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Abstract  
 
English title: The environment as a commodity: a discourse analysis of emissions trading 
systems 
 
The levels of greenhouse gases in the atmosphere have reached levels that are now affecting 
the climate on earth. This poses a dire need for politicians to reach agreements to balance the 
greenhouse gas levels in the atmosphere. The Kyoto protocol was introduced in 1997 and 
contains binding requirements to reduce emissions and presented emissions trading systems 
as an economic instrument to reach the abatement goals. Emissions trading allows politicians 
to put a price on the environment and places it on a market, which according to economic 
theory is the most efficient solution. However, this can be criticized from an ecological 
economic view that opposes pricing of the environment.  
 
Discourse analysis theory allows the study of what is considered normal and therefore not 
questioned. The study showed that mainly two discourses appear in the empirical material; 
economic liberalism and trust in new technology. A focus on profit, growth, cost 
effectiveness and technical optimism appeared in all three documents and are portrayed as 
paramount to reach the goals of emissions abatement. 
 
Although emissions trading is a financial instrument, which strength lies in market 
mechanisms, there are certain problems which primarily are based on weak sustainability. It 
also lacks considerations to moral aspects, pricing of the environment and the fact that 
shifting responsibilities toward companies place a greater gap between the people and the 
environment. 
 
Keywords: emissions trading, sustainable development, discourse, ecological economics, 
ecological modernisation 
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Sammanfattning 
 
Växthusgasnivåerna i atmosfären har nått nivåer som påverkar klimatet på jorden. Det här 
ställer krav på politiska överenskommelser som effektivt kan verka för en minskning av 
växthusgaser i atmosfären. Kyotoprotokollet implementerades 1997 och innehåller 
lagbindande krav på medlemsländerna att minska sina växthusgasutsläpp och presenterar 
utsläppsrätter som styrmedel för att nå målen. Utsläppsrätter innebär att politiker sätter ett 
pris på rätten att släppa ut och låter verksamheter som förorenar handla med rätterna, vilket 
enligt nationalekonomisk marknadsteori är det mest effektiva sättet att gå tillväga. Detta kan 
däremot kritiseras av ekologiska ekonomer som motsätter sig prissättande av miljön.  
 
Diskursteori används för att studera vad som har normaliserats med införandet av 
utsläppsrättssystem och därför inte ifrågasätts. Analysen visade att två diskurser primärt råder 
i den utvalda empirin; ekonomisk liberalism och teknologisk tilltro. Fokus på vinst, tillväxt, 
kostnadseffektivitet samt teknikoptimism återkom i alla tre dokumenten och framställs som 
avgörande för att nå målen för utsläppsreduktion. 
 
Utsläppsrätter är ett ekonomiskt styrmedel vars styrka ligger i marknadsmekanismer, men ur 
ett hållbarhetsperspektiv finns problematik med prissättande av miljön; framförallt att det 
vilar på svag hållbarhet. Även marknadens otillräckliga förmåga att ta hänsyn till moraliska 
angelägenheter, prissättning av miljön och att ansvarsförskjutning mot företag placerar en 
större klyfta mellan människa och miljö kan tolkas som problematiskt. 
 
Nyckelord: utsläppsrätter, hållbar utveckling, diskurs, ekologisk ekonomi, ekologisk 
modernisering 
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Ordlista 
Antropogen: Synonymt med “människoskapad”.  
 
CBDR: Common But Differentiated Responsibilities, gemensamt med differentierat ansvar. 
En princip som bygger på att de med bäst resurser att minska utsläpp ska göra det.  
 
ETS: Emissions Trading System, utsläppsrättssystem. 
 
Geoengineering: Teknik och strategier vars avsikt är att på teknisk väg minska negativ 
klimatpåverkan. 
 
Hegemoni: Ett tillstånd som har normaliserats till den grad att samhället tar den för givet och 
därför inte ifrågasätter tillståndet. Det kan gestaltas i som ett undermedvetet samtycke.  
 
ICAP: International Carbon Action Partnership, en medlemsorganisation för 
länder/städer/stater som har utsläppsrättsmarknader 
 
Kolläckage: Företag som anser avgifter inom utsläppsrättssystem “för höga” flyttar 
produktionen utomlands där kostnaderna är lägre eller obefintliga. Utsläppen av CO2 förblir 
då oförändrade men omfattas inte längre av ett utsläppsrättssystem som kräver 
utsläppsreduktion.  
 
Kyotoprotokollet: Avtal från UNFCCC som uppmanar medlemsländer att sätta utsläppsmål 
och uppnå dem med hjälp av utsläppsrätter. Löper till 2020 och är ratificerat av 192 länder. 
 
ppm: En enhet som anger delar per miljon. Står för “parts per million”. 
 
UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change, FN:s ramkonvention 
som ligger till grund för Kyotoprotokollet. 
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1 Inledning 
Växthusgasnivåerna i atmosfären är rekordhöga och effekten på klimatet är märkbar. För att 
människan ska fortsätta leva utan extrem påverkan av klimatförändringar har världen nu 
kommit överens om att temperaturhöjningen måste hållas så långt under 2°C som möjligt 
(United Nations Framework Convention on Climate Change, 2014c). För att kunna hålla den 
globala medeltemperaturen på en önskvärd nivå måste växthusgasutsläppen understiga 450 
ppm, enligt the Intergovernmental Panel on Climate Change’s senaste utvärdering (IPCC, 
2014:20), vilket skulle innebära att de globala utsläppen måste minska med 85 % jämfört 
med nivåerna år 1990 till år 2050 (Jackson, 2012:31). Ett steg för att nå denna utveckling är 
att skapa utsläppsreducering genom utsläppsrättssystem. Denna mekanism har 
implementerats på global nivå genom Kyotoprotokollet och fler väljer att utveckla nationella, 
subnationella eller regionala system (United Nations Framework Convention on Climate 
Change (2014)b; ICAP, 2016:3). Utsläppsrättssystem är populära eftersom de sätter ett pris 
på utsläpp vilket resulterar i en utsläppsrättsmarknad där utbud och efterfrågan styr handeln 
med utsläppsrätter och tillåter företag att kompensera för sina utsläpp genom att betala för 
dem, investera i “grön” teknik eller kompensationsprojekt. Syftet är att systemet ska generera 
ett incitament till att minska utsläpp och ställa om utvecklingen inom företag eftersom detta 
kan göras på det mest kostnadseffektiva sättet. (European Commission 2016:2; United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 2014b)  
 
Samtidigt fortsätter växthusgasutsläppen att stiga (se Figur 1); idag är utsläpp av koldioxid 
från fossila bränslen ca 40 % högre än 1990 (Kyotoprotokollets basår) och sedan år 2000 har 
utsläppen ökat med ungefär 3 % (Jackson 2012:84), rimligtvis på grund av ökad 
energikonsumtion och befolkningstillväxt. Det som behövs är ett globalt samarbete i form av 
gemensamma klimatavtal för att möta rekommendationerna för utsläppsreducering (United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 2014c). Samtidigt riktas kritik mot 
utsläppsrättssystemet för att det tillåter förorenade verksamheter att fortsätta med “business 
as usual” (Liverman, 2009:294-296). Prissättning av miljön är starkt ifrågasatt ur ett 
moraliskt och hållbarhetsperspektiv och marknadsliberalismen anses inte ensam ha svaret på 
att lösa komplexa och flerdimensionella miljöproblem (Sandel, 2014:80, van den Bergh, 
2001:16). 

1.1 Syfte och problemformulering  
Med utgångspunkt i kritiken mot utsläppsrättsmarknaden ämnar denna studie att undersöka 
vilka effekter utsläppsrättssystemen kan ge upphov till, sett ur ett hållbarhetsperspektiv. För 
att ta reda på detta undersöker studien vilka diskurser som inryms i tre dokument som 
kommunicerar utsläppsrättsmarknader. Genom att identifiera de övergripande diskurserna är 
förhoppningen att skapa en uppfattning kring vilka antaganden som görs om främst 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet och hur utsläppsrättssystemet placeras i frågan. Detta 
öppnar i sin tur möjligheten att nyansera och diskutera hur diskursen kring utsläppsrätter 
påverkar samhället i förhållande till hållbar utveckling. Studien baseras på följande frågor:  



 
 

2 

 
● Vilka diskurser inryms i utsläppsrättssystemens utformning?  
● Vilka verkligheter gestaltas? 
● Hur framställs relationen mellan ekonomin och miljön? 

 
Genom att använda diskursteori kan författarna belysa vad som tas för givet i empirin och 
därmed inte problematiseras (Börjesson, 2003:23). Diskurser är “ett bestämt sätt att tala om 
och förstå [ett utsnitt] av världen” (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:7). Den teoretiska 
ansatsen utgår från att den verklighet som uppfattas är konstruerad genom språket, och har 
konsekvenser för människans handlingar, t.ex. beslutsfattande kring prissättning av miljön 
(Winther Jørgensen och Phillips, 2000:12). Ekologisk ekonomi antar ett kritiskt 
förhållningssätt till den neoklassiska ekonomins bristande hänsynstagande till ekologins 
komplexa system (Larsson och Bratt, 2014:73). Studiens kritiska ståndpunkt grundar sig i den 
hållbarhet som ekologisk ekonomi förespråkar. Det empiriska materialet utgörs av tre olika 
dokument som berör handel med utsläppsrätter; Kyotoprotokollet, EU Emissions Trading 
System (ETS) Handbook och International Carbon Action Partnership (ICAP) Status Report 
2016 (hädanefter refererat till som Kyotoprotokollet, EU ETS Handbook och ICAP Status 
Report 2016). För att kunna identifiera diskurserna som inryms i dokumenten har ett 
analysverktyg utformats, vilket kodar materialet och kategoriserar innehållet. Resultatet av 
kodningen analyseras för att besvara frågeställningarna.  

2 Bakgrund 
I detta kapitel görs en sammanfattning av utsläppsrättssystemens uppkomst, utformning, 
utbredning och funktion. Avsnittet inleds med en presentation av Kyotoprotokollet, som är 
det grundläggande politiska dokumentet för utsläppsrättssystemet. Därefter beskrivs 
funktionerna av utsläppsrättssystemen kortfattat. 

2.1 Kyotoprotokollet  
Klimatkonventionen United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 
antogs på FN:s klimatkonferens i Rio 1992 med syfte att stabilisera mängden växthusgaser i 
atmosfären (Naturskyddsföreningen, 2001). Som ett steg i att styra mot utsläppsreduktion 
förhandlades Kyotoprotokollet fram och antogs i december 1997. Protokollet trädde i kraft år 
2005 och bygger på en princip som kallas “gemensamt men differentierat ansvar” (eng. 
“Common But Differentiated Responsibilities”, hädanefter CBDR), eftersom de 
industrialiserade länderna har orsakat majoriteten av växthusgasutsläppen de senaste 150 åren 
som lett till höga nivåer växthusgaser i atmosfären. Protokollets utformning bygger på olika 
åtagandeperioder med successivt striktare målsättningar, där den första löpte mellan åren 
2008-2012. Kyotoprotokollet inkluderade en målsättning om minskade växthusgasutsläpp för 
37 industrialiserade länder (European Commission, ej dat.:7) och gav upphov till bl.a. en 
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mekanism som innebär att Annex B-länder1 tillåts köpa och sälja utsläppsrätter, varpå bl.a. 
EU Emissions Trading System (EU ETS) skapades år 2005 för att säkerställa 
utsläppsminskningarna som åtagits under Kyotoprotokollet (United Nations Framework 
Convention on Climate Change, 2014b; European Commission 2016:1). Protokollet löper 
fram till år 2020 (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2014a) varefter 
Parisavtalet tar vid som bekräftar att utsläppsrättsmarknaden är ett användbart verktyg i syfte 
att uppnå klimatmål (Center for climate and energy solutions, ej dat.). 

2.2. Utsläppsrättssystemens grunder 
Utsläppsrättssystem är ett ekonomiskt och administrativt styrmedel som innebär att ett ”tak” 
sätts för högsta tillåtna mängden växthusgasutsläpp. Detta tak minskar över tid genom en 
procentuell minskning av antal tillåtna utsläppsrätter på marknaden (en utsläppsrätt motsvarar 
ett ton CO2)2. Under den högsta tillåtna nivån kan företag välja att släppa ut den tillåtna 
mängd som finns eller att sälja sina utsläppsrätter till andra aktörer, vars verksamhet inte kan 
hålla sig under ”takets” begränsningar, och därmed gå med ekonomisk vinst. Aktörerna 
redovisar årligen företagets mängd utsläppta växthusgaser och innehav av utsläppsrätter. Om 
mängden utsläppta växthusgaser överstiger antalet utsläppsrätter åläggs straff, vilket varierar 
mellan utsläppsrättssystem. Vanligen används böter och uthängning (European Commission, 
2016:1-2). Utsläppsrätterna erhålls dels via auktionering och dels genom gratis tilldelning av 
rätterna (s.k. “gratisrätter”), därefter kan de köpas och säljas mellan företag på marknaden. 
Eftersom de gratisrätterna minskar måste företag köpa en ökande mängd utsläppsrätter 
genom auktionering (European Commission, 2016:3-4). Detta antas skapa incitament för 
företag att ställa om sin verksamhet till mindre koldioxidintensiv. 
 
Idag finns en mängd utsläppsrättssystem vars omfattning varierar från städer och delstater till 
nationella och regionala system. EU ETS var det första utsläppsrättssystemet som upprättades 
under Kyotoprotokollet och är idag världens största (European Commission, 2016:1). År 
2016 var det totalt 17 implementerade system världen över (för att se en fullständig lista över 
utsläppsrättssystemens omfattning och utbredning, se Bilaga B) (ICAP, 2016:22-23).  
 
Utsläppsrättssystemet har sin grund i en diskursiv inriktning som kallas ekologisk 
modernisering. Detta begrepp innefattar en tro på teknologisk utveckling och att marknaden 
har förmågan att hantera rådande miljö- och klimatproblem. Diskursen menar att teknologisk 
utveckling kan skapa förutsättningarna för en hållbar utveckling och anses vara kompatibel 
med det kapitalistiska systemet. Detta resulterar i att förorenande verksamheter, som förr 
ansetts vara “förövare”, nu framställs som lösningen på problematiken med 
växthusgasutsläpp. Ett win-win scenario skapas därmed genom att företag skapar ekonomisk 
tillväxt genom att hantera miljöproblem (Connelly och Smith, 2003:68; Andrén, 2005:31). 

                                                
1 Länderna som omfattas av begreppet finns listade i Kyotoprotokollet, s.20: 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf  
2 Eller annan växthusgas med motsvarande global uppvärmningspotential 
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3 Teori  

Studien tar avstamp i den ekologiska ekonomin och dess kritik mot de neoklassiska 
ekonomiska och institutionella ekonomiska antaganden som sägs ligga till grund för 
utsläppsrättssystemen (Larsson och Bratt, 2014:71). Genom en diskursteoretisk ansats vill 
författarna synliggöra om och hur dessa antaganden, och i förlängningen 
utsläppsrättssystemen, görs hegemoniska och således uppfattas som norm. I detta avsnitt 
presenteras diskursteorins syn på konstruktionen av verkligheten och det ekologiska och 
ekonomiska perspektivet på hållbar utveckling. 

3.1 Ekologisk ekonomi 
Ekologisk ekonomi har vuxit fram som en kritik av den neoklassiska ekonomiska 
inställningen till miljön (Larsson och Bratt, 2014:73). Den ekologiska ekonomin ställer krav 
på att miljön står i centrum och att en långsiktig hållbarhet ska genomsyra både politiken och 
ekonomin, snarare än kortsiktiga ekonomiska intressen (Söderbaum, 1993:43). Ekologisk 
ekonomi, vilken vägleder studiens kritiska analys, skiljer sig från neoklassiska ekonomins 
antaganden om bland annat ekonomisk tillväxt, teknikoptimism och hållbarhet. Att prissätta 
miljön, som utsläppsrättssystem gör, anses inte vara lämpligt eftersom denna värdering inte är 
förmögen att inkluderar miljöns komplexitet och resulterar ofta i att ekosystemtjänster (i detta 
fall en atmosfär fri från förorening) undervärderas (van den Bergh, 2001:16; Larsson och 
Bratt, 2014:96). Constanza menar att den nationalekonomiska tilltron till ekonomisk tillväxt 
som lösning på klimatförändringar är problematisk. Åtgärder för att hantera 
klimatförändringar är dyra och kommer därför alltid att kräva en ökad ekonomisk tillväxt för 
att vidtas, vilket leder till att åtgärderna skjuts upp (Constanza, 1989:2). Till skillnad från den 
neoklassiska ekonomin cirkulerar inte den ekologiska ekonomin kring effektivitet och 
kostnadseffektivitet utan sätter etiska ställningstaganden, som t.ex. rättvis fördelning, i första 
rummet (van den Bergh, 2001:15). Rättviseperspektivet genomsyrar ekologisk ekonomi 
eftersom det kräver att samhället producerar ett normativt beteende som baseras på ett 
systemtänkande, vilket inte bara inkluderar ekonomiska aspekter utan också sociala och 
ekologiska (Larsson och Bratt, 2014:15, 86). De olika hållbarhetsaspekternas närvaro i det 
empiriska materialet studeras närmare i resultat och analys. 
 
Hållbarhet diskuteras utifrån två olika definitioner: stark och svag hållbarhet. Svag hållbarhet 
innebär att totalen av det naturliga och ekonomiska kapitalets resursbas inte ska minska, 
vilket tillåter att det naturliga kapitalet kan ersättas av ekonomiskt dito. Stark hållbarhet, som 
förespråkas av ekologiska ekonomer, innebär att det naturliga och det ekonomiska kapitalet 
inte är utbytbara. Detta innebär att naturligt kapital inte kan ersättas av ekonomiskt dito (van 
den Bergh, 2001:17; Larsson och Bratt, 2014:92-93). Att prissätta miljön innebär att ersätta 
en naturresurs med ekonomiskt kapital, eftersom miljön “varufieras” och anses utbytbar mot 
betalning.  
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3.2 Diskursteori 
“Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som framstår som naturligt. 
Ingen text kan uttrycka allt utan vilar på en rad outtalade förutsättningar, men i en 
diskursanalys läser man inte texterna för att undersöka vad författaren vill säga, utan man 
granskar dem för att undersöka vad de underförstår, omöjliggör, respektive implicerar” 
(Börjesson, 2003:23). 
 
Liksom citatet säger ämnar att studien undersöka vad texten förmedlar genom språket. 
Avsikten är inte att analysera avsändarnas relation till dokumenten, utan fokuserar istället på 
att tolka vad avsändarna konstruerar i den text som kommuniceras. Syftet med 
diskursanalysen är att synliggöra vilken verklighet de gestaltar, samt de relationer som texten 
menar råder mellan ekonomin och miljön, och i förlängningen samhällets relation till miljön. 
Diskursteorin utgår från socialkonstruktivism, som innebär att verkligheten är konstruerad 
och att denna påverkar våra handlingar. Verkligheten i sin tur är ett resultat av våra 
tolkningar, vilket således leder till att vi skildrar verkligheten som vi själva uppfattar den 
(Winther Jørgensen och Phillips, 2000:12). I studien används socialkonstruktivism som en 
förklaring till att uppfattningen av verkligheten tolkas olika. Hur miljön framställs påverkar 
vår relation till den, hur relationen ser ut kan tolkas på olika sätt. Människan är inte fri att 
tolka verkligheten hur som helst; enligt Foucault sätter kunskapsregimer ramarna för hur vi 
kan förstå och tolka något, vi kan alltså inte föreställa oss något vi inte känner till. Dessa 
ramar styr vad vi upplever som sant och falskt och påverkar på så sätt t.ex. ideologin 
(ekologisk modernism) som lagt grunden för utformningen av utsläppsrättssystem. Med hjälp 
av Foucaults tanke om kunskapsregimer kan studien fokusera på ytterligare sätt att tolka 
utsläppsrättssystem, d.v.s. genom den ram ekologisk ekonomi sätter. 
 
Diskursteorin strävar efter att synliggöra hur ord får betydelse och påpekar att ord enbart 
tillfälligt innehar sin innebörd; ordens tillfälliga innebörd är därför central (Winther 
Jørgensen och Phillips, 2000:32-36, 19). Den tillfälliga innebörden avslöjas genom att 
dekonstruera språket och det som uppfattas som naturligt synliggörs då genom att belysa 
textens alla delar, skilt från dess ursprungliga kontext (Winther Jørgensen och Phillips, 
2000:56). Denna tillfälliga innebörd får relevans när orden uppnår hegemoni eftersom de då 
blir normaliserade och därmed inte utmanas. Studiens ansats är att med hjälp av analys av 
textens innebörd belysa den gestaltning av verkligheten som blivit hegemoniskt, för att på så 
vis kunna kritisera det som döljs i normaliseringen (Bergström och Boréus, 2012:372). 

3.3 Tidigare forskning 
Eftersom utgångspunkten generellt är att utsläppsrättssystem anses vara ett välanpassat 
verktyg för skapa en mer hållbar utveckling kommer detta avsnitt inte att uppehålla sig kring 
dessa aspekter i en nämnvärd utsträckning. För att ge en introduktion till 
utsläppsrättssystemens popularitet inleds avsnittet med en kort presentation av dess fördelar. 
Därefter presenteras den kritik som riktas mot systemet; först ur ett ekonomiskt perspektiv 
och därefter ur sociala och rättviseperspektiv, vilka studiens analys också tar avstamp i. 
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Utsläppsrättssystemen har sin grund i ekonomer som Dales, Montgomery och Tietenberg 
(Shields, 2007:4-49). Styrkan i systemet ligger i att det låter marknaden själv avgöra var 
minskningarna ska ske. Effektivitet och kostnadseffektivitet är två åtråvärda egenskaper som 
återfinns i utsläppsrättssystem, vilket överensstämmer med EU:s budgetförordning om att alla 
projekt inom EU ska utföras så effektivt och kostnadsbesparande som möjligt (Shields, 
2007:9, Tillväxtverket, 2016). Enligt marknadsteorin kommer företagen att agera för att 
maximera sina vinster, vilket resulterar i att ett företag antingen köper utsläppsrätter för att 
täcka verksamhetens utsläpp, eller investerar i att reducera sina utsläpp för att kunna sälja 
sina utsläppsrätter och på så sätt gå med vinst. Det mest kostnadseffektiva alternativet 
kommer alltså att antas (Jaehn och Letmathe, 2010:249). 
 
Att låta marknaden prissätta miljön har flera fördelar; för det första anses marknaden vara 
bättre än politiker på att hantera osäkerhet och informationsbrist. Det anses även finnas 
politiska fördelar med en utsläppsmarknad eftersom prisnivåer bestäms av marknaden själv, 
vilket är att föredra framför impopulära skatter. Marknaden är också effektivare på att 
prisjustera efter aktörers preferenser. Anpassningen till en global marknad anses enklare om 
marknaden själv får styra och bestämma optimal prisnivå eftersom det tar bort behovet av att 
politiker i olika länder ska förhandla sinsemellan (Stavlöt, 2015:208). 
 
Genom att utsläppsrättssystemet påverkas av marknadsmekanismer kan det ur ett annat 
perspektiv anses bli mer fragilt (Godoy och Saes, 2015:147). Systemet påverkas av 
marknadens fluktuationer, vilket syntes tydligt under finanskrisen runt 2008 då ett försök att 
höja priset på utsläppsrätterna genom att minska utbudet av dem, gick om intet eftersom 
krisen gjorde att efterfrågan sjönk, och därmed också priset (European Commission, 2016:2). 
EU ETS inkluderade från start ett överskott av gratisrätter, vilket skapade ett underpris av 
utsläppsrätterna år 2007 (ibid). Vidare kan överskottet kritiseras för att utsläppsrätterna kan 
behandlas som en valuta och således leda till spekulation; “utsläppsrätterna köps inte bara 
av förbrukare utan även av banker etcetera som vill tjäna pengar på upp- och nedgångar” 
(Christoffersson, och Hedberg, 2006:41). Spekulation innebär att perfekt information och 
konkurrens inte råder, vilket kan leda till att marknadsimperfektioner uppstår (Stavlöt, 
2015:26-27). Den nationella kvoten utsläppsrätter baseras på den mängd rätter företagen 
uppger sig behöva i framtiden eftersom systemets tak bygger på framtida projektioner. Detta 
resulterade i att företag inom EU ETS i utsläppsrättssystemets första fas överdrev sina 
projektioner för att säkerställa att de fick stora mängder utsläppsrätter (Baldwin, Cave och 
Lodge, 2012:203). 
 
Utöver bristerna i utsläppsmarknaden ur ett ekonomiskt perspektiv kritiseras också dess 
moraliska och sociala effekter. Liverman konstaterar att klimatförändringar har blivit en 
investeringsmöjlighet vilket gett upphov till ett nytt paradigm. Utsläppsrättsmarknaden anses 
uttrycka nykoloniala tankesätt eftersom utvecklade länder tillåts att upprätthålla 
koldioxidintensiva livsstilar genom att kompensera för det i utvecklingsländer, där 
lokalsamhällen sällan gynnas av kompensationsprojekten (2009:294-296). Sandel belyser 
marknadens moraliska gränser och ifrågasätter användandet av ekonomiska teorier på icke-
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varor. Page är kritisk mot liberalismen som prissätter miljön och ifrågasätter om det är etiskt 
och moraliskt försvarbart att introducera miljön på en marknad (Sandel, 2014:82-83; Page, 
2011:261). Utan att gå för djupt in i moraliska aspekter kommer studien att beröra ämnet i 
analysen.  
 
Kyotoprotokollets kritiseras för att stå på urvattnade grunder eftersom utvecklingsländers 
önskemål om att utvecklingsländer skulle genomföra kraftiga utsläppsminskningar 
åsidosattes till förmån för utvecklade länders ovilja att åta sig ansvaret. Resultatet blev en 
kompromiss som byggde på ett högre ansvarstagande hos utvecklade länder men som baseras 
på godtyckliga val av basår (då utsläppen var höga), framskjutna deadlines och en 
tillgodoräkning av kolsänkor (Liverman, 2009:292, 295). Protokollets kraft har ifrågasatts 
med grunder i att stora utsläppare som USA inte ratificerat avtalet (UNFCCC, ej dat. d). 
Genom Kyotoprotokollets ikraftträdande har diskursen också förändrats; de som tidigare 
förorenade atmosfären har nu rätt att göra det under internationell lag (Liverman, 2009:292, 
295). Sättet som utsläppsrättssystemet framställs på påverkar människors ansvarskänsla. 
Tidigare har ansvaret för att minska utsläpp betraktas tillhöra dem som gett upphov till dem 
(utvecklade länder), men denna diskurs riskerar att skiftas till ett biståndsscenario när de 
minst utvecklade länderna (som oftast är mest drabbade av klimatförändringar) själva måste 
agera för att förebygga och åtgärda konsekvenserna av klimatförändringar. Detta skulle 
resultera i en ansvarsförskjutning från “förövaren” till “offren”, då utvecklade länder skickar 
pengar i form av bistånd till drabbade områden. Studien poängterar svårigheten att i att uppnå 
utsläppsreducering när långsiktiga klimatmål hanteras med kortsiktiga ekonomiska intressen 
(Eastin, Grundmann och Prakash, 2011:17, 24). 
 
Trots utsläppsrättssystemets hypotetiska förmåga att minska utsläpp från de mest förorenande 
verksamheterna har utsläppen trots allt inte minskat, utan ökat på en global nivå (Earth 
System Laboratory Research (ej dat.). Detta möjliggör ifrågasättande av effektiviteten i 
utsläppsrättssystemen (EPA, 2017; Jackson, 2012:84, Baldwin, Cave och Lodge, 2012:203). 
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Figur 1 - sammanställning över koldioxidutsläpp. 
Figuren visar den årliga medelvärdet på CO2-utsläpp mellan åren 1990-2016. Figuren är 
sammanställd av författarna, baserat på data hämtat från Earth System Laboratory 
Research, ej dat. 

4 Metod 
Metoden som använts för studien är en diskursanalys. Ett verktyg3, bestående av fem steg, 
skapades för att identifiera kategorier som texterna innehöll. Varje kategori analyserades för 
att kunna identifiera vilka diskurser som inryms i texterna. Empirins innehåll kodades för att 
analysera textens innebörd och vad språket konstruerar. För att minska risken för olika 
kodning och tolkning kodades materialet inledningsvis enskilt för att sedan jämföras och 
diskuteras, vilket resulterade i en gemensam kodning av varje dokument. Detta resulterade i 
en identifiering av vilken verklighet som gestaltas genom språket. Empirin bestod av tre olika 
dokument som behandlar utsläppsrättssystem på olika sätt, ur olika perspektiv;  
 
● Kyotoprotokollet  
● EU ETS Handbook 
● ICAP Status Report 2016 

 
Kyotoprotokollet är grundstenen i utsläppsrättsmarknadens uppkomst. EU ETS Handbook 
valdes för att det ger en inblick i hur det största utsläppsrättssystem fungerar och för att EU är 
                                                
3 Se Bilaga A för verktygets fullständiga uppbyggnad. 
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en viktig global aktör vars engagemang i klimatfrågan är avgörande för dess lösning. ICAP 
Status Report 2016 samlar alla världens implementerade och påtänkta utsläppsrättssystem 
och visar därmed hur diskursen ser ut globalt. Empirin begränsades till dessa eftersom 
studiens metod är omfattande och därmed tidskrävande. Annan empiri som kunde varit 
intressant för studien är ytterligare underlag för EU ETS eftersom det är det största 
utsläppsrättssystemet och därför har en del nyanseringar i form av fördelar och nackdelar 
med systemet. En diskursanalys av klimatkompensering som begrepp skulle vara relevant för 
fortsatta studier. Dokumenten är skrivna på engelska varför en översättning till svenska gjorts 
av de citat som används i studien.  

4.1 Motivering för val av metod  
Genom att använda diskursanalysens metod går det att genom analys av texterna4 söka svar 
på frågeställningarna om vilka diskurser som inryms i språket konkretisera hur språket 
påverkar läsarens uppfattning om vilken verklighet texten konstruerar samt belysa vilken 
relation som uppmålas mellan ekonomin och miljö. Med hjälp av utdrag ur texten ges en 
förståelse för hur diskurser skapas. Normaliseringar och verkligheter som skildras i texten 
visar vad diskursen gör med språket och ger därmed underlag för att diskutera vilka 
konsekvenser det ger upphov till i samhället (Börjesson, 2003:109; Fejes och Thornberg, 
2015:90). Till skillnad från andra metoder, såsom kvalitativ textanalys, som också kan 
användas för att tolka textens innebörd och relation till omgivningen (Fejes och Thornberg, 
2015:179), går diskursanalysen djupare i analysen kring språkets konstruktioner och 
produktivitet (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:20). 

4.2 Metoddiskussion 
Både diskursanalysen och den ekologiska ekonomin antar en kritisk ståndpunkt mot rådande 
förhållanden. Valet av teorier understödjer därmed studiens kritiska förhållningssätt vilket 
påverkar hur empirin analyseras och vilka aspekter som lyfts (såsom prioritering av 
ekonomin före miljön). Av denna anledning finns det risk att andra aspekter, som inte 
synliggörs med hjälp av teorierna, förbises. 
 
Verktyget är inspirerat av PoliticsEastAsia (Schneider, 2013) och har anpassats för att bättre 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Det ursprungliga verktyget inspirerades av 
Fairclough och innebar således en mer lingvistisk analys (ibid), vilket inte återspeglas i 
studiens syfte. Författarna anser att verktyget har kapacitet att finna vad som eftersöks i det 
empiriska materialet, men förhåller sig medvetna om potentiella brister som kan orsakas av 
avsaknad av pilotprojekt då verktyget hade kunnat testas. Genom kodning identifierades olika 
kategorier, anpassade efter varje dokuments respektive innehåll. Författarna är medvetna om 
risken av att kategorierna som identifierades inte nödvändigtvis måste genomsyra empirin 
och att tolkningen av dessa kan påbörjas för tidigt. Det förefaller svårt att undvika värdering 
av ord, uttryck och ämnen som presenteras i texten innan verktyget nått det analytiska steget. 

                                                
4 se Bilaga A 
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Författarna eftersträvar dock att undvika tolkning av texten i kodningens första fas. 
Gränsdragningen mellan kategorierna är i somliga fall inte genomförbar, eftersom diskursen 
kan inrymmas i flera kategorier. Författarna är medvetna om svårigheten att garantera 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet på grund av studiens diskursiva ansats, eftersom 
denna inte tillkännager en oberoende verklighet. Utöver att omfattningen av det empiriska 
materialet inte kan hävdas vara tillräckligt stor för att generalisera resultatet så ämnar inte 
diskursanalysen göra detta, utan förhåller sig bara till det utvalda materialet. Dock anser 
författarna att studiens val av teori och metod ger goda förutsättningar för att uppfylla 
validitetskraven, med hänsyn till förmågan att besvara frågeställningarna utifrån dessa.  
 
Citaten valdes ut i syfte att exemplifiera vad resultatet visade eller vad analysen baserades på, 
för att styrka den diskursanalytiska tolkningen av vad texten uttrycker. Empirin består av 
saklig och informativ text som beskriver antingen ramverket för internationellt samarbete 
(Kyotoprotokollet), utformningen av ett utsläppsrättssystem (EU ETS Handbook) eller 
presenterar många olika utsläppsrättssystem (ICAP Status Report 2016). Detta påverkade 
förutsättningarna för att hitta citat representativa för alla delar av empirin. 

5 Resultat och analys 

Kapitlet inleds med att presentera en tabell som visar kategorier som identifierats som ett 
resultat av kodningen. Därefter analyseras resultatet, uppdelat efter dokument; 
Kyotoprotokollet presenteras först, följt av EU ETS Handbook och sist ICAP Status Report 
2016. Kategorierna från tabellen utgör strukturen för hur resultatet presenteras. Analysen av 
materialet utgår från frågorna; vilka diskurser identifieras, vilka bilder av verkligheten 
diskurserna skapar och vilken relation som uppmålas mellan ekonomi och miljö. I 
analysdelen exemplifieras diskurserna i möjligaste mån med hjälp av citat. Därefter görs en 
kort sammanställning av resultaten tillsammans med en gemensam analys. Slutligen förs en 
diskussion kring aspekter som inte nämnts. 
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Tabell 1 - Kategorier som inryms i de olika dokumenten 

Kategorier Kyotoprotokollet EU ETS Handbook ICAP Status 
Report 2016 

Ekonomins roll Ja Ja Ja 

Ansvar Ja Saknas men diskuteras Nej 

Miljö och klimat Delar diskurs med 
hållbar utveckling 

Ja Ja 

Hållbar utveckling Delar diskurs med 
miljö och klimat 

Ja Ja 

Utsläppsrätts- 
systemens framtida 
utveckling 

Nej Nej Ja 

Fördelar och 
nackdelar 

Nej Nej Ja 

 

5.1 Diskursidentifiering och analys 
I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån diskursanalysens verktyg. Här presenteras citat från 
empirin tillsammans med närvarande och frånvarande ämnen för att synliggöra vilka 
verkligheter som gestaltas och vilka antaganden som görs i språket. Varje avsnitt inleds med 
en presentation av vilka diskurser som inryms i respektive kategori, för att därefter tolkas och 
analyseras utifrån diskursteori, ekologisk ekonomisk teori och tidigare studiers kritiska 
ståndpunkter. 

5.1.1 Kyotoprotokollet 
 
Ansvar 
 
Diskursen utgörs av samarbete som förutsättning för att minska effekten av 
klimatförändringar. De industrialiserade länderna, Annex I-länder5, förväntas ta större ansvar 
genom CBDR, d.v.s. länder med resurser förväntas både dela med sig av dem och samtidigt 
hjälpa utvecklingsländer i en övergång till hållbarhet. Ansvarets omfattning inkluderar också 
ett beaktande av konsekvenser av handlingarnas möjliga utfall, i form av krav på att analysera 
åtgärders effekter och att ta del av senaste forskning på aktuella områden.   
 
                                                
5 Länderna som omfattas av begreppet finns listade i FN:s ramkonvention om klimatförändringar, s. 19-20: 
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/background/application/pdf/convention_text_with_anne
xes_english_for_posting.pdf  
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Genom att endast Annex I-länder tilldelas hårdare krav kan det ur diskursteoretisk synpunkt 
antydas att andra möjligheter av kravställande utesluts, t.ex. att ansvaret baseras på aktuell 
utsläppsmängd snarare än historiska utsläpp eller utsläpp per capita. Diskursen kan tolkas 
antyda ett behov av eftertänksamhet genom att återkommande uppmana aktörer att ta hänsyn 
till åtgärdernas framtida konsekvenser, och förutsätter en längre tidshorisont. Protokollet 
uttrycker ett bredare perspektiv; ansvaret för hållbar utveckling som utdelas vilar på tre pelare 
(ekonomisk, miljömässig och social): “[Annex I-länder ska] sträva mot att implementera 
strategier och åtgärder under denna Artikel genom att minska ogynnsamma konsekvenser, 
inklusive de ogynnsamma konsekvenserna av klimatförändringar, konsekvenser för 
internationell handel, och sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser för andra 
Parter, särskilt utvecklingsländer [...]”6 (United Nations, 1998:3). Citatet uttrycker att 
ekonomin och handeln ska skyddas från negativa konsekvenser, och ekonomin anges vara ett 
krav för hållbar utveckling.  
 
Närvaron av förståelsen för konsekvenserna av parters handlande är utmärkande för 
Kyotoprotokollet, jämfört med den övriga empirin. Detta är något som kan indikera att 
problem kan sättas i en större kontext eftersom olika parter påverkar andra på olika sätt. Detta 
ger författarna en bild av att Kyotoprotokollet placerar ansvarstagandet inte bara inom den 
hållbara utvecklingens tre pelare, men också i tid och rum. Dock kan ansvarstagandet, med 
kritiken mot Kyotoprotokollets utvecklade länders inställning till ansvarstagande för 
utsläppsreduktion (Liverman, 2009:292-295) i åtanke, skapa en motstridig bild av 
Kyotoprotokollets diskurser om ansvarstagande, som framställs genom CBDR och avkräver 
Annex I-länderna ansvarstagande för utsläppsreduktion och för att minska ogynnsamma 
effekter för utvecklingsländer. Detta är intressant eftersom diskursen om vad ansvar innebär 
till synes inte motsvarar vad ansvar i praktiken innebär. Detta kan understödja bilden av att 
ansvar är ett ord som kan användas godtyckligt, och i förlängningen spekulativt sett bidra till 
en normalisering av att ansvarstagande inte kräver ett omfattande sådant, utan att ett litet 
ansvarstagande är bättre än inget ansvarstagande. 
 
Ekonomins roll 
 
Den ekonomiska diskursen fokuserar inte på vinst eller tillväxt. Diskursen uppmanar snarare 
till att utsläppsmarknader ska införas i ländernas befintliga ekonomiska system istället för att 
utgöra en ny marknad kring vilken allt annat ska cirkulera. Protokollet avkräver en viss 
ekonomisk anpassning efter Konventionens krav; “för att främja hållbar utveckling skall 
[Annex I-länder]: (a) Implementera och/eller fortsätta utveckla strategier och åtgärder [...] 
såsom: v) Progressiv minskning eller utfasning av marknadsimperfektioner, skatteincitament, 
skatte- och tullbefrielse och subventioner i alla sektorer som avger växthusgaser som strider 
mot Konventionens mål och tillämpningen av marknadsinstrument [...]”7 (United Nations, 

                                                
6 “[Annex I] strive to implement policies and measures under this Article in such a way as to minimize adverse 
effects, including the adverse effects of climate change, effects on international trade, and social, environmental 
and economic impacts on other Parties, especially developing country Parties [...].” 
7 “[Annex I…] in order to promote sustainable development, shall: (a) Implement and/or further elaborate 
policies and measures [...] such as: v) Progressive reduction or phasing out of market imperfections, fiscal 
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1998:2) Detta tyder på att det ekonomiska systemet inte ges tilltro att på egen hand hantera 
utsläppsreducering, utan behöver riktlinjer för hur det skall utvecklas. 
 
Den ekonomiska diskursen tycks inte innefatta egenintressen utan förutsätter samarbete, 
vilket genomsyrar dokumentet; länderna ska tillsammans hjälpas åt att åtgärda felen vi 
(människorna) själva orsakat. Den ekonomiska visionen om samarbete är utmärkande för 
Kyotoprotokollet kan antyda att vinstintressen inte legat till grund för utformningen av det. 
Ekonomins roll lämnas svårtolkad då Annex I-länder enligt resultatet ska motverka 
marknadsimperfektioner, men vägleds inte i hur eller vilka som skall behandlas samtidigt 
som marknadsinstrument ska tillämpas. Som ett visionärt dokument kan det spekuleras kring 
om det troligtvis är lättare för Kyotoprotokollet att utgå från samarbete och att begära att det 
ekonomiska systemet skall regleras för alla inkluderade länder. Verkligheten som gestaltas 
genom denna diskurs är på så sätt en bild av att det inte måste vara komplicerat att med hjälp 
av det ekonomiska systemet uppnå utsläppsreduktion, eftersom länder kan samarbeta och det 
ekonomiska systemet kan styras i en mer hållbar riktning. 
 
Miljö och klimat och hållbar utveckling 
 
Diskursen uppvisar en medvetenhet om att människan har gett upphov till klimatförändringar, 
vilket uttrycks med orden “människoskapat” (eng. “human induced”) och “antropogena” 
(eng. “anthropogenic”)”. Hållbarhet framställs som det eftersträvansvärda samtidigt som 
synen på miljön är instrumentell, alltså tilldelas inte ett eget värde. Även här präglas 
diskursen av ett ansvarstagande för utvecklingsländerna genom CBDR. Samarbete och 
kunskapsutbyte, baserat på ländernas förutsättningar, skall skapa hållbarare utveckling. 
Protokollet uttrycker ett behov av socio-ekonomisk anpassning efter klimatförändringarna, 
vilket ofta återkommer. Detta kan anses förstärka bilden av att Kyotoprotokollet poängterar 
att hållbarhet vilar på tre ben, som tidigare nämnts. Protokollet nämner inte ekonomisk 
tillväxt vilket kan hävdas skapa en bild av att miljön och hållbar utveckling är överställd 
ekonomin och därmed får högre prioritet. Här kan ett ekologisk ekonomiskt perspektiv 
urskiljas. Bilden av framtiden som Kyotoprotokollet förmedlar blir, genom språket, 
teknikberoende. Medvetenheten kring konsekvenser av olika åtaganden återkommer även i 
denna diskurs. Utöver teknisk utveckling (som geoengineering) ska nationella tillgångar (som 
befintliga kolsänkor) användas för att öka upptagningsförmågan av växthusgaser för att nå de 
antagna reduktionsmålen. Detta tyder på att protokollet baseras på ekologisk modernism. 
 
Både ekologisk modernisering och ekologisk ekonomi är närvarande i denna diskurs, vilket 
spekulativt kan tyda på att det finns olika inställningar till var hållbarhet innebär och hur den 
hållbara utvecklingen skall utspelas. När man talar om hållbar utveckling görs det med en 
instrumentell syn på miljön, dock inte i en ekonomisk kontext, vilket kanske kan antyda att 
hållbar utveckling snarare är en social hållbarhet och att miljön är ett medel för att uppnå det. 
Detta kan ha en förklaring i att protokollet riktar sig globalt och mot länder som befinner sig i 

                                                                                                                                                  
incentives, tax and duty exemptions and subsidies in all greenhouse gas emitting sectors that run counter to the 
objective of the Convention and application of market instruments [...]” 



 
 

14 

olika utvecklingsfaser. Hållbarheten framställs i språket som en global angelägenhet, vilket 
kan anses vara en förutsättning för att bygga en gemensam bild över hur hållbar utveckling 
skall utformas på rättvisa och effektiva grunder. 

5.1.2 EU ETS Handbook 
 
Ansvar  
 
Författarna förutsatte innan kodningen påbörjades att EU ETS Handbook skulle innefatta en 
tydlig ansvarsdiskurs eftersom EU är en global aktör med mycket makt och inflytande inom 
utsläppsrättssystemen. Resultatet visar dock att det inte framstår någon tydlig ansvarsdiskurs i 
de samlade utdragen och att etiska aspekter inte heller har något framträdande inslag i 
utdragen.  
 
Genom att dokumentet inte förmedlar något ålagt ansvarstagande skapas inte en bild av att 
systemet EU ETS har ett särskilt ansvar för utsläppsreducering ur ett globalt och historiskt 
perspektiv. Det enda ansvar som genom språket uttrycks är att ett utsläppsrättssystem faktiskt 
upprättats. Detta skapar bilden av en falsk framgång; istället för att framställas som förövarna 
som ger och har givit upphov till stora växthusgasutsläpp framställs de som ambitiösa i och 
med sitt utsläppsrättssystem, liksom ekologisk modernisering framställer förorenande 
verksamheter (Connelly och Smith, 2003:68). Att etiskt ansvarstagande lyser med sin 
frånvaro bekräftar vad tidigare studier pekar på, d.v.s. att den etiska kopplingen till 
utsläppsrättsmarknaden (vari EU ETS har ett ansvar) saknas. Ur ett ekologiskt ekonomiskt 
perspektiv kan detta kritiseras eftersom en global miljöetik kommer att behövas i framtiden 
för att hantera klimatförändringar (Sandel, 2014:83). Genom denna frånvarande diskurs kan 
EU undgå bördan av ett större ansvarstagande.  
 
Ekonomins roll 
 
Diskursen cirkulerar kring prisfrågor (kostnadseffektivitet och vinst) och konkurrenskraft. 
Utsläppsreducering skall ske på ett kostnadseffektivt sätt och till lägsta möjliga pris. Det här 
går i linje med EU:s budgetförordning om att EU-projekt ska utföras så effektivt och 
kostnadsbesparande som möjligt (Tillväxtverket, 2016). Möjligheten att annullera 
utsläppsrätter (eng. “deleting allowances”) nämns som hastigast, vilket är anmärkningsvärt 
då det kan användas av aktörer på marknaden för att positionera sig som engagerade i en 
faktisk minskning av utsläpp och samtidigt bidra till effektivisering av utsläppsminskning. 
Gratisrätterna har en central betydelse. Dessa skildras som oumbärliga och som att de har 
flera användningsområden. 
 
EU ETS Handbook framställer gratisrätterna som ett centralt verktyg med positiva 
egenskaper. De framställs både som belöning;  
“[...] installationer som är mycket effektiva ska erhålla alla eller nästan alla av de 
utsläppsrätter de behöver för att följa EU ETS krav. Ineffektiva installationer måste göra en 
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större insats för att täcka deras utsläpp med rätter, antingen genom att minska utsläppen 
eller genom att köpa mer rätter.”8 (European Commission, ej dat.:40), 
och som ett verktyg för ökad konkurrenskraft;  
“I så fall, kan vissa energiintensiva sektorer inom EU som är föremål för internationell 
konkurrens sättas i en ekonomiskt ogynnsam position. Gratis utdelning kan minska denna 
potentiellt ogynnsamma position.”9 (European Commission, ej dat.:42)  
Det finns dock en annan bild av gratisrätter som menar att de kan leda till negativa 
konsekvenser; för få riskerar leda till kolläckage medan för många kan leda till inflation i 
systemet (European Commission, 2016:2).  
 
Detta skapar för läsaren en tvetydig bild av gratisrätternas vikt och funktion i systemet och att 
dess innebörd inte helt kan fastställas. Användningen av gratisrätterna som belöning och 
morot gör att utsläppsrättssystemet framställs som något dyrt och mödosamt, och politikernas 
roll blir att övertyga företag att delta i systemet. Detta skapar i sin tur en bild av att företagen 
inte är måna om att själva driva utsläppsreduktion på egen hand, vilket förstärker 
framställningen av att utsläppsrättssystemet i grunden är ett enkelt och populärt system.  
 
Eftersom utsläppsreduktion skall ske till lägsta möjliga pris snarare än till vilket pris som 
helst skapas en ekonomisk diskurs där ekonomin är överordnad miljön och hållbarheten. 
Användningen av gratisrätter för att minska risken för kolläckage skapar bilden av att 
förorenande verksamheter inte ska anstränga sig i onödan för att uppnå utsläppsreduktion. 
Detta i sin tur kan anses tyda på att EU underställer sig företags vinstintressen. Tidigare 
studier menar att när utsläppsreduktion ska styras med ekonomiska incitament resulterar det 
sällan i faktisk utsläppsreducering, eftersom ekonomins tillväxt då kommer i första hand 
(Eastin, Grundmann och Prakash, 2011:17). Incitamentsproblematiken tas även upp av 
Sandel som påpekar att en marknadsmekanism tenderar att bli en marknadsnorm, vilket 
därmed normaliseras och inte längre ifrågasätts. Risken som kan tänkas uppstå inom 
utsläppsrättssystemet är att kvoten av gratisrätter (som används som incitament) tas för givet 
och på så sätt bli en marknadsnorm. Detta skulle i sin tur, spekulativt sett, kunna leda till ett 
beroende av att gratisrätter finns med i systemet, vilket kan leda till att det blir svårare att 
minska andelen av dessa, vilket ju är EU:s målsättning (European Commission 2016:3-4). 
Vidare kan utsläppsrättssystemet anses baseras på en svag hållbarhet då miljön prissätts och 
utbyts mot ekonomiskt kapital, som framgår i resultatet. I fallet med gratisrätter utbyts kapital 
inte ens mot en monetär ersättning. Detta skapar, ur ett ekologiskt ekonomiskt perspektiv, ett 
ifrågasättbart scenario.  
 
 
 
 

                                                
8 “[...] installations that are highly efficient should receive all or almost all of the allowances they need to 
comply with EU ETS obligations. Inefficient installations have to make a greater effort to cover their emissions 
with allowances, either by reducing emissions or by purchasing more allowances.” 
9 “In that case, certain energy-intensive sectors in the EU that are subject to international competition could be 
put at an economic disadvantage. Free allocation can reduce this potential disadvantage.” 
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Miljö och klimat 
 
I språket framstår det inte tydligt, men i och med att EU ETS är del av EU-lagstiftning 
tilldelas miljön ett värde. Dock framställs miljön ofta som sekundär i förhållande till 
ekonomin samt instrumentell snarare än med ett egenvärde. Kostnadseffektiviteten styr 
utsläppsreducering, d.v.s. miljöarbetet får inte ha en alltför hög kostnad; “En 
marknadsorienterad ansats förser deltagarna med flexibilitet i att möta sina mål för 
utsläppsminskning med lägsta möjliga kostnad och att samtidigt kunna försäkra sig om att 
reduktionsmålen uppnås. Deltagarna som minskar sina växthusgasutsläpp utöver vad som 
efterfrågas kan handla med dessa.”10 (European Commission, ej dat.:137). Här framställs 
miljön i en ekonomisk kontext med win-win-möjligheter, med ett språkbruk som påminner 
om det inom marknadsföring. Genom att skapa en marknad för utsläppsrätter erbjuds en 
mekanism som bidrar till att företag kan nå målen för utsläppsreduktion samtidigt som den 
också erbjuder en möjlighet för företag att delta i en handel för att skapa ekonomisk vinst. 
Genom att introducera miljön på en marknad gynnas de som har möjlighet att delta i denna. 
Detta riktar sig till dem som har möjlighet att investera i omställningsåtgärder, vilket 
reserveras till industrialiserade länder huvudsakligen. Detta bidrar således till att upprätthålla 
den rådande maktordningen mellan utvecklade och utvecklingsländer (Liverman, 2009:279, 
296). 
 
Genom att miljön prissätts och därmed “varufieras”, och som diskursen och EU-lagstiftning 
menar bör förvaltas på billigast sätt (Tillväxtverket, 2016), kan en legitimering användandet 
av den nya varan eller tjänsten (i detta fall föroreningen) ske. Detta leder, enligt Sandel, till 
att användningen av varan, som tidigare skulle skuldbelagts, nu blir fri från skuld eftersom 
den har tilldelats en avgift. Detta förändrade förhållningssätt till föroreningar resulterar i att 
de i teorin tillåts öka (2014:74). De senaste decenniernas ökade utsläpp (Jackson, 2012:84) 
kan tolkas som en potentiell följd av detta beteende.  
 
Hållbar utveckling 
 
Diskursen hållbar utveckling gestaltar en framtid med geoengineering. Den hållbara 
utvecklingen kan därför anses utgöra en del av den ekologiska moderniseringen eftersom den 
presenterar handbokens tillit till teknisk utveckling. Begreppet “hållbar utveckling” (eng. 
“sustainable development”) används inte i handboken. Det faktum att det inte förekommer 
kan visserligen bero på att det är en handbok för hur det ekonomiska styrmedlet utsläppsrätter 
ska användas och därför avsätts inte plats för att inkludera andra aspekter, som ett 
ställningstagande kring hållbarhet. En annan möjlig förklaring kan vara att 
utsläppsrättssystemet i handboken anses vara en del av hållbar utveckling och därför är 
ställningstagandet till begreppet överflödigt.  

                                                
10 “A market-based approach that provides flexibility for participants on meeting their emissions reduction 
objectives with the least-cost means while ensuring the emissions reduction targets are achieved. Participants 
that reduce their greenhouse gas emissions further than required can trade.”  
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5.1.3 ICAP Status Report 2016 
 
Ekonomins roll 
 
Diskursen vilar genomgående på teknikoptimism, kostnadseffektivitet och låga priser och 
win-win situationer porträtteras i samband med miljö och ekonomi. Handel med 
utsläppsrätter framställs som det mest effektiva styrmedlet, men kolskatt nämns som ett 
alternativ eller som ett parallellt styrmedel vid ett par tillfällen. Begreppet “low-carbon 
economy” är i fokus, men förklaras dock inte mer ingående. 
 
Liksom i EU ETS Handbook här framställs kolläckage som en risk inom systemet, varför 
systemet anpassar sig efter företagens vinstmaximerande intressen; “Förslaget [från 
Europeiska rådet] erkänner fullt ut behovet av att upprätthålla konkurrenskraftigheten hos 
den europeiska industrin. Av denna anledning föreslås gratis utdelning till sektorer som är 
utsatta för risken av fortsatt kolläckage.”11 (ICAP, 2016:8) Detta förmedlar en bild av att 
systemet underställer sig företagens förhållningssätt till utsläppsreduktion.  
 
Eftersom kolskatt nämns som alternativ till utsläppsrätter väcks läsarens medvetenhet om att 
andra lösningar är möjliga. Kolskatt har länge använts framgångsrikt i bl.a. Sverige och anses 
vara ett administrativt enkelt styrmedel att införa, dock anses ett införande av gemensam skatt 
på överstatlig nivå svår att enas om (Stavlöt, 2015:212-213). Istället för att rätten ges att 
förorena, som utsläppsrättssystemets diskurs föreslår, så kommunicerar en skatt att man 
åläggs en bestraffning för ett oacceptabelt beteende. Detta kan anknytas till diskussionen 
ovan om att ett skuldbelagt beteende används i mindre utsträckning än ett skuldfritt beteende. 
Eftersom fokus förflyttas från skatt till utsläppsrätt finns det skäl att diskutera huruvida också 
normerna kring handlingen av att förorena påverkas. För att skapa en förståelse kring vilket 
styrmedel som är det bättre alternativet kan det spekuleras kring om samhället måste, förutom 
att ta hänsyn till de ekonomiska aspekterna, inse vilka normer och beteenden vi vill ska råda 
och vilken syn på miljön samhället i stort skall anta. 
 
Utsläppsrättssystemens framtida utveckling 
 
Att länka utsläppsrättssystem framställs som en växande trend, fler utsläppsmarknader 
förväntas skapas och utvecklas och i förlängningen länkas samman; “Medan den globala 
responsen till klimatutmaningen utvecklas kommer system också att anpassas, vilket 
möjliggör att mer ambitiösa mål sätts och kan så småningom länkas över gränser för att 
driva den globala övergången till en kolneutral ekonomi”12 (ICAP, 2016:3). Dessa 
utformningar framställs som en win-win situation (både för marknaden och klimatet). 
                                                
11 “The proposal [from the European Council] fully acknowledges the need to maintain the competitiveness of 
European industry. For this reason, it is proposed free allocation to sectors exposed to the risk of carbon 
leakage continues.”  
12 “And as the global response to the climate challenge develops, systems will also adapt, enabling more 
ambitious targets to be set and eventually linking across borders to drive the global transition to a carbon-
neutral economy.” 
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Ekonomiskt fokus genomsyrar diskursen med väldigt få undantag. En antydan ges om att 
systemet kommer att fortsätta finnas och att det kommer att vara uteslutande positivt för 
marknaden och miljön. Verkligheten framställs till synes utan hänsyn till rättviseaspekter 
eller kritik mot fördelning och utformning av utsläppsrättssystemen i framtiden, trots att 
dokumentet beskriver många olika utsläppsrättssystem spridda över hela världen, vilket ger 
förutsättningarna för att diskutera framtida rättviseaspekter. Länkningen av system går i linje 
med den neoklassiska ekonomins antagande om att ju större omfattning en marknad har, 
desto mer effektiv är den (Stavlöt, 2015:210). Eftersom dokumentet saknar antydan om att 
systemen har en begränsad livslängd kan det ifrågasättas om utsläppsrättssystemen strävar 
efter en måluppfyllelse i egentlig bemärkelse, eftersom minskade utsläpp ju torde innebära ett 
slut. Ett blickande mot framtiden och en optimism för framtiden framstår även i andra 
kategorier, se t.ex. Hållbar utveckling. 
 
Miljö och klimat 
 
I och med att dokumentet sammanfattar olika länders utsläppsrättssystem kan inte någon 
tydlig miljö- och klimatdiskurs urskiljas. Det som kan sägas om klimatet är att 
klimatförändringarna gestaltas som ett yttre hot, vars orsak vi människor inte har något att 
göra med. Hanteringen av klimatproblem uttrycks med orden “tackla” och “bekämpa” (eng. 
“tackle” och “combat”), till skillnad från hur Kyotoprotokollet framställde förhållandet. 
Användandet av dessa metaforer kan uppfattas som att de antyder att ett stridsförhållande 
uppstår mellan människa och miljö. Detta kan anses bidra till att placera människan utanför 
miljön, snarare än som en del av den. Liksom tidigare nämnda diskurser där miljön motsätts 
ekonomin placeras här människan i detta motsatta läger. Vid närmare analys kan det tänkas 
att det förmedlar en bild av att vi varken är ansvariga eller drabbas av förändringarna, vilket 
tillsammans med avsaknaden av konsekvenser nära oss i tid och rum, kan anses bidra till 
uppfattningen att så länge vi har råd med att förorena kan vi skjuta det framför oss.  
 
Hållbar utveckling 
 
Begreppet “hållbar utveckling” nämns endast i anslutning till Parisavtalets utformning. Vad 
som kan urskiljas av diskursen är att den har en tilltro till teknologin för att nå 
utsläppsminskning; “Utsläppsrättssystem införs nu också av utvecklingsländer. [...] Sådan 
utveckling drivs av tron på att klimatförändringar kan tacklas genom teknologisk utveckling 
och att proaktiva åtgärder kommer att leda till nya möjligheter”13 (ICAP, 2016:18). 
Verkligheten som gestaltas präglas av teknikoptimism och framtidstro, vilket kan vara 
influerat av definitionen av ekologisk modernisering. Användning av ordet “tro” implicerar 
att det inte har funnits vetenskapliga belägg för föreställningen, eller att man inte går in i det 
med tillräcklig övertygelse, som hade kunnat kommuniceras med ordval som “övertygelsen” 
eller “bevisen”.  
 
                                                
13 “Now, ETS is being adopted by developing countries as well. […] Such developments are driven by the belief 
that climate change can be tackled through technological development and that proactive measures will lead to 
new opportunities.”  
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Fördelar och nackdelar  
 
I och med att ICAP Status Report 2016 är en sammanställning av världens alla 
utsläppsrättssystem förväntade sig författarna att urskilja vilka egenskaper som i alla system 
framhålls som positiva respektive negativa. Dessa egenskaper kan på sås sätt tolkas som 
systemens fördelar och nackdelar.  
 
Vad som kommuniceras är att utsläppsrättsystemens styrkor överträffar dess svagheter. 
Diskursen har en uppmuntrande ton där fördelarna som framhålls är enkelheten i 
övervakning, incitamentsskapande samt möjligheten att länka samman olika system. Detta 
förstärker diskursen om systemets framtida varande som identifierades i Framtid och 
utveckling samt att det ska vara förenklat, mer flexibelt och sammanlänkat. Systemets 
framträdande nackdel är komplexiteten som till stor del utgörs av administrativa krav; en 
strävan efter förenkling är återkommande. 
 
Trots att systemet är i behov av förbättringar och förenklingar kommuniceras bilden av att 
deltagande oavsett omfattning, även system som är under planering, är bra nog. Deltagandet 
uppmuntras och präglas av en påhejande diskurs. Förenkling av systemen (att sträva efter 
förenkling eller att bibehålla den) uppges viktig. Kritik riktas endast mot EU ETS; “vanliga 
bekymmer är [...] avsaknaden av tydlighet, inflexibilitet och dålig användarvänlighet av 
systemen. Tillämpning och rapporteringsformer utvecklade på EU-nivå anses vara för 
omfattande och komplexa och mallarna guidar inte användare till de passande frågorna. 
Vidare stämmer inte terminologin i formerna överens med vad som används i praktiken, 
vilket resulterar i undvikbara misstag och bristande efterlevnad”14 (ICAP, 2016:10). Detta 
visar på att EU ETS inte är ett så enkelt system som språket genomgående kommunicerar.  
 
Flexibilitet framställs som eftersträvansvärt för framgång, vilket framförallt betonas i 
Kaliforniens utsläppsrättssystem, och avspeglas i deras omfattande utsläppsreduktion (se 
Bilaga B): “[...] flera egenskaper i utformningen erbjuder enheter som täcks [av systemet] 
flexibilitet kring när, hur och var utsläpp reduceras, inklusive användningen av 
kompensering och fleråriga överensstämmelseperioder. Ett progressivt minskande tak driver 
samtidigt ytterligare utsläppsreduktion i linje med Kaliforniens klimatmål”15 (ICAP, 
2016:12). Tillsammans visar citaten att flexibiliteten är avgörande för systemens framgång 
och företagens inställning till att delta. De som är en del av utsläppsrättssystem, som tjänar 
ekonomiskt och maktmässigt på det (organisationer, t.ex. EU) och företagen som är med i det 
(med förbehållningen att de gör ekonomisk vinst), vinner på det.  
 

                                                
14 “common concerns are [...] the lack of clarity, inflexibility and poor user-friendliness of the system. 
Application and reporting forms developed at the EU level are considered too extensive and complex, and 
templates do not guide users to the appropriate questions. Furthermore, the terminology of the forms does not 
align with what is used in practice, resulting in avoidable mistakes and non-compliance.” 
15 “[...] a number of design features that offer covered entities flexibility as to when, how and where emissions 
are reduced, including the use of offsets and multi-year compliance periods. At the same time, a progressively 
declining cap further serves to drive emissions reductions in line with California’s climate change targets.” 
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Den uppmuntrande tonen i diskursen kan anses bidragande till gestaltandet av en verklighet 
som förmedlar att deltagande är det rätta valet. Begränsade av tidens kunskapsregim kan det 
förefalla rimligt att utsläppsrättssystem är det den bästa tillgängliga metoden för att nå 
klimatmålen.  

5.1.4 Sammanställning av analyser 
Genom att studera utsläppsreduktion framstår det tydligt att ramarna satta av 
kunskapsregimer (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:13) inom ekologisk modernisering 
sällan överlappar ramar satta inom ekologisk ekonomi. Genom att belysa hur 
kunskapsregimerna skiljer sig åt blir det tydligt vilken hegemoni som råder, eftersom den 
ekologiska moderniseringens konsekvenser på hur relationen mellan ekonomi och miljö, 
hållbar utveckling och vilken verklighet som gestaltas inte ifrågasätts.  
 
Analysen fastställer att utsläppsrättssystem ger företag rätten att släppa ut, vilket signalerar 
att förorenande verksamheter får lov att fortsätta med “business as usual” så länge det kan 
kompenseras för monetärt. 
 
En diskursiv förändring över tid kan urskiljas i det faktum att begreppet “hållbar utveckling” 
förekommer i Kyotoprotokollet men är frånvarande i de resterande dokumenten. Det 
tydliggörs framförallt av att EU ETS Handbook och ICAP Status Report 2016 har ett 
dominerande ekonomiskt fokus i framställningen av utsläppsrättssystem. Den här 
förändringen är anmärkningsvärd med tanke på att Kyotoprotokollet ligger till grund för de 
två andra dokumenten, men tolkningen av hållbar utveckling tycks ha förändrats i de 
dokumenten. 
 
Förutom att utsläppsmarknaden tycks rikta sig till dem som har råd att ta del av den (d.v.s. 
utvecklade länder), spekulerar analysen kring att den marknadsorienterade ansatsen urholkar 
det grundläggande ansvaret vi människor har för att förvalta miljön väl, vilken våra 
samhällen är så beroende av. Sandel uttrycker det; “När penningbetalningen väl urholkat den 
moraliska plikten […] visade det sig vara svårt att återuppliva den gamla ansvarskänslan. 
Detta belyser att införandet av pengar på en icke-marknad kan förändra förhållningssätten 
och undantränga moralisk pliktkänsla och medborgerligt engagemang” (Sandel, 2014:128). 
Detta perspektiv går rakt emot den diskurs som framställer länkning av utsläppsrättssystem 
som det önskvärda, eftersom en länkning i denna bemärkelse snarare skulle innebära att 
hanteringen av klimatförändringar och miljöförvaltningen flyttas än längre bort från 
medborgares ansvar och åläggs än mer företags ansvarsområde. I och med att företag får mer 
ansvar över lösningen av klimatförändringar går det också att argumentera för att 
beslutsfattande inte längre styrs av demokratiska värderingar i samma utsträckning. En annan 
tanke som uppstår är huruvida utsläppsrättssystemen, när det väl är sammanlänkade, är 
möjliga att avveckla om ett nytt hållbarhetsparadigm inträder. 
 
Resultatet av diskursanalysen pekar genom analysen på att ekologisk modernisering bidrar 
till att människans relation, och därmed ansvarstagande, till miljön försvagas. Hållbarheten 
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som förmedlas innebär en strävan efter ekonomisk tillväxt och en tilltro till teknisk 
utveckling (geoengineering). Detta innebär att den snarare normaliserar teknik som är på 
gränsen till absurd, eftersom vi hellre “dammsuger ut” koldioxid ur atmosfären, än 
normaliserar att förändra vårt beteende. Genom att inte framställa utsläppsreducering som ett 
globalt ansvar (vilket EU ETS Handbok och ICAP Status Report 2016 inte förmedlar) 
försvåras möjligen befästandet av normen att vi alla är ansvariga aktörer i ett globalt 
samhälle, vilket Sandel menar är vitalt för att skapa en gemensam miljöetik som anses 
grundläggande för en hållbar utveckling (Sandel, 2014:83). 
 
Odefinierade begrepp som berör teknologi, ekonomi och tillväxt har förekommit i alla tre 
dokument (t.ex. klimatvänlig teknologi, kolsnål ekonomi och grön tillväxt; eng. “climate 
friendly technology”, “low carbon economy” och “green growth” etc.). Dessa begrepp 
beskriver diskursens innehåll och stärker bilden av teknikoptimism och vinstinriktat 
marknadsfokus. Att sådana värdeladdade begrepp lämnas utan språklig definition överlämnar 
till läsaren att tolka dem hur den vill. Detta tillåter en godtycklig tolkning av ordets 
kontextuella innebörd att göras av läsaren.  
 
Som tidigare poängterat är prissättning av miljön inte kompatibelt med ekologisk ekonomisk 
teori eftersom miljöns komplexitet inte kan värderas med hjälp av neoklassiska ekonomiska 
teorier (van den Bergh, 2001:16). Detta resonemang förstärks genom att EU säger att 
koldioxidpriset faktiskt är för lågt (European Commission 2016:2), vilket kan tolkas som att 
prissättning som metod är undermålig eftersom den är ineffektiv då den inte skapar den 
reduktion som avsetts.  
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Tabell 2 - Sammanställning av framträdande diskurser 

Diskurser Kyotoprotokollet  EU ETS 
Handbook 

ICAP Status 
Report 2016 

Rättvisa Framträdande Ej framträdande Ej framträdande 

Etik och sociala aspekter Framträdande Ej framträdande Ej framträdande 

Vinstfokuserat Nej Ja Ja 

Klimatförändringar som 
antropogena 

Ja Nej Nej 

Teknikoptimism Ja Ja Ja 

ETS ska fortsätta som 
styrmedel i framtiden 

Ja Ja Ja 

Beskrivning/innebörd i 
“hållbar utveckling” 

Ekonomisk, social 
och miljömässig 

Ekonomisk  Ekonomisk  

Ekonomin överställd 
miljön 

Nej Ja Ja 

 

5.1.5 Vad hade kunnat nämnas? 
Inget av de tre dokumenten diskuterar eller problematiserar de miljömässiga konsekvenserna 
av utsläppsrättshandel, utöver de tillfällen där risk för kolläckage nämns. Inte heller 
problematiseras det ur ett socialt perspektiv. Eftersom utsläppsrättssystem är ett ekonomiskt 
verktyg hade en vision av ekonomins framtida utformning, i form av cirkulär ekonomi eller 
frikoppling, varit relevant att inkludera i framtidsdiskurserna. Den enda antydan till ett sådant 
framtidsscenario ges i EU ETS Handbook (European Commission, ej dat.:14); “EU ETS 
stödjer frikopplingen av energikonsumtion och växthusgasutsläpp från ekonomisk tillväxt. 
För att stödja främjandet av investeringar med låga koldioxidutsläpp till lägsta kostnad för 
samhället har Kommissionen lämnat förslag, baserade på tidigare lärdomar, om att förbättra 
effektiviteten av EU ETS.”16 (fetstil tillagt av författarna) men bör utvecklas. Eftersom det 
lämnas okommenterat och att det inte framgår hur genomförandet skulle utformas togs det 
inte upp i resultat i diskursen Framtid ovan. 

 
Det talas väldigt lite om möjligheten att annullera rätter (eng. “deleting allowances”). Det 
kunde ges större utrymme i alla dokument som en potentiell åtgärd, eftersom det kan 
användas av aktörer för att positionera sig som särskilt effektiva i sin utsläppsminskning och 
således mer miljövänliga och samtidigt som en del i att göra systemet mer effektivt eftersom 

                                                
16 “The EU ETS supports the decoupling of energy consumption and GHG emissions from economic growth. 
To support the promotion of low-carbon investment at least-cost to society, the Commission has made 
proposals, based on lessons learnt, to improve the effectiveness of EU ETS .” 
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annullering leder till att mängden rätter minskar i ökad takt (European Commission, ej 
dat.:80).  
 
Slutligen nämns inte människans relation till miljön i EU ETS Handbook. I ICAP Status 
Report 2016 gestaltas miljön som ett yttre hot och i Kyotoprotokollet tillkännages att 
människor är orsaken till klimatförändringar. EU ETS Handbook innefattar inte någon 
positionering mellan människan och miljön eller klimatförändringarna, vilket kan tänkas 
förstärka bilden ICAP Status Report 2016 aktivt målar upp av att människan är frånkopplad 
klimatet. 

6 Avslutande diskussion 

Studien ämnade att undersöka hur diskurser som inryms i dokument som behandlar 
utsläppsrättssystem gestaltar en bild av verkligheten samt vilken relation mellan ekonomin 
och miljön som inryms i denna, och i förlängningen människans och samhällets relation till 
miljön. Resultatet visar genomgående att de framstående diskurserna vilar på teknikoptimism 
och ekonomisk vinst som uppnås genom att “varufiera” miljön. Detta kan signalera att pengar 
omvandlar skuld till en betald tjänst. Detta framställer en verklighet där klimatförändringar 
bör hanteras med geoengineering, företag kan köpa sig rätten att släppa ut och utvecklade 
länders koldioxidintensiva livsstilar inte behöver förändras så länge det kan kompenseras för i 
utvecklingsländer. Relationen som därmed skapas mellan ekonomi och miljön är att 
ekonomin är överordnad och på så sätt viktigare än miljön. Att skapa ekonomisk tillväxt är 
prioritet, och en win-win situation uppstår när man kan skapa tillväxt genom att göra 
miljöförbättringar. Det faktum att miljön tar del i EU-lagstiftning tillskriver den en särskild 
vikt och prioritet, men att lagen samtidigt kräver att miljön ska tas hänsyn till på billigast 
möjliga vis spräcker illusionen av att miljön faktiskt har en framstående position inom EU. I 
förlängningen föreslår analysen att detta förhållande påverkar samhällets relation till miljön 
eftersom ekonomiska incitament undergräver vår moraliska vägledning. Ju mer miljön 
“varufieras” desto mer ökar avståndet mellan människans erkännande av miljöns värde i icke-
monetära termer.  
 
Att föra en diskussion kring utsläppsrätternas vara eller inte vara är inte relevant, de har sina 
tydliga fördelar för de inblandade aktörerna och är teoretiskt väl fungerande enligt ekonomisk 
teori. Med justeringar kan det rent praktiskt även leda till utsläppsminskningar av betydande 
skala. Vad som bör diskuteras är risken i att överlåta förvaltning av miljöproblem till 
marknader, vars intressen är effektivitet och vinstmaximering snarare än rättvisa och 
långvarig hållbar utveckling. Problemet kvarstår att befolkningsmängden och konsumtion av 
energi ökar, och tillämpandet av en ekologisk ekonomisk ansats till detta saknas. 
 
I och med utbredningen av utsläppsrättssystem kan vi föreställa oss att en diskursiv 
förändring sker med hjälp av ekologisk modernisering; att förorenare blir nyckelaktörer 
(räddarna) i klimatproblematik, och att deras verksamheter ursäktas tack vare minsta möjliga 
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förbättringsåtgärd. Det är anmärkningsvärt att vad som tidigare ansågs förkastligt blir 
godtagbart trots att en beteendeförändring inte skett.  
 
Resultatet av denna studie bidrar till att belysa utsläppsrättssystemens effektivitet och 
hållbarhet kring utsläppsreducering ur ett nytt perspektiv. Detta perspektiv ifrågasätter vad 
som tas för givet och vad som framställs som positivt med utsläppsrätter. Genom att 
analysera i vilken grad utsläppsrättshandel kan anses hållbart sett från hållbarhetens tre 
dimensioner görs det tydligt att systemen vilar på en främst ekonomiskt (hållbar) grund 
eftersom tillväxt kan skapas av utsläppsreducering. Utsläppsreduceringen behöver per se inte 
leda till en effektiv minskning av växthusgaser i atmosfären över tid och rum, och behöver 
inte heller leda till en social hållbarhet i form av rättvis fördelning av resurser eller 
livsstilsanpassning. En förklaring till resultatet kan tänkas ha att göra med dokumenten skiljer 
sig åt väsentligt i sin karaktär; Kyotoprotokollet är ett visionärt dokument jämfört med EU 
ETS Handbook och ICAP Status Report 2016. Kyotoprotokollet författades på 1990-talet och 
av flera av världens ledare, varför ekonomin kan haft en mindre framträdande roll och miljön, 
sociala och etiska aspekter fick större utrymme. Det kan även anses enklare att kravställa i 
visionsdokument, medan efterlevnad försvåras när visioner blir till handlingsdokument.  

7 Slutsats 
Studien har undersökt utsläppsrättssystem i förhållande till hållbar utveckling, baserat på tre 
olika dokument. Resultatet från den undersökta empirin visar att handel med utsläppsrätter är 
ett styrmedel med potentiell effekt på utsläppsminskningar och fördel i dess effektivitet och 
kostnadsbesparande, men är sprunget ur en marknadsliberalism och en instrumentell 
miljösyn, som inte kan anses långsiktigt hållbar. Dess grunder i svag hållbarhet leder till ett 
ifrågasättande av hur systemet ska fortsätta finnas. För att systemet ska verka för hållbar 
utveckling i någon egentlig bemärkelse behövs en utgångspunkt och ett teoretiskt ramverk 
som ekologisk ekonomi erbjuder, som kräver ett hänsynstagande till etik och miljöhänsyn. I 
analysen diskuteras huruvida systemet ur ett större perspektiv underbygger klimatorättvisa 
och låter utvecklade länder fortsätta med en koldioxidintensiv livsstil vars konsekvenser 
drabbar utvecklingsländer. Det finns därför skäl till att förhålla sig kritisk till systemets 
effektivitet, rättvisa och hållbarhet. 
 
Samarbete på global nivå krävs för att kunna hantera klimatförändringarna vi står inför och 
till viss del redan upplever. En anpassning av våra samhällen och institutioner, med en 
bredare ansats en kostnadseffektivitet, kommer att behövas. Slutligen kan poängteras att 
något system, styrmedel eller annat, är visserligen bättre än inget alls. Däremot bör 
eftertänksamhet prägla införandet av systemet, som bör övervägas noggrant då det kan ha 
långtgående negativa konsekvenser (företagskulturella, samhälleliga och ekologiska) på 
verkligheten som gestaltas. 
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8 Förslag på vidare forskning 
Områden för vidare forskning observerades i studiens analysskede, då bristen på etiskt 
ansvarstagande inom EU ETS noterades. Detta vore intressant att basera vidare forskning på, 
med andra dokument än EU ETS Handbook som empiriskt material. EU:s inställning till etik, 
rättvis fördelning och gemensamt men differentierat ansvarstagande är ämnen som ännu 
tycks outforskade. 
 
Vidare vore intressant att studera huruvida det vore möjligt att anpassa systemet till stark 
hållbarhet för att det i någon egentlig bemärkelse ska kunna fortsätta finnas. Det skulle kunna 
innebära en studie av huruvida nationalekonomi kan förenas med en stark hållbarhet. 
 
Även en diskursanalys av klimatkompensering som begrepp i dess bredare bemärkelse skulle 
vara relevant för fortsatta studier. 
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Bilaga A - Analysverktyg 
För att analysera texterna använder författarna ett eget utformat diskursivt verktyg som består 
av fem steg. 
 
1. Skapa kodningskategorier baserat på dokumentens innehåll. Kategorierna utformas under 
en första överblick över dokumenten och genereras på så sätt medan genomläsningen av 
texten pågår. 

1.1 Finns alla kategorier i texten? Om någon uppfattas bli för bred, dela in den i 
subkategorier. Om ytterligare kategorier syns i texterna, anteckna dessa.  
1.2 Läs igenom texterna utifrån kategorierna som identifierats. Efter att texterna lästs 
igenom, reflektera över kategorilistan, ka några tas bort eller läggas till? 
1.3 Samla utdrag ur texten där temat för kategorin är tydlig. Genom att analysera 
innehållet i varje kategori är det möjligt att se vilka diskurser som råder.  
 

2. Analysera de diskursiva uttalanden: Finns det ämnen/uttryck som återkommer inom varje 
kategori? Detta antyder vilka diskurser som finns i empirin. 

2.1 Samla ihop alla uttalanden/utdrag ur texten inom en specifik kategori 
 

3. Fördjupa analysen (resultat och analys) 
3.1 Studera vad de säger, t.ex. närvarande/frånvarande kvaliteter (vad sägs/vad sägs 
inte?) Samla nyckelutdrag om de finns inom de olika kategorierna.  
3.2 Språkanalys - finns värdeord eller nyckelord som visar på en diskursiv förändring 
inom ämnet (t.ex. ett nytt sätt att uttrycka utformning av utsläppsrättssystem) Det här 
kommer hjälpa oss att se vad de uttrycker som positivt/negativt, hur framtiden kan 
utformas etc. 
3.3 Vilka sanningar har skapats i texten inom varje dokument? Vad förutsätter texten? 
 

4. Tolka empirin. Vad betyder allt vi kommit fram till? Placera data i större kontext. Är 
någon diskurs mer framträdande än annan?  

4.1 Ställ frågor som; vem skapade materialet? Vilken position har de till ämnet? Vart 
kommer deras argumentation från? Hur bidrar det till den allmänt accepterade 
kunskapen om ämnet? Vem vinner på diskursen som den är konstruerad?  
4.2 Hegemonisk stängning/förslutande. Vilken är den dominerande diskursen? 
 

5. Presentera och diskutera resultatet 
5.1 Framställ relevansen. Varför ska läsaren intressera sig? Vad är intressant? 
5.2 Använd citat som exempel för vår analys eller diskussion. 
5.3 Svara på frågeställningarna: Vilka diskurser inryms i utsläppsrättssystemens 
utformning? Vilken/vilka verkligheter gestaltas? Hur framställs relationen mellan 
ekonomin och miljön? 



 
 

30 

Bilaga B - Världens utsläppsrättssystem och 
deras omfattning av växthusgaser 

- EU Emissions Trading System. Täcker 45 % av EU:s utsläpp av CO2, N2O och PFC. 

- Swiss Emissions Trading System. Täcker 11% av landets utsläpp av CO2, NO2, CH4, 

HFC, NF3, SF6 och PFC (teoretiskt sett)). 

- Kazakhstan Emissions Trading System (saknar omfattning). 

- Regional Greenhouse Gas Initiative (inkluderar Conneticut, Delaware, Maine, 

Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont). 

Täcker 20% av staternas utsläpp av CO2. 

- California Cap-and-Trade Program. Täcker 85% av delstatens CO2, CH4, N2O, SF6 , 

HFC, PFC, NF3 och andra flourerade växthusgaser. 

- Quebec Cap-and-Trade System. Täcker 85% av provinsens utsläpp av CO2, CH4, 

N2O, SF6 , HFC, PFC, NO3 och andra flourerade växthusgaser). 

- Tokyo Cap-and-Trade Program. Täcker 20% av stadens CO2-utsläpp. 

- Target Setting Emissions Trading System in Saitama. Täcker 18% av CO2. 

- New Zealand Emissions Trading Scheme. Täcker 52% av landets CO2, CH4, N2O, 

SF6, HFC och PFC. 

- Korean Emissions Trading System. Täcker 67,7% av landets CO2, CH4, N2O, PFC, 

HFC och SF6. 

- Beijing Emissions Trading System (pilotprojekt). Uppskattat att täcka 40% av stadens 

CO2. 

-  Chongqing Emissions Trading System (pilotprojekt). Täcker 40% av stadens CO2, 

CH4, N2O, HFC, PFCs och SF6. 

- Guangdong Emissions Trading System (pilotprojekt). Täcker 55% av stadens CO2.  

- Hubei Emissions Trading System (pilotprojekt). Täcker 35% av stadens CO2.  

- Shanghai Emissions Trading System (pilotprojekt). Täcker 57% av stadens CO2. 

- Shenzen Emissions Trading System (pilotprojekt). Täcker 40% av stadens CO2. 

- Tianjin Emissions Trading System (pilotprojekt). Täcker 60% av stadens CO2.  

(ICAP, 2016:31-65)  


