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1.0 Inledning 
 

1.1 Syfte 

 

Få politiska frågor tycks vara mer angelägna än den globala uppvärmningen och hur den ska 

motverkas. Förenta Nationerna, FN, beskriver klimatfrågan som ”den definierande frågan i vår 

tid” och i dess globala hållbarhetsmål ingår att vi behöver ta till ”brådskande” åtgärder för att 

motarbeta klimatförändringarna (Förenta Nationerna 2019) (Förenta Nationerna 2015). Enligt 

Nationalencyklopedin väntas ytterligare temperaturhöjningar påverka tillgången till livsmedel 

i utvecklingsländer negativt, öka förekomsten av extrema väderhändelser och hota den 

biologiska mångfalden (Nationalencyklopedin u.å.a). 

 

Att frågan diskuteras i så starka termer av FN implicerar att frågan å ena sidan är global och det 

faktum att särskilda globala hållbarhetsmål har tagits fram sätter fingret på att frågan spänner 

över nationsgränser. Å andra sidan behöver dessa åtaganden följas upp och genomföras. I detta 

hänseende blir frågan om nationella åtaganden och nationella åtgärder central. Mot denna 

bakgrund är det inte förvånande att enskilda länders agerande för att uppnå de resultat som 

diskuteras globalt, över tid har fått alltmer uppmärksamhet (Frankhauser m.fl. 2015). 

 

Runtom i världen har enskilda stater infört så kallade klimatlagar (ibid). Så även i Sverige sedan 

2017, då sju riksdagspartier enades om en slags klimatlag; ett så kallat klimatpolitiskt ramverk 

som infördes 2018 (Sveriges Riksdag 2017b). Detta ramverk syftar till att regeringar framöver 

måste förhålla sig till särskilda utsläppsmål, och kan ses som en åtgärd för att skapa ”ordning 

och reda i klimatpolitiken” (Regeringskansliet 2017). 

 

Det klimatpolitiska ramverket är fortfarande ungt. Ännu är det oklart exakt vilken slags 

klimatpolitik som ska användas för att uppnå de resultat som eftersträvas på klimatområdet. 

Mot bakgrund av detta är det mindre förvånande att sju riksdagspartier ställde sig bakom 

införandet av det nämnda klimatpolitiska ramverket (Sveriges Riksdags 2017). Desto mer 

intressant vore det att undersöka hur partierna, med sina förmodligen relativt olika 

utgångspunkter, resonerade och med vilka argument respektive parti ställde sig bakom förslaget 

till ett klimatpolitiskt ramverk. 
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Runtom i värden har forskningsstudier om klimatpolitisk policy visat ett stort intresse för 

klimatlagar, bland annat på hur de formas av politiska beslut och hur de påverkat valresultat, 

näringsliv och kommande policy (Gillard 2016) (Frankhauser m.fl. 2015) (Lockwood 2013) 

(Nash och Steurer 2019). Det vore intressant att med avstamp i vetenskaplig teoribildning som 

rör klimatpolitik, göra en översikt av de svenska partierna vid införandet av det klimatpolitiska 

ramverket i Sverige. 

 

Denna uppsats kommer således intressera sig för de olika riksdagspartiernas positioneringar i 

klimatdebatten. Studiet av alla åtta riksdagspartier förväntas ge en bild av vilka slags 

klimatpolitiska lösningar som vid tidpunkten för debatten om ramverket fanns, som idag finns, 

och som i framtiden kan tänkas komma att finnas, bland de svenska riksdagspartierna. 

Förhoppningen är att denna uppsats kommer belysa en större fråga om klimatpolitiska vägval 

och synliggöra vilka partipolitiska utgångspunkter som kommer kunna vara dominerande i 

Sveriges arbete med att uppnå klimatmålen framöver. 

 

Detta resulterar i följande frågeställning: Hur argumenterade riksdagspartierna när införandet 

av ett klimatpolitiskt ramverk debatterades i Sveriges riksdag? 

 

1.2 Bakgrund 

 

Klimatfrågan kan i enlighet med Nationalencyklopedins definition förstås som ”den 

konstaterade ökningen av medeltemperaturen på jordytan sedan slutet av 1800-talet” 

(Nationalencyklopedin u.å.b). Fenomenet att mänsklig verksamhet genom utsläpp av 

växthusgaser påverkar ökningen av medeltemperaturen på jordytan, betecknas enligt 

Nationalencyklopedin som antropogen klimatpåverkan (Nationalencyklopedin u.å.a). 

Kommande temperaturökningar beror på hur stora utsläppen av växthusgaser, främst 

koldioxidutsläpp, kommer att vara framöver. I denna uppsats, inklusive i de citat som ingår i 

uppsatsen, kommer dessa utsläpp att benämnas som växthusgasutsläpp, utsläpp av 

växthusgaser, klimatutsläpp och, i de sammanhang där sammanhanget anses tydligt, helt enkelt 

bara utsläpp; de syftar dock på en och samma slags utsläpp (ibid).  

 

Att ökade växthusgasutsläpp kan leda till klimatförändringar har diskuterats inom internationell 

politik sedan åtminstone 1960-talet. Diskussionen har inte minst handlat om växthusgasutsläpp 

från industrin, transportsektorn och energisektorn. (Anshelm och Hultman 2014, s. 1). 1988 lät 
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FN:s miljöprogram United Nations Environment Programme och den världsmetrologiska 

organisationen World Meteorological Organization bilda den mellanstatliga klimatpanelen The 

Intergovernmental Panel on Climate Change, förkortat IPCC. Sedan dess har IPCC haft fem 

cykler då panelen gjort omfattande vetenskapliga bedömningar av klimatförändringarna. Dessa 

bedömningar har legat till grund för särskilda klimattoppmöten inom Förenta Nationerna (IPCC 

u.å.). 

 

2015 ägde ett klimattoppmöte rum i Paris, vid vilket världens länder enades om ett globalt avtal 

genom vilket länderna gemensamt förband sig att medverka till att utsläppen av växthusgaser 

globalt ska begränsas inom ett visst tak. Enligt avtalet förband sig världens länder att arbeta för 

att begränsa den ökning som sker av jordens temperaturökning långt under 2 grader Celsius 

jämfört med förindustriell nivå, och med ett mål om att den ska stanna vid 1,5 grad Celsius 

(Regeringskansliet 2016). 

 

Inom EU finns två särskilda bestämmelser; för det första EU Emmissions Trading System, eller 

ETS, som är en marknad där företag kan köpa och sälja rättigheter att släppa ut växthusgaser 

(EU-kommissionen u.å.a), och för det andra Effort Sharing Decisions, eller ESD, som är en 

bestämmelse inom vilken särskilda mål har satts upp för hur mycket medlemsstaterna får släppa 

ut, utöver det som ingår i utsläppsrättssystemet i ETS (EU-kommissionen u.å.ab). 

 

Som en del i att uppnå den klimatpolitik som bestämts om på såväl global nivå som EU-nivå 

finns nationell lagstiftning med så kallade klimatlagar. En kategori inom klimatlagstiftningen 

är den typen av ramverk som tagits fram runtom i Europa under 2000-talet, varav Storbritannien 

var först ut. Den brittiska klimatlagen röstades igenom med brett stöd i parlamentet och följdes 

åt av hyllningar från såväl politiska ledare som media. Den hade dessutom stöd från fackliga 

organisationer och näringslivet (Lockwood 2013). 

 

Det kan hävdas att det klimatpolitiska ramverk som gäller i Sverige har stora likheter med det 

brittiska, inte minst då det svenska ramverket också härrörde från ett brett parlamentariskt 

arbete. Den 1 juli 2010 beslutade regeringen, då bestående av Moderaterna, Centerpartiet, 

Liberalerna och Kristdemokraterna, att en särskild beredning skulle tillsättas och att denna 

skulle få i uppdrag att föreslå hur Sveriges mål på klimatområdet skulle nås. Med tiden kom 

denna beredning, som tog sig namnet Miljömålsberedningen, att få tilläggsdirektiv i enlighet 

med regeringens prioriteringar (Regeringskansliet 2017). I budgetpropositionen för 2015 lät 
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regeringen, som då bestod av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, meddela att ett 

klimatpolitiskt ramverk skulle inrättas (Regeringskansliet 2014a) vilket Miljömålsberedningen 

fick i uppdrag att utreda närmare. Detta uppdrag gavs följaktligen enligt ett särskilt 

tilläggsdirektiv (Regeringskansliet 2014b). Den 9 mars 2016 redovisade Miljömålsberedningen 

ett delbetänkande där förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige föreslogs (SOU 

2016:21). 

 

Efter detta beredde Regeringskansliet en särskild proposition om det klimatpolitiska ramverket, 

som överlämnades till riksdagen den 9 mars 2017 (Regeringskansliet 2017). Propositionen 

bereddes därefter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, där utskottet valde att lämna vidare 

förslaget till riksdagen med ett tillkännagivande till regeringen om att klimatpolitiken ska vara 

”långsiktigt effektiv” och bedrivas så att ”minskade utsläpp av växthusgaser förenas med 

tillväxt” (Sveriges Riksdag 2017b). Riksdagens kammare debatterade propositionen den 14 

juni, varpå beslutet att bifalla utskottets förslag fattades den 15 juni. Klimatlagen började gälla 

den 1 januari 2018 (Sveriges Riksdag 2017b). 

 

1.3 Disposition 

 

Denna uppsats inleds med en syftesbeskrivning ur såväl ett inomvetenskapligt som 

utomvetenskapligt perspektiv, där valet av uppsatsämnet motiveras och placeras i en större 

politisk och statsvetenskaplig kontext, varefter forskningsfrågan presenteras. Detta följs av en 

bakgrund där klimatförändringarnas innebörd beskrivs och historiken kring klimatpolitiken 

kortfattat redogörs för i ett internationellt respektive svenskt perspektiv, vilket avslutas med en 

redogörelse för hur det svenska klimatpolitiska ramverket kom till. Därefter följer 

dispositionsavsnittet, där uppsatsens upplägg redogörs för. Efter detta följer en teoridel. 

Teoridelen börjar med en redogörelse för den teoretiska bakgrunden vad gäller analyser av 

klimatpolitiska ramverk. Därefter redogörs för fyra teoretiska utgångspunkter för denna uppsats 

i form av klimatpolitiska diskurser som bildar utgångspunkter, ideologiska indelningar, för att 

analysera och tolka uppsatsens material. Efter redogörelsen för dessa indelningar sker en 

förklaring av hur teorierna kommer uttolkas i uppsatsen. Teoridelen avslutas med en 

redogörelse för den teoretiska förförståelsen av partiernas agerande som kommer utgås från i 

uppsatsens analys. Sedan beskrivs, avgränsas och motiveras det material som kommer 

användas. Efter detta redogör uppsatsen för den metod som valts och kommer användas för att 

studera detta material. I den delen beskrivs argumentationsanalysen i stort inklusive de begrepp 
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som används inom dess ram, varpå den specifika form av argumentationsanalys som används i 

denna uppsats för att kunna besvara uppsatsens frågeställning beskrivs, varefter det presenteras 

en modell för hur denna argumentationsanalys skall gå till. Metodsektionen avslutas med en 

beskrivning av hur de teoretiska indelningarna ska operationaliseras och ett schema presenteras 

för denna operationalisering. 

 

Efter detta sker själva analysen, där teori och metod appliceras på riksdagsdebatten om det 

klimatpolitiska ramverket. Därefter diskuteras resultaten, vilket leder till en slutdiskussion om 

slutsatser och mer allmängiltiga lärdomar från uppsatsen. Sist följer uppsatsens bibliografi med 

en förteckning över använda källor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

2.0 Teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan presenteras den teori som finns på området klimatlagar samt de teoretiska begrepp och 

den teoretiska förförståelse som bildar utgångspunkter för analysen och tolkningen av data i 

uppsatsen. 

 

2.1 Tidigare forskning om klimatlagar 

 

Kvantitativ forskning om de klimatlagar som antagits runtom i världen visar att dessa 

klimatlagar ofta har ett stöd av många olika partier, men att det varierar huruvida de har sin 

tyngdpunkt till höger eller vänster på en traditionell höger-vänster-skala (Frankhauser m.fl. 

2015). Att klimatpolitiken varierar ideologiskt understöds av forskning om den brittiska 

klimatpolitiken, som visar att innebörden av ”ledarskap för klimatet” förändrades från att lägga 

tyngdpunkt vid innovation, till att lägga tyngdpunkt vid ansvar; detta när den 

socialdemokratiska Labourregeringen byttes mot en liberal-konservativ koalitionsregering. 

Vidare visar samma studie att klimatpolitiken påverkades av den liberalkonservativa 

koalitionsregeringens åtstramningspolitik, vilken skapade en motsträvighet och återhållsamhet 

i klimatpolitiken (Gillard 2016). 

 

En jämförelse mellan sju klimatpolitiska lagar, eller ”Climate Change Acts” (CCA), inklusive 

den svenska, visar att dessa är svaga inför den politiska utveckling som följer efter dess att de 

antagits. Den svenska klimatlagen uppmärksammas i samma studie även för att sakna mål som 

kan följas upp på kort och medellång sikt (Nash och Steurer 2019). 

 

Sammanfattningsvis ger tidigare forskning på området stöd för att klimatpolitik i allmänhet, 

samt de mer specifika klimatlagarna, kan skilja sig åt beroende på politiska partiers ideologiska 

ingångsvärden och att ideologiska utgångspunkter påverkar deras politiska uttolkning, samt i 

förlängningen deras överlevnad. 

 



 8 

 

2.2 Klimatpolitiska indelningar 

 

Enligt Anshelm och Hultman (2014) finns fyra diskurser som berör klimatpolitiken; dessa 

presenteras nedan. Diskurserna är i Anshelms och Hultmans analys diskuterade i kontexter 

utifrån olika skeenden i svensk politik, men kommer i denna uppsats appliceras på politiska 

partier och förstås mindre som diskurser, och mer som teoribildningar inom vilka de olika 

partierna kan delas in. Denna användning av Anshelm och Hultmans teoribildning kommer 

redogöras för i ett därpå följande avsnitt, 2.2.5. 

 

2.2.1 Industriell fatalism 
 

Enligt industriell fatalism är klimatförändringarna mycket problematiska eftersom de är 

globala, omöjliga att upphäva, och långsiktiga. De kräver därför, enligt diskursens företrädare, 

ett aldrig tidigare skådat internationellt samarbete och koordinering samt regleringar på 

internationell nivå (Anshelm och Hultman 2014, s. 12). Utöver regleringar på internationell 

nivå lyfts ofta exempelvis kärnkraft, teknologisk export, mer forskning, mer tillväxt, 

användandet av marknadsmekanismer, bättre informerade val som delar av klimatfrågans 

lösning. Enligt förespråkarna kan problemen lösas med endast marginell påverkan på de 

ekonomiska och tekniska strukturerna i det industriella kapitalistiska samhället. Det finns en 

optimistisk ton eftersom industrialisering inte ses som en motsättning till att lösa problem kring 

klimatförändringarna, utan snarare som en del i lösningen (Anshelm och Hultman 2014, s. 12). 

Enligt detta synsätt kommer klimatförändringarna inte kräva några förändringar av exempelvis 

tillväxt, konsumtion, användandet av naturresurser och systemen för infrastruktur och transport 

(Anshelm och Hultman 2014, s. 57). 

 

2.2.2 Grön keynesianism 
 

Grön keynesianism har en nära koppling till uppbyggnaden av välfärdsstaten och 

socialdemokratin i Sverige. (Anshelm och Hultman 2014, s. 13). Den är nära associerad till 

utgångspunkterna för industriell fatalism, men samtidigt kritiskt inställd till ”business as usual” 

som klimatfrågans lösning. Enligt grön keynesianism kräver klimatfrågan istället fundamentala 

systemförändringar (Anshelm och Hultman 2014, s. 89). Eftersom marknaden inte anses klara 

sig själv krävs politisk handling i form av exempelvis reformer, internaliseringar av 
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externaliteter i meningen att exempelvis utsläpp prissätts, och långsiktiga mål för 

växthusgasutsläppsminskningar. Grön keynesianism förespråkar därför systemförändringar, 

ändrade beteendemönster och fundamentala värderingsskiften (Anshelm och Hultman 2014, s. 

13). 

 

2.2.3 Ekosocialism 
 

Inom ekosocialism ses klimatforskningen som en auktoritet. Det finns en inneboende vision om 

en koppling mellan en elit av forskare och lokala motståndsrörelser. (Anshelm och Hultman 

2014, s. 13f). Enligt ekosocialistism ställer klimatforskningen krav på omfattande och 

omedelbara förändringar, ekonomiskt, mellanmänskligt samt i transport- och energisystemen. 

Den ekologiskt ohållbara utvecklingen är, enligt ekosocialism, inneboende i kapitalismen, 

varför kapitalismen behöver ersättas av demokratisk socialism (Anshelm och Hultman 2014, s. 

111f). 

 

2.2.4 Klimatskepticism 
 

Klimatskepticism präglas enligt Anshelm och Hultman av en stark tro på marknadssamhället, 

misstro mot statliga regleringar och en ”konstruktivistisk” syn på klimatforskningen. (2014, s. 

14f). Företrädare för klimatskepticism har ett populistiskt tilltal och hyser en misstro mot staten 

och etablissemanget. Genom att tala i termer av ”eliten” ger de en bild av att beslutsfattare 

saknar kontakt med verkligheten. Klimatskepticism bestrider forskningsmetoder, modeller och 

prognoser om klimatet till förmån för alternativ som ligger utanför akademin såsom 

nyhetsmedia, böcker och bloggar (Anshelm och Hultman 2014, s. 133f). 

 

2.2.5 Att tolka diskurser som ideologiska indelningar 
 

De fyra inriktningarna som beskrevs ovan är av Anshelm och Hultman utformade som 

diskurser. Diskurser kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 7). I denna uppsats kommer industriell fatalism, grön 

keynesianism, ekosocialism och klimatskepticism dock förstås som ideologiska indelningar 

inom vilka riksdagspartiernas klimatpolitik kommer att indelas. Det är viktigt att ha en 

medvetenhet om att detta skiljer sig från den ursprungliga användningen. 
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De diskurser som Anshelm och Hultman beskrivit har kopplingar till distinkta tidsperioder och 

politiska skeenden som redan ägt rum, många år innan det klimatpolitiska ramverket 

diskuterades. I denna uppsats förstås indelningarna dock som samtida ideologiska uppfattningar 

av dagens riksdagspartier. Samtidigt finns likheter mellan diskurser och ideologier. Även 

ideologier kan förstås som ett sätt att beskriva och uttolka den omgivande verkligheten likt 

Winther Jørgensen och Phillips definition av diskurser ovan. En klassisk definition av 

ideologier är exempelvis ”en riktad varseblivning med en tankemässig och saklig bearbetning 

av det varseblivna” (Fleck 1997, s. 100). Därmed bedöms det inte vara problematiskt att tolka 

diskurser som ideologiska indelningar i denna uppsats. 

 

2.3 Förståelse av partiers agerande 

 

I analysen som genomförs i denna uppsats kommer det finnas en implicit förförståelse för hur 

partierna agerar. För att bättre kunna redogöra för partiernas drivkrafter och agerande, kommer 

denna uppsats hämta en förförståelse från Gunnar Sjöbloms (1968) klassiska teoribildning om 

hur partierna verkar inom särskilda arenor. 

 

Enligt denna teoribildning vill partierna maximera sitt inflytande inom ramen för tre olika 

arenor; den parlamentariska, väljararenan och den interna arenan (Hinnfors och Sundström 

2015, s. 122). På den parlamentariska arenan tolkas partiets mål som ett maximerande av 

inflytande genom sina mandat i parlamentet, genom att exempelvis ingå i samt underhålla och 

ta hänsyn till koalitioner med andra partier. På väljararenan är istället målet att maximera 

antalet röster. I sökandet efter röstmaximering finns vägval för hur budskap ska utformas. 

Vägvalen sägs stå mellan att nå ut till breda väljargrupper, vilket skapar en risk att budskapet 

blir urvattnat, att dela upp budskapet för att nå ut till olika väljargrupper, vilket riskerar att 

påverka partiets trovärdighet, eller att inrikta sig på specifika väljargrupper som omfattar färre 

väljare. På den partiinterna arenan är målet att tillgodose medlemmarnas stöd och 

samanhållningen i partiet; att parera risken att medlemmar opponerar sig, att förhålla sig till 

förslag eller krav från partimedlemmar, och att undvika att alienera mer elitbetonade grupper i 

partiet såsom ledande företrädare, ministrar och organisationer inom partiet; det senare då dessa 

sprickor inom eliten kan påverka sammanhållningen i partiet generellt (Hinnfors och Sundström 

2015, s. 122ff). 
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3.0 Material 
 

I den här sektionen sker först en presentation och motivering av det material som kommer att 

granskas och analyseras i syfte att kunna besvara uppsatsens frågeställning. Därefter motiveras 

och förklaras den avgränsning av materialet som kommer vara nödvändig för att, med hänsyn 

till en kandidatuppsats begränsade omfång, kunna besvara frågeställningen. 

 

3.1 Motivering av material 

 

Det som hittills presenterats i denna uppsats ger vid handen att riksdagspartiernas 

utgångspunkter i klimatpolitiken i allmänhet, och dessa partiers åsikter om det klimatpolitiska 

ramverket i synnerhet, står i centrum för denna uppsats samt att detta kommer analyseras med 

hjälp av de teoretiska begreppsbildningar och den teoretiska förförståelse som presenterats i 

sektion 2. Med denna utgångspunkt bör materialet som ska användas säga så mycket som 

möjligt om riksdagspartiernas ståndpunkter i frågan om det klimatpolitiska ramverket. 

 

Uppsatsen kommer endast att använda en enda riksdagsdebatt som material, vilket är 

riksdagsdebatten om det klimatpolitiska ramverket. Vid denna debatt, som ägde rum den 14 

juni 2017, uttalade sig samtliga riksdagspartier (Sveriges Riksdag 2017a). Inför 

riksdagsdebatten hade då partierna goda möjligheter att lägga fram sin bild av propositionen, 

med stöd av partiernas resurser såsom politiskt tillsatta tjänstemän som kan uttolka vad 

partierna tycker i frågan. Därmed får denna slags debatt anses vara en mycket god möjlighet 

för partierna att uttrycka sin utgångspunkt för det klimatpolitiska ramverket som sådant. 

 

Riksdagsdebatter inleds med att en riksdagsledamot från det parti som hade störst väljarstöd i 

senaste valet får möjlighet att ta ordet, varefter varje parti får möjlighet att yttra sig i tur och 

ordning efter dess storleksordning i senaste valet; i detta fall rör det sig om valet 2014.  

 

Debatten som ska analyseras innehåller 60 anföranden, vilket inkluderar huvudanföranden från 

respektive parti och kortare repliker. Protokollet fanns tillgängligt och söktes fram genom 

Sveriges Riksdags hemsida genom dess söktjänst. 
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Deltagarna i riksdagsdebatten från respektive parti i inläggen som kommer analyseras är 

följande personer: 

 

• Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna 

• Johan Hultberg, Moderaterna 

• Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna 

• Isabella Lövin, Miljöpartiet 

• Rickard Nordin, Centerpartiet 

• Jens Holm, Vänsterpartiet 

• Lars Tysklind, Liberalerna 

• Lars-Axell Nordell, Kristdemokraterna 

 

Mer konkret utgörs materialet av riksdagsprotokoll från debatten, som i sin tur utgör 

transkriberingar från en enskild debatt i plenum i Sveriges Riksdag. Genom en analys av 

riksdagsdebatter är förhoppningen att det ska bli möjligt att lägga märke till sådant som vad 

partierna värderar högst och utifrån vilka utgångspunkter, vilken problembeskrivning och vilka 

visioner som partierna argumenterar för. 

 

Eftersom det är önskvärt att det material som studeras ska uttrycka partiernas 

ställningstaganden, är det särskilt positivt att uttalandena från partierna kommer från partierna 

själva och inte är redigerade av en journalist, politisk kommentator, redaktör eller liknande. I 

jämförelse med exempelvis debattartiklar i media, som kan ha tolkats eller redigerats, eller 

andras beskrivningar och sammanfattningar av partiernas ståndpunkter, som utgör 

andrahandskällor, blir denna uppsats utgångspunkt att riksdagsdebatten utgör en autentisk bild 

av vad riksdagspartierna i frågan tycker. 

 

Det kan argumenteras för att riksdagsdebatter inte är lika publika som exempelvis debatter i tv, 

radio och tidningar. Dock ger riksdagsdebatten om ramverket en unik möjlighet för partierna 

att uttrycka sin åsikt om frågan i sak, under sammanlagt nästan 3,5 timmar (Sveriges Riksdag 

2017a). Det kan också hävdas att det krävs en djupare studie av processen än att bara se till den 

enskilda riksdagsdebatten, då partierna förmodligen utarbetat sina åsikter över tid under forum 

såsom partikongresser, genom arbetsgrupper, under partiinterna möten och i överläggningar 

mellan partierna. Detta hade givetvis kunnat vara intressant att studera, men i intresse för 
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uppsatsen står partiernas slutgiltiga utgångspunkter när de fattade beslut i frågan; 

utgångspunkter som i allt väsentligt bör speglas i riksdagsdebatten. 

 

Bergman (2012, s. 586) lyfter ”ett varningens ord” för att ”[läsa] in deliberation och 

ledamöternas sanna preferenser i riksdagens protokoll”, mot bakgrund av att 

riksdagsledamöternas inlägg ofta är skrivna av och filtrerade genom partierna själva och dess 

tjänstemän. Detta är dock inte en svaghet i denna uppsats, då studiet av ledamöternas uttalanden 

inte syftar till att uttolka ledamöternas personliga åsikter. Tvärtom utgör Bergmans argument 

ytterligare en anledning att studera riksdagsdebatter, eftersom det är just partiernas 

ställningstaganden som ska tolkas – och dessa får gärna vara filtrerade genom exempelvis de 

politiska tjänstemän som arbetar för partierna i fråga. 

 

3.2 Avgränsningar av materialet 

 

Detta material är till att börja med avgränsat i tid och rum i meningen att det består av en enda 

debatt, från en enda dag. Ett bredare omfång av riksdagsmaterial där det klimatpolitiska 

ramverket diskuteras, såsom exempelvis interpellationer och andra debatter om klimatpolitik i 

riksdagen, skulle förvisso kunna addera ytterligare perspektiv, men utrymmet i denna 

kandidatuppsats kräver en avgränsning och debatten utgör en bild av hur partierna ställde sig 

till ramverket i den stund då de tog ställning för det. 

 

För att avgränsa analysen något kommer, för det första, analysen att utgå från frågeställningen 

i denna uppsats; utsvävningar i inlägg från riksdagsdebatten som inte anses höra till 

frågeställningen kommer inte analyseras, citeras eller diskuteras. För det andra kommer i första 

hand det första inlägg för varje parti att granskas, snarare än repliker. Repliker kommer endast 

diskuteras och analyseras om det krävs för att närmare kunna studera argumentationen från 

partiet i fråga, då dessa kan hjälpa till att förtydliga argumentationen. Gällande Miljöpartiet 

kommer dock inte riksdagsledamoten Stina Bergström, som höll det första inlägget från 

Miljöpartiet, att granskas; uppsatsen kommer istället att studera inlägg från Isabella Lövin. 

Anledningen till detta är att Lövin är, och vid tidpunkten var, språkrör för Miljöpartiet 

(Regeringskansliets kommunikationsenhet 2019), och därmed anses representera partiet bättre 

vid denna analys. 
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4.0 Metod 
 

I denna del redogörs för den metod som kommer att användas för att analysera 

riksdagsdebatten, utifrån den frågeställning och med hjälp av de teoretiska förutsättningar som 

redogjorts för hittills. 

 

4.1 Ansats 

 

Denna uppsats kommer, som tidigare redogjorts för, att beskriva vilka utgångspunkter 

riksdagspartierna hade i klimatpolitiken; ansatsen är därmed beskrivande och studien är 

deskriptiv; sådana studier sägs ge svar på frågor såsom exempelvis hur och vem eller vilka 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 36). Esaiason m.fl. menar att det gentemot den deskriptiva studien 

ställs krav på en tydlig begreppsapparat med ett tydligt klassifikationsschema samt att det krävs 

att det går att dra andra slutsatser än de som redan finns i materialet (2012, s. 36). Således har 

uppsatsen introducerat en teoretisk begreppsbildning, vilken redovisades i sektion 2, samt ett 

schema för operationaliseringen av dessa begrepp som gör att de olika teorierna går att känna 

igen i riksdagsdebatterna, vilket kommer redovisas i avsnitt 4.4. 

 

Uppsatsen tillämpar en deduktiv metod, genom att applicera en teoretisk begreppsbildning på 

riksdagsdebatten med argumentationsanalys som verktyg. Enligt Teorell och Svensson är 

deduktiv metod kännetecknande för matematiken, där axiom, eller grundantaganden, används 

för att härleda konsekvenser (2007, s. 49). Ett alternativ hade kunnat vara en mer induktiv 

ansats, som utgår från empirisk observation (Teorell och Svensson 2007, s. 49). Den deduktiva 

ansatsen ger möjligheter att återanvända och bygga vidare på etablerade teorier, viket får 

betecknas som en fördel. Samtidigt blir det viktigt att ha en medvetenhet om risken att gamla 

teorier endast bekräftas och att inte många nya slutsatser tillkommer. Därtill är det viktigt att 

vara medveten om att resultat som stämmer dåligt överens med teoribildningen kan 

framkomma. 

 

4.2 Argumentationsanalys 

 

Denna uppsats utgör en argumentationsanalys. Enligt Bergström och Boréus är 

argumentationsanalysen en utveckling av retoriken, läran om vältalighet, med fokus på det som 
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inom retoriken kallas logos – ett försök att övertyga publiken genom att tala till dennes 

förnuftsförmåga (2018, s. 93f). Därmed blir det viktigt att identifiera och utläsa logiska 

resonemang i riksdagsledamöternas anföranden. 

 

Jämfört med exempelvis innehållsanalysen, som kvantitativt granskar förekomsten av vissa ord, 

uttryck och omdömen (Beckman 2005, s. 42), framstår argumentationsanalysen som naturlig 

för en kvalitativ uppsats som fördjupar sig i debattens argument. En argumentationsanalys kan 

användas för att granska varje steg i en argumentation och hur de olika argumenten i en debatt 

förhåller sig till varandra (Beckman 2005, s. 38). Därmed anses det med hjälp av 

argumentationsanalysen bli möjligt att enklare uppnå uppsatsens syfte. 

 

En argumentationsanalys kan enligt Bergström och Boréus fylla tre syften. Utöver att för det 

första vara deskriptiv, kan den för det andra vara värderande och bedöma styrkan i 

argumentationen och hitta argumentationsfel. För det tredje kan den vara preskriptiv och 

föreskriva hur en god och felfri argumentation ska ske. Denna uppsats kommer som tidigare 

nämnts vara av deskriptiv karaktär, vilket enligt Bergström och Boréus ställer krav på att 

argument och relationerna mellan dessa, eller argumentationsstrukturen, rekonstrueras. En 

sådan deskriptiv ansats sägs också lämpa sig väl för rekonstruktion av hela debatter (Bergström 

och Boréus 2018, s. 94f). 

 

Beckman beskriver att syftet med att använda sig av en argumentationsanalys exempelvis kan 

vara att beskriva skillnader mellan olika argument för att öka förståelsen för vad en debatt 

egentligen handlar om; detta kan då resultera i att skillnader mellan argument blir tydligare än 

vad vi först kanske trodde (2005, s. 38f). Eftersom syftet med denna uppsats, i enlighet med 

vad som tidigare beskrivits, är att öka förståelsen för de olika riksdagspartiernas utgångspunkter 

i en debatt där sju av åtta riksdagspartier i huvudsak var av samma uppfattning om det förslag 

som debatterades, lär argumentationsanalys lämpa sig särskilt väl. 

 

Enligt Beckman blir uppgiften vid en argumentationsanalys att beskriva möjliga skillnader 

mellan argument och att därigenom operationalisera distinktionen mellan olika argument 

(2005, s. 39). Operationella indikatorer kommer därför att utmärkas och redogöras för i avsnitt 

4.4. 
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4.2.1 Begrepp inom argumentationsanalys 
 

Inom en argumentationsanalys ryms en rad begrepp som definieras nedan. 

 

En argumentation består dels av en tes, dels av en konstellation av skäl framförda av en aktör 

för att försvara denna tes (Bergström och Boréus 2018, s. 104). I denna uppsats utgörs 

argumentationen av helheten; det vill säga det första inlägget av ledamoten i fråga, och vid 

behov uttalanden i replikskiften. 

 

Ett påstående är en byggsten i argumentationen, som syftar till att övertyga andra (Bergström 

och Boréus 2018, s. 100). Påståenden kan ta formen av teser, argument och premisser 

(Bergström och Boréus 2018, s. 104). I denna uppsats kan påståendena hittas genom att söka 

den centrala deklarationen, med andra ord det viktigaste yttrandet för varför det klimatpolitiska 

ramverket behövs, eller varför en viss slags åtgärd, alternativt ett visst perspektiv, är nödvändigt 

inom klimatpolitiken. 

 

En tes är det centrala påståendet, som belyser frågans innebörd. Det finns tre typer av teser; 

preskriptiva teser, som säger oss hur vi ska agera och ofta utgör ett så kallat ”krav på handling”; 

normativa teser, som lägger en värdering och kan ha en inneboende moralisk värdering; och 

slutligen deskriptiva teser, som är att betrakta som fakta i frågan (Bergström och Boréus 2018, 

s. 100f). 

 

Ett argument, även kallad data enligt Toulmin (1958), är det skäl som anges till fördel eller 

nackdel för ett annat påstående. Det finns proargument, som används för att stödja ett annat 

påstående, och på motsvarande sätt finns contraargument eller motargument. Contraargument 

används sällan i enskilda politiska tal men oftare i politiska debatter (Bergström och Boréus 

2018, s. 101f). I denna uppsats får argumentet hittas i ett nästa steg, efter att påståendet 

identifierats, och förstås som anledningar bakom det centrala påståendet som definierats. 

 

Premisser är de underliggande förutsättningarna för argumenten. Bergström och Boréus menar 

att det kan förstås som ett explicit, uttalat, eller implicit, outtalat, påstående som bildar en 

brygga mellan de andra påståendena. De menar även att alla argument antingen har implicita 

eller explicita premisser (2018, s. 103f). 
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4.3 Toulmins argumentationsanalys 

 

Denna uppsats kommer använda sig av Steven Toulmins modell för att analysera och 

rekonstruera argumentation. Toulmins modell efterfrågar att premissen bakom en 

argumentation klargörs. Premissen ses som bryggan mellan argumentet och det ursprungliga 

påståendet (Bergström och Boréus 2018, s. 110f). Vid en argumentationsanalys enligt Toulmins 

modell krävs en ständig uppmärksamhet på de implicita påståendena. Stöd är, enligt Toulmins 

argumentationsanalys, påståenden som görs till stöd för en premiss (Bergström och Boréus 

2018, s. 103f). I denna uppsatts innebär det att ett resonemang kommer krävas om varför 

premissen är absolut nödvändig, för att argumentet som identifierats ska kunna resultera i det 

centrala påståendet. 

 

Till skillnad från andra metoder, såsom exempelvis pro och contra (”att tala för och emot”), 

kräver Toulins modell att premisser med underliggande föreställningar formuleras (Bergström 

och Boréus, 2018, s. 112). Mot bakgrund av att syftet med uppsatsen är att studera 

argumentationerna i relation till föreställningar och teorier om klimatpolitiken, anses Toulmins 

modell vara mycket användbar i detta fall. 

 

 
Figur 1. Exemplifierande modell över hur argumentationens olika delar hänger samman i analysen. 

 

Vid analysen av respektive partis stöd kommer denna uppsats utgå från explicita argument som 

finns uttalade i dessa partiers inlägg i debatten. 

 



 18 

Vid en argumentationsanalys enligt Toulmins modell visas analysen alltid grafiskt (Bergström 

och Boréus, 2018, s. 111) och i Figur 1 visas upplägget och hur argumentationen är tänkt att 

hänga samman. Antalet premisser och stöd som identifieras i respektive argumentation kan 

variera, beroende på vad som betecknas som nödvändigt för att analysera argumentationen. 

 

En begränsning med denna modell är att den som nämnts endast utgår från logos, att 

argumentationen är logisk. Ursprungligen är retorik dock en lära om fler aspekter än bara 

logiska resonemang, utan exempelvis också etos och patos (Bergström och Boréus 2018, s. 

93f), och det är troligt att politiker kommer vilja använda sig av argument som inte alltid är 

logiska. I denna uppsats blir det därför viktigt att noggrant uttolka vad som utgör logiska 

resonemang och att motivera dessa val. 

 

En risk som kan förekomma är att det kommer krävas ett uttolkande av argumentationen, vilket 

kan leda till att uppsatsen validitet minskar. För att överbrygga denna risk kommer analysen i 

stor utsträckning att referera till direkta citat från riksdagsledamöternas inlägg. I de fall där 

analysen gör sammanfattningar istället för att hänvisa till direkta citat, blir målet att med stor 

tydlighet förklara vad som sades i debatten. 

 

4.4 Applicering och operationalisering 

 

Teorierna som beskrevs i sektion 2 kommer appliceras på argumentationsanalysen för att bättre 

förstå de olika partiernas argument. Om ett givet parti ger uttryck för ett synsätt som 

överensstämmer med vad som beskrivits om en viss ideologisk indelning, innebär det ett 

starkare skäl att dra slutsatsen att partiet i fråga hör hemma i denna indelning. För att enklare 

kunna följa kopplingen mellan teoribildningen och den argumentation som förs fram i 

riksdagsdebatten, har figur 2 konstruerats. Tabellen är denna uppsats sammanfattning av hur en 

representant från respektive teoribildning som presenterades i sektion 2 kan tänkas resonera i 

en debatt om klimatpolitik. Kolumnerna (klimatskepticism, industriell fatalism, grön 

keynesianism och ekosocialism) är rangordnade utifrån vilken teoribildning som kan anses vara 

mest alarmistisk och kräva mest politisk handling i klimatfrågan. 

 

Vad som utgör exempelvis det mest centrala och intressanta påståendet att analysera, är givetvis 

baserat på en subjektiv bedömning, och det ska även påminnas om vad som tidigare nämnts om 

att även argument och premisser utgör påståenden. 
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 Klimatskepticism Industriell 

fatalism 

Grön 

keynesianism 

Ekosocialism 

Problembild 

över 

klimatfrågan 

Inte en viktig 

fråga. Andra 

politiska frågor är 

överordnade. 

Utgör ett 

problem då de 

är globala, 

omöjliga att 

upphäva, och 

långsiktiga. 

Utgör ett 

problem. 

System och 

marknader har 

misslyckats.  

Utgör ett 

fundamentalt 

problem. 

Kapitalism och 

marknader är 

inneboende 

ohållbara. 

Uppfattning 

om politisk 

reglering 

som lösning 

Misstro mot 

statlig reglering. 

Internationella 

politiska 

regleringar 

räcker, i övrigt 

finns lösningar 

inom t.ex. 

juridiken, 

tekniken och 

marknaden. 

Det krävs 

nationella 

politiska 

förändringar. 

Marknaden 

duger inte som 

den är. 

Klimatforskningen 

ses som auktoritet. 

Demokratisk 

socialism och 

fundamentala, 

omedelbara 

lösningar krävs. 

Syn på 

teknik, 

transport-, 

och 

energisystem 

Syn på tekniken 

och energin som 

överordnade 

klimatfrågan. 

Kärnkraften 

och industrin 

som en del i 

lösningen. 

Systemen 

behöver ställas 

om i grunden 

för att uppnå 

resultat. 

Det 

industrialiserade 

samhället 

motarbetar resultat 

i klimatfrågan. 

 
Figur 2. Tabell över operationella indikatorer. 
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5.0 Analys 
 

I denna sektion appliceras argumentationsanalysen och det teoretiska ramverket på 

riksdagsdebatten. Respektive avsnitt presenterar vart och ett av partierna, i kronologisk ordning 

utifrån när partiet framförde sitt först inlägg i riksdagsdebatten. 

 

För varje parti sker först argumentationsanalysen, då argumentationen från respektive 

riksdagsparti analyseras med hjälp av Toulmins modell för argumentationsanalys enligt vad 

som tidigare beskrivits. Med andra ord analyseras i tur och ordning inläggets centrala 

påstående, argument för detta, den viktigaste premissen eller i vissa fall de viktigaste 

premisserna bakom denna argumentation, och det eller de stöd som identifierats understödja 

premissen eller premisserna. Efter själva argumentationsanalysen sker en analys av hur 

argumentationen som helhet förhåller sig till teoribildningen och vilken eller vilka teorier som 

inlägget tydligast knyter an till. 

 

Eftersom samtliga inlägg hänvisar till samma debatt adderas inga källor till analysen. Samtliga 

citat och sammanfattningar av politikernas inlägg som behandlas i analysen kommer från 

riksdagsdebatten ifråga (Sveriges Riksdag 2017a). 

 

5.1 Socialdemokraterna 

 

5.1.1 Argumentationsanalys 
 

Påstående 

En poäng som Matilda Ernkrans gör gällande och som tycks vara central i argumentationen, är 

att det positiva med det klimatpolitiska ramverket är att det ger en långsiktighet i 

klimatpolitiken. 

 

Argument 

Som skäl för påståendet framför Ernkrans argumentet att ramverket är bindande över tid. 

 

Premiss 

En underliggande, implicit, premiss är att långsiktighet är positivt för klimatet. Om det vore 

viktigt att agera kortsiktigt, hade argumentationen fallit. 
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Stöd 

I denna argumentation har tre stöd bakom premissen identifierats. 

 

Ett första stöd är hänvisningen till hur Storbritanniens motsvarighet till det klimatpolitiska 

ramverket har fungerat, som visar på varför långsiktigheten lett till att klimatpolitiken fått 

resultat. Ernkrans menar att ett klimatskeptiskt parti fick politiskt inflytande, men var tvunget 

att förhålla sig till ramverket. Det första stödet blir därför att ett motsvarande ramverk i 

Storbritannien har hållit klimatskeptiker isolerade från möjligheten att minska 

klimatambitionerna. 

 

Det andra stödet framkommer i hur Ernkrans framhäver sambandet mellan företagens 

investeringar i klimatlösningar och ekonomisk långsiktighet: 

 

”Jag vet att till exempel stora kinesiska företag står beredda att investera i ny fossilfri 

teknik här i Norden och att nya innovationer för förnybart och cirkulär ekonomi finns på 

skrivborden runt om på de svenska universiteten och hos våra företag”. 

 

Det tredje stödet som identifieras är att Sveriges politik visar på just en långsiktig klimatpolitik 

som kombinerar jobb med tillväxt: 

 

”Under 2017 och 2018 kommer sysselsättningen att öka med sammanlagt 149 000 

personer, enligt Arbetsförmedlingens prognos som presenterades häromdagen. 

Tillväxten första kvartalet 2017 var 0,4 procent jämfört med sista kvartalet 2016. 

Regeringens samhällsbygge har gett resultat. 

 

Samtidigt minskar också de klimatpåverkande utsläppen. Utsläppen i den icke-handlande 

sektorn, alltså de utsläpp som svensk regering och riksdag råder över, minskade under 

2016 jämfört med 2015. Extra roligt är det att utsläppen i trafiken minskade med 4 

procent, detta trots att det totala trafikarbetet ökade.” 
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5.1.2 Analys utifrån det teoretiska ramverket 
 

Ernkrans inleder sitt anförande med att tala om att det går bra för Sverige ekonomiskt. 

Inledningen av anförandet kan ses som ett försvar för regeringens politik vilken enligt Ernkrans 

är ”långsiktig [och] effektiv”. Klimatpolitiken ställs i relation till en god ekonomisk politik som 

möjliggör investeringar. Det förekommer därefter ett försvar av regeringens satsningar på det 

så kallade Klimatklivet, som beskrivs som statligt stöd till klimatinvesteringar. 

 

En passage som tycks sammanfatta Socialdemokraternas klimatpolitik kommer i mitten av 

Ernkrans inlägg: 

 

”Vi vill bygga ett samhälle i hållbar riktning. Vi vill ta oss an uppgiften genom att 

utveckla och modernisera Sverige i ett hållbart samhällsbygge. Det är kampen för jobb, 

välfärd och en hållbar framtid som driver vårt klimatengagemang. Och det bärs av 

värderingar om jämställdhet, jämlikhet och solidaritet med människor från världens alla 

länder.” 

 

Därefter förekommer, som tidigare nämnts, en parallell till hur ett motsvarande klimatpolitiskt 

ramverk i Storbritannien lett till en långsiktighet i brittisk klimatpolitik. 

 

Det finns en tydlig argumentation i linje med industriell fatalism, då klimatfrågan lyfts fram 

som ett långsiktigt problem och ekonomiska investeringar ses som nödvändiga delar i att finna 

dess lösningar. Därutöver stärks kopplingen till industriell fatalism genom att klimatpolitiken 

ständigt länkas samman med industrin, eller jobben. Det framkommer att Socialdemokraterna 

ser klimatfrågan som viktig, vilket gör att klimatskepticism kan uteslutas. Det ska dock nämnas 

att Ernkrans inleder sitt anförande med att tala om jobben, vilket inledningsvis ger intrycket att 

Socialdemokraterna främst ser det klimatpolitiska ramverket som en arbetsmarknadspolitisk 

fråga. 
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5.2 Moderaterna 

 

5.2.1 Argumentationsanalys 
 

Påstående 

Ett centralt påstående som förekommer flera gånger i Hultbergs inlägg med olika formuleringar, 

är det som i en passage formuleras enligt följande: ”Vi har inte råd med mer slösaktig 

klimatpolitik”. 

 

Argument 

Hultberg är genomgående kritisk till den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringens 

politik. Ett centralt argument är det som uttrycks enligt följande: ”Med nuvarande politik ökar 

både kostnaderna och utsläppen”. 

 

Premisser 

Två premisser identifieras i Hultbergs inlägg. En första premiss är att det över huvud taget går 

att förena minskade utsläpp av växthusgaser med låga offentliga utgifter. Hultberg ägnar delar 

av sitt anförande åt att diskutera hur minskade växthusgasutsläpp kan hänga samman med såväl 

låga offentliga utgifter, som jobb och tillväxt. 

 

En andra premiss är att det både finns en mänsklig påverkan på klimatet, och att det politiskt 

går att påverka klimatförändringarna. Om så inte vore fallet, hade inte politiken kunnat agera 

på ett sätt som ökar eller minskar utsläppen av växthusgaser. 

 

Stöd 

För den första premissen, att minskade klimatutsläpp går att förena med låga offentliga utgifter, 

identifieras i sin tur två stöd. Det första handlar om hur klimatutsläpp kunnat gå att förena med 

tillväxt tidigare: 

 

”Till skillnad från nuvarande regering lyckades alliansregeringen väl med att visa att 

jobb och tillväxt visst kan gå hand i hand med minskande utsläpp. Under Alliansens tid i 

regeringsställning minskade de svenska utsläppen med nära tjugo procent, samtidigt som 

Sveriges ekonomi växte med tio procent.” 
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Ett ytterligare stöd är att den omvända situationen, låg tillväxt och låg klimatnytta, har gällt 

under Socialdemokraternas och Miljöpartiets koalitionsregering: 

 

”Nu med S och MP i regeringsställning ser vi i stället hur utsläppen ökar, samtidigt som 

svensk ekonomi inte alls utvecklas så bra som den borde. Om vi jämför oss med övriga 

EU-länder har vi för närvarande den näst lägsta tillväxten. På arbetsmarknaden ser vi 

en ökad jobbklyfta mellan in- och utrikes födda, och för första gången sedan 2013 såg vi 

i april att antalet arbetslösa ökade. Just nu är det således svårt att se Sverige som ett 

faktiskt föregångsland, då nuvarande regering varken lyckas leverera minskande utsläpp 

eller en stark ekonomisk utveckling.” 

 

För den andra premissen, att det är bråttom att Sverige ska genomföra klimatpolitiken, 

identifieras stödet att USA:s utträde ur Parisavtalet ställer krav på att andra länder agerar snabbt 

och visar att tillväxt och klimatpolitik är förenligt: 

 

”Efter president Trumps mycket oroväckande besked om att han avser att dra USA ur det 

historiska globala klimatavtalet, som förhandlades fram i Paris 2015, är det viktigare än 

någonsin att Sverige och EU för en politik som lyckas förena snabbt sjunkande utsläpp 

med en stark ekonomisk utveckling. För att vi ska kunna axla rollen som föregångsland 

måste vi nämligen genom praktisk politik och faktiska resultat slå hål på Trumps 

påstående om att en ambitiös klimatpolitik skulle stå i konflikt med jobb och ekonomisk 

utveckling. Trycket i förhandlingarna måste hållas uppe.” 

 

5.2.2 Analys utifrån det teoretiska ramverket 
 

En central del av Moderaternas inställning till klimatpolitiken tycks gå att utläsa genom denna 

passage: 

 

”Vi moderater har alltid företrätt en kostnadseffektiv och resultatorienterad klimatpolitik. 

För oss är det inte tillräckligt med god vilja inom klimatpolitiken, utan politiken måste 

också leda till goda resultat. Skattemedel ska alltid användas med försiktighet, och 

klimatutmaningen är helt enkelt för stor för att mötas av ineffektiva åtgärder. Vi har helt 

enkelt inte råd med en slösaktig klimatpolitik.” 
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Genomgående handlar Hultbergs inlägg om hur viktigt det är att värna en hög tillväxt och låga 

offentliga utgifter när klimatpolitiken utformas. Detta kan ses som en tes som får 

argumentationen att hänga samman. 

 

Generellt framstår Johan Hultbergs inlägg som något mindre tydligt fokuserat på argumentation 

för det klimatpolitiska ramverket som sådant, jämfört med Matilda Ernkrans dito. Jämfört med 

Ernkrans ägnar Hultberg en stor del av inlägget åt en mer deskriptiv redogörelse för vad 

ramverket innehåller samt åt att berätta vilka reservationer och yrkanden som föreligger. 

 

Industrin, och närmare bestämt tillväxten, värnas; inte för att tillväxten måste hänga samman 

med minskade utsläpp, utan för att tillväxten kan hänga samman med minskade utsläpp. 

Uppenbarligen är det viktigt för Moderaterna att värna tillväxt, även i sin klimatpolitik, för att 

tillväxten har ett egenvärde. Sammantaget blir det således tydligt att Moderaterna knyts till den 

industriella fatalismen. 

 

5.3 Sverigedemokraterna 

 

5.3.1 Argumentationsanalys 
 

Påstående 

Då Sverigedemokraterna var det enda riksdagspartiet som inte ville införa det klimatpolitiska 

ramverket, blir det önskvärt att finna ett påstående som kan sätta fingret på denna 

kontrasterande hållning. 

 

Det påstående som identifieras är att klimatfrågan handlar om billig el. I vad som uppfattas som 

en central del av Martin Kinnunens inlägg säger denne att: 

 

”Vad klimatpolitiken i grunden handlar om är ett skriande behov av billig och stabil 

energi. Detta är vad det handlar om, och det är också vad vi egentligen debatterar här”. 

 

I denna uppsats tolkas detta resonemang inte som att alla inlägg i debatten uttryckligen tar upp 

behovet av billig el, utan som att klimatpolitiken implicit påverkar elkostnader. 
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Argument 

Det argument som identifieras, är att efterfrågan på energi ökar i de länder där människor reser 

sig ur fattigdom. Kinnunen menar att det i grunden är positivt att människor konsumerar mer 

och vill efterfråga mer energi. Han nämner att det är fantastiskt att människor reser sig ur 

fattigdom och att medellivslängden ökar, vilket gör att ”efterfrågan på energi ökar 

exponentiellt”. 

 

Premisser 

En implicit premiss är att det är viktigare att Sverige bidrar till människors tillgång till billig el, 

än att Sverige tar hänsyn till behovet att minska växthusgasutsläppen. 

 

Stöd 

Det första stödet är att det inte är viktigt att ta hänsyn till Parisavtalet, eftersom det är ”ett icke-

bindande avtal med ytterst modesta frivilliga löften”. Kinnunen tror att USA:s besked att man 

kommer lämna Parisavtalet ”varken gör till eller från”. 

 

Ett andra stöd är att det inte finns någonting som tyder på att försök att ”påverka andra” 

”[g]enom att övertrumfa [utsläppsmål] som beslutats såväl i Sverige som i EU” skulle kunna 

lyckas. 

 

Ett tredje stöd som tas upp är att någon minskning av svenska växthusgasutsläpp ”borde vara 

fullständigt irrelevant” eftersom klimatfrågan är global. 

 

5.3.2 Analys utifrån det teoretiska ramverket 
 

Inlägget från Kinnunen är komplext och något svårt att analysera utifrån den logiska 

utgångspunkt som präglar argumentationsanalysen, då det innehåller många olika påståenden 

som pekar åt många olika riktningar. Delar av inlägget handlar om hur andra partier förhåller 

sig till Parisavtalet på ett sätt som beskrivs som ” löjeväckande” och andra delar handlar om 

energipolitiken i stort, med otydlig koppling till klimatfrågan och än mindre tydlig koppling till 

ramverket i sig. Motstridigheten i Kinnunens inlägg påtalas också av Johan Hultberg i dennes 

replik till Kinnunen: 
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”Att kort sammanfatta vad Martin Kinnunens anförande gick ut på är inte alldeles enkelt, 

för det höll verkligen inte ihop. Å ena sidan säger Martin Kinnunen att 

Sverigedemokraterna står bakom målet från Paris om att hålla temperaturökningen väl 

under 2 grader med sikte på 1,5 grader. Å andra sidan säger Martin Kinnunen att vi i 

Sverige inte kan sätta upp så ambitiösa mål.” 

 

Även om inlägget kan ses som osammanhängande, finns det dock delar av Kinnunens 

argumentation som tydliggör Sverigedemokraternas syn på klimatpolitiken i stort. Enligt 

Kinnunens resonemang är klimatfrågan underordnad behovet av billig energi. Detta gör att 

Sverigedemokraterna stämmer väl in i kriterierna för ett klimatförnekande parti, trots att 

Sverigedemokraterna inte förnekar att klimatförändringarna existerar eller ens att mänsklig 

verksamhet har en påverkan på klimatet. Kinnunen påstår att” [o]m utsläppen sker här i Sverige 

eller om vi minskar dem någon annanstans borde vara fullständigt irrelevant”. Ett argument 

som framförs för att det inte är relevant huruvida utsläppsminskningar sker i Sverige eller i 

andra länder, är att Sverige subventionerar biodrivmedel, då detta ”kanske minskar utsläppen i 

Sverige, men det kan mycket väl öka dem globalt, om man tar hänsyn till markanvändningen”. 

 

5.4 Miljöpartiet 

 

5.4.1 Argumentationsanalys 
 

Påstående 

Isabella Lövin konstaterar att ”rika länder som Sverige ska ta ledningen i arbetet [med att 

implementera Parisavtalet] genom att genomföra åtgärder för att minska utsläppen”. Detta 

anses vara påståendet i argumentationen.  

 

Argument 

Lövin framför att även om det är ”djupt beklagligt” att USA aviserat att landet kommer lämna 

Parisavtalet, visar reaktioner från omvärlden att Parisavtalet är oåterkalleligt. Argumentet blir 

således att Parisavtalet är oåterkalleligt, mot bakgrund av att andra länder starkt reagerat på 

USA:s aviserade utträde. 
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Premisser 

En premiss är att klimatfrågan inte bara är global utan också nationell, i meningen att Sverige 

enskilt kan genomföra åtgärder som förbättrar klimatet. Denna premiss uttrycks inte explicit i 

just Miljöpartiets inlägg, möjligtvis eftersom Miljöpartiet tar detta påstående för givet. 

 

Stöd 

Lövin exemplifierar ett antal sätt på vilka klimatpolitik i Sverige minskar växthusgasutsläppen. 

Vart och ett av dessa utgör ett stöd, eftersom de talar för att nationella åtgärder gör skillnad för 

de totala, globala utsläppen. 

 

Ett första argument är att satsningar på bränslebyte gör det lättare att få drivmedel som leder 

till minskade växthusgasutsläpp. Ett andra stöd är att bonus malus-systemet för bilar premierar 

bilar som släpper ut mindre. För det tredje tas det tidigare nämnda Klimatklivet upp; samt att 

detta har lett till att ”antalet laddpunkter har […] ökat med mer än 350 procent sedan stödet 

infördes, laddpunkter som finns i hela landet och som ska göra det möjligt för alla att äga en 

elbil med nollutsläpp”.  

 

5.4.2 Analys utifrån det teoretiska ramverket 
 

Miljöpartiets inställning till klimatfrågan kan sammanfattas genom Lövins avslutande 

konstaterande i sitt inlägg i riksdagsdebatten, att ”ledarskap för klimatet är inte bara moraliskt 

rätt; det är också ekonomiskt smart”.  

 

Å ena sidan märks det en skillnad mellan Miljöpartiets argumentation, och argumentationen 

från Socialdemokraterna och Moderaterna vars fokus tycks upptas av hur klimatet ska gå 

samman med sådant som investeringar, arbetstillfällen och tillväxt. Denna skiljelinje tar sig 

uttryck genom Stina Bergströms formulering att vi ”i ett hållbart samhälle” måste ”kunna 

producera saker utan att producera koldioxid” samt formuleringen om hur Sverige ska 

genomföra ”en omställning till ett kretsloppssamhälle”. Samtidigt uttrycker Miljöpartiet att det 

industrialiserade samhället inte utgör något hot mot klimatet, vilket gör att de kategoriseras som 

industriella fatalister. 
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5.5 Centerpartiet 

 

5.5.1 Argumentationsanalys  
 

Påstående 

Rickard Nordin deklarerade i sitt inlägg att ”[p]olitik handlar om förändring och inte om vem 

som lovar mest”. Annorlunda uttryckt tycks Centerpartiets centrala påstående vara att det är 

viktigare att klimatpolitiken gör skillnad, än att den kostar mycket pengar. Det ska nämnas att 

detta är ett påstående som tycks handla mer om Centerpartiets syn på klimatpolitiken i stort, än 

huruvida ett klimatpolitiskt ramverk som sådant bör införas. 

 

Argument 

Nordin nämner att ”Vi måste skapa stabila spelregler som andra länder vill kopiera och som 

gör omställningen möjlig för dem som faktiskt ska göra den”, som ett argument för att det inte 

finns något egenvärde i en dyr klimatpolitik, men däremot i en effektiv klimatpolitik. 

 

Premisser 

En premiss är att ett viktigt syfte med Sveriges klimatpolitik är att den ska kombinera minskade 

utsläpp med ökad tillväxt; i annat fall kommer inte andra länder vilja ta efter svensk 

klimatpolitik. Detta är en explicit premiss som nämns i Nordins anförande. 

 

Stöd 

Det första stöd som kan identifieras är att ”[o]m de stora utsläppsländerna - Kina, USA och 

Indien - tvingas välja mellan minskade utsläpp och välfärd och tillväxt kommer de alltid att 

välja välfärd och tillväxt”. 

 

Det andra stöd som nämns är att om klimatpolitiken ständigt kopplas samman med höga 

utgifter, kommer den ses som en uppoffring. 

 

5.5.2 Analys utifrån det teoretiska ramverket 
 
Som nämnts ligger tyngdpunkten i Nordins inlägg på att det inte är den dyraste politiken som 

nödvändigtvis är bäst, utan att Sverige framförallt ska ha en effektiv klimatpolitik. Tillväxt och 

mobilitet ses som en självklar del i att uppnå klimatpolitik. Ramverket presenteras i sin tur som 

en del i att skapa ordning och reda, för att kunna fastslå vilka mål som behöver uppnås. 
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En premiss är som nämnts att Sverige ska föra en klimatpolitik som är attraktiv för andra länder 

att ta efter. Detta tycks delvis skilja sig från Miljöpartiets synsätt på Sverige som en förebild, 

enligt vilken Sverige ska vara en förebild genom nationella åtgärder som minskar utsläppen. 

 

Sammanvägt tycks Centerpartiet tydligt höra till teoribildningen industriell fatalism. 

 

5.6 Vänsterpartiet 

 

5.6.1 Argumentationsanalys 
 

Påstående 

Jens Holm nämner att ”[h]öginkomsttagarnas livsstil med flygresor, stadsjeepar, 

shoppingweekender i London eller New York måste problematiseras och begränsas”. Detta är 

ett centralt påstående som är av särskilt intresse då det kan visa på Vänsterpartiets särskilda 

perspektiv i frågan. 

 

Argument 

Tidigt in i anförandet säger Holm att ”[v]i vet att om alla levde som vi svenskar gör skulle vi 

behöva minst ytterligare tre jordklot, och det har vi inte”. Detta bör anses vara ett viktigt 

argument bakom påståendet. 

 

Premiss 

Den första premissen är att mänsklig påverkan, närmare bestämt mänsklig konsumtion, ligger 

bakom klimatförändringarna. 

 

Mer utvecklat tycks Holms resonemang också säga någonting om Vänsterpartiets 

grundläggande syn på klimatfrågan och hur den bäst löses. Med andra ord, att en hållbar 

klimatpolitik inte är förenlig med tillväxt. Detta diskuterar även Holm även närmast explicit 

vid ett replikskifte med Lars-Axel Nordell, då Holm kritiserar ett tillkännagivande från 

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna att 

klimatpolitiken ska bedrivas så att minskade utsläpp av växthusgaser förenas med tillväxt. 
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Stöd 

Vid replikskiftet mellan Nordell och Holm som nämnts, säger Holm följande vilket är ett stöd 

som stödjer premissen:  

 

”[V]i kan få ökad tillväxt om det blir en stor skogsbrand eller ett stort oljeutsläpp i 

Östersjön. Det leder till ökad tillväxt, men till priset av att miljön utarmas.” 

 

5.6.2 Analys utifrån det teoretiska ramverket 
 

Holms inlägg är tydligt kritiskt till dagens livsstil och konsumtionsmönster. Som nämnts pekas 

höginkomsttagares livsstil specifikt ut som en del av problemet, vilket gör att Vänsterpartiet för 

in ett klassperspektiv i debatten. I replikskiftet med Nordell som nämndes ovan, kritiserar Holm 

explicit tillväxten. 

 

I sitt anförande uttrycker Holm kritik mot att regeringen inte agerar mot konsumtionen; och inte 

heller tycks en kritik mot konsumtionen vara framträdande i Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet enligt den hittills gjorda analysen av denna riksdagsdebatt. Holm uttrycker även en 

tydlig kritik mot marknaden: 

 

”Alltför länge har ansvaret för att lösa dessa stora frågor rullats över till marknaden och 

enskilda konsumenter. Jag tror dock inte att det finns någon marknadens osynliga hand 

som kommer att rädda klimatet.” 

 

Det visas även att Vänsterpartiet vill se en total omställning av systemen för exempelvis 

transport: 

 

”Exempelvis behöver vi investera massivt i sådant som ställer om i kollektivtrafiken, i järnvägen 

och i hållbart bostadsbyggande. Vi behöver ställa om till 100 procent förnybar energi, hållbar 

mat, klimatanpassning och så vidare […] Hur kan vi exempelvis tillåta att vi investerar långt 

mer i byggandet av nya vägar än i järnväg?” 

 

Sammanvägt pekar allt detta mot att Vänsterpartiet tillhör den ekosocialistiska teoribildningen, 

om än i en mindre radikal utsträckning. 
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5.7 Liberalerna 

 

5.7.1 Argumentationsanalys 
 

Påstående 

Tysklind framhäver att den huvudsakliga vinsten med enigheten i den miljömålsberedning som 

tog fram det klimatpolitiska ramverket, är att Sverige kommer kunna få en långsiktighet och 

förutsägbarhet över tid. Eftersom en bedömning är att en stor del av Tysklinds tal kretsar kring 

värdet av just långsiktighet och förutsägbarhet på klimatområdet, ses detta som inläggets 

huvudsakliga påstående: Sverige behöver en långsiktig och förutsägbar politik. 

 

Argument 

En lång passage i början av Tysklinds inlägg ägnas åt situationen med smältande isar på 

Grönland. Tysklinds argument är att temperaturer som uppmätts i Arktis har varit historiskt 

höga och att de inte går att jämföra med tidigare nivåer. 

 

Premisser 

En viktig premiss bakom argumentationen ovan är att mänsklig verksamhet påverkar 

växthusgasutsläppen. Att vi behöver en långsiktig och förutsägbar politik då isarna smälter vilar 

på utgångspunkten att mänskligheten påverkar klimatutsläppen; därför är det en viktig premiss. 

Annorlunda uttryckt faller påståendet att vi skulle behöva en särskild, långsiktig klimatpolitik, 

om denna premiss inte gäller. 

 

En annan premiss är att en långsiktig klimatpolitik krävs snarare än en mer abrupt politik som 

kan förändra på kort sikt. 

 

Stöd 

Det förekommer inga argument för den första premissen. Däremot förekommer två stöd för den 

andra premissen. Ett argument som förs fram är att dagens utsläppshandel inte fungerar, men 

om den kan omregleras, vilket Liberalerna vill, kommer utsläppen inte bara att omfördelas 

mellan länder, utan att minska globalt. Detta bildar ett stöd för att det är en långsiktig förändring 

som krävs, då handeln med utsläppsrätter får anses vara en åtgärd som ger förutsättningar och 

spelregler på längre sikt. Den bärande tanken kan förstås som att om vi har ett 
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utsläppshandelssystem som innebär att det är tillräckligt kostsamt att släppa ut, kommer 

utsläppen att minska. 

 

Ett annat mer indirekt argument, men som trots allt är till stöd för synen på att tillräckliga 

marknadsmekanismer kommer duga för att åtgärda klimatproblematiken, är vad som förs fram 

på slutet – en koppling mellan å ena sidan Sverige som föredöme i klimatpolitiken, och å andra 

sidan framgångar inom forskningen och teknikutvecklingen: 

 

”Sverige ska gå före och visa vägen. Det kommer till syvende och sist genom forskning 

och teknikutveckling att ge oss fördelar även i form av ekonomisk tillväxt” 

 

5.7.2 Analys utifrån det teoretiska ramverket 
 

Tysklind beskriver att klimatförändringarna är verkliga och påtagliga problem. Frågan handlar 

inte bara om ”väder”, som han uttrycker det, utan om reell förändring av klimatet som är 

orsakad av mänsklig påverkan. Tysklind knyter allting till en princip för Liberalerna: att den 

som förorenar ska betala: 

 

”Om man ser från Liberalernas horisont prioriterar vi miljö- och klimatpolitiken utifrån just 

kostnadseffektiva ekonomiska styrmedel och den grundläggande principen att förorenaren ska 

betala.” 

 

Passagen ovan förklarar Liberalernas syn på klimatpolitiken i stort. Det blir genom citatet 

tydligt att tyngdpunkten för Liberalerna vilar på förändringar av marknadsmekanismer. Grön 

skatteväxling och en fungerande handel med utsläppsrätter nämns som ett exempel på detta. Ett 

avslutande uttalande i inlägget om att Sverige ska gå före och visa ledarskap i klimatpolitiken, 

motiveras med att det kommer leda till ekonomisk tillväxt genom forskning och 

teknikutveckling. 

 

För att summera framstår klimatfrågan som viktig och angelägen för Liberalerna, men den sätts 

också tydligt i relation till teknisk utveckling, tillväxt och fungerande marknadsprinciper. 

Därför blir bedömningen att Liberalerna sorterar under den industriella fatalismen. 

 



 34 

5.8 Kristdemokraterna 

 

5.8.1 Argumentationsanalys 
 

Påstående 

Ett centralt påstående från Lars-Axel Nordells inlägg är att det ”inte [är] acceptabelt att 

överkonsumera för att lämna över en miljöskuld till kommande generationer”. Detta framstår 

som Kristdemokraternas inställning i klimatpolitiken, eftersom det följs av en explicit 

redogörelse för just partiets ideologiska ingångsvärde: 

 

”Kristdemokraterna har alltid haft hållbarhetsfrågorna nära hjärtat. I vår ideologi utgör 

just förvaltarskapstanken eller förvaltarskapsprincipen en grundbult som säger att vi inte 

ska förbruka eller förstöra våra resurser utan förvalta dem. Därmed är det inte acceptabelt 

att överkonsumera för att lämna över en miljöskuld till kommande generationer.” 

 

Argument 

Ett argument som framkommer i Nordells inlägg är att vi dagligen kan se hur kalvningarna från 

glaciären på Grönland leder till ”att isbergen blockerar infarten till hamnen och försvårar för 

invånarna i Grönlands tredje största tätort att få tillgång till förnödenheter”. 

 

Premisser 

En premiss i Nordells argumentation är att det gör skillnad för klimatutsläppen om 

mänskligheten gör andra val. Denna premiss uttrycks inte med detta exakta ordval, däremot 

framkommer det explicit. Dels när Nordell framför att mänsklig aktivitet har en påverkan på 

klimatet: 

 

”[d]et fanns en tid då man diskuterade om det över huvud taget gick att observera de 

klimatförändringar som förutspåddes till följd av förbränning av fossila bränslen. I dag 

råder ingen tvekan om att vi nu ser dessa förändringar” 

 

Dels genom Nordells uttryckta glädje över enigheten kring att det krävs ”åtgärder för att möta 

detta hot”. 
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Stöd 

Som stöd för premissen uttrycks en rad argument, som exemplifierar och därmed stöder 

premissen. För det första, att regeringen genom teknikneutrala styrmedel kan åstadkomma 

förändringar av transportsektorn, så att biodrivmedel med hög klimatnytta premieras. Med hjälp 

av bonus malus-system kan en fossiloberoende fordonsflotta åstadkommas. För det andra, att 

företag kan utveckla ny teknik som kan minska växthusgasutsläppen, exempelvis genom 

miljönätverket Hagainitiativet. För det tredje, att svensktillverkat stål kan bidra till 

utsläppsminskningar med 90 procent genom användande av återvunnet material samt en 

övergång från kol till vätgas som reduktionsmedel vid järnframställningen.  

 

5.8.2 Analys utifrån det teoretiska ramverket 
 

Problembilden som Nordell för fram är att klimatfrågan är på allvar och att vi inte ska 

överkonsumera, eftersom det lämnar en miljöskuld till nästkommande generationer. Nordell 

påpekar också på att vi ser effekten av klimatförändringarna redan nu; som exempel nämns 

situationen på Grönland, där kalvningar från glaciären försvårar för invånarna genom att bland 

annat isbergen blockerar infarten till hamnen och hotar invånarnas tillgång till förnödenheter.  

 

Samtidigt som problembilden tycks vara relativt alarmistisk, finns en tydlig koppling till den 

industriella fatalismen. I det hänseendet är uppmaningen på slutet intressant: ”Låt oss 

gemensamt hjälpas åt att lämna efter oss en planet med plats för både isbjörnar och 

tillväxtföretag!”. Nordell framför även att det inte råder motsättningar mellan att minska 

klimatutsläppen och värna den ekonomiska tillväxten; ”tvärtom”, deklarerar han, och nämner 

grön skatteväxling som ett exempel på hur minskade klimatutsläpp och värnande av ekonomisk 

tillväxt hör samman. 
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6.0 Diskussion 
 

I denna del sammanfattas, jämförs och diskuteras uppkomna resultat från ovanstående analys. 

 

Om ramverket bestämde att det krävs en klimatpolitik och ett måluppfyllande, så blev det sedan 

upp till partierna att avgöra hur politiken ska utformas och hur målen ska uppnås. I analysen 

framkom det att riksdagsdebatten inte alltid riktade fokus på propositionen i sak, utan på andra 

miljöpolitiska frågor, på processen som ledde fram till ramverket, och liknande perspektiv. Den 

handlade också om vad som ska följa när ramverket röstats igenom, vilka vägval som ska göras, 

och till och med vilka vägval som gjorts innan ramverket kommit på plats såsom Klimatklivet 

och bonus malus-system. En tänkbar anledning till att partierna stundtals frångick sakfrågan är 

att partierna redan var överens om att ramverket ska införas –möjligtvis ville de använda 

debatten som ett tillfälle för att profilera sig själva. Om så är fallet, handlade det troligtvis om 

att partierna ville skapa konfliktytor för att synliggöra sin särprägel och relevans. Detta gör inte 

debatten mindre intressant, tvärtom sätts just den konflikt i synen på klimatpolitiken som denna 

uppsats vill belysa i fokus. 

 

Denna uppsats hade gjort en genomgång av fyra olika teoribildningar för att kunna nyansera de 

olika partiernas klimatpolitiska hållningar. Att på riksdagsdebatten och de deltagande partierna 

applicera en teoribildning som i grunden handlade om diskurser och var betydligt bredare än 

att handla om enskilda partiers agerande, tycktes fungera väl då det fanns en relevans i den 

slags argument och parametrar som exemplifierades i matrisen och som byggdes på Anshelms 

och Hultmans teoribildning. För sex av åtta partier var det dock relativt tydligt att industriell 

fatalism var det perspektiv som partierna utgick från. De enda partier som skiljde ut sig var 

Sverigedemokraterna, som tycks sortera under klimatskeptisk teoribildning, samt 

Vänsterpartiet, som sorterar under ekosocialism. 

 

Med tanke på det relativt entydiga resultatet sett till vilka partier som härrörde till vilken 

ideologisk indelning, blev skiljelinjer och olikheter mellan Anshelm och Hultmans diskurser 

inte diskuterade i så hög utsträckning som hade kunnat vara önskvärt. Detta betyder samtidigt 

inte att de ideologiska indelningar som utformats i denna uppsats inte är relevanta. Snarast kan 

de finnas med som riktmärken för möjliga ställningstaganden från partierna i framtiden. Å 

andra sidan borde det ha varit möjligt att konstruera teoribildningar som enklare kan fånga upp 
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nyanser mellan partier; exempelvis mellan de konservativa partier som är industriella fatalister, 

vilket kan påstås vara Moderaterna och Kristdemokraterna, och liberala partier som också är 

industriella fatalister, vilket kan påstås vara Centerpartiet och Liberalerna. De enda alternativen 

till industriell fatalism och klimatskepticism, var teoribildningar som kan sägas ha en 

tyngdpunkt till vänster i svensk politik. Ekosocialism uttrycker kritik mot det kapitalistiska 

systemet, och grön keynesianism innehåller en kritik mot marknaden.  

 

Ett annat intressant resultat är att många partier hänvisade till Parisavtalet. Det klimatpolitiska 

ramverket motiverades som en del i att genomföra global politik, vilket också visar på hur de 

flesta partierna var präglade av en industriell fatalism; det hänvisades till en global process som 

ska genomföras av respektive land i samklang med bibehållen tillväxt, intakt industri och ett 

bejakande av teknisk utveckling. Många av partierna, i synnerhet Socialdemokraterna, 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, och i viss utsträckning 

Miljöpartiet, argumenterade för att tillväxt, ett gott investeringsklimat, och låga statliga utgifter 

i klimatpolitiken är synonymt med, eller åtminstone inte står i motsats till, en god eller effektiv 

klimatpolitik. I Miljöpartiets fall gavs det uttryck för att en omställning behövs mot ett annat 

slags samhälle, ett ”kretsloppssamhälle”, men i grund och botten tycktes Miljöpartiet tillhöra 

den industriella fatalismen. 

 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna hade gemensamt att de 

argumenterade för att det inte bara kan råda korrelation mellan tillväxt å ena sidan och resultat 

i klimatpolitiken å den andra, utan att det dessutom finns ett kausalt samband mellan de båda. 

Argumentationerna gjorde, på sina olika sätt, gällande att Sverige ska värna ekonomisk 

långsiktighet, tillväxt och marknadsekonomiska perspektiv för att det leder till bäst 

konsekvenser för klimatet. Samtliga av dessa partier argumenterade i någon mån för att en 

politik som gynnar marknaden är nödvändig, eftersom gröna investeringar respektive 

marknadens tekniska lösningar är nödvändiga för att åstadkomma resultat i svensk 

klimatpolitik. Ett argument som främst lyftes av Centerpartiet var att en kostsam klimatpolitik 

inte var att föredra då en ekonomiskt attraktiv klimatpolitik lättare kommer kunna spridas till 

andra länder, vilket behövs för att åstadkomma resultat globalt. Moderaterna och Miljöpartiet 

framstod som mer försiktiga i diskussioner om huruvida ekonomisk tillväxt verkligen är 

nödvändigt för att uppnå klimatpolitik, utan att de snarare kan vara kompatibla, även om 

Moderaterna argumenterade för att tillväxt och ekonomisk långsiktighet är nödvändigt i sig. 

 



 38 

De partier som befann sig i opposition och inte hade makt, tycktes mer offensiva i debatten än 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycktes till stor del 

försvara den egna politiken. Att partier som befinner sig i regeringsställning är defensiva bör 

inte förvåna. Omvänt skulle kanske Socialdemokraterna och Miljöpartiet möjligtvis ha intagit 

ett mer kritiskt perspektiv gentemot marknader, transportsystem och energisystem, om dessa 

hade varit oppositionspartier och hade haft en distans till etablerade system. 

 

Ett intressant resultat i analysen är att Miljöpartiet är påfallande likt Socialdemokraterna och 

Moderaterna för att vara ett parti som kan anses profilera sig i miljö- och klimatpolitiska frågor. 

Samtidigt ingår Miljöpartiet i regeringskoalition med Socialdemokraterna och genom detta 

samarbete tycks en vilja att uttrycka sig i samklang med just Socialdemokraterna synas. 

 

Sverigedemokraterna, det enda parti som var emot införandet av ramverket och det enda parti 

som indelats i klimatskepticism, förnekade trots detta inte att klimatförändringarna pågår eller 

att förändringarna har skett på grund av mänsklig aktivitet. Sverigedemokraterna tycks inriktat 

på att inte föra en alltför tillspetsad argumentation i riksdagen. Påståendet att det politiska 

ramverket skulle handla om ”billig el” är dock uppseendeväckande och visar på ett mycket 

annorlunda perspektiv än samtliga andra partiers.  

 

Att Vänsterpartiet skiljde ut sig från de andra partierna i debatten är närmast en underdrift. 

Vänsterpartiet uttryckte en mycket framträdande kritik mot konsumtionssamhället i allmänhet, 

och höginkomsttagare och dess beteendemönster i synnerhet. Utan Vänsterpartiets närvaro i 

debatten hade debatten inte innehållit en lika ideologisk och tydlig konflikt. Mot bakgrund av 

vad som diskuterades i föregående stycke, om de begränsningar som regeringsmakten innebär, 

kan Vänsterpartiet sägas ha vitaliserat debatten genom att ifrågasätta de andra partiernas 

perspektiv på sådant som tillväxt och konsumtion. 

 

Socialdemokraterna och Moderaterna, det största regeringspartiet respektive största 

oppositionspartiet, tycktes skilja ut sig genom att argumentera mindre ideologiskt eller för en 

visst typ av samhällsutveckling, och mer för vikten av långsiktighet och kostnadskontroll. 
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7.0 Slutsatser 
 
I denna sektion knyts uppsatsens diskussion till mer generella slutsatser. 

 

Det främsta resultatet från studien är att sex partier tillhör industriell fatalism medan endast 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna sticker ut enligt det klassifikationsschema som 

användes vid denna uppsats analys. Sex av åtta partier betonar vikten av tillväxt och värnande 

av marknadsekonomin som viktiga för att åstadkomma en god klimatpolitik, om än i olika hög 

grad och med olika argumentationer. I synen på tillväxt, konsumtion och industri var det endast 

Vänsterpartiet som tydligt uttryckte en vision om ett annat slags samhälle. 

 

Ett annat intressant resultat från analysen var att flera av partierna tydligt och explicit 

motiverade sin inställning till det klimatpolitiska ramverkets införande och klimatpolitikens 

framtid, med ideologiska utgångspunkter i partiet. Av Kristdemokraterna betonades exempelvis 

en kristdemokratisk syn på hållbarhet och av Liberalerna framhölls en optimistisk syn på 

marknadens möjligheter att finna lösningar i klimatpolitiken. Framöver kan det därmed anses 

vara troligt att klimatpolitiken, uppfyllandet av klimatmål och förhållningssättet till exempelvis 

det klimatpolitiska rådet, kommer påverkas starkt av vilka partier som besitter inflytande i 

regering och riksdag. 

 

Att skiljelinjer och olikheter mellan Anshelm och Hultmans diskurser inte diskuterades i så hög 

utsträckning som hade kunnat vara önskvärt betyder samtidigt inte att dessa diskurser och de 

ideologiska indelningar som togs fram till denna uppsats inte är relevanta. Det är i sig ett 

intressant resultat att så många partier vid tidpunkten för debatten hade så tydliga likheter. De 

indelningar som användes kan bli användbara i återkommande studier i framtiden. 

 

Trots att ett av riksdagspartierna betecknas som klimatskeptiskt sett till Anshelms och Hultmans 

teoribildning, kan Sverigedemokraterna vid debatten om det klimatpolitiska ramverket inte 

sägas vara ett parti som helt och hållet motsätter sig att det finns en mänsklig påverkan på 

klimatet. Detta säger något om den svenska politiken, där inte ens de mest extrema partierna 

motsätter sig att klimatförändringarna dels är pågående, och dessutom är orsakade av mänsklig 

verksamhet. Svensk klimatpolitik tycks präglas relativt mycket av konsensus, även om 

vägvalen, metodiken och prioriteringarna i klimatpolitiken skiljer sig partierna emellan. 
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Denna uppsats hade endast som ansats att vara deskriptiv. Det hade varit intressant att ta del av 

en förklarande studie, som visar på varför partierna resonerar som de gör och söker mer i 

processer, än i själva debatten i sig. Ny forskning bör rikta ett ännu tydligare fokus på andra 

aspekter som kan rikta ljus på frågor om de olika arenorna, av vilka denna uppsats endast haft 

utrymme att skrapa på ytan, för att ge djupare och fler svar till varför partierna agerar som de 

gör. Detta skulle exempelvis kunna gälla partiernas bakgrund, opinionsutveckling, 

väljargrupper och interna processer. 

 

Denna undersökning har gällt alla riksdagspartierna, vilket visserligen gett en överblick; en 

framtida studie bör dock koncentrera sig på ett färre antal partier, för att kunna expandera 

analysen om respektive parti. En analys av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, de enda 

partierna som inte visade sig vara industriella fatalister, hade varit mycket intressant för att 

bättre förstå hur dessa skiljer ut sig. Ett mycket intressant resultat i denna uppsats är att 

Miljöpartiet tycks ingå i samma ideologiska indelning i klimatpolitiken som exempelvis 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Nya studier av hur detta kan förstås 

vore särskilt intressant; gärna genom att studera hur Miljöpartiet förändrats över tid i sin 

inställning till exempelvis klimatets relation till tillväxten. 

 

Något som både kan ses som en begränsning och styrka med denna studie är begränsningen i 

tidpunkt, att det är en enda debatt under en och samma dag, år 2017, som granskas. Efter denna 

debatt ägde rum kan det politiska landskapet sägas ha genomgått stora förändringar, då 

Centerpartiet och Liberalerna har ett formaliserat samarbete med Socialdemokraterna och 

Miljöpartiet istället för Moderaterna och Kristdemokraterna. Denna uppsats säger måhända 

mindre om partiernas klimatpolitik idag än en studie som utgår från dagens parlamentariska, 

eller för den delen partiinterna, processer. Samtidigt ger den vid handen hur partierna 

resonerade när det klimatpolitiska ramverket i sig antogs. Därmed ges såväl ett bidrag till 

forskningen som många uppslag till framtida studier.  
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