

Alltså kan marknadsekonomisk utveckling ses som något primärt och möjligt att ta i tu med 

nu och miljön tillskrivs ett sekundärt perspektiv där EU föreslår att en vision för framtiden, 

2050 sammanställs. I klimat och miljödiskursen beskrivs socialt och globalt ansvar, med ett 

som först möjligt att bidra till senast år 2050 (EUROPA 2020 2010:16). Vilket är analysvärt, 

att detta ”globala ansvar” skjuts fram till 2050 till förmån för kortsiktiga ekonomiska intressen 

av ”territoriell” karaktär. Den marknadsekonomiska tillväxtsdiskursen ses här få ett företräde i 

diskursordningen. 

I relation till det ovan beskrivna sättet att beskriva framgång i monätera termer innebär att 

begreppet framgång är mätbart, vilket som tidigare nämnt utesluter sådant som enligt ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningsätt inte anses vara mätbart. I och med; ”Kompetens: 

Omkring 80 miljoner människor är lågkvalificerade eller har baskompetens, medan främst 

personer med mer utbildning tar del av livslångt lärande. År 2020 kommer 16 miljoner fler 

arbetstillfällen att fordra en hög kompetensnivå. Antalet arbetstillfällen för lågkvalificerade 

kommer samtidigt att ha sjunkit med 12 miljoner. För längre arbetsliv kommer det också att 

krävas möjligheter att tillägna sig och utveckla ny kompetens under hela livet.” (EUROPA 

2020 2010:18) tar den Europeiska kommissionen sig friheten att värdera och beskriva vad 

som är god kunskap.  Kompetens, eller underförstått, nyttig kunskap, kunskap med auktoritet 

är något som förvärvas via högre utbildning. Denna värdering av vad som anses vara bra, 

viktig kunskap respektive kunskap som antas vara av lägre nytta klarlägger en del av vad som 

avses i denna diskursiva praktik. Likväl vilka värden och ställningstagande som aktivt utesluts 
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av en sådan retorik, politik och policyutformning med avseende på hållbar utveckling. Detta 

kan vidare elaboreras i linje med det som anges under rubrik ”3.3. Utnyttja våra 

utrikespolitiska instrument” (EUROPA 2020 2010:23), där EU-kommissionen beskriver 

vikten av att utforma industriella standarder och politiska initiativ med avseende på bland 

annat riktlinjer och standarder på resurseffektivitet, grön tillväxt för att nämna några för att på 

så vis skap lika villkor i marknads och konkurrenshänseende. Detta uttryck vilket bidrar till att 

EU:s förhållningsätt till kunskap och utveckling väger tyngst vilket omvärlden bör förhålla sig 

till (EUROPA 2020 2010:23f). Detta förhållningsätt till bra kunskap är särskilt analysvärt. 

Sett ur ett diskursivt perspektiv framkommer detta inte som en tydlig diskurs utan befinner sig 

i bakgrunden som en ram för vilka de andra diskursena kontextualiseras i. Detta kan tydas i 

och med de otaliga tillfällen som utvecklingen beskrivs bygga på innovation, fler 

högteknologiska arbetstillfällen, en konkurrens som till stor del bygger på denna form av 

utveckling. Detta vilket kan återkopplas till början av detta dokument och en av de tre 

sammanförstärkande prioriteringarna, ”– Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på 

kunskap och innovation.” (EUROPA 2020 2010:5). Denna kunskapsdisksurs exemplifieras 

återigen under huvudinitiativet innovationsunionen med avseende på det nationella ansvaret; 

” – Se till att det finns tillräckligt många personer med examen inom vetenskap, matematik 

och teknik och inrikta skolornas kursplaner på kreativitet, innovation och entreprenörskap.” 

(EUROPA 2020 2010:13). Det vill säga naturvetenskapliga och tekniska ämnen. 

4.4. Kritisk lingvistik analys av EUROPA 2020, (dimension ett) 
Inledningsvis kan likheter med förordet ses, exempelvis simuleras en samtalsdiskurs vi 

textens egenskaper. Men med avseende på denna avdelning av dokumentet framträder det 

som mindre tydligt i och med att det kan uppfattas som insprängt mellan större stycken 

tekniskt informativ text. Samtalsdiskursen går inte att beskriva som ett sätt en 

meningsbyggnad beskriver en viss situation utan snarare skapar ett attribut åt texten och det 

ämnar förmedla. Detta med hjälp av särskilda ordval och uttryck som på så sätt förverkligar 

diskurserna i texten, vilket även påverkar hur texten, dess innebörd och uppkomst uppfattas av 

den som konsumerar den. Det talande språket bidrar till meningsbyggnader som skapar ett 

skenbart samtal mellan två personer, vilket vidare anspelar på interaktionell kontroll, 

formuleringar av sanningar, förgivettagelser och inte minst och modaliteter.  

Med etos som utgångspunkt, eller hur identiteter beskrivs i texten klarläggs en avsaknad av 

stringens med avseende på vem som är vem och vem som gör vad. I de många 

satskonstruktionerna framträder ett flertal olika sätt att beskriva aktörer och subjekt. Detta 

vilket till stor del sammanfaller i stil med det som beskrevs under rubrik 4.2. vilket gör det 

stundtals svårt att skapa en uppfattning om vem eller vad som är EU, om EU är en institution 

eller en population med avseende på de ekonomiska ramarna som beskriver politiska och 

därmed spatiala dimensionen framgår inte. Nämnvärt är att antalet begrepp för att beskriva 

aktörer och subjekt ökar med avseende på den tekniska beskrivningen av samhället och dess 

ingående delar. En utökning av dessa identitetsskapande begrepp kan alltså ses, män, kvinnor, 

ålder, små och stora företag exempelvis EUROPA 2020 (2010). Ett genomgående tema med 

avseende på identitetskonstruktion sett ur ett mer abstrakt perspektiv är den identitetsbildning 

som sker med avseende på identiteten ”Europa” och ”inte Europa”. Detta förhållande kan av 
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texten biskrivas som ett binärt oppositionerat förhållande. ”Länder som Kina och Indien gör 

omfattande investeringar i forskning och teknik för att deras industri ska komma högre upp i 

värdekedjan och ta ett ”jätteskutt” i världsekonomin. Detta sätter press på vissa sektorer i 

vår ekonomi att förbli konkurrenskraftiga, men varje hot är också en möjlighet. I takt med att 

dessa länder utvecklas kommer nya marknader att öppnas för många europeiska företag”. 

(EUROPA 2020 2010:7f). Omvärlden beskrivs som konkurrens sett ur diskursen kring 

ekonomi, marknad och hållbar utveckling. Detta är inte ett enbart negativt utmålat förhållande 

utan likväl något som uppmuntrar eller i alla fall förutsätter en uttryckt utveckling av bland 

annat den inre markanden, innovation med fler (EUROPA 2020 2010:7f). Detta sätt att göra 

skillnad eller beskriva dessa nationer i relation till Europa som union bidrar till 

idéuppfattningen om att Europa är en nation istället för flera stater. Detta vilket beskriver en 

konstruktion av en Europeisk identitet kopplat till en bredare marknadsekonomisk diskurs. 

Detta identitetsförhållande kan vidare tydas på snarlika sätt med avseende på ett flertal 

tillfällen i texten vilken bidrar till en lingvistisk diskursiv praktik där detta sätt att se Europa 

och omvärlden bildar en verklighets och identitetsuppfattning. Texten ger vidare uttryck för 

EU:s plats i den globala arenan; ”[…] vår ställning som världens största handelsblock och 

ledande destination för utländska direktinvesteringar. Men vi kan också förlita oss på våra 

starka värderingar, demokratiska institutioner, vårt beaktande av ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning och solidaritet, vår respekt för miljön, vår kulturella mångfald 

och vår jämställdhet, för att bara nämna några.” (EUROPA 2020 2010:9). EU beskrivs som 

en global aktör, vilken är framstående i dess förhållningsätt till ett flertal aspekter, vilket 

antyder på ett positivt förhållningsätt till sig självt och bidrar vidare till konstruktionen av den 

europeiska goda identiteten. EU som en global aktör och identitet återses i; ” EU är en global 

aktör och tar allvarligt på sitt internationella ansvar. EU har utvecklat ett verkligt 

partnerskap med utvecklingsländer för att utrota fattigdom, främja tillväxt och nå 

millennieutvecklingsmålen. Vi har särskilt nära förbindelser med Afrika och vi kommer att 

behöva investera mer i framtiden för att utveckla detta nära partnerskap.” (EUROPA 2020 

2010:24). Kommissionen beskriver EU som en form av identitet, vilket kan liknas med 

konstruktionen av nationalstaterna (se exempelvis; Jørgensen & Phillips 2000:163ff). EU 

distanserar sig från ”u-länderna” vilket bidrar till att EU är utvecklat per dess egen definition 

av vad som antas vara jämförligt med vad som är utveckling. Vidare är 

subjektskonstruktionen otydlig när kontakten med flertalet u-länder beskrivs och kort inpå 

beskrivs Afrika som ”ett” land och inte som en kontinent vilket vore annars en korrekt 

beskrivning. Underförstått beskriver denna retorik och därmed positiva förhållningsätt till 

identiteten EU och dess ekonomiska tillgångar som ett önskvärt läge. Samtidigt som Afrika 

beskrivs som mindre utvecklat. Ställningstagandet till vad som är utvecklat eller under 

utveckling styrker vidare resonemanget för vad EU avser är jämförligt med utveckling.  

Ett vanligt framträdande ord är kris, EU och det som kopplas till den identiteten beskrivs ha 

upplevt en form av kris, (för djupare beskrivning kring just det ordvalet se under rubrik 4.2) 

denna vilken är en central del i den strategi och de diskurser som utgör den.  Transistivitet är 

därmed nästa aktuella analytiska begrepp, ett vilket framträder frekvent i texten. ”Krisen har 

raderat flera års ekonomiska och sociala framsteg och blottlagt strukturella svagheter i EU:s 

ekonomi.” (EUROPA 2020 2010:5). Krisen beskrivs som ett naturfenomen för vilket vi eller 
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EU kunnat råda över (se mer ingående diskussion om detta under rubrik 4.2). Med begreppet 

beskrivet är det vidare relevant att se till de många tillfällen som detta aktiva språkbruket 

uttrycks i dokumentet. Begreppet kris yttras vid 38 tillfällen (förordet exkluderat), 

formuleringarna skiljer sig men transistiviteten är likaledes framträdande vilket i ett 

övergripande perspektiv fråntar agenten eller den struktur som avses och fokus läggs på 

effekterna och subjektet som upplever dessa. Med andra ord kan detta aktiva språkbruk antas 

bidra till friskrivandet av ansvar från de som rådde över situationen i första hand, vilket visar 

på en form av diskursiv makt och en interaktionell kontroll med avseende på att det är aktören 

som i detta fall formulerar dessa transistiviteter.  

Det aktiva språkbruket i form av satsbyggnader med genomgående trender med avseende på 

affinitetsmodaliteter bidrar till konstruktionen av betydelsesystem. Trots den tekniska 

utstrålning och det metodologiskt beskrivna förfarandet framträder ett tydligt aktivt språkbruk 

vilket bidrar till att konstituera diskurserna och upprätthåller en typ av interaktionell kontroll. 

Med ordval som, ”vi måste”, ”EU bör”, ”nationerna ska”, ”kommissionen bör” skapar aktören 

en uppfattning av sanning i uttrycket. Ett vidare exempel beskriver denna interaktionella 

kontroll tydligt. För varje 

huvudinitiativ anges, vad som står 

kommissionen till ansvars och vad 

som föreligger nationernas ansvar. 

Vida varje tillfeller detta beskrivs 

används formuleringen; ”På EU-nivå 

kommer kommissionen att sträva 

efter följande:” och ”På nationell 

nivå måste medlemsstaterna göra 

följande:” (EUROPA 2020 

2010:13ff).  Den interaktionella 

kontrollen beskrivs i den modalitet 

som kopplas till de båda uttrycken, 

EU ”bör”, nationerna ”måste”. Detta 

inger en upplevelse av en politisk och 

överstatlig auktoritet.                

 

Bilden ovan beskriver denna diskursiva praktik. Läsaren möts av ett tekniskt vetenskapligt 

attribut vilket är normativt accepteras och uppfattas ha en form av vetenskaplig akribi och 

auktoritet ur informativt perspektiv. Dessa visuella attribut kopplas via text till tre exempel. 

”Hållbar återhämtning” beskriver en önskvärd ekonomisk utveckling efter krisen där Europa 

ska gå stärkt ur den. Detta beskrivs med formuleringen ” EU kan återgå […]” vilket 

beskriver en lägre grad av affinitet än exemplen ”Svag återhämtning” och ”Förlorat årtionde”. 

Dessa vilka båda visar på ett för aktören icke önskvärt framtida scenario. Dessa två vilka 

beskrivs med en högre grad av affinitet ”EU kommer att ha drabbats […]”. Den diskursiva 

praktiken framlägger det som att om inte strategin och det den formulerar antas kommer det 

Figur 2. Robin Andréasson efter (EUROPA 2020. 

2010:9). Gulmarkering, Robin Andréasson. 
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mer sannolikt stå Europas invånare dyrt än om det att strategin antas. De modaliteter som 

beskrivs här är på så viss sannings och meningsbyggare. Likväl kan en hög affinitet uppfattas 

i uttrycket ” – ”Ett resurseffektivt Europa” ska bidra till att koppla isär ekonomisk tillväxt 

och resursanvändning […]” (EUROPA 2020 2010:6). Detta vilket ger en insikt i vilka 

sanningar som kopplas just till diskursen ekologisk modernisering som verktyg åt 

policyutformning.  

För att återkoppla till ett av de analyserade styckena i dimension två (rubrik 4.3) där EU 

beskriver vad som är nyttig kunskap, där beskrivs en diskurs som väger kunskap i form av 

låg, baskompetens och människor med högre utbildning. En diskurs som formulerar ett 

förhållningsätt till vad som anses vara ’nyttig kunskap’.  Detta stycke och diskurs förstärks 

ytterligare i den affinitet som uttrycks i satsen; ”Omkring 80 miljoner människor är 

lågkvalificerade eller har baskompetens, medan främst personer med mer utbildning tar del 

av livslångt lärande.” (EUROPA 2020 2010:18). Att dessa människor ”är” tyder på en hög 

affinitet till påståendet.  

Det bedöms inte vara för uppsatsen berikande att beskriva alla tillfällen då modalitet eller 

transitivitet kommer till uttryck. Men en kritisk reflektion bör läggas till det att även om det 

inte är lönt att återge alla tillfällen detta sker i detalj är det frekventa bruket av dessa två 

grammatikaliska funktionerna avgörande för betydelse och meningsskapande vilket befäster 

diskurserna i texten.  Det kontinuerliga aktiva språkbruket med att utelämna agenten uppfattas 

som ett sätt att utöva diskursiv makt och göra agency mindre tydlig. Aktören flyttar så tillvida 

aktivt fokus från sig själv i händelsekontexten och fokus hamnar på eventets (krisens 

effekter), på subjektet, det vill säga individer, miljön och den större samhällskontexten. Den 

tekniska texten framförs vidare inte på ett traditionellt vetenskapligt manér. Utan 

återkommande formuleringar med olika affinitetsgrader bidrar till att på ett lingvistiskt plan 

skapa mervärde i vissa ideologiska utgångspunkter med avseende på utveckling ett objektivt 

förhållningsätt, sanningsskapande retorik med andra ord. Kritisk diskurs frånställer sig 

möjligheten att vara helt objektiv, men när en text är avsedd att förmedla ett objektivt 

förhållningsätt men gör detta genom ett annat aktivt språkbruk som detta antas det föreligga 

en diskursiv makt bakom diskurserna som manifesteras i denna analyserade text.  

4.5.  Analysen av den bredare sociala praktiken (dimension tre)  
Dessa två ”inre” dimensioner ska nu sättas i relation till den sista och därmed inramande 

tredje dimensionen. För vilket upprepningar kommer att ske, detta är medvetet för att skapa 

en genomskinlighet till hur analysen gått tillväga. Nämnvärt är även diskursen konstituerad 

likväl konstituerande vilket medför att begreppen vilket som inte går att fullt hålla isär. 

Därmed kommer några särskilt analysvärda klarlaggda uttryck och diskurser åter beskrivas 

här. Dels för att beskriva dem, den diskursiva ordningen de tillhör och på vilket sätt de står i 

relation till den sociala praktiken. 

Vid en samanställning av klarlaggda diskurser kan fyra huvudteman uppfattas med avseende 

på vilka diskurser som framträder i texten. En notis; med framträder avses inte den eller de 

diskurser som nödvändigtvis framträder oftast, utan hur de framställs och inger uttryck för 

den diskursiva ordningen. Punktlistan nedan beskriver diskursordningen i EUROPA 2020 
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 Tillväxtsdiskurs (ur perspektiven) 

o Marknadsekonomi, inbegripet den fria handeln och därmed liberalism. 

o Konsumtionsdiskurs. 

o Produktionsdiskurs. 

o Utvecklingsdiskurs. 

 Hållbarhetsdiskurs. 

o Ekologisk modernisering. 

o Västerländska normativa perspektiv på vetenskap och kunskap. 

o Teknikens och marknadens roll. 

o Miljön som drivkraft. 

 Nationalromantisk diskurs. 

o Den Europeiska goda identiteten. 

 Social sammanhållningsdiskurs. 

o Syselsättning, marknad och ekonomi. 

Hegemonistisk kamp, reproduktion, omstrukturering eller utmanande av befintliga 

diskursordningar: Inledningsvis är det av intresse att analysera huruvida den uttryckta 

diskursordningen bidrar till att konstituera den sociala praktiken och detta omvänt. Sett till 

den diskursiva praktiken med avseende på kritisk lingvistik och diskursiv praktik beskrivs en 

tydlig diskursordning, den om tillväxt (inbegripet begreppet utveckling) och ekonomi ur ett 

liberalt och neoklassiskt perspektiv. Detta vilket skapar en uppfattad verklighet och sanning 

vilken påverkar de uppfattat lägre stående diskurserna som då kan uppfattas vara intimt 

beroende av denna regerande diskursens framgång. Med andra ord klarläggs ett 

interdiskursivt förhållande som beskriver en stark marknadsekonomi och allt det innebär som 

medel och förutsättning för att förverkliga de lägre stående diskurserna.   

Detta omnämns av bland annat Hajer (1995), Peet & Hartwick (2009) och Palumbo (2007). 

För att beskriva detta närmre citeras Peet & Hartwick (2009) igen; ““development” is 

conventionally measured as economic growth, with “level of development” seen in terms of 

“size of the economy.” (Peet & Hartwick 2009:6). Om detta tas för en sanning, för vilket allt 

annat bör rätta sig efter klarläggs diskursordningen i relation till den större sociala kontexten. 

Med andra ord reproducerar denna diskursiva praktik den rådande socialt accepterade 

diskursordningen och bidrar därmed till en form av social ordning eller status quo. Vidare är 

diskursen både konstituerad och konstituerande. Diskursordningen kan därför ses som en 

sedan tidigare etablerad ordning, en för vilken det västerländska samhället förhållit sig till 

sedan erkännandet av den fortfarande rådande liberalistiska marknadsbaserade ekonomiska 

systemet. Med andra ord utgör detta en ram som avgör vad som kan eller inte kan sägas likväl 

vad som tas för givet. Den diskursiva praktiken reproducerar förhållanden vilka med andra 

ord inte utmanar diskursordningen. Att diskursordningen upprätthåller den sociala ordningen 

innebär sociala och ideologiska effekter. Där exempelvis västerländsk androcentrism 

”economic man” som ideologi kommer till uttryck (Peet & Hartwick 2009:6) som vidare 

bidrar till att upprätthålla rådande samhällsstukturer viket per automatik har sociala 

konsekvenser.   



Robin Andréasson  Karlstads Universitet 

 

42 

 

Vidare beskrivs ”hållbar utveckling” i direkt nedstigande led, men vilken likväl är bunden till 

denna tillväxtsdiskurs och marknadsekonomiska ram. Beroende på vilket tidsspann som avses 

kan denna diskurs ses som en mönsterbrytare vilken utmanar diskursordningen och konflikten 

mellan miljö och tillväxt och utplånar detta antagonistiska förhållande, en hegemonistisk 

intervention det vill säga. Men med avseende på hur (Hajer 1995:16f) beskriver 

policyutformning de senaste decennierna som en ekologisk moderniseringsdiskurs beskrivs 

denna diskursiva praktik snarare som en vilken inte utmanar den rådande diskursordningen. 

Med andra ord konstituerar den större sociala praktiken denna diskurs. Samtidigt som den 

reproducerar rådande dikursordning kring hållbar tillväxt. Ekologisk modernisering som 

diskurs eller sociologisk teori inbegriper ett sätt att tala om miljön i relation till utveckling har 

haft ett stort inflytande på den politiska och ekonomisk arenan. Detta omnämns av bland 

annat (Nyberg 1998:55) och (Hajer 1995:25:261) som en diskurs vilken suddar ut gränserna 

eller snarare motsättningarna ekonomisk tillväxt och miljöförstörelse. Vilket har betydelse för 

ett flertal andra diskurser som formulerats i EUROPA 2020. Detta i och med den ökade 

medvetenheten kring miljön och hur antropocentriska verksamheter påverkade denna gavs 

den en ny ordning och betydelse relativt den konventionella miljöpolitiken. Vilket medförde 

att miljön ger uttryck för värden kopplade till, hälsa, sociala aspekter, med exempel som 

diverse samhällsfunktioner och ekonomisk tillväxt (Lundqvist. 1999:22).   Med avseende på 

WCED (1987) definition på hållbar utveckling och likväl de tre benen som denna definition 

står på kan den diskursiva praktiken vilken EU för kopplas till en större social praktik. 

Formuleringen inrymmer begrepp som behov, ekonomi, social trygghet, miljö, utarmandet av 

resurser med fler. Dessa vilka återfinns i den diskurs som den tillväxtsdiskurs EU för, då med 

avseende på ekologisk modernisering.  

Det ovan beskrivna medför ideologiska effekter. Dessa behov, ekologisk modernisering som 

koncept och därmed den hållbarhetsdiskurs som EU för är formade av en större social praktik. 

För vilket begreppen är anpassade efter västerländska normativa föreställningar om 

hållbarhet, nyttig kunskap och vad som är jämförligt med hållbar utveckling. Hajer (1995) 

beskriver denna ideologiska effekt vid utformning av policys. En policy är ett socialt 

överrenskommet lösningsförlag på ett definierat problem vilket exemplifieras i 

kulturantropologiska studier som visar på olika kulturers uppfattning av miljön (Hajer 

1995:16f). 

Ideologiska effekter, hegemoni och hegemonistisk intervention: I avsnitt ”2.1 tidigare 

forskning” beskrivs samtida ekonomiska modeller och de system som de västerländska 

samhällena är byggda kring. Vilka beskriver en form av västerländsk hegemoni och veto i 

frågan kring vad som avses med utveckling. Ekonomi ges därmed i daglig ordning ett stort 

spelrum i den politiska arenan och inte minst vid policyutformning. Ur ett intertextuellt och 

likväl interdiskursivt perspektiv är denna icke-diskursiva större sociala kontext en ram för vad 

som antas vara eller inte vara sant, allternativt ens värt att ge uttryck för. 

(Fairclough 1992:87) beskriver ideologier som något vilket uppstår i ett samhälle där 

ojämnlik fördelning av makt råder. Med andra ord beskrivs ideologi som en 

betydelsekonstruktion. Med detta som förkunskap kan de diskurser och den diskursordning 
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som EU ger uttryck uppfattas ideologiskt laddade. Ur ett perspektiv där EU betraktas ses som 

ett språkrör för det västerländska samhällets intressen och de diskurser detta ger uttryck för då 

bidrar med andra ord till en ideologisk betydelsekonstruktion. Vilken reproducerar, 

transformerar och producerar dominansrelationer. Här kan alltså kopplingar dras mellan de 

ideologiskt vinklade diskurserna tydas och hur de intar makt över nya sociala domäner.  Alltså 

ett sätt att via EU:s ideologier införa en social ordning och legitimera dess expansion och 

kontroll av andra samhällen, en form av diskursiv (och i viss utsträckning en fysik 

imperialism) se; (Peet & Hartwick 2009:119). Vilket exemplifieras av den ideologiska 

aspekten av moderniseringsteori som beskriver kulturella attityder, exempelvis västvärldens 

superiösa attityd gent emot omvärlden (Peet & Hartwick 2009:131).  (Fairclough 1992:93) 

beskriver vidare hegemoniers tillblivelse och roll i den diskursiva praktiken. Där diskursiv 

praktik beskrivs som hegemonistisk kamp och bidrar därmed till diskursordningens 

tillblivelse och omformande. Hegemoni är med andra ord ett sätt att analysera diskursiv kamp 

och överrenskommande över kontrasterande dikursiva koalitioner. Vilket exemplifieras i det 

språkbruk och interdiskursiva relationer som klarlagts i de två tidigare dimensionerna. En 

hegemoni kan tydas med avseende på den ekonomiska diskursen vilken alla andra diskurser är 

underordnade. Allt detta vilket beskriver en form av ideologisk och diskursiv praktik som en 

form av maktutövande. 

En sammanslagen analys av kritisk lingvistik, retorik, diskursiv praktik skapar insikt i denna 

hegemonistiska kamp mellan diskurserna. Genom särskilda ordval, grammatikaliska 

egenheter och sätt att beskriva omvärlden, behov och vad som beskrivs som verkligt (och inte 

minst genom det som inte kommer till uttryck) kan ett betydelsesystem uppfattas vilket skapar 

naturaliserade diskurser eller även kallat ”common sense”. Det vill säga när ideologier som 

bildar diskurser framställs på ett sätt för vilket det ger uttryck för att vara den enda sanningen 

och inte längre ifrågasätts. En naturaliserad diskurs är en stark form av hegemoni till dess eget 

betydelsesystem, vilket det som subjekt är svårt att kliva utanför, eller ens att trotts dess 

närvaro uppfatta sig vara en del eller påverkad av (Fairclough 1992:88ff). 

Till det tidigare beskrivna kan även begreppet identitetsskapande kopplas. Den 

utvecklingspolitik och diskurs vilken ideologiskt förmedlas förstärks av den Europeiska goda 

identiteten. Peet & Hartwick (2009) beskriver detta som en del av attitydsbegreppet mot 

omvärlden. I och med att västvärlden ligger före i den så kallade ekonomiska utvecklingen 

och detta är den normativt accepterade förhållandet till vad som avses med socioekonomisk 

utveckling. I ett större perspektiv bidrar detta till att konstituera den större sociala praktiken. 

Då den diskursiva utövaren, det vill säga subjektet (omvänt från vad som tidigare beskrivits) 

inställer sig med denna identitet och fyller därmed funktionen aktiv agent/utövare. Denna 

vilken förhåller sig till sin identitet, exemplifierad av konstruktionen av den goda 

’nationalstaten EU’ och inbringar därmed en immunitet i dess ideologier som förstärks 

inifrån. 
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5 Diskussion och slutsats  
Av analysens många fynd vilka alla återspeglar frågeställning och syfte på ett eller ett annat 

sätt, varvid några av dessa framträder lite mer värda att betänka än andra. För en fullständig 

och djupare förståelse kring denna slutsats och återkoppling till tidigare forskning och teori 

hänvisar jag till uppsatsens tidigare avsnitt, med fokus på rubrikerna 4 till 4.5.  

Inledningsvis, en återkoppling till den första uppdelningen av frågeställningen; vilken eller 

vilka diskurser framträder i ”Europa 2020” med avseende på ekonomisk utveckling i relation 

till miljö och miljörättvisa?  Den klarlagda diskursiva praktiken beskriver en tydlig 

diskursordning, denna slutsats bör inte förenklas till en statistisk iakttagelse enbart med 

avseende på vilka diskurser som framträder oftast utan snarare hur de interdiskursivt beskrivs 

i förhållande till andra diskurser. Med andra ord beskrivs ett flertal diskurser och dessa återges 

uttryckta på ett flertal olika sätt. Ett tydligt drag som den diskursiva praktiken ger är att 

diskursen kring ekonomisk tillväxt ges en central roll och hög auktoritet. Vilken således 

uppfattas som en del av den västerländska hegemonin kring hur ekonomisk tillväxt ses som 

svar på hur samhällets många funktioner och problem bör mötas (Peet & Hartwick 2009:6:8f). 

En roll i denna diskursordning för vilket alla andra underordnade diskurser befinner sig i ett 

beroende av. Vilket indikerar på en större social praktiks närvarande. En som sätter ramarna 

för förutsättningarna för vad som EU avser med utveckling och vägen dit. Med andra ord 

reproducerar EU:s diskursiva och sociala praktik den rådande socialt accepterade 

dikursordningen och bidrar därmed till en form av social ordning eller status quo.  Detta vilket 

är en slutsats som kan dras i och med att denna sociala ordning gällt historiskt sedan denna 

liberalistiska marknadsekonomiska modell (normativt) erkänts som verktyg och mått för 

utveckling i det senmoderna Europa (se, Peet & Hartwick 2009:21f; Palumbo 2010:57). Med 

den sociala ramen och diskursordningen (se förra avsnittet) klarlagd kan ett flertal 

underordnade diskurser tydas, likväl hur de förverkligas genom den ekonomiska 

tillväxtsdiskursen.  

I och med att BNP det vill säga ekonomisk tillväxt ur marknadsekonomiskt perspektiv 

används som ett helomtäckande mätinstrument för socioekonomisk utveckling bidrar detta till 

en den uttryckta diskursen kring den sociala samanhållningen, vilken beskrivs som beroende 

av tillväxtens förverkligande. Den sociala sammanhållningen som diskurs beskrivs som en 

diskurs vilken blir lidande av den rådande finansiella situationen och EU:s placering i den 

globala ekoniomin. Vilket vidare förtydligar tillväxtsdiskursens position i ordningen. Den 

ekonomiska diskursen kan likväl interdiskursivt återfinnas i den om miljön vilken 

monetariseras (Lundqvist. 1999:21f), en ansträngd resurs vilken inte bara är en begränsning 

för ekonomisk utveckling utan snarare en drivkraft för den (Hajer 1995:32). Denna för vilket 

den rationella konsumenten tillskriver ett värde på den vilket sätter press på företag och 

industri att agera resurseffektivt. Med andra ord beskrivs en marknadens och konsumentens 

ekonomiska rationalitet som en del av ekologisk moderniserings teori och därmed en 

framträdande diskurs EU för med avseende på miljö, rättvisa och ekonomisk tillväxt (Mol & 

Sonnenfeld 2000:1f).  
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Den ekologiska moderniseringen framträder således som en tydlig diskurs och verktyg med 

avseende på att koppla isär den ekonomiska utvecklingen och miljöpåverkan vilket är ett av 

de sätt som EU ska tillämpa för att ta sig ur den 2008 års finansiella recessions effekter. 

Diskursen kommer uttryckt ibland annat tilltron; till markandens rationella krafter, den gröna 

teknikens potential, dels som miljöfrämjande likväl ett sätt att skapa nya arbetstillfällen och 

ökad tillväxt och på så vis bidra till en hållbar utveckling åt medlemsländernas invånare. 

”Win-Win” det vill säga (Hajer 1995:261). Dessa tre diskurser inkluderas i en ”metadiskurs 

om hållbar utveckling”.  För vilket WCED (1987) definition och dess tre ben lyser igenom 

den diskursiva praktiken. Dessa ”needs” eller behov återges i de hålbarhetsbegreppen EU 

förmedlar; miljö som en resurs med avseende på ekonomisk utveckling likväl mänskliga 

behov i övrigt, den sociala samanhållningen och slutligen den ekonomiska tillväxten vilken är 

en förutsättning för de två tidigare nämnda.  

Med fokus på hur dessa diskurser berör miljörättvisa framträder detta aningen otydligt 

formulerat i texten. Att hänsyn till miljön bör tas beskrivs, dels för lokala behov men likväl i 

ett globalt och interagenerationellt perspektiv men detta är otydligt och ambivalent 

formulerat. Vilket kan uppfattas som en del av den kritik ekologisk modernisering möter, den 

att vara för fokuserad på näringslivets behov, se Galaz & Thorsell (2001). Nämnvärt med 

näringslivets behov avser detta EU:s behov, EU:s ekonomi, inte nödvändigtvis direkt 

översättbart till omvärldens behov. Fokus läggs på miljöproblem och tillväxt på regionalt 

plan, via beslut som har globala effekter på bland annat klimatet, detta då 

miljöpåverkan/klimatpåverkan inte går att frikoppla fullständigt från den ekonomiska 

tillväxten (Jackson 2009:86). Detta medför att den hållbarhetsdiskurs som EU för med 

avseende på dess relation till ekologisk modernisering som verktyg för att gynna miljön och 

dess ekonomi rikserar att belasta de som inte får ta del av denna utvecklings fördelar. Likt det 

McDonald (2002) beskriver, det att miljöorättvisa kan klarläggas då någon eller en grupp 

hamnar utanför den ekonomiska utvecklingens fördelar och därmed belastas av dess 

externalisering av kostnader (McDonald 2002:51ff). En vidare uttryckt kritik är att även om 

ekologisk modernisering är tänkt att öppna upp för fler aktörer att delta i beslutsprocessen (se, 

Mol & Sonnenfeld 2000:6f) bidrar det tekniska språket och den politiska legitimeringen av 

miljön likväl lösningarna till detta att diverse miljörörelsers ståndpunkter exkluderas. 

Förutsatt att dessa inte sammanfaller för de som är jämförligt med vad ekologisk 

modernisering förespråkar och de rådande politiska och ideologiska maktstrukturerna tagit 

veto på miljöfrågan genom den västerländska hegemonin (Hajer 1995:102). Vilket ger uttryck 

för hur EU använder dess förhållningsätt till ekologisk modernisering och den sociala 

praktiken som en form av diskursivt maktutövande. 

Den andra uppdelningen av frågeställningen lyder; vilka sanningar/hegemonier framträder 

med avseende på miljö och utveckling i denna kommunikativa händelse? Den ekonomiska 

diskursen ges åter här en central roll, en roll för vilken det skapas ett helt betydelsesystem och 

diverse sanningar kring. Tillväxten ges som tidigare nämnt en betydande roll för huruvida de 

andra diskurserna ens ska kunna bli till och förverkligas. Detta beskrivs genom den större 

sociala praktiken och den ram den innebär. Den större sociala praktiken är därmed jämförlig 

med det ekonomiska system som EU kan relateras till vilket återigen kan kopplas till den 
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västerländska hegemonin som (Peet & Hartwick 2009:6:8f) beskriver. Där en vanlig sanning 

kring vad som avses med utveckling ur ett västerländskt perspektiv går att koppla till och 

mäta i ekonomisk tillväxt (Peet & Hartwick 2009:6). Detta vilket sker via ett aktivt språkbruk 

som med hjälp av lingvistiska och grammatikaliska verktyg skapar skenbara sanningar kring 

de diskurser som EU för i denna kommunikativa händelse. 

Ekologisk modernisering som diskurs kan per princip och detta fall är inget undantag 

uppfattas som en diskurs och del av en större social praktik vilken fungerar som en 

hegemonistisk intervention mellan två intresseskoalitioner (Hajer 1995:59ff). Det vill säga de 

av näringslivets och politikens intressen för ekonomisk tillväxt i kontrast till miljöhänsyn. 

Den diskursiva praktiken leder därmed till att motsättningarna här emellan upplöses (se Hajer 

1995; Mol & Sonnenfeld 2002; Nyberg 1998) och ekonomisk utveckling beskrivs gynna 

miljön och miljön beskrivs som en drivkraft för ekonomisk och social utveckling snarare än 

som ett hinder för detta. Att läsa mellan raderna här beskriver ekonomisk utveckling som 

önskvärt med avseende på hållbar utveckling och vad det begreppet omfamnar i form av 

andra diskurser. Detta vilket med andra ord beskriver en sanning vilken EU formulerar i 

EUROPA 2020 (2010) med avseende på vägen till hållbar utveckling. Därmed beskriv säven 

vilka diskurser som utesluts, ”degrowth” exempelvis eller överhuvudtaget ett större 

erkännande av andra förhållningsätt än ekonomiska och objektivistiska med avseende på 

utformning av strategier kring ekonomisk utveckling och miljörättvisa (miljöhänsyn) (Peet & 

Hartwick 2009:241; Mol & Sonnenfeld 2000:5). 

En avslutande notis kring framträdande hegemonier är att det är minst lika viktigt att förstå 

dess tillblivelse som dess existens. Det finns ett flertal analysvärda egenskaper i texten vilka 

inte direkt förenklat kan kallas för hegemonier eller sanningar. Med detta avses det aktiva 

språkbruk EU för, vilket lyfter fram texten och befäster diskurserna på ett sätt vilket inger ett 

skenbart intryck av sanning till vad som uttrycks. Med andra ord avser detta det aktiva 

språkbruket texten ger uttryck för och får påståenden till att uppfattas som sanna. Vilket 

bygger grunden till de hegemonier som i ett större perspektiv kan kopplas till texten i helhet. 

Som en slutlig återkoppling till arbetets syfte kan därmed dessa hegemonier tolkas bidra till 

hur EU:s förhållningsätt till hållbar utveckling används som en maktdiskurs. Detta beskrivs 

bland annat genom konstruktionen av den goda identiteten Europa vilken är jämförligt med 

den diskursiva konstruktionen av nationalstaten (Jørgensen & Phillips 2000:163ff). Med 

denna snudd på nationalromatiska diskurs skiljs EU från omvärlden, där EU statuerar som ett 

gott exempel på framgång, goda sociala modeller, värderingar och dess miljöhänsyn vilket 

inifrån stärker bilden av de diskurser EU för som sanna. En form av ideologisk effekt vilken 

subjektet har svårt att ställa sig utanför och förmå betrakta kritiskt. Vilket vidare medför att 

subjektet omedvetet blir till en aktör och utövare av denna diskursiva praktik och bidrar till att 

upprätthålla den sociala ordningen. För vilket kan uppfattas som en form av diskursiv makt 

vilken EU utövar i detta dokument.  

Vilket slutligen bidrar till att EU via dess ideologier inför en social ordning och legitimerar 

dess expansion och kontroll av andra samhällen, en form av diskursiv imperialism (Peet & 

Hartwick 2009:119). 
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