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Förord
Denna publikation Hållbarhetens många ansikten är en del av de resultat som kommer från
projektet Hållbart Samhällsbyggande (HåSa):
Från mellersta Norrland till Europas glesa
bygder. HåSa-projektet har via Tillväxtverket
beviljats stöd ur den Europeiska regionala
utvecklingsfonden och i denna antologi har
många aktörer som ingår i projektet medverkat.
Arbetet med publikationen inleddes vid en
workshop i Sollefteå i slutet av september 2016.
Vi drevs då av en strävan efter att hållbarhetsarbetet på flera sätt behöver gå snabbare och bli
mer omfattande och att vi behöver samarbeta
över ämnesgränser inom akademin, men även
tillsammans med aktörer utanför akademin.
Ett drygt år senare finns nu denna antologi,
efter både kreativt och intensivt samarbete, och
den utgör ett konkret resultat av de tankar som
föddes i Sollefteå.
I arbetet med antologin har många personer
hjälpt oss att komma framåt. Vi vill särskilt
tacka Alltid Marknadsbyrå som arbetat med
bokens formspråk. Ert tillmötesgående och

professionella arbetssätt har på alla sätt underlättat färdigställandet av boken. Därutöver är
vi glada för hjälpen från Christina Olsson på
Mittuniversitetets tryckeri. Naturligtvis vill vi
också rikta ett stort tack till samtliga medförfattare som gjort denna publikation till vad den
är. Tack för ert arbete, era kritiska läsningar och
uppmuntrande ord.
I slutet av arbetet med boken drabbades projektgruppen inom HåSa av ett mycket oväntat och
sorgligt besked. I mitten av november avled en
av projektdeltagarna, professor Morgan Fröling
verksam vid Avdelningen för Ekoteknik och
hållbart byggande vid Mittuniversitetet. Även
om Morgan är oändligt saknad av sina kollegor
hoppas vi att hans nyfikenhet och smittande
entusiasm kan förmedlas genom den här boken
– och att vi alla på olika sätt kommer att arbeta
vidare på hållbarhetstemat i Morgans anda.
Sundsvall den 22 november 2017
Edith Andresen, Gustav Lidén och Sara Nyhlén
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som grund
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F

orskning om hållbarhet är viktig och den
blir än mer relevant
om den också leder
till samhällsförbättringar. För att detta
ska kunna ske, menar
vi att två aspekter
behöver beaktas.
för det första behöver sådan
forskning vara tvärvetenskaplig
för att möjliggöra att hållbarhetens
olika dimensioner samtidigt beaktas.
Detta är fältets raison d’être och det
som motiverar dess existensberättigande. Låt oss ta ett till synes enkelt
exempel. Tänk dig att en fastighet
uppförs och att just denna fastighet
har som mål att skapa ekonomisk
tillväxt, men också att sammanföra
grupper som inte annars kunnat
mötas genom att erbjuda särskilda
gemensamhetslokaler. På så vis
uppfylls både de ekonomiska och
sociala dimensionerna av hållbarhet.
Fastighetsägaren tjänar pengar och
en mötesplats för människor skapas. Samspelar byggnaden därtill
arkitektoniskt med den omgivande
miljön tillgodoses också kulturella
dimensioner. Värdet av detta minskas radikalt, om det inte helt upphör
att existera, om byggnaden uppförs
på ett värdefullt naturområde eller
om miljöfarliga material har använts
i byggprocessen. Exemplet visar att
hänsyn tagna till några av hållbarhetens dimensioner inte gör att man
kan bortse från de andra. På motsvarande sätt kan åsidosättandet av en
av dimensionerna omöjliggöra den
ursprungliga ambitionen.
den andra aspekten handlar om
att hållbarhetsforskning inte ska vara
en arena som är exklusiv för forskare
utan istället behöver involvera andra
intressen och intressenter i samhället.
Detta ger flera fördelar. En handlar
om att tillsammans identifiera de utmaningar som hållbarhet i praktiken
faktiskt innebär. En annan innebär
att forskningen blir bättre om andra
än bara forskare deltar då samverkan
öppnar för större samhällsmässig
relevans i forskningsfrågorna och
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även underlättar för nyttiggörandet
av forskningsresultat.
boken du nu läser är ett konkret exempel där vi har strävat efter att uppnå ovan nämnda aspekter. Författarna som har bidragit till boken har fått
i uppgift att fundera över skärningspunkter mellan hållbarhetens olika
dimensioner. Därtill har initiativtagarna till bokprojektet aktivt arbetat
med att involvera andra än forskare
i skrivprocessen. På så vis varierar
också valet av former i bokens olika
kapitel där vissa är mer traditionella
redovisningar av forskningsresultat,
medan andra är skrivna som essäer
eller till och med som tolkningar av
lyrik. Detta har varit en medveten
ansats för att bredda deltagandet
bortom forskarsamhället.
vi menar att det är viktigt att
skapa utrymme för publikationer
som frångår forskarens traditionella
former för publicering. Det tenderar
nämligen att separera såväl teoretiska som praktiska perspektiv från
varandra och försvårar på så vis
att ny kunskap kan uppstå genom
tvärvetenskapliga samarbeten. Den
här typen av publikation av mer
populärvetenskaplig karaktär gör det
istället möjligt att låta forskare, från
vitt skilda vetenskapsområden och
med professionella aktörer utanför
akademin, tillsammans ta sig an
dessa utmaningar.
Bakgrund till boken
Bokprojektet är kopplat till och
utgör en del av rapporteringen från
projektet Hållbart Samhällsbyggande
(HåSa): Från mellersta Norrland till
Europas glesa bygder. Projektet är
finansierat av Tillväxtverket (med
medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden). Syftet med
projektet är att aktivt och i samarbete
med bygg- och fastighetsföretag,
brukare/boende och offentliga organisationer bidra till ett hållbart samhällsbyggande i mellersta Norrland
genom att sammanföra höga krav på
hållbarhet med en effektiv byggprocess och samverkan mellan aktörerna
i processens olika skeden. Bygg- och
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Det är olyckligt
att kulturvetenskapliga
perspektiv i de närmaste
är helt förbisedda
i svensk hållbarhetsforskning.
fastighetssektorn står inför flera
utmaningar i termer av krav från omvärlden på ekonomisk, ekologisk och
social (och även kulturell) hållbarhet,
vilket flera företag upplever att de
saknar kunskap om. Avsikten med
denna bok, som vi valt att kalla Hållbarhetens många ansikten, är således
att ge olika perspektiv på hållbarhet
och därmed bidra till ökad kunskap
om detta mångfasetterade begrepp.
vid mittuniversitetet involverar
arbetet med såväl HåSa-projektet
som denna bok forskningscentrumen
Centrum för forskning kring Ekonomiska Relationer (CER), Forum för
Genusvetenskap (FGV), Risk and Crisis
Research Center (RCR) och Avdelningen för ekoteknik- och hållbart byggande
(EHB). Deltagare i bokprojektet
sträcker sig brett över Mittuniversitetets organisation och tillika många
representanter från det omgivande
samhället. De nämnda forskningscentren har kompletterande profiler, men specifika studieområden
innefattande allt från ekonomiska
relationer och genus till risk och kris.
Tillsammans kan dessa appliceras
på olika samhälleliga utmaningar
vad gäller frågor som rör hållbarhet
i skilda kontexter såväl som över tid.
Ett exempel är klimatförändringar
som är en aktuell risk med ekonomiska konsekvenser och som drabbar
människor olika beroende på deras
sociala position i samhället. Ett annat
exempel är framtida boendeformer,
vilka kan analyseras utifrån såväl
ett bank- och försäkringsperspektiv,
ett lika villkor- och jämställdhetsperspektiv, samt utifrån ett tryggoch säkerhetsperspektiv. Framtida
boenden kan även analyseras utifrån

energi, finansmarknad, arbetsliv och
välfärdspolicy, säkerhet, och olycksperspektiv. Den senaste forskningen
som dessa forskningscentra driver
tillsammans inkluderar även forskare
från avdelningen EHB och har fokus
på hållbart samhällsbyggande. Fokus
för forskningen är på tillämpad kunskap om vad som händer i de kritiska
skeenden där hållbarhetens olika
dimensioner måste förhandlas. Det är
i byggprocessens tidiga skede lätt att
vara överens om viktiga dimensioner
som senare inte låter sig kombineras
så lätt. Just sådana motsättningar och
förhandlingar är viktiga att kommunicera utan att förenkla, de sker såväl
mellan olika vetenskapliga perspektiv som inom olika samhälleliga
sektorer.
Vad är hållbarhet?
Publikationens tema är hållbar
samhällsutveckling, det vill säga
hur ekologiska, ekonomiska, sociala
och kulturella värden ska hanteras
i samhälleliga förändringsprocesser
och tanken är att dessa värden ska
genomsyra processer som inbegriper
samhällsutveckling. Politiskt definierades hållbarhet initialt av den s.k.
Brundtlandkommissionens rapport
som fastslår att en hållbar utveckling
är ”en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (WCED, 1987).

Social

Ekonomisk

Ekologisk

Den idag mest vedertagna men
alltjämt omstridda schematiseringen
presenteras i figuren ovan där en
hållbar utvecklings tre delar ingår.
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En förenklad men
erkänd tolkning
av figurens tre
underliggande
dimensioner är att
hållbar utveckling
syftar till: att
stärka välståndet (ekonomisk);
möjliggöra en mer
rättvis fördelning av resurser
mellan och inom
samhällen (social); generera en
utveckling som
säkerställer ekologisk beständighet
över generationer
och i tid (ekologisk).
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I en tidigare
studie med fokus
på förstärkt
stadsmiljö valde
vi att lyfta ut
dimensioner av
kulturell hållbarhet till en
fjärde dimension av hållbar
utveckling för att
särskilt betona
vikten av kulturella perspektiv
(Öhman et al
2015).

• Miljö
• Klimat
• Energi

• Sysselsätting
• Tillväxt

Ekonomisk
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Social
hållbarhet

Kulturell
hållbarhet

• Jämställdhet
• Lika möjligheter
• Demokrati
• Hälsa

det innebär att Bruntlandkommissionen har tolkats som att hållbar
utveckling har tre dimensioner
(Sneddon et al., 2006). Samtidigt
har både teoretiska och empiriska
perspektiv på denna precisering av
en hållbar utveckling kritiserats.
Lélé (1991) satte redan på tidigt
1990-tal fokus på det centrala problemet att avsaknaden av ett tydligt
teoretiskt och analytiskt ramverk
försvårar bedömningen av nya
policys och deras förmåga att skapa
förutsättningar för ett miljömässigt
hållbart liv och en socialt meningsfull utveckling. Utifrån befintlig
forskning kan vi se att det finns
en inkonsekvens i hur de centrala
begreppen avgränsas och även i
hur de relateras till varandra. På så
sätt kan begreppet betraktas som
en politisk vision som forskare i efterhand har försökt teoretisera. Att
denna oklarhet inte bara har betydelse för forskning på temat hållbar
utveckling, men även har försvårat
implementering, bekräftas av senare
forskning. Kritiken har också berört
hur de olika dimensionerna av
14

• Kulturarv
• Stadsmiljö
• Kulturella uttryck
• Mångfald

hållbarhet relaterar till varandra.
Medan Lehtonen (2004) pekar på
ett bredare fokus på hur de olika
dimensionerna påverkar varandra,
d.v.s vad händer med ekologisk
eller social hållbarhet när ekonomiska dimensioner kommer in i diskussionen samtidigt. Andra forskare
(se bla. Chiu 2004, Formas 2011) har
betonat vikten av kulturella aspekter av hållbarhet, särskilt när det
kommer till utvecklingsprocesser i
städer. Frågor om kulturarv, mångfald och samhällsplanering borde
på många sätt ha en given funktion i
utvecklingen av hållbara samhällen.
Vi instämmer med forskningsfinansiären Formas påpekande (2011) i
forskningsöversikten om ”hållbar
stadsutveckling” att det är olyckligt
att kulturvetenskapliga perspektiv
i de närmaste är helt förbisedda i
svensk hållbarhetsforskning. Av den
anledningen vill vi lyfta fram hur de
kulturella perspektiv som betonas
inom humanistisk forskning behöver inkluderas i förståelsen av hur
vi kan uppnå en hållbar samhällsutveckling.
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i denna publikation möter vi
kritiken mot den tredimensionella
modellen genom att poängtera att
hållbarhet kan rymma ytterligare
dimensioner. Förutom att vilja bistå
med forskning som kan fungera som
teoriutvecklande, kommer publikationen också att innefatta ett bredare
perspektiv på hur hållbarhet kan
beaktas. I en tidigare studie med
fokus på förstärkt stadsmiljö valde vi
att lyfta ut dimensioner av kulturell
hållbarhet till en fjärde dimension
av hållbar utveckling för att särskilt
betona vikten av kulturella perspektiv (Öhman et al 2015). I diskussioner
om hållbarhet föreslås ibland andra
dimensioner (se exempelvis Seghezzo, 2009) och forskning inom detta
fält är under ständig utveckling. Vi
går inte i polemik med detta utan är
ödmjuka för att konceptualiseringar av begreppet kan se olika ut. Vi
har dock själva valt att tillämpa den
nämnda modellen (se fig. sidan 14).
modellen fokuserar därmed på
den kulturella aspekten som en egen
dimension av hållbarhetsarbetet och
omfattar även hur värden kopplade
till kulturarv, stadsmiljö, kulturella
uttryck och mångfald inkluderas i
hållbara utvecklingsprocesser.
Vi instämmer med de forskare som
menar att det borde vara självklart att
kulturella aspekter betraktas som en
del i hållbar utveckling (Dessein et al
2015). Trots detta är det svårt att nå
ut då det varken beaktas i forskningsprojekt eller på den politiska arenan. Kulturella aspekter av hållbar
utveckling behöver därför betonas
för att förhindra att det prioriteras
bort till förmån för social, ekonomisk
eller ekologisk hållbar utveckling.
En grupp forskare som under åren
2011-2015 studerade kulturell hållbar
utveckling skriver i sin slutrapport
att det är många som inte vet vad
kulturell hållbarhet är och därmed
kan det bli svårt att bedriva forskning om det och ta hänsyn till det i
den politiska processen. En vanlig
invändning är att kulturell hållbarhet
bör inrymmas i den sociala dimensionen och det är knappast oriktigt att
påstå att sociala dimensioner är nära

besläktade med kulturella (Dessein
et al 2015). Oavsett detta är poängen
just att ett samhälles kultur också
påverkar de andra hållbarhetsdimensionerna. Det finns därutöver en
pedagogisk idé med att understryka
vikten av kulturella värden som
kulturarv och kulturella uttryck i diskussioner om vad som är en hållbar
samhällsutveckling.
i rapporten talar de om tre olika
sätt att betrakta kulturella perspektiv
inom hållbar utveckling, dessa är:
kultur i, för och som hållbar utveckling. Det första, kultur i hållbar utveckling innebär att betrakta
kultur som en fjärde dimension vid
sidan av övriga tre. Det andra är att
kulturell hållbarhet är ett kitt som
kopplar de övriga tre samman. Det
tredje, kultur som hållbar utveckling,
betraktar kulturen som grunden
i hållbar utveckling. Även om vi i
modellen ovan påstår att kulturell
hållbar utveckling kan betraktas som
en fjärde dimension så behöver det
inte uppfattas som det enda sättet. Vi
har istället uppmanat författarna att
reflektera och analysera (kulturell)
hållbarhet utifrån sin disciplin, verksamhet och vardag.
i vår strävan efter att beakta
alla fyra dimensionerna av hållbar
utveckling var vår inbjudan att delta i
boken allmänt hållen, utan några särskilda definitioner av hållbar utveckling med fria former för skrivandet
och deltagandet. Detta har inneburit
att vi på förhand inte vetat vilka
bidrag vi skulle få in till boken, vilket
fokus dessa skulle ha och i vilken
form de skulle levereras.
Att tematisera hållbar
utveckling
De olika bidragen i boken är svåra
att strikt tematisera utifrån hållbarhetens olika dimensioner. Det ligger
inte heller i vårt intresse då vi strävar
efter att betona att forskning kring
hållbarhet inte exklusivt kan välja att
fokusera på bara en eller två av begreppets delar. Istället har vi samlat
deltagande bidrag enligt en annan
tematiserad ordning och med det
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lyfts frågor som annars inte varit
lika självklara, men som samtidigt
visar hur komplex hållbarhet är i
praktiken. Vi har identifierat fyra
teman som på olika sätt diskuterar
olika dimensioner av hållbarhet, men
de olika dimensionerna berör också
varandra och flera av kapitlen berör
flera av temana.

Inom ramen för
hållbarhetsdiskursen
finns det dock en viktig
förhistoria som sällan
kommer till tals.

Tema 1: Hållbara bostäder och
byggande
Sedan ett antal år tillbaka är nybyggnationen av bostäder i Sverige på
nivåer som inte setts på decennier
(Boverket, 2017). Trots detta finns det
stora behov av fler bostäder och det
särskilt i landets storstadsområden.
Oavsett om byggandet av bostäder
diskuteras på en generell nivå eller
om fokus ligger på ett enskilt byggprojekt så behöver hållbara värden
vara närvarande i ett sådant sammanhang. I flera kapitel diskuteras
detta. Det görs på olika sätt och utifrån olika empiriska exempel. Kapitlen handlar om ett Trygghetsboende
i Sundsvall, klimatförändringarnas
effekter för försäkringsbranschen och
försäkringstagare, dimensioner av
hållbarhet inom så skilda verksamheter som fotbollsklubbar på elitnivå
och allmännyttiga bostadsbolag.
Kapitlen berör också två konkreta
diskussioner kring hur arkitektur
skapar hållbar design av bostäder
respektive hur inomhusmiljön kan
påverkas positivt av gröna växter.

liga perspektiv kan vävas samman i
analyser av samhällsplanering. Hur
samhället planerar och prioriterar
för en hållbar elförsörjning ger ett
ytterligare perspektiv på samhällsplanering. Hållbarhetsdiskussioner
berör också frågor om demokrati
och inkludering. I ett kapitel diskuteras politiskt deltagande utifrån ett
lokalt perspektiv. I ett annat presenteras olika berättelser om hur det är
möjligt att tänka tillsammans kring
integration då utgångspunkter och
upplevelser kan skilja sig mycket åt.
Avslutningsvis ingår också ett kapitel
om ett av de definitiva hoten mot
hållbarhet, nämligen kärnvapen.

Tema 2: Hållbar samhällsplanering
och inkludering
Bostäder och fastigheter sätts samman till samhällen. Hur sådana
samhällen ordnas och planeras är av
relevans för de som intresserar sig för
hållbarhetsfrågor. Inte minst handlar
det om hur väl samhällen lyckas med
att skapa attraktiva och trygga miljöer som också aktivt kan verka för att
människor med olika bakgrund och
erfarenhet kan mötas. I denna publikation relaterar flera av kapitlen till
frågor av denna karaktär. Betydelsen
av en stads torg diskuteras utifrån
hållbarhetens samtliga dimensioner.
Vidare presenterar ett annat kapitel
hur biologiska och statsvetenskap16

Tema 3: Hållbarhetshistoria och
hållbar kultur
Att man inte ska uppfinna hjulet
på nytt kan framstå som en truism.
Inom ramen för hållbarhetsdiskursen
finns det dock en viktig förhistoria
som sällan kommer till tals. Historiska perspektiv på hållbarhet, exempelvis inom idéhistorien, visar detta.
Humaniora är således viktigt för att
vi ska kunna förstå hållbarhet. Genom att betona att hållbarhet också
bär på en kulturell beståndsdel kan
en mer fullständig bild nås av
en önskad samhällsutveckling.
I flera kapitel i boken diskuteras detta. Temat inleds med en redogörelse
för exempel på arv som tidigare tänkare kring hållbarhet efterlämnat sig.
I andra kapitel diskuteras frågan om
tidigare kulturer var mer hållbara än
vår egen. Avslutningsvis presenteras
en essä om hur en grönare vetenskap
kan uppnås.
Tema 4: Åtta tankar om hållbar
ekonomi – ekonomiska, ekologiska,
sociala och kulturella betraktelser
Den ekonomiska dimensionen av
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hållbarhetsbegreppet ska lika lite
isoleras som de andra dimensionerna. Samtidigt väcker denna del
särskilda frågor utifrån en allmän
”ekonomisering” av många delar
av samhällslivet. I denna del av
publikationen redogör flera författare för sin syn på hur vi kan resonera
kring en hållbar ekonomi och hur
detta kan ske i relation till andra
hållbarhetsdimensioner. Här tillåts
ekonomiska fantasier och visioner.
Det innefattar alltifrån humanistiska, politiska, samhällsvetenskapliga
och naturvetenskapliga perspektiv
på hållbarhet. Dessa tankar diskuteras sedan gemensamt och relateras
till hållbarhet.
så med detta är det vår förhoppning att föreliggande publikation
såväl ska inspirera till fortsatta
samtal om hållbar utveckling men
också leda till att nya tankar kan
växa fram bland både forskare och
er som förväntas tillämpa hållbarhet
i ert arbete och verksamheter. Genom den något oortodoxa ansatsen
vill vi att boken kan fungera som
utgångspunkt och grogrund för just
detta. Publikationen behöver inte
läsas i någon särskild ordning eftersom varje kapitel står för sig. Finner
du något kapitel särskilt intressant
uppmanar vi dig också att ta kontakt med författaren eller författarna
för att samtalet om hållbarhet ska
kunna fortsätta. Tänk på att temaindelningen är även utformad för att
guida och underlätta i läsprocessen
så utgå från den när ni väljer var ni
vill börja läsa … så nu är det bara
att sätta i gång. Vi önskar dig god
läsning!
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TEMA 1:
Hållbara bostäder och byggande

Bild Mitthem
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”Sveriges största
trygghetsboende”
– hur hållbart är det?
Ja, (…) jag tycker bostadsfrågor är en
av de viktigaste frågorna. Ett tag var jag
alldeles ensam som tyckte det var viktigt.
(…) Och helt plötsligt så är väl bostadsfrågorna en av de hetaste frågorna i hela
Sverige. (intervju Politiker 1)

C

itatet är hämtat
från en intervju
med en politiker
i Sundsvall som
är engagerad i
bostadsfrågor
där hen beskriver hur det är
att som politiker arbeta med samhällsbyggnadsfrågor ur ett bostadsperspektiv, samt hur engagemanget
i frågan pendlar över tid. Med
utgångspunkt i ett praktiskt exempel
vill vi i detta kapitel illustrera och
diskutera hur samhällsutveckling
kan ske, vilka typer av händelser som
ingår och hur en form av hållbarhet
kan generera, trassla ihop sig med
eller till och med förhindra en annan.
Exemplet är planeringen, uppförandet av, och boende i ”Sveriges
största Trygghetsboende” på Norra
kajen i Sundsvall (Mitthem.se) och
diskussionen handlar om bostäder
och byggande som ett led i en hållbar
samhällsutveckling. Vi kommer att
föra diskussionen utifrån olika nivåer
där både individ-, företags och samhällsperspektiv beaktas.

Trygghet och boende
för äldre
Antalet äldre ökar i Sverige och
enligt statistiska centralbyrån (SCB)
kommer andelen individer mellan
64 och 79 år att öka från 1,1 miljoner idag till 1,4 miljoner år 2015. En
majoritet av den äldsta befolkningen
är kvinnor (SOU 2003). Även om
åldrandet är en process som sker
gradvis utan bestämda gränser och
med stor variation (Nikander 2002).
Trygghetsboenden riktar sig främst
till dem som fortfarande är relativt
frisk och vital men som ändå kan
behöva viss hjälp av andra.

av edith andresen
och sara nyhlén

upplevelsen av hälsa är dock
individuell och den fysiska förmågan
utgör bara en del av det. Faktorer
som nedstämdhet, depression och
låg livstillfredsställelse har visat sig
påverka hur människor uppfattar
sitt hälsotillstånd och i detta sammanhang är ensamhet och isolering
en avgörande faktor (SOU 2002:29,
Heylen 2010). Tidigare studier av
äldres önskemål och behov inför
ålderdomen har visat att trygga och
tillgängliga bostäder med närhet till
kommunikation och service är särskilt viktigt (Wånell & Schön 2005).
Vi har i tidigare studier vi genomfört
pekat på hur tillgängliga boendeformer liksom planeringen av omsorg
blir viktig för att säkra trygghet i
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boendet och därmed också hälsan för äldre
(Giritli Nygren et al 2015). Det som dock är
värt att poängtera är att vid biståndsprövning
av äldres behov är deras önskan om trygghet i
boendet sällan ett tillräckligt skäl för att få flytta
till en särskild boendeform (Lindelöf & Rönnbäck 2004, Söderberg 2005).
behovet av äldreboenden i Sundsvall var
vid planeringen av Skepparens trygghetsboende stort och situationen akut. Kopplar vi sedan
den stora bristen på anpassade boenden för äldre i Sundsvall till studier kring boendets inverkan på äldres hälsa, är det intressant att studera
hur Sundsvall, som en mellanstor svensk stad,
väljer att hantera bristen på boende för äldre.
Det är även intressant att studera olika aspekter
av trygghet, planerings-, och byggprocessen,
hur de äldre upplever sitt boende, om och hur
boende i ”Sveriges största trygghetsboende”
påverkar hälsa såväl som samhällsekonomin.
det finns idag mer generella krav från EU
att företag ska arbeta på ett hållbart sätt, vilket
i detta fall skulle handla om både byggprocessen och boendet. Det är därför intressant att
diskutera trygghetsboendet relaterat till social,
ekonomisk, ekologisk (miljömässig) och kulturell hållbarhet. Tyngdpunkten kommer att ligga
på social och ekonomisk hållbarhet, och hur de
fyra hållarbetsdimensionerna relaterar till varandra. Diskussionen bygger på deltagande observationer vid sex mötestillfällen då de boende
har samlats. Vi följer också de boende i deras
vardag. Utöver detta har intervjuer och enkäter
genomförts. En enkät innan inflyttning våren
2016 och en uppföljande under hösten 2017. Vi
har också genomfört intervjuer med politiker,
tjänstemän och ansvariga från kommunen och
det kommunala bostadsbolaget Mitthem.
Men vad är då ett trygghetsboende?
Vad ett trygghetsboende egentligen innebär kan
variera från kommun till kommun men den
statliga Äldreboendedelegationen definierar i
sitt slutbetänkande (SOU 2008:113) ett trygghetsboende enligt följande:
n Boendet möter behoven hos äldre personer som
känner sig otrygga och oroliga i nuvarande bostäder
n Tillgång till gemensamhetslokal
n Personal som stöd för trygghet och aktiviteter
n Möjlighet till gemensamma måltider
n Alla boende får ett trygghetslarm
n Fysiska tillgänglighetskrav som följer en högre
standard (för nyproduktion)
22

n Att kommunerna själva bestämmer kriterier för
tillgång
delegationen föreslog också att det borde
utgå ett investeringsstöd till dem som väljer att
producera trygghetsbostäder (SOU 2008:113).
Sveriges allmännyttiga bostadsbolag (SABO)
menar att investeringsstödets krav numera
fungerar som modell för kommunernas utvecklande av trygghetsboende. Det fungerar även
som underlag för beslut om stöd till kostnader
för gemensam lokal och personal (SABO.se).
Sundvalls kommun ansökte och fick beviljat
ett generellt bidrag för att bygga och driva ett
trygghetsboende som inkluderade kostnadstäckning för värdar och gemensamhetslokaler.
Värt att notera är att SABO påpekar att flera
kommunala bostadsbolag har valt att utforma
egna modeller för boende för äldre (s.k. seniorboende) som inte motsvarar ett trygghetsboende enligt definitionerna som angavs av Äldreboendedelegationen
i sundsvall valde kommunen att via det
kommunala bostadsbolaget bygga ett trygghetsboende enligt standard, vilket möjliggjorde
nyttjande av investeringsstödet. Mitthem uppger på sin hemsida att det i trygghetsboende
Skepparen finns 139 lägenheter och kravet är att
minst en av de boende i varje lägenhet ska vara
över 70 år. En värd är på plats dagligen och det
finns ett ”boråd” bestående av några representanter för de boende. I boendet finns flera
gemensamhetsytor som exempelvis matsal, relaxavdelning med bubbelpool och bastu. Vi har
vid våra studier på boendet också besökt rum
för bridgespel, ett gym, ett mindre bibliotek och
rum för träffar eller möten.
Aspekter av social hållbarhet
i trygghetsboendet
Ja. De (boende) trivs. (De) tycker det är så mysigt.
Och det är så roligt, för jag satt här på kontoret och
så hade jag fönstret öppet. Och jag hörde hur de jublade och skrattade ute. Jag var tvungen till att gå dit
och knäppa lite kort bara för att… (Intervju personal
Skepparen)
social hållbarhet betraktas som grundläggande för en hållbar utveckling alltsedan
Bruntlandkommissionen (WCED, 1987), men
denna dimension har många gånger prioriterats
bort till förmån för ekonomiska och ekologiska dimensioner. Ett socialt hållbart samhälle
lyfts ofta fram som varande ett samhälle där
människor kan leva med god hälsa utan orättfärdiga skillnader och där människors värde
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Trygghetsboendet Skepparen marknadsfördes bland annat via Youtube-filmer som visade hur området
och lägenheterna skulle komma att se ut. 3000 personer över 70 år såg filmen vid särskilda tillfällen där
Mitthem presenterade projektet. Bilder Mitthem.

Boendeundersökningen som gjordes innan
inflyttningen visar att nästan ingen av de boende
var intresserade av att arrangera eller ta initiativ
till aktiviteter. Detta ändrades dock snabbt och
sedan inflyttningen har de boende själva skapat
gemensamma aktiviteter och social samvaro.
är lika. Människors känsla av delaktighet, tillit
till och förtroende för varandra är avgörande
faktorer för socialt hållbara samhällen, liksom
tålighet för påfrestningar. Andra faktorer som
påverkar den sociala hållbarheten är att samhället är anpassningsbart, förändringsbenäget och
att det genereras samhällsnytta.
socialt hållbar utveckling måste därför
omsättas i praktiken och definieras utifrån
behov på lokal nivå, i kommuner och landsting
eller regioner. På så sätt blir hållbarhet också
ett politiskt begrepp. I Sundsvall handlade det
om att det var brist på bostäder och framför allt
boende för äldre. Samtidigt fanns det också en
frustration i kommunen över att det byggdes
för lite bostäder (intervju politiker 1 och 2), inte
minst i centrum. Därför beslutades det om att
det kommunala bostadsbolaget i Sundsvall,
Mitthem, skulle ges i uppgift att bygga bostäder
på en centralt belägen tomt i Sundsvalls hamnområde. Ett annat skäl till valet av just denna
tomt var att den ingick i ett större område av
tomter som kommunen, utan framgång försökt
avyttra till fastighets- och byggbolag för nyproduktion. Beslutet om att Mitthem skulle bygga
trygghetsboende ”triggade” sedan igång försäljning av och byggnation på övriga tomter.

trygghetsboendet skepparen stod färdigt
för inflyttning 1 juni 2016 (Mitthem.se) och då
var samtliga 139 lägenheter bokade. Vid inflyttningen var 55% mellan 70-79 år, 37% mellan 8089 och 8% över 90 år. 60% var ensamma kvinnor, 15% ensamma män och 25% par. Ingen av
de äldre hade invandrarbakgrund och många
hade sålt sina hus eller bostadsrätter för att flytta till Skepparen. Medelåldern var relativt hög,
vilket styrker det uppdämda behovet av boende
för äldre i Sundsvall.
vi märkte vid våra besök på stormöten att
mycket oro var kopplad till själva flytten och
bostadsbolaget valde att hantera det genom att
underlätta logistiken vid inflyttningen för att skapa en positiv upplevelse hos de boende. Värdarna på boendet hjälpte till med information och
kommunikation. Även huvudentreprenören och
underentreprenörerna deltog vid ett antal av de
månadsvisa husmötena som organiserades 2016
och 2017 för att svara på frågor och lämna förklaringar i de fall något inte fungerade enligt planen.
boendeundersökningen som gjordes innan
inflyttningen visar att nästan ingen av de boende var intresserade av att arrangera eller ta
initiativ till aktiviteter. Detta ändrades dock
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snabbt och sedan inflyttningen har de boende
själva skapat gemensamma aktiviteter och social samvaro. Aktiviteterna koordineras i många
fall av ovan nämnda ”boenderåd”. Ett antal
aktivitetsgrupper har också startats. De arrangerar bridge, boule, bakning, fredagsmys, bokcirklar, trädgårdsodling osv (intervju personal
på Skepparen). Vid våra besök på Skepparen
har vi både bevittnat och fått höra berättelser
om hur det har dansats, promenerats, pysslats,
festats och ätits soppa, surströmming, pizza, vin
och ost med regelbundenhet, men att de också
haft tjejkvällar med klädförsäljning, vin och
snittar, samt musikvecka – aktiviteter som varit
välbesökta. Trygghetsboendets värdar berättar
att de många gånger inte hänger med i allt som
händer då det ständigt är nya saker på gång.
De tycker att initiativkraften och inspirationen
hos de äldre är anmärkningsvärd hög (Intervju
personal på Skepparen).
aktiviteter och interaktion skapar förutsättningar för nya aktiviteter. Genom dessa
har de boende ”fått syn på” varandra och större
förståelse för de utmaningar som kan finnas
i den fysiska såväl som psykiska miljön. De
äldre berättar om hur en grupp med boende på
Skepparen åkte med olika busslinjer i Sundsvallsområdet för att kartlägga huruvida det
gick att använda buss för dem som är i behov
av rullator. Det finns också flera vittnesmål om
att boende hjälper varandra för att allt ska gå
snabbare och vara mer bekvämt för den det
gäller. Socialtjänsten har många brukare på
Skepparen och har därför fått ett rum att disponera som personalrum. Hemtjänstpersonalen
upplever enligt utsago att vårdtagarna har
blivit piggare sedan de flyttat till dit. På det hela
taget vittnar det material vi samlat in och analyserat om att de som bor på Skepparen trivs,
att den sociala ensamheten har minskat sedan
de flyttade dit, att de är aktiva och har möjlighet
till fysisk och social samvaro närhelst och på det
sätt de önskar ha det.
vad vi däremot också ser är hur ekonomiskt
och social hållbarhet är sammankopplade. Det
är dyrt att producera nya bostäder därtill på en
av Sundsvalls dyraste tomter (intervju Tjänsteperson 1 bostadsbolaget), vilket innebär att
trygghetsboendet har höga hyror. Hyrorna är
dock differentierade (intervju Tjänsteperson 1 &
2 bostadsbolaget) och det innebär att den sätts
utifrån lägenhetens placering i huset (lägenheter högre upp i huset anses vara mer attraktiva)
och dess storlek. Detta innebär att de boende i
många fall behöver ha sålt ett hus eller ha annat
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kapital med sig vid flytten till trygghetsboendet
(Ansvarig bostadsbolaget) för att få vardagsekonomin att fungera. På så sätt är det endast
dem med ett ekonomiskt kapital som har råd
att bosätta sig på Skepparen. Utifrån perspektiv
om social hållbarhet blir boendet problematiskt vad gäller delaktighet och inkludering då
sammansättningen av de boende i Skepparen
är homogen ifråga om etnicitet, religion och
sannolikt även klass.
Aspekter av ekonomisk hållbarhet i
trygghetsboendet
(…) det vi kom fram till var att vi ville bygga inte
bara Sveriges största trygghetsboende, men Europas
bästa trygghetsboende, att ta upp det ett snäpp. Och
då började vi definiera ”Hur gör man det?” (Intervju ansvarig bostadsbolaget)
ekonomisk hållbarhet är en annan av
de grundläggande beståndsdelarna i hållbar
utveckling enligt Bruntlandkommissionen.
På en samhällsövergripande nivå handlar det
om medborgarnas försörjning och tillgången
till faktiskt, fysiskt- och humanrelaterat och/
eller socialt kapital (Serageldin & Steer 1996;
Spangenberg 2005). Andra kriterier för ekonomisk hållbarhet kan relateras till innovationsförmåga (Rennings 2000), konkurrenskraft,
inflation, handelsbalans och konsumtion.
(Spangenberg 2005).
på samhällsövergripande nivå har samlokaliseringen av äldre i en centralt belägen
fastighet med personalrum för hemtjänst både
sparat restid och reserelaterade kostnader för
kommunen (förutsatt att de äldre har valt en
kommunal leverantör av äldreomsorg). Närheten till staden med affärer och evenemang
har sannolikt också minskat behovet av och
kostnader för färdtjänst. Det sammantaget med
att de äldre upplevs vara piggare och hjälper
varandra i större utsträckning sparar hemtjänsttimmar och därmed kostnader i välfärden. Går
vi sedan från ett övergripande samhällsperspektiv till trygghetsboendet Skepparen och det
kommunala bostadsbolaget Mitthems arbete
med utvecklingen av fastigheten, så handlar
det om hållbarhet ur ett företagsekonomiskt
perspektiv.Det kan omfatta allt från innovationsförmåga, nyttjande av ny teknik för att
minska miljöpåverkan till samarbetsförmåga,
nätverk och kunskapsnivå relaterad till hållbarhet men också tydlighet i interna processer
och roller, hållbarhetsupphandling och hållbarhetsredovisning (Baumgarten & Ebner 2010).
Detta forsknings fokus har historiskt haft sin
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tyngdpunkt på den ekonomiska dimensionen
relaterad till hållbarhetsredovisning. Tidigare
har företag kunnat välja om och hur de ville
arbeta med hållbarhetsredovisningar, men nu
finns det med som ett lagkrav för bolag av en
viss storlek (FAR, 2016). Detta krav kommer i
sin tur att kunna skapa förutsättningar för en
utveckling av ny praxis och rutiner för hållbarhet i svenska företag.
kraven har ökat på företag i fråga om att
agera på ett ekologiskt hållbart och etiskt sätt
i val av produktionsrelaterat material och
processer. Personalens motivation och mående
har med den senare tidens serviceorientering i
företagen fått större betydelse i redovisningen
(FAR 2016), men också för resultat. Forskning
visar att företag som tänker och handlar hållbart kommer att kunna överleva på lång sikt,
medan ohållbara företag kommer att förlora
resurser och stöd (Savitz & Weber 2014). Detta
då tillämpning av helhetssyn på organisationens prestanda och i relationerna till omgivande miljö som grund för ekonomisk rapportering
har visat sig generera investeringar (Hartman,
2017). Hur personalen mår har även en dimension av social hållbarhet i sig som är starkt
sammanlänkad med den ekonomiska hållbarheten. Det finns också forskning som visar att
strategiskt planerade initiativ som inkluderar
sociala, ekologiska och ekonomisk dimensioner
av hållbarhet i sin tur kan generera ett bättre
ekonomiskt resultat (Lankoski 2008 & Engert et
al 2016).
inför byggstarten var det viktigt för
Mitthem att snabbt kontraktera hyresgäster
för att uppnå kostnadstäckning. Mitthems
ledning visste vid den tidpunkten att detta var
en utmaning då byggnationen i sig var dyr,
målgruppen mindre resursstark. De hade kort
om tid då det statsbidrag som utgick för att
bygga trygghetsboendet var tidsbestämt. Mitthem valde därför att anställda en marknadskommunikatör, samt initiera en marknadsföringskampanj som utformades med hjälp
av en mediebyrå med fokus på att sälja in
varumärket ”Skepparen” som ett boende för
”70-plussare – den nya tonårstiden”. En film
producerades som underbyggde budskapet
och förstärkte bilden av social samvaro med
särskilt fokus på frihet, glädje och gemensamma sociala aktiviteter. Marknadsföraren åkte
runt i distriktet, visade filmen och pratade
med 3000 individer över 70 och många av deras anhöriga. Som en del i arbetet att attrahera
hyresgäster och bygga varumärket arrange-

rades också några event under 2015-2016, exempelvis bilbingo på byggarbetsplatsen till de
byggansvarigas stora förskräckelse. Aktiviteten fick dock stor medial uppmärksamhet och
gav marknadsföringen draghjälp. Utöver detta
skapades en referensgrupp som bestod av
barn i årskurs 2 i rollen som framtidskonsulter
och med möjlighet att påverka utformningen
av den fysiska miljön.(Intervju Tjänsteperson
1 & 2 bostadsbolaget)
sammantaget genererade de olika marknadsföringsinsatserna av Skepparen uppmärksamhet och hyresgäster, men också ett nytt arbetssätt och en ny kommunikationsstrategi för
Mitthem som tidigare hade arbetat som branschen i övrigt med utförliga, tryckta prospekts
(Intervju Tjänsteperson 1 bostadsbolaget).
vid inflyttningen fanns det ingen organiserad servering i Skepparens matsal. Under
våra besök hösten 2016 blev det tydligt att flera
av de boende upplevde att detta var en stor
brist då matservering skulle ingå i konceptet.
Problemet var att Mitthem som organisation
måste upphandla en restaurangentreprenör, då
de inte kan driva restaurang i egen regi. De boende hade vid tiden för inflyttning angett att de
var intresserade av att köpa mat i restaurangen,
men i efterhand visade det sig att många inte
hade ekonomisk förmåga eller vilja att betala
de lunchpriser som restauranger marknadsmässigt behöver sätta. Lösningen fanns dock
hos de boende själva som valde att organisera
sig i en ekonomisk förening, lyckades förhandla fram ett acceptabelt pris hos en leverantör
och skrev avtal. De utvecklade dessutom ett
bokningssystem för luncherna samt ett digitalt
och kontantlöst sätt att betala för maten via en
läsplatta i matsalen (intervju personal Skepparen). Det visar att datorkompetens finns bland
åtminstone några av de boende. Systemet, som
kan räknas som en affärsmodell, är nyskapande
för denna typ av boende.
Aspekter av ekologisk hållbarhet
i trygghetsboendet
Vi plockade fram en bedömning av projektspecifika
kostnader som låg i detaljplanen, som var väldigt
mycket (mer) kostnadsdrivande jämfört med ett
vanligt projekt. Man (kommunen) hade väldigt höga
ambitioner. (…) Det (…) var väldigt energiinriktat
och miljöinriktat med höga grönytetal som man
kallar det, att det ska vara väldigt mycket grönska,
sedumtak, förbereda för solceller, för vindenergi.
Man hade till och med förhoppningar om att det
skulle vara sopsugar ända in på lägenhetsnivå, så att

hållbarhetens många ansikten I kapitel 2

25

man skulle minimera den tunga trafiken inne i området. (…) Men så blev det inte. (Intervju tjänsteperson 3 bostadsbolaget)
ekologisk hållbar utveckling är den
kanske mest välkända delen av hållbarhet och
handlar om hur vi kan leva på ett sätt som
inte äventyrar framtida generationers vistelse
på jorden (WCED 1987). Ekologisk hållbarhet
kan handla om allt från hållbar konsumtion,
klimatförändringar, utsläpp och miljöförstöring
av luft, vatten och mark, biologisk mångfald
till produktlivscykler och avfallshantering
(Baumgartner och Ebner, 2010). I detta avsnitt
ger vi några exempel på ekologisk hållbarhet
kopplat till byggprocessen vid uppförandet
av trygghetsboendet, men också ur ett bredare
samhällsperspektiv. Ekologisk hållbarhet sett ur
ett byggprocessperspektiv kan handla om val
av byggmaterial, elförsörjning, ventilationslösningar, isolering osv. Ur ett samhällsperspektiv
kan ekologisk hållbarhet handla om vilka synergieffekter som kan uppnås vid byggande och
boende i ett trygghetsboende i av Skepparens
storlek.
den ekologiska dimensionen av hållbarhet
i ett boendekoncept handlar om huruvida val
av byggmaterial avfallshantering, energikällor och lösningar m.m. ska hanteras utifrån
miljömässigt hållbara grunder formulerade
jämte de krav som ställs i områdets detaljplan.
De miljömässiga kraven i detaljplanen var
guldklassade dvs. mycket högt ställda och
kostnadsdrivande på ett sätt som Mitthem
ansåg inte skulle fungera för ett trygghetsboende (intervju ansvarig bostadsbolaget och
Tjänsteperson 3, Mitthem). Den ekologiska
hållbarheten skulle med andra ord påverka
den ekonomiska hållbarheten negativt i fråga
om sämre kostnadstäckning, vilket i sin tur
skulle riskera att minska den sociala hållbarheten för de boende då kostnadsökningar
för bostadsbolagen normalt genererar ökade
hyror. Förhandlingar inleddes med företrädare för det kommunala bolag som förvaltade
fastigheten med syfte att jämka de högt ställda
miljökraven i detaljplanen. Mitthem lyckades
med sina förhandlingar, vilket resulterade i att
den ekologiska hållbarheten fick stå tillbaka
för den ekonomiska, men också för den sociala
hållbarheten eftersom den tilltänkta målgruppen inte bedömdes kunna klara de hyresnivåer
en ekologisk guldkant skulle medföra.
går vi till den ekologiska hållbarheten sett
ur ett bredare samhällsperspektiv har antalet
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transporter minskat för de boende, matleverantören och hemtjänsten, vilket i sin tur minskar
omfattningen av drivmedelsrelaterade utsläpp.
Att så många bor tillsammans i en fastighet som
uppförts med hänsyn till energieffektiva uppvärmnings-, avfallshanterings- och belysningslösningar minskar också det totala klimatrelaterade avtrycket.
Aspekter av kulturell hållbarhet i
trygghetsboendet
(…) de spelar boule, ja några av dem har tävlat tidigare. (…) Så de har alltid stora pussel på gång inne
i bridgerummet. Och bridge, det håller de på med
långt in på sena kvällar. (…) Ja, det de efterlyser nu,
det är en ljudanläggning. Ja, men alltså det är sagt
från början att det ska finnas en riktig ljudanläggning här. Både för storbild och riktigt bra ljud och
vi har haft provisoriska lösningar och de har sina
aftondanser och ja de vill ha riktig ljudanläggning så
det låter! (intervju personal Skepparen)
Kulturella aktiviteter är något som de äldre på
Skepparen ägnar mycket tid åt, men begreppet kulturell hållbarhet är mer omfattande än
vad som anges i citatet. Vår diskussion kring
aspekter av kulturell hållbarhet har inspirerats
av Dessein med kollegor (2015) som tagit fram
tre möjliga betraktelsesätt vad gäller kultur: a)
kultur som en egen hållbarhetsdimension, b)
kultur som ett kitt för de övriga hållbarhetsdimensionerna och c) kultur som en kontext för
hållbar utveckling. I rapporten (Dessein et al
2015) illustreras de tre olika synsätten i from av
modeller (se figur 1). Den första består av fyra
separata hållbarhetsdimensioner, den andra har
kulturell hållbar utveckling i mitten och den
tredje har kulturell hållbarhet som ett övergripande möjliggörande perspektiv.
när det gäller stadsmiljön går det att ifrågasätta den kulturella hållbarheten i samhällsplaneringen då 139 lägenheter för äldre byggs
på en begränsad yta istället för att spridas ut på
ett större område. En stor enhet skapar tydliga
avgränsningar. Områden avsedda för speciella
typer av boende på särskilda platser (äldre, studenter, invandrare osv) förstärker uppdelningen mellan områden i staden. Integration kan
motverkas om inga gemensamma mötesplatser
skapas mellan de olika fastigheterna.
betraktar vi däremot kulturell hållbar
utveckling som ett kitt för övriga hållbarhetsdimensioner möjliggörs analyser utifrån
ett organisatoriskt perspektiv, där frågor om
företagens organisering leder till hållbarhet. I
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Dessein med kollegor har tagit fram tre möjliga betraktelsesätt vad gäller kultur ; a) kultur som en egen
dimension, b) kultur som ett kitt för de övriga hållbarhetsdimensionerna c) kultur som en kontext för
hållbar utveckling. I rapporten (Dessein et al 2015, s. 29)

De boende på Skepparen hjälper varandra på ett
självorganiserande sätt, vilket visar att det finns ett
engagemang som i sin tur skapar förtroenden, samsyn,
ökar dialogen och stärker relationerna mellan dem ...
får positiva samhällsekonomiska konsekvenser för
kommunen och lokalsamhället då det minskar behovet
av stöd från socialtjänstens personal.

fallet med trygghetsboendet handlar det om att
bostadsbolaget är organiserat på ett sätt som
möjliggör nytänkande och alternativa lösningar
för en hållbar framtid. På så sätt hänger företagens interna organisation samman med denna
hållbarhetsdimension.
i det tredje perspektivet som presenteras av Dessein med kollegor (2015), i vilket
kulturen utgör kontexten för övriga hållbarhetsdimensioner framträder kopplingen till
kulturarv, historia och utformningen/utvecklingen av staden. Utifrån detta perspektiv på
kulturell hållbarhet och byggnadens utformning kan det ifrågasättas om den kulturella
dimensionen av hållbarhet har uppfyllts.
Visserligen anspelar namnet Skepparen på
den marina miljö byggnaden befinner sig i,
men utformningen av byggnaden speglar inte
det historiska arvet och Stenstan i någon större omfattning. Detta kan ha koppling till både
ekonomisk och social hållbarhet och behovet
av att hålla nere kostnaderna. Samtidigt skulle
en tydligare byggnadsteknisk koppling till
kulturarvet möjligen kunna ha ökat fastighetens värde och attraktionen för nya hyresgäs-

ter på längre sikt.
under intervjuerna med politiker, representanter för bostadsbolaget eller de äldre
själva är det ingen som nämner eller tar upp
diskussioner om kultur eller kulturella aspekter
av trygghetsboendet. Det leder tanken till att
det inte var en övervägd aspekt inom ramen
för projektet, vilket endast gör det möjligt att
diskutera denna dimension i mer övergripande
termer.
Hållbarhetens fyra dimensioner –
lärdomar från ett trygghetsboende
Vi inledde kapitlet med att säga att vi ville
diskutera samhällsplanering och samhällsförändring utifrån ett praktiskt exempel och se
hur det kan kopplas till olika dimensioner av
hållbarhet. Vi tycker oss kunna se hur de olika
dimensionerna är sammanlänkade i ett system
som visar att det exempelvis är svårt att bygga
ett socialt hållbart samhälle utan att beakta
ekonomiska, ekologiska och kulturella dimensioner. Vi kan också se hur den ekonomiska
hållbarheten får en överordnad roll och att
ekologisk, social och kulturell hållbarhet får
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… de höga hyrorna gör att
det endast är ett fåtal som har
möjligheter att bo på Skepparen. Det är därför tveksamt om
Skepparen lever upp till Bruntlandkommissionens definition
av hållbar utveckling …
Interiör från matsalen på Skepparen. Bild Mitthem
stå tillbaka. De boende på Skepparen hjälper
varandra på ett självorganiserande sätt, vilket
visar att det finns ett engagemang som i sin
tur skapar förtroende, samsyn, ökar dialogen
och stärker relationerna mellan dem. Det går
att argumentera för att det i ett nästa steg får
positiva samhällsekonomiska konsekvenser för
kommunen och lokalsamhället då det minskar
behovet att stöd från socialtjänstens personal.
Samtidigt reducerar lokaliseringen i den centralt belägna fastigheten behovet av färdtjänst
och transporter, vilket i nästa steg minskar
kostnader och det klimatrelaterade ”fotavtrycket”. Vi kan även se att de positiva värden
som är förknippade med att bo i trygghetsboendet inte endast tillfaller dem som bor där, då
samhällsnyttan i form av minskade kostnader
för personal, ökat välbefinnande och bättre
hälsa för de äldre påverkar samhället i stort.
En av våra slutsatser är därför att det borde
det vara möjligt att skapa alternativa finansieringslösningar för trygghetsboenden, där
hyrorna kan differentieras utifrån betalningsförmåga och där marknadsmässiga kalkyler
baseras på bostadsbolagets totala bestånd och
inte på varje enskild huskropp.
det vi däremot också kan se är att den schematiska figur som visar tre hållbarhetsdimensioner, och som finns presenterad i bokens
inledningskapitel, är en användbar modell
för att diskutera hållbarhet, men när vi lägger
till det kulturella perspektivet synliggörs nya
aspekter. Vi menar därför att den kulturella
dimensionen behöver betonas i modeller för
hållbarhet för att den inte ska negligeras eller
glömmas bort. Våra analyser av trygghetsboendet Skepparen illustrerar hur det kulturella perspektivet på hållbarhet kan bidra till
hållbar samhällsutveckling i termer av social
och ekonomisk utveckling för de boende och
samhället i stort.
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som framgått ovan visar analysen att ekonomiska aspekter prioriteras framför ekologiska i
byggnadsprocessen, då högt ställda miljökrav
förhandlades bort, samt att de höga hyrorna gör
att det endast är ett fåtal som har möjligheter
att bo på Skepparen. Det är därför tveksamt om
Skepparen lever upp till Bruntlandkommissionens definition av hållbar utveckling, då projektet inte bidrar till en mer rättvis fördelning av
resurser inom eller mellan samhällen och inte
heller till att säkerställa en ekologisk beständighet över tid. Trots att trygghetsboendet stärker
det ekonomiska välståndet i samhället kvarstår
frågan om det räcker för att klassas som ett
hållbart boende.
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För- eller
efterklok?
– om klimatförändring och
försäkringar

Bild Adobe Stock
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En stor utmaning för försäkringsbolagens förebyggande
arbete kan vara att hantera önskemål från egnahemsägare
om att tillämpa individuell prissättning på försäkringar eftersom det går på tvärs mot försäkringsbranschens grundtanke.
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Österrike.
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I

ngen har väl undgått att det övergripande temat för den här
boken är hållbarhet och att olika kapitel diskuterar detta
begrepp från olika utgångspunkter och på olika sätt. Det här
kapitlet har ekologisk och ekonomisk hållbarhet i blickfånget – två begrepp som handlar om att hushålla med knappa
resurser, jordens respektive företagens och/eller individernas.
Ekologisk och ekonomisk hållbarhet bör gå hand i hand och
kan också göra så. Det gäller för dem som kan konsten att hushålla
med samtliga resurser, men samtidigt anses relativt många leva över
både jordens och sina egna tillgångar. Ekologisk och ekonomisk
hållbarhet kan också stå i direkt motsatsställning till varandra. Det
gäller framför allt när de ekonomiska aspekterna ges en allt för kort
tidshorisont. Inte sällan hävdas att den kortsiktiga och tillväxtfokuserade ekonomin bortser från att den resursbas som naturen tillhandahåller inte är oändlig.
en allt aktuellare diskussion i det offentliga rummet handlar
om vad som håller på att hända med vår jord och med klimatet. De
som anser att ett förändrat klimat påverkar dem redan nu oroar sig
inte så mycket för sin egen skull som för nästa generation. Det visar
om inte annat att vi står inför ett växande problem. Från forskarhåll
hävdas exempelvis att det bara är fem procents sannolikhet att världens länder klarar av att begränsa den globala uppvärmningen till 2
grader Celsius fram till år 2100, ett mål som det beslutades om under
klimatmötet i Paris 2015.
i en tid av temperaturmässiga rekord, då Arktis isar smälter,
stormar kommer oftare och med större kraft än tidigare är det inte
konstigt att antalet väderrelaterade naturkatastrofer blir fler och
fler. Här är kopplingen till ekologisk hållbarhet lätt att se. Det är
heller inte konstigt att kostnaderna för att i efterhand städa upp efter
dessa väderrelaterade katastrofer skjuter i höjden, vilket bland annat
drabbar egnahemsägare och försäkringsbolag (Herweijer et al., 2009).
De ökade kostnaderna riktar inte bara uppmärksamheten mot ekonomisk hållbarhet utan aktualiserar även frågan om att vara för- eller
efterklok.
Om klimatförändring i stort
En klimatförändring beskrivs normalt som variationer av jordens
klimat över tid, lokalt eller globalt. När sådana fluktuationer bildar en
trend över tidsperioder (allt från decennier till miljontals år) talar man
om klimatförändring. En sådan förändring tenderar alltså att påverka
egnahemsägare och deras olika tillgångar. Det kan gälla vatten, mark,
boskap, livsmedelsproduktionskapacitet eller annat (Haileslassie et
al., 2011). När en specifik klimatrisk kommer på tal är det översvämningar som dominerar, både i Europa och i övriga världen. Färre
studier ägnar sig åt klimatrelaterade risker såsom stormar, cykloner,
jordskred, ökande temperaturer eller torka. Forskningslitteraturen
visar, naturligt nog, ett särskilt intresse för geografiska områden som
identifierats som extra utsatta för klimatrisker och klimatförändring
(se t.ex. Botzen och van den Bergh, 2012a). Således domineras den
europeiska forskningen inom detta område av studier från länder
med riskutsatta områden som till exempel Nederländerna, där en fjärdedel av marken ligger under havsnivå. Sverige har inte rönt samma
intresse, men det betyder inte att det helt saknas inhemsk forskning
om klimatrisker och inte heller att det saknas studier om klimatförändringens konsekvenser för egnahemsägare och försäkringsbolag.

32

hållbarhetens många ansikten I kapitel 3

hållbarhetens många ansikten I kapitel 2

33

tack vare medel från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond har tre forskningsenheter
vid Mittuniversitetet – Centrum för forskning
om ekonomiska relationer (CER), Forum för
genusvetenskap (FGV) och Risk and Crisis
Research Centre (RCR) – kunnat gå samman
och initiera ett projekt benämnt ”Försäkringsbranschen och klimatförändring” (nedan kallad
”vår studie”). Att kartlägga egnahemsägares
och andra individers uppfattningar är betydelsefullt för försäkringsbranschen för att skapa
ökad förståelse för relationen mellan klimatrisker och försäkringar, även inom områden där
konsekvenserna av klimatförändringen ännu är
tvetydiga eller oklara. Den enkät som brevledes
skickades ut till 3000 personer i åldern 18-80 år
runt om i landet besvarades av 890 respondenter (vilket ger en svarsfrekvens på närmare 30
%).
studien visar att det finns en oro för att ett
förändrat klimat kommer att påverka nästa
generation. Resultaten skiljer sig inte åt beroende på om personerna ifråga bor i eget hus
(egenägd villa eller radhus) eller i annat boende
(lägenhet). Yngre oroar sig mer än äldre, kvinnor känner större oro än män och personer med
hög inkomst oroar sig mer än personer med låg
inkomst.
när oron för klimatrisker jämförs med andra
risker såsom krig/terrorism, våld/aggression
och arbetslöshet på ett generellt plan, upplevs
oron för översvämningar och stormar som
lägre. I sammanhanget kan det vara på sin plats
att påminna om att tidigare studier från andra
länder visar att oavsett om människor har eller
inte har upplevt översvämningar är många
skeptiska till huruvida klimatförändringen
orsakar eller förvärrar översvämningar (Whitmarsh, 2008). Ifråga om risken för att drabbas
personligen av olika saker hamnar klimatförändring som nummer fem av 17 undersökta
risker. Enligt vår studie upplever 25 % detta
som en stor eller mycket stor risk. Listan toppas
av allvarliga sjukdomar (40 %), före stress och
utbrändhet (32 %), mat innehållande genförändrade råvaror (28 %) och egen rökning (26
%). Längre ner på listan kommer sådana saker
som att drabbas av trafikolyckor, terrorism,
fallolyckor respektive bränder.
tidigare forskning visar att närheten till
vatten höjer värdet på ett hus, men samtidigt
har klimatrelaterade händelser som översvämningar eller stigande havsnivåer visat sig ha
negativ inverkan på husets värde (Below et
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al., 2015). Vår studie bekräftar att närheten till
vattendrag, sjö eller hav uppfattas som prishöjande, samtidigt som utsattheten för klimatrelaterade risker (såsom översvämningar, ras,
skred och erosion) uppfattas som prissänkande.
Sammantaget ser dock de flesta egnahemsägare
närheten till vatten som en ekonomisk tillgång
snarare än som en klimatrisk. Samtidigt visar
tidigare studier att enskilda individer har svårt
att koppla samman praktiska åtgärder för att
minska konsekvenserna av väderrelaterade
händelser med framtida ekonomiska fördelar
(Lamond et al., 2009).
i allmänhet förefaller egnahemsägare
ha en låg beredskap för att skydda sig mot
skador orsakade av olika väderförhållanden.
Inte heller agerar de som bor i områden som
är exponerade för naturkatastrofer särskilt ofta
för att minimera risken för skador (Siegrist
och Gutscher, 2008). Det tyder på att de inte
uppvisar någon större förklokhet. Däremot
tycks egnahemsägare utföra fler förebyggande
åtgärder om de uppmuntras av sina grannar än
om de inte får denna stimulans (Bubeck et al.,
2013). Till bilden hör också att vår studie visar
att förebyggande åtgärder främst görs utifrån
renoveringsbehov och inte på grund av klimatanpassning. De förebyggande åtgärder som
görs utifrån renoveringsbehov avser i huvudsak takreparationer. Motsvarande åtgärder
beträffande klimatanpassning härrör sig främst
till grund och källare.
Om försäkringar i stort
Oavsett i vilken mån klimatförändringen
drabbar enskilda egnahemsägare är det svårt
att se hur moderna samhällen skulle kunna
fungera utan försäkringar och försäkringsbolag. Genom att samla ihop ett kollektivs risker
kan alla som ingår i detta kollektiv försäkras
för såväl väderrelaterade händelser som andra
sorters olyckor. Försäkringsbolagen erbjuder
således individer ett finansiellt skyddsnät om
olyckan skulle vara framme. Endast en mycket
liten andel människor i Sverige har ekonomiska
förutsättningar att på egen hand kunna hantera
sina risker. Under senare år har svenska banker
också gått ut med medial information om att
en mycket stor andel av medborgarna saknar
”buffertsparande” för oförutsedda utgifter.
försäkringar ska ses som en del av ett
bredare lapptäcke av offentliga och privata
strategier för att sprida risker över tid och över
stora geografiska områden. Privata försäkringar
har vuxit fram som ett alternativ till ett ensidigt
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Figur 1: Fokuserade kopplingar mellan klimatförändring, egnahemsägare och försäkringsbolag.

beroende av staten och faktum är att privata
försäkringsbolag blivit en institution i samhället för att hantera risker. Samtidigt måste dessa
bolag, som alla privata företag, generera vinster
för att vara ekonomiskt hållbara. Försäkringsbranschens historia skvallrar om en ökad
differentiering och risksegmentering av konsumenter på olika försäkringsmarknader eftersom
försäkringsbolagen i allt större utsträckning
strävar efter att skapa marknader för ”stora”
respektive ”extremt stora” risker eller efter att
på andra sätt skydda sig från egna risker.
försäkringsbranschen har traditionellt
byggt sin uppfattning om risker och prissättning av försäkringspremier på historiska
uppgifter. Försäkringsbolagens ökade exponering för klimatrelaterade risker indikerar
emellertid att delvis nya strategier behövs för
att minska sårbarheten och risken för att premierna inte täcker bolagens framtida utbetalningar till olycksdrabbade kunder (Herweijer
et al., 2009). I slutändan handlar det, precis
som tidigare, om att begränsa riskerna och/eller höja premierna, men vägen dit kan komma
att se annorlunda ut än vad som så här långt
varit gängse ordning. Försäkringsbolagens
samhällsansvar gör också att de inte bara kan
minska sin egen riskutsatthet. De förväntas
även hjälpa sina kunder att skydda sig mot
oönskade ekonomiska konsekvenser till följd
av ökade klimatrisker.

möjligheten att sprida försäkringsrisker
genom återförsäkring på en global försäkringsmarknad har också blivit en central del
i alla större försäkringsbolags riskportföljer. I
takt med att de stora återförsäkringsbolagen
behöver kompenseras genom högre premier
för den ökade riskexponering som ett förändrat
klimat för med sig kommer de privata försäkringsbolagen att ställas inför marknadsmässiga
utmaningar. Att känna sina kunder väl utifrån
deras respektive riskmedvetenhet och betalningsvilja är därför ännu viktigare än tidigare
när det handlar om produktutbud, prissättning
och kundincitament för riskreducering (Botzen
och van den Bergh, 2012b).
både vår och andra studier visar att många
försäkringstagare är osäkra på om deras försäkringar täcker skador som uppstår på grund av
händelser föranledda av ett förändrat klimat.
Vidare tycks egnahemsägare vara mer intresserade av att teckna försäkringar om de förväntar
sig positiva reaktioner från sina grannar än om
de inte förväntar sig detta. Det skulle betyda att
förväntade reaktioner från grannarna har betydelse för huruvida egnahemsägare tvingas vara
efterkloka om olyckan skulle vara framme.
Om relationen klimatförändring,
egnahemsägare, försäkringsbolag
Försäkringsbranschen har sedan ett antal
år tillbaka uppmärksammat behovet av att
analysera konsekvenserna av klimatförändringen både i termer av ökade skadekostnader
och för att kunna fortsätta att erbjuda ett bra
försäkringsskydd för alla. Figur 1 illustrerar
dels att klimatförändringen påverkar såväl
egnahemsägare som försäkringsbolag, dels att
försäkringsbolagen har starka egna incitament
för att få egnahemsägare att minska skadeverkningarna till följd av klimatförändringen. Trots
dessa incitament har det tidigare varit relativt
ovanligt att försäkringsbolagen arbetat aktivt
med att informera om vilka förebyggande
åtgärder försäkringstagare kan vidta.
på frågan om vad som bör göras för att öka
individers förebyggande arbete liksom anpassning till ett förändrat klimat visar vår studie att
många egnahemsägare gärna vill ha information om klimatrisker och likaså bidrag för klimatanpassning. Relativt många ser också positivt
på individbaserade försäkringspremier, men de
är mindre positiva till skatter, avgifter eller kollektiva prishöjningar på försäkringar. De som
bor i villa eller radhus är positiva till privata
försäkringar och flera skulle över lag också
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På 1980-talet
övertog försäkringsbolagen
ansvaret för att
erbjuda skydd mot
vissa mer eller
mindre frekventa
naturskaderisker
(bland annat
översvämningar
och stormar).

kunna tänka sig att teckna klimatrelaterade
försäkringar.
särskilda försäkringsavtal skulle kunna användas för att stimulera förebyggande arbete.
Likaså skulle egnahemsägare kunna erbjudas
premiereduktioner om de vidtagit förebyggande åtgärder, men trots det drabbats av väderrelaterade skador. Tidigare studier tyder också
på att egnahemsägare är villiga att investera
i skadeförebyggande åtgärder i utbyte mot
lägre försäkringspremier, men att försäkringsbolagen normalt inte velat använda individbaserade premiereduktioner för att stimulera
sådana åtgärder (Bubeck et al., 2013; Kunreuther, 2015). I Sverige har dock vissa försäkringsbolag infört rabatter för försäkringstagare
som investerat i brandfiltar, brandvarnare och
brandsläckare.
försäkringsbolagen kan även ta egna
initiativ till förebyggande arbete. I Sverige avsätter de privata försäkringsbolagen allt större
interna resurser för att identifiera, fastställa och
återkräva ansvar hos skadevållande parter. Ett
exempel är kommuners ansvar för fungerande
dagvattensystem och s.k. baktrycksskador i
privatbostäder som uppstår då systemen sätts
igång igen eller överbelastas. Detta har synliggjort kostnaderna hos de privata försäkringskollektiven på ett tydligare sätt än tidigare.
Sannolikt kan den här utvecklingen inverka
positivt på kommuners prioritering av underhåll och nyinvesteringar av avloppssystem.
Detta kan i så fall leda till ökad driftstabilitet
och förbättrad kapacitet att klara både fler och
intensivare skyfall, vilket är en utmaning för
många kommuner i deras ansträngningar att
anpassa sina verksamheter till ett förändrat
klimat. På sikt skulle det kunna bidra till såväl
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ekologisk som ekonomisk hållbarhet.
ett annat exempel är utvecklingen av och
tillgången till geografiska informationssystem
(GIS). Systemen möjliggör datasimulering av
väderfenomen på en geografisk yta utifrån
topografin i syfte att i förväg kunna bilda sig en
uppfattning om vilka ytor som löper störst risk
att påverkas av skyfall, höga flöden i åar eller
älvar etc. Genom att använda sådana modeller
kommer såväl försäkringsbolag som kommuner och myndigheter att bättre och säkrare
kunna identifiera högriskområden utifrån ett
naturskadeperspektiv. I detta fall är tanken att
åtgärderna långsiktigt ska gynna både försäkringstagare och försäkringsbolag genom
differentierad riskpremiesättning. Egnahemsägare som på detta sätt bedöms vara särskilt
exponerade för naturskaderisker kan erbjudas
skadeförebyggande incitament som ett krav för
fullt försäkringsskydd alternativt lägre premier
eller lägre självrisker vid inträffade skador.
Om ansvar och betalningsvilja
I både högrisk- och lågriskområden relateras
klimatrisker och dess effekter till frågor om
ansvar. Vem är ansvarig för att klimatanpassningar görs? Vem ska informera om vad
egnahemsägare kan göra i förebyggande syfte?
Vem ska stå för kostnaderna om olyckan skulle
vara framme? Det finns studier som diskuterar
ansvaret för klimatpåverkan, men konsensus
saknas om vilken eller vilka parter som ska
eller borde ta detta ansvar. Av särskilt intresse
förefaller maktbalansen mellan staten och försäkringsbranschen vara. Vissa hävdar att staten
har det övergripande ansvaret och ska eller
borde ta ett större ansvar än för närvarande.
Andra hävdar att försäkringsbolag borde ta ett
större ansvar, inte minst eftersom de själva tjä-
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nar på att på olika sätt bistå försäkringstagarna.
Det senare resonemanget visas bland annat av
att svenska försäkringsbolag redan på 1980-talet övertog ansvaret för att erbjuda skydd mot
vissa mer eller mindre frekventa naturskaderisker (bland annat översvämningar och stormar).
Dessförinnan fick de drabbade ansöka om
medel ur den svenska naturskadefonden, det
vill säga från staten.
i ett samhälle där ansvaret för personlig
säkerhet individualiseras i allt större utsträckning – vilket inte minst visas av ett ökande
antal privata pensions- och sjukförsäkringar – ökar också ansvaret för enskilda egnahemsägare när det gäller att underhålla sina
bostäder och anpassa dem till ett föränderligt
klimat samt vid nybyggnationer. Samtidigt
påverkas egnahemsägares vilja att de facto
genomföra olika sorters förebyggande åtgärder av deras syn på vem som ska eller borde
informera om och ta ansvar för klimatförändringens effekter. De som inte upplever att det
är deras ansvar att genomföra dessa åtgärder,
eller att åtgärderna har begränsade effekter,
agerar normalt inte heller förebyggande (Bickerstaff et al., 2008).
undersökningar om hur enskilda individer
och inte minst egnahemsägare tänker kring
klimatrisker i förhållande till sina hem har inte
primärt fokuserat på ansvarsfrågan. Vår studie
visar dock att enskilda individer anser att såväl
stat och kommun som myndigheter och försäkringsbolag har ett större ansvar än enskilda individer. De som bor i villa eller radhus anser att
försäkringsbolagen har ett särskilt sort ansvar
ifråga om att vara behjälpliga om en klimatrelaterad kris, till exempel en översvämning eller
en storm, skulle drabba deras hem.
det verkar generellt som att människor
är allt mer villiga att betala för säkerhet, men i
vilken utsträckning och för vad är oklart. En aktuell fråga är vilken vilja egnahemsägare har att
själva begränsa klimatrelaterade skador genom
förebyggande åtgärder om de lockas med sänkta försäkringspremier. Likt en tidigare studie
(Botzen et al., 2009) mätte vi viljan att begränsa
skador till följd av höga flöden och översvämningar genom frågor som på aggregerad nivå
utgör ett betalningsviljeindex.
resultaten visar att betalningsviljan är
högre bland kvinnor än bland män liksom
bland personer som skattar sin egen kunskap
om klimatförändring som god jämfört med

dem som skattar sin kunskap som mindre
god. Det senare går i linje med tidigare
studier från andra länder som funnit att de
som uppfattar jämförelsevis större risker för
översvämningar har högre betalningsvilja än
andra (Brouwer och Schaafsma, 2013). Däremot tyder våra resultat på att betalningsviljan
inte är kopplad till inkomst eller om personen
ifråga bor eller inte bor i en storstad. Att betalningsviljan skulle vara opåverkad av disponibel inkomst går dock inte i linje med studier
från andra länder (Hung, 2009; Lo, 2013),
vilka funnit att viljan att betala för försäkringar mot översvämningsskador ökar med ökad
disponibel inkomst.
vår studie visar att respondenterna är
relativt välförsäkrade och positiva till privata
försäkringar. Detta gäller särskilt de som bor
i villa eller radhus. Av särskilt intresse är att
egnahemsägare överlag förefaller vara positiva till individuell prissättning på försäkringar
snarare än kollektiv prissättning, det vill säga
att en individs agerande ska ha en direkt inverkan på individens försäkringspremie. Denna
uppfattning innebär en utmaning för försäkringsbranschen då den slår mot branschens
fundament, nämligen att samla ett kollektivs
risker för att därigenom kunna försäkra alla
som ingår i detta kollektiv på samma villkor.
vår studie visar vidare att respondenterna är beredda att betala ett högre pris på sina
försäkringar om försäkringsbolagen samtidigt
satsar resurser på att anpassa samhället till ett
förändrat klimat. En jämförelsevis större andel
är positiva till att betala ett högre pris på sina
boendeförsäkringar än på övriga försäkringar.
Detta gäller såväl de som bor i villa eller radhus
respektive lägenhet.
som vi redan antytt tycks det finnas ett intresse för att teckna försäkringar mot klimatrelaterade skador. Nära hälften av dem som besvarade enkäten uppger att de är intresserade av
att teckna sådana försäkringar. Om denna typ
av försäkring medför en ökad kostnad jämfört
med andra försäkringar minskar dock intresset. En något större andel visar då ett ointresse
snarare än ett intresse för att teckna en sådan
försäkring. Egnahemsägare är mer intresserade än andra av klimatrelaterade försäkringar.
Kvinnor är mer intresserade än män både av
att teckna en klimatrelaterad försäkring och
att göra det även om den kostar mer än andra
försäkringar. Inkomst och ålder tycks däremot
sakna betydelse i sammanhanget.
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Avslutning
Ett förändrat klimat riktar uppmärksamheten
mot ekologisk hållbarhet. Att arbeta förebyggande och teckna försäkringar om olyckan
skulle vara framme pekar på en ekonomiskt
hållbar förklokhet. Det förefaller vara bättre
än att inte göra någonting mer än att vara
efterklok när väl en skada har inträffat. För att
ge egnahemsägare en känsla av att de tjänar
ekonomiskt på klimatförebyggande arbete kan
försäkringsbolagen dels informera om vikten
av att vidta förebyggande åtgärder, dels locka
med ekonomiska incitament. Det skulle av allt
att döma gynna såväl försäkringstagarna som
försäkringsbolagen själva. Relativt många –
oavsett om de bor i villa, radhus eller lägenhet
– tycks vara intresserade av att teckna klimatrelaterade försäkringar, men inte om de är dyrare
än andra försäkringar. En stor utmaning för
försäkringsbolagen förefaller vara att hantera
önskemålen om att tillämpa individuell prissättning eftersom det går på tvärs mot försäkringsbranschens grundtanke.
det kan också konstateras att mer forskning
behövs, inte minst tvärvetenskapliga studier
för att bättre förstå förhållandet mellan klimatförändring, försäkringar och egnahemsägares
vilja att betala för försäkringar respektive att
förbereda sig för framtida klimatrisker. Detta
inkluderar studier i lågriskområden. Ett förändrat klimat, och likaså arbetet med ekologisk
och ekonomisk hållbarhet, är nämligen en
utmaning för egnahemsägare och försäkringsbolag även i sådana områden.
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”Tävlandet för hållbarhet skapar
en medvetenhet i sökandet efter
lösningar som blir väldigt positiv.
För oss handlar det om att vi har bytt
ut en massa grejer, vi började med
att byta ut alla våra bilar till elbilar,
vilket var jätteenkelt. Direkt när vi
gjorde det och analyserade effekterna
av det så fann vi enorma synergieffekter rent ekonomiskt. Ja, varför gör
inte fler så? Det är ju jättelätt.
Vi behöver inte göra det så
krångligt. Gör det mer miljömässigt och tjäna mer pengar.
Sluta krångla till det – det behövs inte
så mycket. Så fick vi miljöpriser av
Östersunds kommun.”
Daniel Kindberg, vd Östersundshem,
ordförande Östersunds Fotbollsklubb
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Allmännyttan,
ledarskap, fotboll
och hållbarhet
– vad har de med varandra att göra?
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av daniel kindberg,
vd östersundshem
och ordförande
östersunds
fotbollsklubb

Texten är en
bearbetning av
Daniel Kindbergs
anförande vid Åre
Sustainability
Summit 2017.
Daniel pratade
under anförandet om hur det
är möjligt att
skapa ett hållbart
fotbollslag som
dessutom vinner
matcher, hur det
går att skapa ett
hållbart bostadsbolag som dessutom är lönsamt och
hur han menar
att mångfald och
hållbart ledarskap
är grunden till
framgång inom
både fotbollen och
bostadsbolaget
och hur det också
leder till lönsamhet.

Bikupa med
bofasta på
Fagerskrapans
tak i Östersund.
Foto Östersundshem

M

aktfullkomliga
vita män –vad
har det med
hållbarhet att
göra?
Jag ska
försöka att ta
utgångspunkt i hur vi och jag bedriver ett strukturerat hållbarhetsarbete
i de verksamheter som jag i dag ska
företräda och prata om. Min egen
grundsyn, när jag började med att
arbeta med begreppet hållbarhet, var
att ju mer jag tittade in i det här så
blev jag väldigt negativ. Men då var
det mer till semantiken av hållbarhet. Jag tyckte det användes som en
floskel och då blev jag mer och mer
irriterad. Så sa jag till mina medarbetare att vi måste döpa om det här
till något annat. Min uppfattning om
hållbarhet handlar väldigt mycket
om att strukturera din verksamhet,
att få ett förhållningssätt till olika områden, fördjupa dig i dem och hitta
de kommunicerande kärlen mellan
områdena, ekologisk, miljömässig,
social och ekonomisk hållbarhet. För
vår enkelhets skull har vi strukturerat upp det i de delarna, och det
passar mig väldigt bra. Därför så vill
jag ta utgångspunkt i det, så att det
inte blir för spretigt.
de tre områdena i vår verksamhet
som företagare eller idrottsledare
måste samverka med varandra,
och vi måste få våra medarbetare
att medvetet förhålla sig till och
analysera sin verksamhet och vad
man gör, och varför de gör saker,
utifrån de här enkla delarna. Om vi
gör det så är det åtminstone för mig
förståeligt. När det gäller hållbarhet,
den ekologiska, miljömässiga, det
sociala och den ekonomiska är det
sådana fantastiska områden att vi
kan fördjupa oss hur mycket som
helst i det. Men vi som på något vis
försöker vara ledare och chefer och
maktfullkomliga män, vi måste sluta
att försöka kladda i syltburkarna för
mycket. Dels begriper vi det inte och
dels så blir vi då uppfyllda av att vi
tror att vi kan någonting. Därför blir
vi farliga. I fotbollsvärlden är det så
att det är vita heterosexuella medel-

ålders halvfeta män som leder hela
fotbollsetablissemanget. Vi leder på
samma sätt överallt i hela världen, vi
är exakt lika. Vi är maktmänniskor
som älskar att framhäva oss själva,
och att bestämma en väldig massa.
Vi leder fotbollsvärlden, vi leder
egentligen en väldig massa i samhället också. Vi leder allmännyttan
också och det blir en fara med de
här stereotyperna. Faran som blir i
fotbollsvärlden, eftersom det är en
global rörelse, är att när man gör på
lika sätt överallt i hela världen och
samma maktmänniskor leder på
samma sätt, då får du ett förhållande
som kallas för, åtminstone enligt mig,
the numbers game. Det är väldigt
enkelt att exemplifiera i fotbollens
värld, men det finns många andra
delar där du också kan applicera
det. The numbers game innebär, i
fotbollen, att omsättning och tabellplacering är till 93-procent korrelerat.
Då har man tittat på alla europeiska
ligorna under tio år och mätt. När vi
lever i en sån värld, där du har den
maktstruktur som jag nyss beskrev,
en maktstruktur som också finns i näringslivet och i fastighetsbranschen
är du väldigt liten och klen, som vi
är till exempel i Östersund, då måste
vi hitta nya metoder och nya förhållningssätt. Det kan handla om nya sätt
att se på sig själv, sin identitet, vem
man vill vara och varför man vill
göra saker. Vill man då tävla, vilket
vi maktmänniskor alltid vill, då måste vi tävla på ett annat sätt. När vi då
tittar på de former vi kan göra det på,
så tänkte jag beskriva det i olika verksamheter, med samma gemensamma
maktstrukturer.
Att tävla för hållbarhet
Om vi då vill tävla, vilket vi som sagt
alltid vill på alla arenor så är den ena
i företagsvärlden, eller fastighetsvärlden, som är oerhört konservativ.
Den andra är i fotbollsvärlden vilket
förmodligen är världens mest konservativa ledningsstruktur. I Östersundshem, ett jättelitet bolag måste vi
använda oss av annorlunda metoder
för att vi ska kunna utveckla, bygga
och förvalta bostäder åt människor
på ett så bra sätt som möjligt. För
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att vi ska kunna hävda oss på den
nationella marknaden har vi jobbat
annorlunda och det har vi gjort på
ett sätt där vi vill tjäna jättemycket pengar på att vara åtminstone
Sverigeledande i vissa områden. Ett
sådant område är hur vi ska bygga
miljömässigt, hur vi ska omvandla
och leda utvecklingen bortifrån de
stora svulstiga bilsamhällena, till att
använda alternativa källor och satsa
på elbilar och alternativa energikällor
som solenergi. Vi vill göra det på ett
fantastiskt, ekologiskt, miljömässigt
sätt och samtidigt utmana oss själva
ekonomiskt genom målsättningen
att vara Sverigeledande och tjäna
mest pengar. Allt det här är ganska
spännande, för när vi inspirerar våra
medarbetare kan vi samtidigt fortsättningsvis tjäna lika mycket eller
mycket mer slantar.
tävlandet för hållbarhet skapar en medvetenhet i sökandet efter
lösningar som blir väldigt positiv.
För oss handlar det om att vi har bytt
ut en massa grejer, vi började med
att byta ut alla våra bilar till elbilar,
vilket var jätteenkelt. Direkt när vi
gjorde det och analyserade effekterna
av det så fann vi enorma synergieffekter rent ekonomiskt. Ja, varför
gör inte fler så? Det är ju jättelätt. Vi
behöver inte göra det så krångligt.
Gör det mer miljömässigt och tjäna
mer pengar. Sluta krångla till det –
det behövs inte så mycket. Så fick vi
miljöpriser av Östersunds kommun.
sedan handlar det också om att
bygga samhället. Vi bygger jättemycket i Östersund nu, och vi tycker
det är otroligt bra, för vi måste ju
bygga och förvalta boenden. Vi
bygger inte enskilda hus egentligen
utan vi bygger områden, kvarter och
stadsdelar. I det arbetet så måste
vi titta på när vi bygger det enskilda huset naturligtvis och hitta de
alternativa delarna av energiförbrukningen. Det är väldigt viktigt för oss,
för att vi långsiktigt ska få en bättre
ekonomi att titta på hur det har varit
tidigare. Vi gör om så det blir bättre
och vi tjänar mer pengar. Det innebär
att då titta på att bygga in solpaneler
42

naturligtvis i byggnaderna och på
andra lösningar med exempelvis
sedumtak, andra energikällor men
också på att bygga in elbilspooler så
att människor inte behöver ha sin bil
där. I detta arbetet undersöker vi också infrastrukturen runt de områden
vi bygger, tillgängligheten för cykeltrafik och infrastruktur för cykel. Det
vill säga verkstad och parkeringsplats för cykel. Varför pratar man 99
% av all tid om parkeringsplatsen för
bilen? Den verkar vara det absolut
viktigaste att prata om och det är
också det absolut dyraste att bygga.
50 % av alla byggen som avfärdas aär
på grund av att man inte har råd att
bygga tillräckligt med parkeringsplatser, för parkeringsnormen är så
enormt hög i kommunen. Man ska ha
1,5 eller 1,1 i parkeringsnorm för lägenheter, och då spricker 50 % av alla
projekt. Det är ganska korkat. Det
är bättre då att bygga in en bilpool
där man kan låna en bil när man vill,
och sedan tillse att det också finns
cyklar. Nu vet jag att det är väldigt
svårt i vissa bygder, men i en stad
går det bra. Med det har vi redan löst
problematiken, eller delar av problematiken med ekologisk hållbart.
Men det är också ekonomiskt bra för
helt plötsligt behöver man inte bygga
hälften av alla parkeringsplatser, och
då får man massor med pengar över,
som man satsar på den här andra
infrastrukturen jag beskrev. Så tjänar
vi pengar på det igen. Helt plötsligt
utan att vi har gjort annat än att vi
har strukturera för medarbetarna
på Östersundshem, kommer de här
lösningarna upp.
Bikupor för främjandet av
hållbara samhällen
Får vi ett miljömässigt hållbart
samhälle, blir det helt plötsligt också
trevligare. Så det vi också gjorde var
att vi förde in massa bikupor och det
var väldigt spännande. En massa bin
som surrar omkring och pollinerar
överallt, vilket är jätteviktigt. Helt
plötsligt ökar trivseln och ljuset börjar lysa in. Vet ni vad finessen är? Nu
kommer vi tillbaka till det här som vi
tjocka medelålders gillar, maktmänniskor, vad är det? Tjäna mer pengar.
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Östersundshem
är ett kommunalägt bostadsbolag med ungefär 3 800 lägenheter och 420
lokaler och förråd.
Med visionärt
byggande medverkar Östersundshem till att
förverkliga regionens tillväxtmål. Koncernen
omsatte ungefär
983 miljoner kronor under 2016
och har ett 60-tal
anställda.

Det vill
säga antalet
parkeringsplatser utslaget
per lägenhet.

2

Östersundshem har skapat
Norrlands första
elbilspool. Företagets hyresgäster
betalar ingen
månadsavgift.
Bild Östersundshems hemsida

Då har vi det miljömässiga, och det
ekonomiska, så kommer vi till den
sociala biten när vi då gör det här
och tänker på vad mer som behövs
i de här områdena för att göra dem
attraktivare. Vi behöver utrymme för
rörelse, kreativitet, utomhusmiljön
och det är då allt hänger samman.
Ni minns alla de här pengarna som
sparades, för att man inte behöver
bygga så förbannat många och fula
parkeringsplatser. De använder vi
nu till att satsa på ökad trivsel. Det
är näridrottsplatser och lekplatser för
barn, vilket betyder att människor
vill köpa eller hyra lägenheter i
områdena och då har attraktiviteten
ökat avsevärt och så tjänar vi mer
pengar. Ja, det var ju enkelt. Ser ni,
det hör ihop, den sociala faktorn i
planerandet, den ekologiska, den
miljömässiga, och den ekonomiska
faktorn. När de här tre börjar samverka i ett företag, då händer massor
med saker.
och tänk på att allt det här händer i
ett litet företag som Östersundshem.
Jag menar att hållbarhet är ett sätt att
betrakta sin omvärld och att strukturera sitt sätt att betrakta omvärlden.
Vi företagare är ganska endimensionella och då får vi ett förhållningssätt
till hållbarhet som gör det enkelt
för oss att strukturera. Försöker vi
inspirera våra medarbetare då blir
det massa resultat.

men vet ni vilken faktor som kanske är viktigast av allt. Den har jag
inte riktigt varit inne på än och det
den påverkan av beteendet hos
människor som det leder till. Det
låter väldigt pretentiöst, men jag
tycker att det faktiskt är en av de
enskilt kanske viktigaste långsiktiga faktorerna i det här arbetet.
Då menar jag beteendet hos dig
och mig. För oss på Östersundhem
handlar det också om de som bor
hos oss. Om vi bygger in de kvarter, i de stadsdelar som jag beskriver och att en familj med tre bilar
istället har en och börjar använda
bilpoolen och tyckter det är spännande att få den där honungsburken
som bina producerade som ingick i
erbjudandet. Om människor liksom
börjar smaka på de här grejerna, ser
den där cykelverkstaden och går
och köper cyklar till sig själv och
till sina barn och sakta så börjar
vi liksom komma tillbaka till någon
form av vettigheter här. Påverkan
av människors beteende, reflektion
och fundering. Det kanske är en av
de viktigaste frågorna. Man kanske
börjar fundera på var elen produceras i mitt hus och hur de sociala
strukturerna ser ut i mitt kvarter?
Då blir varje människa en som är
behjälplig i utvecklingsarbetet av
sin stad och sitt samhälle. Det
tycker vi är en jätteviktig faktor
för vårt arbete.
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Det är en viktig del för oss företagare att ha med oss i ansvarstagandet.
Jag är naturligtvis själv en enorm
hycklare. Så är det bara och jag
har väldigt svårt att ändra på mig.
Jag är oerhört konservativ och har
mycket, mycket svårt att ta till mig
att man skulle köra elbil. Det är
djupt rotat i mig själv att ha stora
bilar som går jättefort. Jag gillar det
och det måste jag våga säga. Jag
har lätt för att säga till andra att fixa
med bilpooler, solpaneler och köpa
in elbilar, men det är jättesvårt för
egen del. Det visar på hur svårt
det här är. Liksom om man tittar
på stereotypen av maktmänniskor,
det vill säga jag själv. Vi maktmänniskor kan övertyga andra om att
göra en massa bra grejer och vi
tjänar jättemycket pengar. Men vet
ni, genombrottet, det är när jag själv
byter ut min V8:a mot en elbil.
Att byta ut maktmänniskorna
Vad jag nu ska prata om är att om vi
då fokuserar på mönster och människors beteenden, borde ledande
människor inom näringslivet föregå
med något slags gott exempel. I och
med att staten och kommunerna har
utnämningsmakten borde de ju tänka
lite på det här. De kanske borde anställa sådana som kommit lite längre
i kampen med sig själv än sådana
som jag?! Jag tycker att det ska vara
en markering om vilka som ska vara
maktmänniskor. Ofta är det politiker
eller styrelseproffs som har makten
att utnämna folk. Kanske ska man se
upp för såna som jag själv. Vad jag
menar är att inom företagsvärlden
ska vi ta till oss hållbarhetsperspektiven så att vi börjar tänka kring
de områdena. Vi ska också se över
strukturerna så att vi möjliggör för
annorlunda sätt att tänka. Hållbarhet
och maktstrukturerna är samverkande kärl. Väldigt snabbt kommer vi då
göra väldigt mycket nytta och tjäna
väldigt mycket mer pengar långsiktigt. Det är också hållbart.
det finns många exempel från
företagsvärlden där hållbarhet och
struktur hänger samman, men ex44

emplen finns överallt. Jag är också
engagerad i en annan företeelse. Det
är ett hobbyuppdrag jag har för Östersunds fotbollsklubb. Det handlar
också om maktstrukturer. Allt började 2010, när sådana som jag (vita
heterosexuella medelålders halvfeta maktmänniskor) som ju sitter i
styrelser också. Får man då sportslig
framgång är det lugnt och stilla, men
när det går på tok som det gjorde
för oss Östersunds fotbollsklubb i
2010 i när vi förlorade hela tiden, var
jättedåliga och hade värvat jättedåliga fotbollsspelare, dåliga tränare
och allt gick på tok och vi åkte ur
den så kallade serien och hamnade
i division två. Vad händer då? Vad
är det första som händer när såna
människor och män som jag förlorar? Vad börjar de göra då? Alfahannarna i rummet. Rätt. De börjar naturligtvis att bråka. Så gör de alltid.
Det är förutsägbart. Så var det för
oss också. Vi började bråka, skyllde
på varandra, för det är alltid någon
annans fel, så sker det överallt i hela
världen. Det är Chile och Argentina,
det är Kongo, om det är Sri Lanka,
Norge eller Sverige. På exakt samma
sätt jobbar vi. Jag slutade och så blev
det bråk och turbulens, och så kom
jag tillbaka, men då började vi titta
på det här fenomenet, ta oss lite
grand i kragen, titta på oss själva, vilka vi är och vad det är vi vill åstadkomma, vad är det vi ville skapa?
Det vi gjorde då var att vi beslutade
oss för att skapa någonting annat.
Det första vi gjorde var att bygga en
ny värdegrund. Det är egentligen ett
socialt fundament som handlar om
hur vi ser på varandra och våra förhållningssätt mot varandra. Kärnan i
vår värdegrund blev alla människors
lika värde. Utifrån det utvecklade
vi förhållningsregler till varandra,
vad vi var till för och vilken identitet
vi skulle utstråla. Vi satte en vision
utifrån den värdegrunden och övergripande målsättningar. Visionen var
vid den tiden, sen höst 2010, att vi
skulle spela i svensk elitfotboll och
spela tävlingsmatcher i Europa på
Jämtkraft Arena. När vi sa det vid
den här tidpunkten så trodde hela
fotbollsetablissemanget att vi hade
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Östersunds
Fotbollsklubb har
gått från att spela
i division två till
division ett till
Superettan till
Allsvenskan. De
vann svenska cupen 2016 och gör
nu succé i Europa
League. De har
ökat sin omsättning från tre och
en halv miljon till
50 miljoner och
gått från en halv
anställd till 60
anställda.

Bild till höger.
Östersunds
anfallare Alhaji
Gero flyger
över Härnösands Fotbollsförenings
målvakt under
en cupmatch
i Härnösand
hösten 2017.
Foto Yippie
Härnösand

Vi är beviset på att
det går att få en
ekonomi i balans
genom att ha en
värdegrundsstyrd,
socialt anpassad
förening, och i och
med det få en väldig
massa effekt och
vinster.

fått fnatt, att vi var galna och fullständigt orealistiska och naiva. Men
vi var trygga i det vi hade åstadkommit och vad vi ville. Då är det bara
att utforma strategier och skapa en
organisation för hur de som skulle
jobba skulle vara indelade.
då skapade vi en organisation som
väldigt medvetet valde sina medarbetare. Vid ett årsmöte fattas viktiga
beslut, det handlar om budget och
styrelseledamöter utses men, det är
väldigt få beslut som fattas vid ett
årsmöte. Vad jag menar är att styrelsen fattar ungefär 1 % av besluten
i föreningen, styrelseordförande,
det vill säga jag, fattar ungefär 4 %
av besluten. De resterande 95 % av
besluten fattas av de fem enheterna,
dess chefer och medarbetare. Därför
blir det viktigt att alltid bära med sig
i tanken, vad det är vi ska åstadkomma? Det måste vara värdegrundsstyrt och det fick också bli vägledande för oss när vi skulle rekrytera
människor.
ett exempel är då jag skulle
övertala en kille som heter Graham
Potter som bodde i England att bli
Östersunds tränare. När jag satt där
och förhandlade så hade jag till sist
slut på argument och slog handflatorna i bordet och sa: du måste förstå
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vi har ju ett uppdrag, vi har ju fan
ett uppdrag att vi ska göra Östersundarna och Jämtarna stolta över sin
fotboll, fattar du inte det? Nu hade
han väl bestämt sig innan den meningen, men han brukar ta upp den
ibland som väldigt, väldigt viktig och
avgörande för att han ville ta sig an
utmaningen. Det vill säga att den var
lite annorlunda.
när vi tittar på vår verksamhet
som är värdegrundsledd och ur
ett hållbarhetsperspektiv, blir den
sociala dimensionen av arbetet i
vår förening oerhört styrande och
starkt. Naturligtvis blir också den
ekonomiska parametern väldigt
styrande och ibland sammanfaller
de. Vi har jättemånga projekt hos
oss. Vi försöker hjälpa människor
och vara en del i samhället och det
blir svårt att övertyga sig själv när
den ekonomiska biten också ska
vägas in. Då får man ta till indirekta
ekonomiska effekter och det har vi
gjort. De ska man vara noga med.
Nu finns det ingen tydlig vetenskaplighet i att man tjänar pengar
i förlängningen. Självklart är det
så att vårt engagemang mot hat,
ondska och främlingsfientlighet
inte per automatik ger oss högre
ekonomisk vinst eller förbättrar
ekologin och miljön. Vi tjänar inte
per automatik mer pengar på att gå
ut och nattvandrar för att vi tycker
att det är otryggt för kvinnor i vår
stad, eller på att bilda en kulturakademi för att ha en ny träningsmetod
där vi använder oss av kulturens
uttryck för att bli bättre på att vinna
fotbollsmatcher. Det här är väldigt
svårt men vi har hittat modeller
och i och med den oproportionerligt höga exponering vi har just nu,
både i Sverige och internationellt, så
ser vi att vi hade rätt. Vi är beviset
på att det går att få en ekonomi i balans genom att ha en värdegrundsstyrd, socialt anpassad förening, och
i och med det få en väldig massa
effekt och vinster. Det har hjälpt oss
att vinna mer fotbollsmatcher och
också på vägen till att tjäna mer
pengar. Vi har gått från att spela
i division två till division ett till
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Ja, skulle jag svara
då, det är ju inte en
enskildhet, det är
liksom hela hållbarhetskakan. Det är inte
en enskildhet, utan
det är helheten.

Superettan och till Allsvenskan. Vi
vann svenska cupen och spelar nu i
Europa. Vi har ökat vår omsättning
från tre och en halv miljon till 50
miljoner, gått från en halv anställd
till 60 anställda personer. Då kan
vi fråga oss om allt det här är för
att vi använt kulturella uttryck och
dansat Svansjön, för att vi sjungit
ihop, studerat den samiska kulturen, spelat teater eller läst böcker för
barn? Ja, skulle jag svara då, det är
ju inte en enskildhet, det är liksom
hela hållbarhetskakan. Det är inte
en enskildhet, utan det är helheten. Men ni kan vara alldeles säkra
på att modet och beslutsfattandet,
kreativiteten och initiativförmågan
bland våra anställda, spelare, ledare
är enormt mycket högre än på något
annat motsvarande sätt, där man
arbetar med fotboll. Det har blivit
en vinnande formula. Därför menar
jag det att betraktelsesättet i hållbarhetsområdena, förhållandet och
förhållningssättet till den strukturen. Det ska vi ta med oss och arbeta
och inspirera våra medarbetare och
våra medmänniskor med. Vi får en
beteendeförändring som ett resultat
av det. Vi får en bättre miljö. Vi får
en bättre social tillvaro och framförallt så tjänar vi som samhälle, som
företag väldigt mycket mer pengar.
Kan vi önska oss något mer? Tack så
mycket.
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Atria
– en design för hållbara
bostäder i ett nordiskt klimat
av itai danielski, kerstin weimer, malin krook
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Bild 1. Exempel på innergård (ett öppet atrium) i
ett bostadshus.

Bild 2. Ljushallen i Mittuniversitetet,
Östersund.

ållbar stadsutveckling är
ett av de 17 globala mål
mot hållbar utveckling
som antogs på FN:s toppmöte 2015. Målet omfattar hållbart byggande
och hållbar stadsplanering inklusive bostäder,
offentliga platser såsom parker och torg. Urbanisering ställer krav som behöver bemötas på
ett socialt, ekologiskt kulturellt, och ekonomiskt
hållbart sätt. Samtidigt som växande städer kan
skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt kan
de också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. För att främja hållbar
utveckling inom byggnadssektorn och möta de
nya utmaningarna pågår ett tvärvetenskapligt
projekt på Mittuniversitetet i samarbete mellan
avdelningen för Psykologi och avdelningen för
Ekoteknik och Hållbart Byggande.

tusentals år i romerska, grekiska, kinesiska och
arabiska kulturer. Atria i dessa kulturer var
inte helt inneslutna (innergård, figur 1) men
viktiga för samhällslivet genom olika sociala
och kulturella aktiviteter i en skyddad miljö. Atria hade också positiva effekter på den
termiska och visuella komforten inomhus i de
intilliggande byggnaderna. De tillförde dagsljus, solvärme och var en del av det naturliga
ventilationssystemet. Till exempel var atrium
det centrala rummet (Domus) i romarnas
bostadshus. Det utgjorde familjens uppehållsrum, motsvarande vardagsrum, mannens och
kvinnans sovrum, eller ett rum där man utförde sitt hushållarbete.

H

i denna artikel diskuteras den potential som
en bostadsdesign med ett uppvärmt atrium kan
ha i det nordiska klimatet. Ur ett socialt perspektiv diskuteras huruvida denna design kan
öka den sociala interaktionen mellan boenden,
medan ett kulturellt perspektiv belyser de
möjligheter som boendets fysiska utformning
kan skapa för kollektiva beteenden med kulturell mångfald och kreativitet som följd. Från
ett miljöperspektiv betraktas möjligheterna
med atrium-design för att uppnå lägre värmeförluster, samtidigt som den totala golvytan i
bostadshus utökas. Därutöver belyses effekter av atrium-design utifrån ett ekonomiskt
perspektiv med eventuell minskad ekonomisk
segregation.
atria, eller öppna innergårdar, är ett
arkitektoniskt designkoncept som använts i
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idag är atria vanligt förekommande i
kommersiella och offentliga byggnader, som
köpcentrum och skolor (figur 2), men utgör en
outnyttjad potential inom bostadsplanering.
Det nordiska klimatet innebär färre timmar
med dagsljus och ett kallare klimat på vintern,
vilket gör innergårdar i flerbostadshus till en
mindre attraktiv plats för aktivitet och social
interaktion under den kallare tiden på året. En
design med inbyggd och uppvärmd innergård
inom ett flerbostadshus kan nyttjas av de boende i en högre utsträckning över hela året och
kan tillföra sociala, ekologiska, kulturella och
ekonomiska fördelar.
Sociala aspekter
Aldrig tidigare under mänsklighetens historia
har vi bott så koncentrerat i städer som nu. Två
tredjedelar av världens befolkning förväntas bo i
städer kring år 2050 medan urbaniseringen i Sverige har nått så långt att redan 85 % av svenskarna bor i städer. Denna utveckling medför såväl
positiva möjligheter och utmaningar som hot och
faror. Hög befolkningstäthet i städer betyder att
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Bild 3. Inomhusbild av atriumhuset. Atriet är
integrerat i själva bostadshuset.
vi kommer att bo fler människor under samma
tak i allt större byggnader. Hur kommer detta att
påverka oss i våra liv, kommer vi att förändras i
vårt leverne och beteende, kommer närvaron av
många människor i vårt boende och i vår vardag
att påverka vår mentala och fysiska hälsa?
urbana problem som otrygghet, segregering
och inaktivitet i modern tid kan stå i relation
till en sjunkande känsla av gemenskap (Putman
et al 2004). Inflyttningar till städer innebär att
människor flyttar allt närmare varandra men är
samtidigt allt mer oberoende av sociala nätverk
i den närmsta geografiska omgivningen (Pretty
och Ward 2001; Wood et al 2010). På vissa håll
uttrycks en oro för att utvecklingen bidrar till
en nedgång av socialt kapital, det vill säga
fysiska sociala nätverk och normer av ömsesidighet och tillförlitlighet som uppstår ur dem
(Putnam 2001). Nedgången av detta tros bero
på en rad orsaker som påverkar människors sociala sfärer; mindre familjenätverk, segregerande förortsmiljöer, längre pendlingsavstånd, en
åldrande befolkning som blir allt mer självständig, samt en ökad användning av tv och sociala
medier (Francis et al 2012).
genom sättet att utforma bostadsområdet
kan man påverka hur människor rör sig och
öka känslan av gemenskap. Ytor som klassificeras som gemensamma utrymmen har tidigare
associerats med hög nivå av spontana möten
och vänskapsformationer (Baum och Weiss
1987; Danielski et al 2016). Tillgänglighet och
fördelning av gemensamma utrymmen såsom
entréer, gemensamma balkonger eller trappuppgångar är ett exempel på miljöfaktorer som
bidrar till ökad interaktion. Så länge den privata integriteten bibehålls skapar förekomsten
av sådana element möjlighet för ett positivt

Bild 4. Jämförelse av frekvens av möten mellan det
“traditionella” huset och atrium-huset.
socialt samspel mellan boenden (Duany och
Plater-Zyberk). Ett uppvärmt atrium i bostadshus skulle således underlätta maximal social
interaktion utifrån tillgången till dessa ytor
och fungera som ett gemensamt utrymme, i
”mitten” av byggnaden.
även om individer inte nödvändigtvis känner
varandra utgör de en social resurs för gemensamma beteenden. Banden mellan grannar kan
bidra till ökad säkerhet på basis av regelbundna
handlingar och interaktion, erkännande mellan
människor under enstaka möten, samtidigt som
man utför vardagliga uppgifter runt sin bostad. Denna aspekt av möten och kontakt med
grannar kan beskrivas i termer av svaga band,
där hög frekvens av svaga band mellan grannar
tros öka förekomsten av starka band och social
tillhörighet och utgör därför en mycket viktig
psykologisk resurs i sig (Granovetter 1973).
ett av få exempel på flerbostadshus med slutet
och uppvärmt atrium illustreras i figur 3. Atriet
omsluts av två identiska femvåningsbyggnader
med boarea på 1915 m2 var. Byggnaden byggdes
under 2006 i norra Sverige och rymmer 16 lägenheter med två, tre eller fyra rum. Ingången till
varje lägenhet nås via en inomhusbalkong i riktning mot atriet, se figur 3. Alla balkonger på varje
våning är anslutna till en gemensam korridor på
varje våning. Atrium-ytan är 484 m2 på marknivå
och ytterligare 892 m2 omfattar inomhusbalkonger, korridorer och en trappa. Atriet är uppvärmt
under den kalla årstiden och kan användas av
boenden för olika aktiviteter året runt.
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Bild 5. Jämförelse av känsla av gemenskap mellan
det “traditionella” huset och atrium-huset.

Bild 6. Jämförelse av Sociala faktorer mellan det
“traditionella” huset och atrium-huset

i en studie vid Mittuniversitetet (Krook 2015)
undersöktes psykosociala aspekter av att bo
i ett flerbostadshus med atrium jämfört med
boenden i flerbostadshus med en ”traditionell”
konstruktion. Boende i atrium-huset angav en
signifikant högre frekvens av möten än boende
i det traditionella huset; vid entrén, vid trappuppgångar eller korridorer, i lägenheterna,
samt på den gemensamma innergården (figur
4). Ingen signifikant skillnad fanns mellan
grupperna i frekvens av möten vid öppna ytor
kring byggnaden. Boende i atrium-huset angav
också en hög frekvens av möten med grannar
vid inomhusbalkonger vilket saknade jämförande motsvarighet i det traditionella huset.

singelboende, förutom vid kontroll av antal år
i boendet.

vidare angav boende i atrium-huset en
signifikant högre känsla av gemenskap (figur
5). Känsla av gemenskap definieras i detta fall
som upplevelsen av grannskapet utifrån fyra
faktorer; uppfyllda behov (d.v.s. huruvida behov upplevs som tillfredsställda i det aktuella
boendet), medlemskap i gruppen, inflytande
(d.v.s. möjlighet att uttrycka sig i och påverka gemenskapen), och emotionell koppling
(d.v.s. omfattning och kvalitet av interaktionen
mellan medlemmarna). Boenden i atrium-huset angav signifikant högre skattningar av
samtliga faktorer med undantag för delskalan
behov. En förklaring kan vara att behov hos de
boende uppfylls i båda husen utan att de som
bor i det traditionella huset känner till de sociala fördelarna med atrium-design, som också
kan antydas av den lägre skattningen som
gjordes av vikten av samhörighet med sina
grannar (figur 5), d.v.s. hur viktigt man ansåg
det vara att känna samhörighet med sina grannar. Signifikanta skillnader mellan gruppernas
känsla av gemenskap kvarstod efter kontroll
för variablerna ålder, antal år i boendet och
50

slutligen angav boenden i atrium-huset en
signifikant högre skattning av sociala faktorer
än boenden i det traditionella huset (figur 6).
Sociala faktorer utgjordes här av frekvens av
deltagande i olika aktiviteter och evenemang i
sitt bostadshus (t.ex. deltagit i möten, deltagit
i styrelsemöten, deltagit i aktiviteter utöver
möten, utfört något arbete för grannskapet
eller träffat någon granne för fika eller annan
social aktivitet), utbyte av tjänster (t.ex. passa
någons barn, låna ut verktyg eller mat, hjälpa
en granne i en nödsituation), samt bekantskap
med grannar där de boende ombads svara på i
hur många av lägenheterna i bostadshuset man
ansåg sig vara bekant med.
skillnader i grupperna kunde inte förklaras av värderingar (figur 7), vilket annars
skulle kunna utgöra en betydande faktor i var
människor föredrar att bo utifrån mer ”kollektivistiska” värderingar jämfört med mer
”individualistiska”. Värderingar skattades i
detta fall utifrån graden av universalism (d.v.s.
social rättvisa, jämlikhet och fred på jorden) och
välvilja (d.v.s. lojalitet, förlåtande och ansvar),
som anses tjäna kollektiva intressen, i motsats
till prestation (d.v.s. ambitiös, målmedveten) som anses utgöra en mer självfokuserad
värderiktning och makt (d.v.s. självförbättring,
auktoritet, inflytande)
Miljöaspekter (energi)
Typ av atrium, geometri och storlek är viktiga faktorer för den totala energieffektiviteten
hos byggnader med uppvärmda atria (7).
Relationen mellan geometri, byggstorlek och
energiprestanda kan förklaras med formfak-
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Bild 7. Jämförelse av värderingar mellan det
“traditionella” huset och atrium-huset.

Bild 8. En utomhusbild av atrium-huset i norra
Sverige. De röda linjerna markerar atriets plats.

torn. Formfaktorn är ett mått på byggnadernas
kompakthet (Danielski et al 2012). Byggnader
med lägre formfaktorer har mindre termiskt
omslutande area i proportion till volymen och
därmed lägre värmeförluster under uppvärmningssäsongen. Formfaktorn kan reduceras
med en byggnadskonstruktion som kombinerar
både kompakt form och stor volym.
i sverige finns krav på naturligt ljus och
visuell komfort inomhus. Rum i byggnader
som direkt drar nytta av dagsljus kallas ”passiva zoner” (Baker och Steemers 2003). Djupet
av de ”passiva zonerna” från ytterväggar är
ungefär två gånger golvhöjden, eller ca 5,5 m i
ett typiskt bostadshus. Ytor som ligger utanför
de ”passiva zonerna” behöver konstgjort ljus
även under dagtid och kan därför, enligt den
svenska byggkoden, inte användas som rum
där människor vistas ofta. Som ett resultat
begränsas bredden av ett bostadshus enligt de
”passiva zonerna” på båda sidor av huset.
ett omslutet atrium i bostadshus (figur 8)
kan vara en designlösning för att få ett naturligt
dagsljus djupt inne i byggnadens inre utrymmen. Samtidigt, med anpassad atrium- design,
blir det möjligt att uppnå ett bredare hus med
större byggnadsvolym, d.v.s. lägre form- faktor.
Som ett resultat kan en sådan design ge lägre
energianvändning samt större bostadsområde
(p.g.a. atriet). Figur 9 illustrerar skillnaden i
specifik energianvändning mellan atriumhuset
(ett uppvärmt atrium mellan två byggnader,
se figur 8) och likadant hus utan atrium (d.v.s.
med öppen yta istället för atrium). De två designalternativen modellerades i fyra olika klimat från Malmö i södra Sverige till Jokkmokk i
norra Sverige. Alternativet med atrium-design
visade sig vara mer energieffektivt. Å ena sidan

Bild 9. Jämförelse av specifik energianvändning
mellan det “traditionella” huset och atrium-huset.

resulterar det i lägre total energianvändning för
uppvärmning och å andra sidan får man större
uppvärmd yta: boytan plus atrium-ytan som
inkluderar balkongerna inomhus med anslutning till varje lägenhet, se figur 3.
energieffektiviteten i atrium-huset kan
ytterligare förbättras genom att optimera fönsterstorleken. Storleken på fönster i atrium-huset
bör minskas till en nivå som uppnår minimikravet för naturligt dagsljus inne in i byggnaden.
Mindre fönsterytor kan minska efterfrågan
på både uppvärmning och kylning under den
kalla respektive den varma säsongen. Därför
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Bild 10. Exempel på innergårdar i bostäder i centrala Stockholm, representerad av de röda linjerna.

bör atria i bostäder utformas i syfte att minska byggnadernas formfaktor och inte i syfte
att utgöra växthus för att fånga upp mycket
solinstrålning.
Kulturella aspekter
Kulturens basala begrepp kan sägas bestå av
sociala relationer, sociala strukturer, värderingar, normer, seder, regler, begreppet jämlikhet
och livsstil. Dessa kan sägas antingen vara en
del av, eller påverkas av kultur. Kultur kan
även definieras som två dimensioner: den
sociala dimensionen bestående av släktskap,
familjestruktur, sociala nätverk, identitet, status
m.m. samt den ideologiska dimensionen som
omfattar värderingar, ideal, bilder, normer,
förväntningar, regler m.m. (FORMAS 2011).
Kultur kan därutöver även definieras utifrån
tre aspekter varav den estetiska och artistiska
som omfattas av konst, musik, populärkultur
och scenkonst är en. Övriga aspekter av kultur
är kultiverandet av själen och anden såsom
kunskap, tro, religion och ideologier och till
sist den antropologiska aspekten såsom sätt
att leva, i meningen av sociala aspekter av
mänskligt beteende. Med den antropologiska
aspekten menar man den totala inneboende
socio-kulturella konventionen med moral,
värderingar, lagar, koder, seder, traditioner,
arv, livsstil samt det sätt på vilket vi socialiserar
inom ramen för specifika sociala strukturer.
som uttryck för delar av denna definition
av kulturella aspekter kan exempel nämnas
från ovan beskrivna studie där boende i atrium-huset uppgav att de deltog i flertalet olika
grupper. Exempel på detta är; kompostarbete,
kulturgrupp, vaktmästargrupp, nöjeskommitté och trädgårdsgrupp. Deltagande i aktivi52

Vi har haft glöggparty,
våffelorgie, 1-årskalas,
ja, variationerna har varit
många. En person som
brukar guida, när grupper
kommer på studiebesök,
brukar kalla vinterträdgården
för en bygata inomhus.
Det stämmer mycket bra.

teter som kunde kopplas till atrium var; fest,
städdag, gemensamma middagar, kulturaktiviteter samt städning inom och utomhus.
En av de boende i atriumhuset formulerar
sig vidare utförligt; ”Av särskild betydelse i
vårt hus (vår bostadsrättsförening) är inslaget av
frivilliga arbetsgrupper och gemensamma fester.
Det är inslag som i högsta grad stärkt känslan av
delaktighet och samhörighet. Husets konstruktion
med vinterträdgård har gett upphov till en livaktig
trädgårdsgrupp, som alldeles spontant gett utlopp
för intresserades lust att få använda sina gröna
fingrar. Där är umgänget intensivt. Under en
period hade man även ett par studiecirklar. Själv
deltar jag i en kultur-och festgrupp. Varje höst och
vår brukar vi ha en större gemensam fest i vinterträdgården. Vi har hopfällbara bord och stolar. Det
krävs en hel del förberedande arbete, och då har
man trevligt tillsammans – liksom naturligtvis
vid festen. Vi har också kulturella inslag, en Dan
Anderssonkväll, en Kinakväll, en författarafton.
Några av oss har vid större födelsedagar bullat
upp en buffé ute i vinterträdgården och inbjudit
alla intresserade i huset, tillsammans med släkt
och vänner. Vi har haft glöggparty, våffelorgie,
1-årskalas, ja, variationerna har varit många. En
person som brukar guida, när grupper kommer på
studiebesök, brukar kalla vinterträdgården för ”en
bygata inomhus”. Det stämmer mycket bra. Vi
har också en vaktmästargrupp, en konstgrupp, en
dator/TV-grupp och tillfälligtvis även andra grupper när något behov uppstår”. Dessa berättelser
vittnar om hur en bostad med atrium-design
kan främja kreativitet och kollektiva beteenden i ett socialt sammanhang.
på många platser sker förändringar mot mer
kulturell hållbarhet i stadsmiljöer i takt med att
industrier läggs ned och kulturen istället flyttar
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in. Så har skett vid omvandlingen av Malmös
äldsta industriområde, som successivt fasas ut
med den gamla strukturen och befintliga byggnader med kulturhistoriska värden som bas. I
Malmö stads plan för industriområdet påtalas
vikten av att behålla och utveckla de kulturella
och kreativa aktiviteterna i området eftersom
de bidrar till att ge platsen själ och ökar områdets attraktivitet (Boverket 2013). Även i
övriga delar av Sverige har kulturens relevans
i städernas utvecklingsplaner ökat märkbart. I
samband med ombyggnationer av industrilokaler skulle man även kunna överväga att bygga
in atrium som en gemensam plats för att ytterligare främja sociala interaktioner och kulturella
uttryck i en rik mångfald.
även i befintliga bostäder finns det mycket
yta inom byggnader som inte är fullt utnyttjade. Till exempel innergårdar inom bostadskvarter, som illustreras i figur 10. Sådana
innergårdar kan omvandlas till omslutna atria
med termisk komfort, som kan användas året
runt exempelvis som kulturcentrum, för t.ex.
gallerier, kaféer och fritidsaktiviteter. På så vis
skapas bostäder där människor kan få utlopp
för sin kreativitet i möten med människor med
olika bakgrund, genus och åldrar.
Ekonomiska aspekter
Atriumhuset som illustreras i figur 8 visar att en
sådan utformning av bostadshus kan realiseras
tekniskt och ekonomiskt. En liknande design
byggs också i Sundsvall. Ur boendeperspektiv
verkar det som om kostnaden för lägenheterna i atriumhuset inte skiljer sig mycket från
liknande lägenheter i samma område. Av
bostadsrättsägarna kom 79 % överens om att
de skulle kunna rekommendera sådan byggdesign till andra och 74% trodde att om de
skulle vilja sälja sin lägenhet skulle det ta en
rimlig tid att hitta en köpare. Såsom illustreras i
figur 8 kan ett atrium omslutas av två eller fler
bostadsbyggnader intill. Det kan innefatta en
blandning av lägenhetsbyggnader med olika
ägarskap, t.ex. bostadsrätt eller hyresrätt. En
blandning av ägande som delar samma atrium
kan förbättra interaktion mellan personer med
olika bakgrund, olika utbildnings- och inkomstnivåer. Sådan byggdesign med lägenheter som
är tillgängliga för olika socioekonomiska grupper kan öka integrationen, minska ekonomisk
segregation inom städerna och bidra till ett mer
hållbart samhälle.
Sammanfattning
I denna artikel diskuteras hur en bostads-

design med ett uppvärmt atrium i det nordiska klimatet kan främja socialt, ekologiskt,
kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Utifrån ett socialt perspektiv visade det sig
att det finns skillnader i den psykologiska
känslan av gemenskap mellan ett flerbostadshus med atrium design och en ”traditionellt”
design. De boende i hus med atrium angav
därutöver att de möter grannar med klart
högre frekvens på olika platser i byggnaden
jämfört med boende i flerbostadshuset med
traditionell design. Förutom en utökad närhet
till gemensamma utrymmen, talar utformningen och användningsområden av utrymmena för att boende i atriumhuset använder
utrymmena i högre grad och i större variation
än boenden i den ”traditionella” konstruktionen. Sammantaget pekar resultaten på att
design av flerbostadshus med atrium kan ha
betydelse för sociala aspekter tillsammans
med en känsla av gemenskap oberoende av
boendes värderingar.
från ett miljöperspektiv har atrium-design
som är integrerad i flerbostadshus visat sig
kunna minska energianvändningen samtidigt
som boendena får större boyta (inomhus i varje
lägenhet) plus gemensam yta (själva atriet)
som kan användas för olika aktiviteter i ett
termiskt komfortutrymme. För att uppnå detta
bör atriet utformas så att det minskar byggnadsformfaktorn, det vill säga genom att öka
byggnadsvolymen och minska byggnadens
omslutande yta, vilket ger en kompakt form
samtidigt som kraven på naturligt ljus och
visuell komfort uppnås. Genom att bygga bostäder med kompakt form behövs mindre material för konstruktion av själva bygget, vilket
leder till ytterligare minskning av användandet
av naturresurser.
det starka fokus på individens frihet som
präglar det svenska samhället har medverkat
till att en växande andel av befolkningen bor
i singelhushåll på bekostnad av sociala och
kulturella aspekter i boendemiljön. Byggnader
med inbyggt atrium skulle därför kunna fylla
en viktig funktion, sett ur ett hållbarhetsperspektiv, genom att balansera fördelarna med
individuell frihet och mer kollektivistiska boendeformer utifrån sina här redovisade sociala
och kulturella effekter. Genom att blanda olika
ägandeformer av bostäder som omsluter ett
enskilt atrium, är det eventuellt möjligt att öka
integrationen, minska den ekonomiska segregationen i städerna samt bidra till ett mer hållbart
samhälle.
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Växters betydelse
för en hållbar
inomhusmiljö
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ör att ta reda på vilken betydelse inomhusväxter kan ha för
att skapa en hållbar
inomhusmiljö har vi
studerat vetenskapliga artiklar, tidskrifter, litteratur och
webbaserat material med anknytning
till området. Vi har även inventerat
byggprojekt i regionen där inomhusväxter varit en tydlig integrerad del
av byggnaden och inomhusmiljön,
gjort studiebesök och intervjuat aktörer inom området.
att odla växter inomhus är något
som finns djupt rotat i vår mänskliga
kultur. Arkeologiska fynd visar att
vi hade växter inomhus redan under
Egyptens och Pompeis storhetstider. Att närvaro av naturen spelar
en viktig roll för vårt välbefinnande
är inte så märkligt om man betänker att det endast är under de sista
tiotusen av de trehundratusen åren
vi funnits som vi börjat leva i fasta
bostäder. Innan dess var vi en del av
naturen med vilken vi samspelade
genom att samla, jaga och fiska (Reed
1978; Manaker 1996). Idag är nog
den främsta anledningen till att vi
väljer att ha växter inomhus att de
är dekorativa och ger en känsla av
kontakt med naturen. Med det ökade
intresset för matlagning börjar det
också bli vanligt att odla kryddor och
en del grönsaker i köksfönstret. Men
växter är inte bara dekorativa och
användbara de kan också rena luften
från gifter och producera syre som vi
behöver överleva. Vi har dessutom
funnit att de kan bidra både till vårt
fysiska och psykiska välmående.
Hälsoproblem relaterade
till inomhusmiljö
Först under det förra seklet började
begreppet inomhusmiljö uppmärksammas som en särskild aspekt av
den totala livsmiljön. Under 1970-talet
väcktes frågor om sambandet mellan
inomhusmiljö och hälsa. Framför allt
gjordes kopplingar mellan inomhusluftens kvalitet och olika symtom,
som allergier och annan överkänslighet. Där besvären kunde kopplas till
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Växter är inte bara
dekorativa och användbara de kan också rena
luften från gifter och
producera syre som vi
behöver för att överleva.
en viss byggnad myntades begreppet
”Sick Building Syndrom” (SBS), på
svenska kallat ”Sjuka hus-sjukan”.
Man talade om sjuka hus när den
utlösande faktorn för hälsobesvären
var att själva huset utsöndrade giftiga
substanser . Bland orsakerna till att
problemen kom att uppmärksammas
på 1970-talet kan särskilt nämnas
energikrisen, med höjda oljepriser,
som ledde till tätare, mer välisolerade och mindre ventilerade byggnader
(Sundell 2017).
FN: s utvecklingsprogram uppskattade 1998 att mer än två miljoner
människor dör varje år på grund
av närvaron av toxisk inomhusluft.
Andra studier uppskattar att 14
gånger så många dödsfall inträffar
globalt från dålig inomhusluftkvalitet
jämfört med andra luftföroreningar. De ekonomiska konsekvenserna
av förorenad inomhusluft kan inte
heller ignoreras. En australisk studie
uppskattar att kostnaden för ohälsosam inomhusluft i det landet överstiger 12 miljarder dollar per år, mätt i
förluster av arbetstagarnas produktivitet, högre medicinska kostnader
och ökad frånvaro.
betydelsen av inomhusluftkvalitet
för människors hälsa har blivit allt
mer intressant speciellt i industriländer där invånarna ofta spenderar
över 90% av sin tid inomhus (Snyder
1990; Jenkins et al 1992). Inomhusluft
har rapporterats vara så mycket som
12 gånger mer förorenad än utomhusluft (Ingrosso; Orwell et al 2004;
Zabiega1a 2006). Flyktiga organiska
föreningar (VOC) är stora föroreningskällor i inomhusluften, ett problem som förvärras av den bristande
luftväxlingen i nyare, tätare byggna-
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der. Höga användningsområden av
hartser och lösningsmedel i byggnadsmaterial kan orsaka allvarliga
föroreningar av inomhus
luften. Ett exempel på en vanligt
förekommande förorening i inomhusluften är formaldehyd, ett färglöst
lösningsmedel med en stark skarp
lukt som avsöndras stadigt under tre
till femton år från många konsumtionsprodukter som plaster, textilier,
mattor fiberplattor, väggskivor och
golvmaterial. Formaldehyd kan ge
direkta effekter i form av ögon-, näsoch halsirritationer men även ge upphov till kroniska sjukdomar i andningsorganen och neuropsykologiska
problem. Dessutom kan formaldehyd, tillsammans med bensen och
andra kemikalier orsaka livshotande
faror för människors hälsa (Wolverton 1997). Sjuka hus syndrom består
således av en grupp symtom relaterade till ögon, näsa och hals och torr hud
tillsammans med vad som ofta kallas
generella symptom som huvudvärk
och slöhet. Det särdrag som gör dem
till det sjuka hus syndrom är deras
temporära relation till vistelse i en viss
byggnad. De flesta symptom upphör inom några timmar efter det att
man har lämnat en problembyggnad.
Torrhet i huden kan ta några dagar att
förbättra. En stor del av inomhusmiljöstudierna är gjorda på kontorsarbetsplatser eftersom de är förhållandevis
enkla att studera då det finns få andra
störande faktorer. Liknande problem
uppstår dock även i andra byggnader
som skolor, sjukhus, vårdhem och
bostäder (Burge 2004).

Levande filter
renar luften i
Njurunda kyrka.

Storhogna
Högfjällshotell är
ett bra exempel
på hur man kan
använda växter
och vatten för att
skapa en trivsam
inomhusmiljö.

Kvisslebyhuset, ett klimatneutralt boende, projekteras
just nu utanför
Sundsvall.
Bild från Kvisslebyhuset.

traditionellt har vi också försökt hålla våra inomhusmiljöer och
våra kroppar rena, med hjälp av starka
bakteriedödande medel, för att undvika sjukdomar. Efter en överdrivet renlig period börjar vi förstå att många av
dessa miljarder mikroorganismer som
vi människor bär, på oss och i oss är
våra hälsopoliser. Sammansättningen
av dem påverkar vårt immunsystem,
vikt och till och med våra hjärnfunktioner och beteenden (Foster och
Mc Vey Neufeld 2013). Forskningen
visar att biologisk mångfald i människors närhet har en positiv effekt på
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mångfalden och sammansättningen
hos människans mikroorganismer
och att den inverkar på vår resistens
mot immunologiska sjukdomar som
inflammationer, allergier och eksem
(Hanskia et al 2012).

B.C. ”Bill”
Wolverton
genomförde en
rad växtstudier
för NASA fram
till mitten av
1990-talet. Han
har bland annat
gett ut boken Eco
Friendly House
Plants som översatts till svenska.
Foto från Linkedin.

Förbättring av inomhusluftkvaliteten med hjälp
av växter
NASA startade under 1970-talet ett
projekt i syfte att åtgärda och förebygga problemen med sjuka hus och
förorenad inomhusluft med hjälp av
växter. Ledare för projektet var B.C.
Wolverton och resultaten från de studier som genomfördes vid NASA under 25 år fram till mitten av 1990-talet
kom att bli mycket uppmärksammade (Wolverton 1997). Slutrapporten
från den första studien publicerades
1989 med titeln ”Interior Landscape
Plants for Indoor Air Pollution Abatement” (Wolverton, et al 1989). Tolv
inomhusväxter undersöktes med
avseende på dess förmåga att rena
luften från föroreningar som benzen, tricloretylen och formaldehyd.
Studien visade att växterna hade god
förmåga att rena luften från dessa
substanser och därmed förbättra
inomhusmiljön.
wolverton och hans forskargrupp gick vidare med sina försök
där femtio vanligt förekommande
krukväxter testades i slutna kammare avseende deras förmåga att ta
bort giftiga gaser ur luften. Resultaten publicerades 1986 i boken
”Eco Friendly House Plants” Boken
berättar om de vanligaste föroreningarna i inomhusluften, dess källor och
de olika växternas förmåga att rena
luften. Boken översattes även till
svenska och kom ut 1987 med titeln
”Renare luft med växter – 50 rumsväxter som ger friskare inomhusmiljö”. I tabellform listas de femtio
krukväxternas förmåga att minska
halten formaldehyd, och andra ovan
nämnda föroreningar i inomhusluften (Wolverton 1997).
i forskningssyfte byggdes i
NASA- projektet en försöksstation i
form av ett ”Biohem”. Det var en tät

58

sluten byggnad med futuristisk design konstruerad för att åstadkomma
maximal isolering av luft och energi.
Inredningen var uppbyggd av plast
och andra syntetiska material som
utsöndrade många flyktiga organiska
ämnen av den typ som ger upphov
till sjukahusproblem. I denna miljö
placerades växter med renande förmåga och mätningar gjordes före och
efter. Man nyttjade även försökspersoner som fick vistas i rummet med
och utan växter. Resultatet av studien
visade att växter kan vara en viktig
komponent för att skapa hälsosam
luft i hermetiskt slutna rum.
för att bevisa att en byggnad
kan ha ett eget ekosystem byggde
Wolverton 1989 en tillbyggnad till
sitt egna hem i Picayune, Mississippi.
Där byggdes ett kombinerat system för luftrening och hantering av
avloppsvatten. Det byggdes även en
växtbehållare för hydrokultur längs
solrummets ytterväggar för att fylla
de fyra huvudfunktionerna estetik,
luftrening, fuktighetskontroll och
omhändertagande av avloppsvatten.
Systemet kontrollerades regelbundet
med mätningar och utvärderingar
och överträffade alla förväntningar
när det gällde funktionalitet och
underhåll (Wolverton 1997).
den första offentliga byggnad
som byggdes i syfte att nyttja växter för att förbättra inomhusmiljön
var institutionen för matematik och
naturvetenskap vid Northeast Miississippi College. Universitetet hade
ambitionen att skapa en byggnad
som modell för energieffektivitet
och miljöteknologi. Det byggdes på
ett atriumformat växthållarsystem
som nyttjar rumsväxternas förmåga
att rena luften. Avloppsvattnet renas
när det långsamt passerar under
växterna. Överskottet rinner sedan
ner i omgivande mark där det ytterligare renas. Sedan starten 1993 har
detta system fungerat väl och byggnaderna har varit mycket eftersökta
tack vare estetiken och den mycket
goda luftkvaliteten. Ett imponerande
exempel på att växter kan nyttjas
för att skapa en hälsosam inomhus-
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miljö är Opryland Hotel i Nashville
Tennessee. Där finns tusentals växter
representerande flera hundra arter i
en inomhusträdgård under glas med
naturligt ljus och med en komfortabel åretrunttemperatur på 22 grader
och en luftfuktighet på drygt 50%.
Det finns dessutom en mindre sjö
med inomhusväxter som naturligt
lever sydliga floddeltan (Wolverton
1997).
reaktionerna på NASA-studiernas resultat har varit blandade från
entusiasm till skepsis. Studierna har
ifrågasatts av Tord Larsson vid Institutionen för Installationsteknik, CTH
i avhandlingen ”Några inomhusväxters förmåga att påverka luftkvaliteten” (Larsson 2004). Larsson har gjort
en egen studie av tre av de växter som
ingick i Wolvertons ursprungliga studie och har funnit att dennes resultat
när det gäller växternas förmåga att
rena inomhusluften är överdrivna. I
Sverige har dock resultaten mottagits
mycket väl av många forskare, arkitekter och andra intressenter i byggbranschen. Det har sedan slutet av
1990-talet genomförts ett antal projekt
där växter nyttjats för att skapa bättre
och mer hållbara inomhusmiljöer. I
den Mittsvenska regionen kan nämnas Storhogna Fjällhotell, Östersunds
stadsbibliotek, Kretsloppshus Mörsil
och Växhuset i Söderhamn. Det har
även under ledning av Lars Thofelt
vid Mittuniversitetet i Östersund
utvecklats en metod med Levande
Filter som alternativ eller komplement
till traditionella ventilationslösningar.

Den första installationen av dessa
gjordes i Kronan, Örnsköldsviks kommunhus, i slutet av 90-talet. Sedan
dess har Levande filter installerats på
flera flygplatser, hos företag, offentliga aktörer och i privata bostäder.
Enligt rapporten ”Miljöbedömning
Levande Filter” (Andersson 2013)
som genomförts av Jegrelius fungerar
dessa filter mycket bra både vad gäller
rening av luftföroreningar och när det
gäller upplevelse av luftkvalitet.

Modell till Gröna
Lungan i Kvisslebyhuset. Bild från
Kvisslebyhuset.

enligt olle bergseije, VD på
Levande Filter AB, är levande filter ett
mycket bra och efterfrågat alternativ
och komplement till traditionella ventilationslösningar. Man måste beakta
inte bara förmågan att rena luften när
det gäller VOC och aerosoler utan
även den psykologiska effekt som
växter har när det gäller upplevelsen
av inomhusmiljön. Det finns utvecklade produkter och alternativ för allt
från enstaka rum till hela byggnader.
Konceptet bygger i på den grundläggande forskning som Wolverton genomförde vid NASA och det utvecklingsarbete som bedrivits av professor
emeritus Lars Thofelt.
i mobodarne, söderhamn ligger
ett permakulturcenter kallat Växhuset. Här har man experimenterat med
olika sätt att odla och bygga på hållbart sätt i 30 år. Bostadshuset är sammanbyggt med ett växthus dit luft tas
in genom rör två meter ner i backen
från en plats femtio meter från huset.
Inluften blir på så sätt förvärmd av
jorden och kräver därmed mindre
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Kretsloppshuset i Mörsil är
resultatet av ett
omfattande lokalt
engagemang
sedan 1994 med
målsättningen att
skapa en attraktiv
besöksanledning
i bygden och
samtidigt visa att
ekologiskt tänk i
alla led inte bara
är möjligt, utan
det självklara
alternativet 14.

Kombinationen
av utsikt med
naturinslag och
krukväxter I rummet ger det högsta
välbefinnandet.

På Växhuset i
Söderhamn finns
ett uppvärmt skåp
med blått och rött
ljus för tidig sådd.
Sådan växtbelysning drar bara
en niondel av en
vanlig lampa.
– Jag tänker att
alla skulle kunna
odla inomhus
i oanvända
utrymmen under
vintern med hjälp
av led-belysning
i de färgspektrum
växterna behöver,
säger eldsjälen
Ralf Palmpers på
Växhuset.
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energi för att nå önskad temperatur.
Växthuset värms upp med hjälp av
en betongkista under golvet som är
fylld med vatten. Vattnet värms upp
genom att det cirkulerar i svarta rör
strax under taknocken. Luften leds
från växthuset in i huset genom en
värmeväxlare som går på solenergi
förstärkt med vedeldning när det är
riktigt kallt. Gråvatten (från dusch,
handfat och kök) går till dammar
där de renas genom sandbäddar och
tillsammans med regnvatten används
för bevattning. Eldsjälen Ralf Palmpers menar att det genom en medveten hantering av vatten och energi
går att odla i inomhusmiljöer även på
våra breddgrader. Just nu installerar
han hydrokulturodling för bladgrönsaker i växthuset.
Vi mår också bra av att se
växter
Det har gjorts ett flertal studier som
visar att växter i inomhusmiljö kan
förbättra både välbefinnandet och
prestationsförmågan hos människor i
kontors och skolmiljöer samt tillfrisknandet på sjukhus (Bringslimark et al
2009; Raanaas et al 2011). Effekterna
skulle ju komma kunna komma från
den renade luften men det verkar inte
vara hela sanningen. Det visuella intrycket av växter har också en positiv
effekt. Kaplan (Kaplan 1993) visar att
det räcker att man kan se naturliga
element ut genom sitt kontorsfönster
för att välbefinnandet ska öka. Chan
och Chen (Chang och Chen 2005)
bekräftar detta och finner också att
kombinationen av vy av natur och
att det finns krukväxter i rummet gör
välbefinnandet ännu större. Att växter
kan vara hälsobefrämjande styrks
också av en artikel i Allergia (Astmaoch Allergiförbundets tidskrift) där
artikelförfattaren med hänvisning till
Wolvertons studier (Wolverton 1997)
särskilt rekommenderar tretton av
de femtio växter som analyserades i
studien som lämpliga att nyttjas för
att förebygga allergiska reaktioner
(Wahlman 2017).
Diskussion och slutsatser
Intresset för inomhusluftkvaliteten
har länge varit en viktig fråga i Sve-

rige och övriga Europa, till följd av
de allvarliga problemen med överdriven användning av formaldehyd
och andra giftiga ämnen i husbyggande, reformering och dekoration.
Eftersom luftföroreningar inomhus
innebär stora hälsoproblem behövs
kostnadseffektiva och lättanvända
metoder för att eliminera eller minska koncentrationerna av dem. Aktiva
kolfilter minskar luftföroreningar,
men installationskostnaderna kan
vara höga. Växter verkar, på ett kostnadseffektivt sätt, kunna utmana och
komplettera tekniska ventilationslösningar. Det innebär att inomhusluften i hem, skolor och andra byggnader kan förbättras på ett enkelt sätt
genom att förse rummen med väl
valda växter och därmed bidra till
att lösa hälsoproblem relaterade till
dålig luftkvalitet. Tyvärr är samma
luftföroreningar nu ett växande
problem även i utvecklingsländerna.
Här kan användning av växter för att
rena luften fungera ha en stor potential eftersom andra metoder inte är
ekonomiskt genomförbara.
om man planerar att använda växter
för att rena inomhusluften i offentliga
miljöer så kan det vara bra att säkerställa att de inte orsakar astma eller
allergier genom att undvika fikusar
och växter som blommar eller doftar.
Astma- och allergiförbundet har en
lista över rekommenderade växter på
sin hemsida. Eftersom växter visar
sig ha luftrenande förmåga, kunna
stimulera fysiskt och psykiskt välmående och kunna bidra till att producera livsmedel finns det stor potential
i att behandla dem som en viktig del
i utformningen av hållbara inomhusmiljöer. Kanske måste vi till och
med gå längre i medvetenheten om
hur vi komponerar vår inomhusmiljö
och börja se den som ett ekosystem i
sig, för att kunna möta behovet av en
hälsobringande sammansatt population av mikroorganismer i och på
vår kropp. Vi tror att det kommer att
hända mycket inom det här området
i framtiden och hoppas att framtidens
inomhusmiljöer kommer att utvecklas
ur ett mer flerdimensionellt hållbarhetsperspektiv. Nu planeras ett nytt
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projekt i Sundsvall med arbetsnamnet
Kvisslebyhuset. Mittuniversitetet är
inbjudet att använda detta som en
arena för fortsatt forskning om växters
betydelse för inomhusmiljön och
andra aspekter av hållbart samhällsbyggande. Det ser vi fram emot!
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– en plats för hållbarhet ur ett
socialt, ekologiskt, kulturellt
och ekonomiskt perspektiv
När vi granskar historiska bilder på torg är det ofta ett folkmyller.
Människor är på väg, de handlar, de umgås. Är det detta vi menar när
vi tänker oss det socialt hållbara torget? Och det ekonomiskt hållbara,
ett där vägen mellan säljare och köpare är kort och priserna rättvisa?
Ett öde torg signalerar något ohållbart, en tom plats utan mänskligt
möte eller aktiviteter, men vad får människor att komma till torget?
Och vilka låter bli?
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när vi utifrån tre olika bakgrunder skulle samsas om
ett ämne med en så pass bred ansats, ”att beröra hållbarhetens fyra dimensioner”, valde vi något som vi alla tre
kan relatera till, såväl privat som professionellt. Även om
ingen av oss i första hand har bakgrund inom arkitektur,
stadsplanering eller kulturgeografi, ville vi närma oss ämnet från våra respektive forskningsområden och inom ramen för hållbarhetens fyra dimensioner. Torget, en plats
och ett utrymme med många funktioner, identiteter och
värden, är ”ny mark” för oss alla men samtidigt så enkelt
att relatera till. Med det inte sagt att ämnet är enkelt!
Tvärtom har vi gång på gång genom våra diskussioner
konstaterat att det är komplext, vilket gör det till en bra
projektionsyta på hur komplex hållbarhetsfrågan är i större skala. Det blir förstås ingen uttömmande berättelse om
torgets och andra platsers betydelse för hållbarhet, men
vi hoppas kunna väcka några tankar genom vår berättelse
om och från arenan torget.
Vad pratar vi om, när vi pratar om torget?
Torget är en centralt belägen offentlig plats, där olika
typer av aktiviteter och möten kan äga rum. En offentlig
plats kan definieras som:
”Anyone can enter public space and leave it when they choose;
with private space, entry is controlled by an individual or group
who can decide for themselves who to invite in and on what
grounds.” (Parkinson, 2006, s.4).”
I citatet ovan av Parkinson antyds att det offentliga rummet tillhör alla. Alla kan välja att gå dit och vara där och
bestämma själva när de går därifrån. Detta är skillnaden
mellan det privata och det offentliga, självbestämmandet
att ett offentligt rum inte kontrolleras av någon annan.
de första publika torgen kom att anläggas i de antika
städerna runt 500 år före Kristus, och kallades för agora
(Zucker, 1959, s. 19). Agoran var en helig samlingsplats
och hade tidigare funnits inne i en byggnad. Under medeltiden blev torget ett andningshål i den täta staden, där
möten kunde ske och där det förekom olika aktiviteter
såsom teater. Under renässansen började man planera för
torget när städer anlades. Torg kan vara en öppning längs
en gata, en planerad och anlagd öppen plats inne eller
ute.

av maria warne,
erna danielsson
och lovisa
högberg
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torg som offentlig plats har också ofta en central roll
i att bidra till platsers identitet. Eller snarare, som Massey
(1994) uttrycker det, kan platser ha en karaktär som är
summan av många identiteter, formad av olika händelser,
individer och grupper; identiteter som inte är konstanta
utan i ständig förändring. I en globaliserad värld bleknar platsers särprägel och smälter samman med andra
platser långt borta. Genom digitalisering kan digitala rum
samspela med den fysiska miljön och både stärka och ta
bort geografins betydelse. Torgen har symbolvärde och är
i större städer ofta lika kända som landets huvudstad ex-
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empelvis Tharirtorget i Kairo, Trafalgar Square
i London och Himmelska fridens torg i Bejing.
torg är dessutom skådeplats för en mängd
formella och informella aktiviteter som ibland
samverkar, ibland konkurrerar om platsen.
Marknad, scenframträdanden, lek, idrott,
möten, promenader och mycket annat som äger
rum på initiativ för och av olika individer och
grupper. Torgets aktiviteter växlar över dygnet
och genom tider; det som inte händer på torget
nu, händer det någon annanstans, någon annan
tid eller inte alls?
Torget som värdemätare på
hållbarhet
Vi vill belysa de spänningar och konflikter
som uppstår på torget när många människor,
aktiviteter och intressen ska samsas om samma
yta, utmaningar hela jordklotet möts av men
i mindre skala. Delar av jordens yta är privat
sfär, delar är offentliga platser av olika karaktär
och som också berörs av frågor om användning,
spridningseffekter, konkurrens och samarbete.
Vi vill också beröra frågan om vår användning
av gemensamma resurser och utrymmen som
kan komma att beskära framtida generationers
behov.

o

att vara aktiv, att se och höra. Skydd - Trafikolyckor, våld och obehagliga upplevelser (vind,
nederbörd och föroreningar). Nedan tar vi
fasta på flera av dessa dimensioner och sätter
dem i relation till ett hållbart samhälle på lång
sikt.
Aspekter av hållbarhet
Inom forskning och politik har hållbarhetsdimensionerna behandlats som hierarkiska mål,
sammanflätade mål vars uppfyllande förutsätter varandra och som fristående mål vart och
ett i sin egen rätt. Vi väljer ingen sida här men
eftersom torget är en mötesplats, en i grunden
social arena faller det sig naturligt att börja med
den sociala hållbarheten med inslag av kulturell
hållbarhet.
social hållbarhet utgår från de mänskliga
behoven, de många faktorer som kan tillfredsställa dem och förutsättningarna för individer
och samhällen att kunna göra det. Kulturell
hållbarhet handlar om de uttryck vi har skapat
och skapar tillsammans och på egen hand och
som bygger tillhörighet, samhörighet och identitet. Inom sociologin studeras den sociala och
materiella uppbyggnaden av rum. Det handlar
om att förstå hur människor och rum interagerar under påverkan av sociala praktiker och
institutionella krafter. Platsen är en konstruktion av sociala relationer vilket gör platsens
identitet konfliktfylld då den kan betyda olika
saker beroende på vår relation till platsen (Garbutt, 2011).

m hållbar utveckling är
att tillgodose nuvarande generationers mänskliga behov,
utan att äventyra framtida
generationers möjlighet till att
tillgodose sina behov – kan
också torget bidra till detta?
Arkitekten Jan Gehl (2010)
har i sin forskning undersökt
varför vissa torg är välbesökta. Med utgångspunkt i sina
studier har han format 12
kvalitetskriterier för inbjudande och människovänliga
offentliga rum, beskrivna utifrån dimensionerna njutning,
komfort och skydd. För att
främja människors vistelse i
stadsrummet menar Gehl att
det bör utformas så att det är
inbjudande både fysiskt och
psykiskt. Gehl förespråkar en
stadsplanering på människ1. Montecattini Treme torget i Toscana, ett kvarter där människor
samlas. 2. Kartbild Google. 3. Torget i Lucca, omgärdat av hus
ans villkor och den mänskliga
kroppens dimensioner. Njuttill en trygg plats. 4. Stortorget Östersund under Storsjöyran.
En mötesplats för musikälskare och festande. Foto: Maria Warne.
ning - Våra sinnen, växtlighet,
arkitektur. Komfort - MöjligFoto föregående uppslag Adobe Stock.
heter att gå, att stå, att sitta,
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att se torget som en plats innebär därmed
att se torget som en process där rummen är
ordnade på ett sätt som öppnar upp för emotioner; och som en viktig aktör som uppfostrar
människor som bor på platsen. På så sätt fyller
torget fler olika behov. Det skapar ett utrymme
och en arena för både medborgare och verksamheter, som gemensamt stärker samhällets
utveckling, en utveckling som gynnar människors välbefinnande, både socialt och ekonomiskt.

I

nom folkhälsovetenskapen studeras
omgivningens påverkan på människors
hälsa men också hur människan kan
påverka utformandet av sin omgivning.
Torget ska ge njutning, komfort och
skydd säger Gehl (2010), för att främja människors närvaro. Torget ska främja människors hälsa
och även erbjuda en miljö som inte riskerar att
skapa skador eller annan ohälsa. Människor

Poland, & Rootman, 2000). Whitelaw med
kollegor (2001) talar om arenor som aktiva och
passiva. I den passiva modellen ligger hälsoproblem och lösningar i individers beteende
och agerande. Individerna ska lära sig att agera och bete sig rätt. Det hälsofrämjande arbetet
sker oberoende av arenans förutsättningar
och riktas in på massmedia, information och
utbildning av enskilda individer. Översatt till
torget som arena kan man säga att i den passiva modellen formas torget av de professionella
som också bestämmer torgets användning och
det arbetet har oftast inslag av ett ovanifrån
perspektiv, där inte medborgarna involveras
i någon högre grad. Om utgångspunkten i
stället är en aktiv modell anses problem och
lösning ligga i aktivitet från individer. Involvering av kommunikation och delaktighet är
delar i hälsa (ibid). I en sådan modell involveras användarna av torget i dess utformning
och olika grader delaktighet
och empowerment är viktiga,
för att inte säga nödvändiga
inslag (Whitelaw, et al., 2001).
Kan torget planeras så att delaktighet och empowerment
är fortsatta inslag i användandet? Hur skulle det kunna se
ut?

Hur ska torget användas, vems behov
ska ges företräde när behoven krockar?
Det skulle kunna uppstå en konflikt
mellan skateboardåkaren som använder
torget för att åka på, hög fart och den
gamla med gångsvårigheter och andra
begränsningar som söker avkoppling.

riskerar att skadas om en säker utformning
av gatubeläggning, kanter och räcken saknas
eller om gaturummet kanske underlättar brott
genom en otillräcklig belysning. En inriktning
inom folkhälsovetenskapen är den hälsofrämjande där begreppet ”settings” används.
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när en av detta kapitels författare gör ett besök i Toscana,
kommer tankar åter om vad
som gör att ett torg befolkas.
Ett av torgen i Montecattini
Treme är varken runt eller fyrkantigt utan kvarteret liksom tar ett steg in på
torget, människor samlas kring dessa in- eller
utskjutande delar.

. . . a place or social context in which people engage
in daily activities in which environmental, organizational and personal factors interact to affect health
and wellbeing . . . A setting is also where people
actively use and shape the environment and thus
create or solve problems
relating to health (WHO, 1998).

ett torg i Lucca är runt, husen slår en ring
runt den öppna platsen och skapar på så sätt
ett tryggt rum, där det finns ett par ingångar.
Klimatat i Toscana ska förstås inte underskattas
när det gäller i vilken mån torget befolkas men
just upplevelsen av att känna sig trygg genom
den fysiska miljöns utformning lyfts ofta fram
inom stadsplanering när kvinnors villkor för att
vistas i det offentliga rummet tas upp (Listerborn, 2002; Viswanath, 2013).

settings kan översättas med arenor. Arenaperspektivet blivit en viktig inriktning inom
det hälsofrämjande arbetet genom att aspekter
om demokrati, rättvisa och empowerment lyfts
in, med utgångspunkt i att människor på olika
arenor är aktiva i formandet av arenan (Green,

försöker vi förstå betydelsen av platsen
genom våra berättelser får den egna tolkningen
betydelse (Gieryn, 2000). Torget får på så sätt
olika identiteter och betydelser då fokus riktas
mot hur vi upplever platsen och inte hur den är
utformad. Torget som plats blir en kulturbärare.
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Det låter oss förstå sådant som
är dolt för oss (Thrift, 1996).
Att det finns motsättningar är
med andra ord inget ovanligt
(Jenkins, 2005).
det som också bidrar till
torgets attraktivitet, dragkraft
och ibland motsättningar är
samlingsplatsen för handel,
den permanenta och den
tillfälliga. Tidigare en viktig
del av ett torg sker nu handeln
i många städer i stora gallerior och varuhus och lämnar i
vissa fall lokalerna runt torget
gapande tomma. Kvar för
torghandeln blir lokala odlare,
Överst: En öppen plats, ett ”torg” vid kajen vid sjön Jyväsjärvi i
kanske utan försäljningslokal
Jyväskylä. Foto: Maria Warne. Nedan: Åre torg, handelsplats och
som tillfälligt kan slå upp sitt
parkering. Foto: Lovisa Högberg.
stånd, kringresande försäljare
av kläder och godis eller andra
produkter lämpade för detta,
cirkulär ekonomi passar lånecyklar och andra
men kanske får det mer sporadiska inslaget
miljövänliga transportmedel bra in just vid
svårt att nå ut till kunderna. Centrumhandelns
torget.
sinande inkomster sprids till fastighetsägarna
och även om den ekonomiska förtjänsten inte
Att samsas på torget
försvinner omfördelas den mellan platser och
När vi reflekterar över vem som gestaltas på
aktörer. Ekonomisk hållbarhet förutsätter att
torget, vem den tänkta besökaren är och för
det finns inkomster att tillgodose materiella
vem eller vilka torget formas som plats kommer
behov. Lokala ekonomier i såväl mindre orter
flera bilder upp. Hur ska torget användas, vems
som runt förortstorg tycks få svårare att skapa
behov ska ges företräde när behoven krockar?
inkomster och det påverkar både löntagare, föDet skulle kunna uppstå en konflikt mellan
retagare och kommunens budget. Måste torget
skateboardåkaren som använder torget för att
uppfinna sig på nytt?
åka på i hög fart och den gamla med gångsåteruppfinnandet behöver i så fall ske
vårigheter och andra begränsningar som söker
inom de planetära gränserna och i den mån
avkoppling. Demonstrationer och manifestaden byggda miljön finns behöver den bidra till
tioner förläggs många gånger till ett torg. Dessa
minskad negativ miljöpåverkan. Byggmateriahändelser läggs till den historia som på sikt
skapar torget som en plats för aktiviteter och
len får gärna vara återvunna och ha transpormöten mellan människor (Gieryn, 2000). Men
terats korta sträckor, designen och byggteknivad händer när stora folkmassor blir ett hot, när
ken får gärna bidra med smarta lösningar för
inte tryggheten finns i en folkmassa? Tharirekosystemtjänster och energisparande om inte
energiskapande. Kan vi ha torg som i högre
torget uppmärksammades som en plats för
grad blir en del i ekosystemet och kan det få
sexuella massövergrepp 2014, något som därefmänniskor att uppehålla sig på torget, inte bara
ter uppmärksammats på torg även i Sverige –
vara tillfälliga besökare? Vad skiljer torg och
Kalmar. Det är människor som är på plats som
parker åt, kan de integreras i varandra mer?
ger torget dess olika identiteter och synliggör
Försök har gjorts med ”gröna torg” men under
konflikterna (Mitchell, 1995).
vintern kan en sådan yta bli mest lervälling.
Kan vi skapa torg som påverkar beteenden och
i fredrik ekelunds (2001) bok framträder
uppmuntrar till miljömässigt ansvarstagande?
olika bilder av torget i enskilda berättelser.
Kan torget genom sin fysiska utformning bidra
Berättelserna handlar om människors olika betill delaktighet och empowerment för en mer
hov och användning av torget och hur tidigare
hållbar hälsa och miljö? Ett levande torg kan
generationer har tagit utrymmen på olika sätt,
minska transporter till kransområden, och i en
som senare inkräktar på kommande generatiohållbarhetens många ansikten I kapitel 7
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ners möjligheter att använda platsen. Ekelund
berättar om den åttkantiga korvkiosken som
skapade protester när den byggdes, numera
är den en del i stadsbilden och en plats för en
kvinna i lila mössa att äta en mosbricka. Den
muslimske tobakshandlaren som specialiserat sig på lösgodis skiljer sig från de svenska
tobakshandlarnas rationella spelbutiker genom
att han dekorerar sin färgsprakande butik med
många kulörta lyktor. Torget är en genväg för
en kvinna som snabbt och fruset går över gatan
för att skynda vidare, bråttom hem kanske. En
gammal lärare och jazzpianist stannar till vid
blomsterförsäljaren på torget innan han går
vidare in i köpcentret. En narkoman på rullskridskor dansar fram över torget, fri som en
fågel och hörlurar i öronen. Han är närvarande
och njuter men omöjlig att fånga in i ett samtal.
En kvinna klädd i blå täckjacka, slitna jeans
och en handväska över axeln stannar som en

förstås och föreställs (Soja, 1996 i Gieryn, 2000),
och blir en plats enbart om den har en historia,
en identitet eller minnen, exempelvis historien
om torget före korvkiosken, varför det blev
rabalder när den skulle byggas. Torget blir
en plats när det har fyllts med människor och
deras ageranden, (Gieryn, 2000), som tobakshandlaren, kvinnan som söker i papperskorgar,
mannen som samlar burkar. Alla dessa ageranden och ting representerar platsen och skapar
mening för människor som besöker platsen
(Mitchell, 1995). När torget töms på minnen
och sin historia töms det också på det kulturella
värdet.
vi ser ovan torgets attraktion i hur det lockar
till sig handlare och köpare. Hur blomsterhandlaren stjäl lite av det gemensamma utrymmet för att lyfta fram och synliggöra sina
varor. På samma sätt tar tobakshandlaren en
del av utrymmet genom ljuset från lyktorna. Organiseringen av papperskorgar för
att förhindra nedskräpning
bidrar till torgets attraktion
och även till möjlig återvinning. På Åre torg ser vi
handlare som exponerar sina
varor i fönstren ut mot torget
för att attrahera köpare och
turister, bänkar för vila, öppna ytor för marknadsstånd, torghandel och
parkeringsplatser. Behoven av platsen skapar
konflikter som den mellan turisterna som
vill ha det pittoreska och genuina och de fast
boende som vill ha tillgång till parkeringsplatser. För de boende behövs bilarna för att
de ska kunna ta sig till torget, särskilt i glest
befolkade bygder. Det blir en konflikt mellan
gatans och bilarnas utrymme och utrymmet
för att skapa en attraktiv ekonomisk handelsplats och en miljömässigt hållbar miljö.
Man konkurrerar om samma yta. Torget som
marknadsplats skapar ekonomisk hållbarhet
om torget kan behålla sin attraktionskraft. Den
lokala torghandeln kan vara en ekonomisk,
social och kulturell knutpunkt med relativt
korta transportsträckor, i jämförelse med
köplador i stadens utkanter. Å andra sidan
ska allt transporteras till många små handelsplatser istället för färre stora. Torget kan vara
en plats för politiskt agerande, protester och
demonstrationer, för demokrati och för diktatur. När diktaturer fallit har en av de första
åtgärderna varit att skapa torg och vice versa,
när en diktatur upprättas byggs torg om för
att förhindra människors möten.

När natten sänker sig förändras torget.
Borta är barnfamiljerna, pensionärerna
och nya grupper blir synliga. Ungdomar
samlas i klungor, står och pratar...
återvinningsaktör vid varje papperskorg hon
passerar på vägen på jakt efter något användbart (Eklund, 2001). Uteliggaren som på kvällen
kammar igenom torget efter tomburkar är ute i
samma ärende.
när natten sänker sig förändras torget.
Borta är barnfamiljerna, pensionärerna och
nya grupper blir synliga. Ungdomar samlas i
klungor, står och pratar vid korvkiosken. Vi kan
även tänka oss bilder av uteserveringar med
unga människor, barnfamiljer som låter barnen
springa omkring eller folk som sitter på bänkar
och pratar. Torget som öppen offentlig plats
rymmer många människor med olika behov
och motiv till att besöka torget. Händelser och
berättelser skapar bilder som ”fostrar oss”, skapar historia och säger något om torget (Gieryn,
2000; Massey, 1995; Mitchell, 1995). Men det
säger också något om vilka som exkluderas och
vilka gränser som dras mellan de som deltar i
torgets aktiviteter och de som ställs utanför vid
olika tidpunkter på dygnet och över året.
vi gör platsen skriver Gieryn (2000), vi
konstruerar och tolkar den. Platsen uppfattas,
70
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i trångboddhetens tidevarv var torget
och gatan det förlängda vardagsrummet, det
var handelsplats och plats för resande. Vi gick
ut för att vi inte fick plats inne. Torget fyllde
behov av både egentid och socialt umgänge.
Torget var kanske den plats som surfplattan nu
ersatt? Vi möts, vi handlar och vi producerar
och konsumerar kultur på denna virtuella plats.
Kanske är det bara de ekologiska värdena som
vi ännu inte kan få digitalt. Kanske är det runt
ekologin vi måste bygga våra torg, kanske kommer då människor dit som tar med sig handel
och kulturella uttryck till en fysisk plats? Den
sociala aspekten innehåller flera nivåer. Det
handlar inte bara om att mötas, det handlar om
att mötas på lika villkor.
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Hållbart
samhällsbyggande
Hållbar stadsutveckling ur ett biologiskt
och statsvetenskapligt perspektiv
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Interdisciplinära
perspektiv på hållbarhet –
vad blir det?
Vanligtvis utgår definitioner och
behov av forskning utifrån utpekade forskningsbehov inom enskilda
discipliner eller ämnen som utgör
grunden för hur forskningsprojekt
formuleras och i förlängningen
vilken beforskad kunskap som växer
fram. I detta kapitel vill vi pröva vad
som händer då vi testar att arbeta
tillsammans, från två olika ämnen,
för att reflektera över hållbar stadsutveckling.
för att göra just det kommer vi i
det här kapitlet att diskutera hållbar
samhällsutveckling utifrån olika
hållbarhetsperspektiv baserat på
utgångspunkter i våra två discipliner; biologi och statsvetenskap. Vi
tar avstamp i en nyligen genomförd
pilotstudie (Öhman et al 2017) i
Sundsvalls kommun som handlade
om att göra en kunskapsöversikt
över begreppen social, ekologisk
och ekonomisk hållbarhet gällande stadsutveckling. Den handlade
också om att genomföra 66 intervjuer med människor om deras upplevelser av staden, deras behov och
önskemål. I denna del av materialet
framkom en önskan om att hitta
mötesplatser i staden som inte var
kommersiella ytor och i projektet
uppstod då en diskussion om hur
Sundsvall som stad på ett bättre sätt
skulle kunna tillvarata närheten till
naturen som en av stadens stora
fördelar.
Att skriva tillsammans
Det här kapitlet baserar sig på ett
ämnesövergripande skrivprojekt
där vi fokuserar på det som händer
då vi flätar samman två etablerade
ämnen, statsvetenskap och biologi.
Vi var inledningsvis intresserade av
vad som skulle hända med hållbarhetsbegreppet då vi utifrån våra två
ämnen tillsammans skulle försöka
problematisera det men vi blev först
tvungna att fundera över sätt att jobba ihop. Vad är det egentligen vi vill

uppnå genom samarbetet? I arbetet
med texten har vi strävat efter att
försöka förena våra perspektiv för
att bredda begreppet hållbarhet
och försöka undvika ”positioneringar”. Istället vill vi låta de olika
teoretiska ingångarna till hållbar
samhällsplanering utifrån våra
olika discipliner bli ett sätt att öppna
upp diskussionen om hållbar samhällsutveckling. För att kunna göra
det måste vi hitta konkreta sätt att
skriva tillsammans.

av fredrik
carlsson och
sara nyhlén

Vi skrev korta
texter på 100-ord
där vi reflekterade
över hållbar samhällsutveckling.
100-ordingarna hjälpte
oss att fokusera,
att vara kortfattade
men ändå öppna upp
för ett samtal mellan
våra perspektiv.
i sökandet efter en arbetsform
inspirerades vi av Eva Söderbergs
(2013) metod med ”100-ordingar”,
för att börja vårt skrivande. Det
innebar att vi skrev korta texter på
100-ord där vi reflekterade över hållbar samhällsutveckling. 100-ordingarna hjälpte oss att fokusera, att vara
kortfattade men ändå öppna upp för
ett samtal mellan våra perspektiv.
100-ordingarna satte en inledande
ram för vårt skrivande, det hjälpte
oss i avgränsningar, hur långt ska vi
skriva? Hur detaljerade ska vi vara?
Får vi vara personliga? Instruktionen
var att varje författare kunde ”haka
i”, ”ta avstånd från”, ”ta spjärn
emot” eller ”fylla på” det som berättades i 100-ordingen. Samarbetet och
skrivandet var till en början trevande
och en osäkerhet präglade processen
där vi inte riktigt visste hur den an-
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dre skulle reagera på 100-ordingen,
vad vi förväntade oss av varandra
och hur det skulle gå att få ihop en
gemensam text.
tidigare forskning som använt
sig av 100-ordingar som metod
(Söderberg 2013) pekar på potentiella
problem med metoden då den kan
leda till att forskare intar ämnesmässiga positioner och till varje pris vill
övertyga de andra om det riktiga
eller rätta i just hens analys. Positionering av det slaget har inte inträffat
i vårt projekt utan det har snarare
blivit det motsatta. Vi har burit på
en outtalad förväntan om att vi ska
tycka väldigt olika och ha svårt att
mötas på grund av våra olika ämnesinriktningar. När det istället uppstod
en situation där utgångspunkterna
var ganska lika och motsättningarna
inte uppstod började vi istället snarast söka efter olikheterna. Trots av
vår strävan efter att öppna upp perspektiv och inte inta positioner präglas ändå några av 100-ordingarna av
att vara författade utifrån en position
om att ”den andre” nog förväntar
sig att jag nu ska inta positionen som
statsvetare eller biolog.
denna text kommer att baseras på
de olika 100-ordingarna vi skrivit och

100 ord om svenskar
Svensken beskrivs ofta vara socialt sluten, blyg, inställsam eller åtminstone konsensusorienterad. Svensken
är lagom i mellanmjölkens land men framför allt omges
svenskar av berättelser om att vara ett naturälskande
land. Denna naturromantik tar sig en rad olika uttryck
där talesätt som ”det finns inga dåliga väder bara
dåliga kläder” frodas, friluftsliv går hand i hand med
medelklassen och ekologiska produkter blir allt mer
populära samtidigt som det i fikarum och på lunchraster diskuteras svampställen och tillgång på bär
inventeras. Det blir också tydligt i offentliga material
som ”Om Sverige” (www.informationomsverige.se)
vilket används vid samhällsorientering för nyanlända.
Här framgår hur naturen är en viktig del i den svenska
identiteten och där allemansrätten blir en viktig del i att
möjliggöra tillgång till naturen.
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diskutera dem i relation till hållbar
stadsutveckling men också fundera
över formen för skrivandet och hur vi
tillsammans kan sträva efter att uppnå ett multidisciplinärt kunskapsbygge kring hållbarhet.
Hållbarhet och
stadsplanering
Den första 100-ordingen präglas av
perspektiv kring hållbart samhällsbyggande med fokus på de sociala
dimensionerna utifrån ett stadsplaneringsperspektiv. Med bakgrund i
den ovan nämnda studie som gjorts
där olika människor tillfrågades om
utvecklingen av Sundsvalls stadskärna handlade den första 100-ordingen
om vilka föreställningar om Sverige
och svenskhet som blir synliga i talet
om samhällsutvecklingen.
det outtalalade, eller för
givet tagna, i 100-ordingen handlar
om praktiskt samhällsplanering
där medborgare har en lagstadgad
rättighet via Plan- och Bygglagen
(2010:900) om att delta och påverka
processerna. Den utgår ifrån perspektiv om hållbar samhällsutveckling vilka bygger på tankar om ett
inkluderande samhälle där ett socialt
hållbart samhälle kan uppnås om
samhället kan bli en plats för alla.
Även om lagstadgade processer för
medborgerligt deltagande utgör
viktiga förutsättningar för ett socialt
hållbart samhälle behöver betydelsen
av medborgardeltagande diskuteras
liksom föreställningen om att deltagande automatiskt ger sociala och demokratiska värden behöver problematiseras. Det behöver ställas frågor
om vem som deltar i planeringsprocesserna, på vilket sätt de deltar och
vilka effekter det ger. Detta hänger
tätt samman med normer och normalisering där vi behöver fråga oss
utifrån vilka berättelser, vilkas röster,
konstrueras berättelsen om Sverige
och svensken som naturälskande och
vilka praktiska konsekvenser får det i
samhällsplanering?
tänk om fler, mer olika, röster får
höras där idéer eller fantasier om den
ideala staden, vad som är stadens
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roll eller vad den kan uppfylla för
behov kan bli spretigare och sträcka
sig bortom begrepp som effektivitet,
attraktivitet och tillväxt. Sandercock
(1997, 2003) menar att stadsplanering
för ett hållbart samhälle behöver
innebära en rättvis stad men också en
stad som ger användarna glädje.
nästa 100-ording valde att haka i,
eller fortsätta på temat om samhällsplanering och betydelsen av den för
skapandet av den nationella identiteten men med ett tydligare fokus på
naturens fostrande roll.
utifrån ett samhällsplanerings-

100 ord av
ensamhet
Hur skapas det som anses vara
den nationella identiteten? Är det
en produkt av samhällsfostran
eller en rörelse baserad på
upplevelser? Enligt en studie
(Ulrich 1983) så ser svensken
på naturen som en ”plats där
man kan hitta sig själv” vilket
inte är unikt för Sverige men som
skiljer de nordiska länderna från
resten av Europa; naturen som
andlig resurs. När jag tänker
på det, krävs ju en separation
för att över huvud taget kunna
relatera till naturen som objekt.
Melankolin över det förlorade, en
sinnesrörelse som bland annat
kapitaliserades under den tidiga
nationalismen, där naturromantiken spelade en betydande roll.
Kanske kan man också hitta en
del svar i det medborgarprojekt
som pågick under 1900-talet,
där olika barn och ungdomsrörelser hade som mål att på olika
sätt ”fostra i naturen” (Lundberg
2014). Naturen ansågs förse de
unga med något som de inte
kunde tillgodogöra sig annars,
vad?

perspektiv blir det särskilt intressant
med naturen, dels tilltron till den
som ett ”fostrande inslag” men även
utifrån tankar om att naturen bidrar
till nytta i samhällsutvecklingen och
då kanske främst utifrån individen,
vad händer då i mötet med staden
och stadsplaneringen?

100 ord om
att sälja
Samtidigt som vi ska bygga hållbara städer där människor ska
trivas, växa och leva ska vi också
bygga attraktivitet. Alla regioner och städer ska sträva efter
tillväxt och på så sätt trasslas
hållbarhet och tillväxt samman.
Städer ska byggas för att bli
framgångsmotorer i regioner och
värden i staden ges utifrån på
vilket sätt en plats, en aktivitet
eller ett beteende lyckas (eller
inte lyckas) vara en (tillväxt) kraft
i samhället. Grönområden, kulturmiljö, handel, musik och konst
vävs samman med att skapa en
samhällsutveckling där attraktivitet står i förgrunden, för du är väl
attraktiv lille vän?

här blir det problematiskt, för
även om den sociala dimensionen av
hållbarhet var en grundläggande del
i begreppets tidiga versioner har det
kommit att bortprioriterats till fördel
för ”utveckling” och ekonomisk
tillväxt. Därför har social hållbarhet
i vissa fall kommit att utvecklas som
parallellt till ekonomisk och ekologisk hållbarhet (Dempsey et al., 2011;
Vallance et al., 2011). Vi argumenterar tillsammans med andra (Campbell 2006) för att det behöver införas
mer samhällsvetenskaplig teori i
planeringen för (ekologisk) hållbarhet och att vi behöver prata mer om
ekonomisk och miljömässig orättvisa.
Men utifrån ett biologiskt perspektiv
kanske det är mer ekologiska per-
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spektiv i samhällsplaneringen som
går bortom attraktivitet och ekonomiska aspekter som behövs.

100 ord om biologi
Det finns genom Rio-avtalet 1992 (CBD 2010) en internationell överenskommelse om att förhindra förlusten
av arter. Vi befinner oss i ett av de stora massutdöendena, i paritet med vad som hände
i slutet av Krita, kometen i det här fallet – mänskligheten. Det är problematiskt om betydelsen av biodiversitet
värderas i förhållande till attraktivitet för vilken plats har
en utdöende snigelart i den rekreativa naturen? Kanske
är det bredden på begreppet hållbarhet som trasslar
till det.

som biolog ligger hållbarhetsbegreppet nära artbevarande, kanske
till viss del för att det kan fungera
som ett kvantitativt mått, hur många
arter finns? Hur många arter dör
ut om vi fortsätter att göra det ena
eller andra? Men också för att många
människor relaterar till förlusten av
arter och reagerar om en art är på väg
att försvinna. Hur allmänheten reagerar är dock väldigt starkt förknippat
med arten i fråga. Som förenklande
exempel skulle man kunna säga att
den sista isbjörnen skulle få mer
sympati än den sista mördarsnigeln.
Om det skulle röra sig om en okänd
snigelart, blir reaktionen än mindre,
ett problem då det stora flertalet arter
som dör ut antagligen är okända. Om
man diskuterar hållbarhet utifrån
ett nyttoperspektiv faller bevarandet
av arter väldigt lätt utanför. Det går
att förklara många av dessa arters
”nytta” med ekologisk funktionalitet,
att ekosystemen är matriser där varje
art har en funktion, förlusten av en
art får konsekvenser för många andra
arter och reducerar på så sätt systemets funktion. Människan är en del
i den matrisen, men är det verkligen
därför vi ska sträva efter att bevara
så många arter som möjligt? Formuleringen ”vi ska inte förlora några
fler arter” ersätts av ”de arter som på
något sätt är nyttiga för människan
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ska bevaras”. Om naturen definieras
som en rekreationsplats för människan, finns det kanske inte plats för de
arter som inte ingår i den mänskliga
tankesfären. Det behövs alltså en
perspektivförskjutning för att hållbarhetsbegreppet ska vara tillräckligt
inkluderande ur ekologisk synvinkel.
Är det ens möjligt? Ska man istället
ställa frågor som; Hållbarhet för
vems skull? Kan man konstruera ett
holistiskt begrepp som inte är antropocentriskt om man samtidigt ska
beakta ekonomiska, sociala och samhällsvetenskapliga aspekter? Kanske
är det här som det känns svårast att
komma vidare i texten, samtidigt
som det är nu det börjar bli intressant
i vårt försök att förena två olika discipliners perspektiv på hållbart samhällsbyggande. På samma sätt som
de sociala och samhällsvetenskapliga
delarna i begreppet hållbarhet bortrationaliserats, blir även de ekologiska
aspekterna svåra att argumentera för.
Kanske är det så när ett begrepp blir
så stort, de dominerande delarna blir
till slut definitionen.

100
paradoxala ord
Om då naturen, grönska och
icke-kommersialism är vad som
efterfrågas av både medborgare
och samhällsplanerare skapas
en stad där hälsa ska planeras
fram och ohälsa administreras
bort. Grönområden ska mätas
och planeras för att minimera
stress och skapa återhämtning,
paradoxalt nog ska då det vilda
kontrolleras och avgränsas till
särskilda områden. Vilken typ av
medborgare är det som förväntas skapas i mötet med naturen,
vilka erfarenheter och kvaliteter
är det som eftersträvas och vad
händer med dem i den kontrollerade naturen? Vad händer med
allt det ”goda” naturen verkar
förväntas bidra med i våra liv när
den ska avgränsas och släppas
ut på givna platser under givna
former?

ett snabbt växande forskningsfält
idag är hur stadens natur bidrar till
invånarnas hälsa där naturen och
odlingars betydelse för återhämtning
och stress blir framträdande perspektiv (From, 2011). Vid KTH:s arkitekturskola har flera projekt utvecklat
metoder för hur stadens grönområden kan mätas och planeras. Hit hör
exempelvis så kallad sociotopkartering, vilket innebär att man genom
användarundersökningar karaktäriserar stadens grönområden utifrån
hur de används. Hur stadens natur
bidrar till invånarnas hälsa är idag
ett forskningsfält som växer mycket
snabbt. Några undersökningsområden i Sverige är för närvarande
rehabiliteringsträdgårdar, där
naturens och odlingens betydelse vid
återhämtning efter stressreaktioner
studeras, och barns respektive äldres

utomhusmiljöer (Öhman et al 2017)
det upplevelsebaserade, planerade, rationella samhällsbyggandet
där naturen ska ha sitt givna inslag
trasslar också ihop sig med kommodifiering och regionalpolitiska perspektiv där regionerna ska bli sina
egna lyckas smeder och bli attraktiva i ett tillväxtperspektiv (Nyhlén
& Schmauch 2015). I den svenska
regionalpolitiken har flernivåsystemet inneburit att regionerna ska
konkurrera med varandra nationellt
och internationellt. Regionerna ska
själva ansvara för den regionala
utvecklingen baserat på projektmedel
och finansiering från EU, tankar om
hur varje region därigenom ska blir
”vinnare” och nyckelordet blir attraktivitet (Nyhlén 2013, Bristow 2005,
Grundel 2014).

Mer än 100 ord
om kemi
Naturens roll blir förändrad, grönområden
i städer med karakteristika av bebyggelse,
en arkitektonisk finess snarare än en faktisk
kontrapunkt till det tyglade. Antas dessa rum
fylla samma roll som det okuvade - vilda?
Jag undrar fortfarande vad som antas hända
med oss i kontakt med den, är det viktigt, eller
räcker det med att vi nått någon slags kulturell
konsensus runt begreppet, självuppfyllande
verkan. Om vi då skapar ett kontrollerat surrogat, ger detta i förlängningen kontrollerade
subjekt, eller räcker konstruktionen som ett
slags civilisationsfjärmande placebo? Eller
kanske så här; studier har gjorts på ett antal
inflammationsmarkörer hos personer som
vistats i olika miljöer. Dessa studier visar att
immuniseringsfaktorerna går ner när personerna vistas i skogsområden vilket indikerar
en lägre stressnivå (Im et al. 2016). En blir
alltså mätbart rent fysiskt mindre stressad i
kontakt med naturen. Kanske har naturen två
viktiga funktioner, i hög grad rationaliseras
den otyglade befriande naturen bort - idén
om naturen som en antonym till staden. Kvar
blir den tyglade lugnande naturen, vilken
finns till för upplevelse.

100 ord om Singapore
Jag får syn på metallskylten då solkatterna som blänker i den bländar mig, jag blir
nyfiken, vad är det för något? Skylten sitter
på en husvägg och jag läser: ”The swaying
of the tall tropical palm provides a sense of
romance and happiness, a vision of paradise”, jag tittar upp och ser palmträdens kronor
mot den blå himlen, och tänker, är jag alltså
i paradiset nu? På flera ställen i staden finns
liknande skyltar. Skyltarna uppmanar dig till
att göra något, ta av skorna, få igång kroppens energiflöden eller berättar för dig vad du
ska känna; lycka, lugn eller harmoni. Men om
det nu är så att det är inbyggt i mitt biologiska
väsen att jag ska bli glad och mindre stressad
i kontakt med naturen varför behövs då en
skylt där det framgår vad det är jag förväntas
känna i den designade stadsnaturen?

Biologi och
statsvetenskap –
vad blev det?
Det finns några saker som
vi är tämligen överens om,
hur makt är inbäddat i det
till synes vardagliga och
att det får faktiska konsekvenser för människor.
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Vi instämmer med dem som menar
att dekonstruerandet av staden utifrån genus- och kulturella aspekter
visar hur staden förstärker redan existerande maktstrukturer och sociala
uteslutningsmekanismer (Urry, 1995;
Zukin, 1991, 1996). En sådan uteslutningsmekanism blir tydlig inom den
kritik som förs fram mot våra moderna samhällen och den stadsplanering som skapat dem vilka bygger
på heterosexualitet som norm vilket
producerar samhällen där familj och
hushåll samt offentligt och privat
blir en del i att upprätthålla normer
och producera utanförskap (Frisch,
2002). Det blir därför viktigt med
intersektionella perspektiv i analysen
av våra normaliseringsprocesser, våra
samhällen och samhällsplaneringen då
de lyfter fram olika
former av underoch överordning
dvs. olika sociala
positioner som
etnicitet, socio-ekonomisk status, kön,
ålder, funktionsvariation och så
vidare. Intersektionella analyser visar
hur de sammanfaller och förstärker
varandra och att de
ibland reproduceras
av stadsplanering
genom exempelvis stadens infrastruktur, bostäder och transportsystem (Molina, 1997; Quinn, 2002). Ett
förslag för att bredda perspektiven
inom stadsplanering är att utmana
formerna för medborgardeltagande i
planeringsprocesserna och exempel
på sådana former är participatoriska
metoder för inkluderande planering
där participatorisk deltagande innebär att bygga på lokal kunskap och
perspektiv och planera tillsammans
med (Stauskis, 2014) människor
snarare än för dem (Cornwall och
Jewkes, 1995). Deltagande metoder
bygger på deltagande utifrån medborgarnas egna förutsättningar och
använder ofta fotografering, skapandet av mobilfilmer, deltagande

Den ekonomiska
vinsten i hållbarheten behöver
bevisas, utan
detta bevis faller
argument om
behovet av ekologisk
mångfald
och socialt
inkluderande
städer platt.
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genom miljöer uppbyggda i dataspel
(Stauskis, 2014) och även tillvaratagandet av barnens perspektiv genom
exempelvis ”barnkartor” (Berglund,
2010).
när vi började vårt samarbete
visste vi inte vart det skulle sluta, vi
behövde förstå varandras perspektiv
men även hitta sätt att skriva tillsammans i ett försök att utmana och
bredda hållbarhetsbegreppet. 100-ordingarna har fungerat som ett sätt för
att få våra två discipliner att ”prata”
med varandra. Vi möttes i tanken om
naturens roll i stadsplaneringen och
dess funktion som rekreationsplats
för människan och grunden i den
goda hälsan men vi upplevde också i
frustration i att hållbarhetsbegreppet
tenderar att exkludera, för våra discipliner, viktiga aspekter. Å ena sidan
nedprioriteras de sociala aspekterna, för vadå? Även de ekologiska
aspekterna hamnar i skymundan
inom hållbarhetsbegreppet. Våra
resonemang fram och tillbaka, våra
100-ordingar, och olika perspektiv
leder oss till tanken om den ekonomiska rationalitetens överordning,
även när det kommer till hållbarhet.
Den ekonomiska vinsten i hållbarheten behöver bevisas, utan detta
bevis faller argument om behovet av
ekologisk mångfald och socialt inkluderande städer platt.
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Styrel – mot en
elförsörjning?

S
av pär olausson

tyrel är en planeringsprocess som syftar till att
minimera konsekvenserna
för samhället vid en situation av elbrist. Processen
har utvecklats av Statens
energimyndighet (EM) i
samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Svenska kraftnät (SvK). Länsstyrelsen spelar
en viktig roll i Styrel genom sin uppgift som
samordnare på regional nivå. I en förstudie till
Styrel som genomfördes i Blekinge län betonas
behovet av fungerande nätverk som en viktig
komponent för ett effektivt genomförande av
planeringsprocessen. Följande kapitel syftar
därför till att diskutera om Styrel kan ses som
en del i skapandet av en hållbar elförsörjning.
Kapitlet ger även en bild av i vilken mån
länsstyrelserna valt att följa den process och de
riktlinjer som finns uppdragna i Styrel samt i
vilken mån nätverk, här definierad som policynätverk, använts i planeringsprocessen. Kapitlet
utgår endast från samordnarperspektivet, dvs
länsstyrelsens perspektiv.
kapitlet utgår från en mer omfattande
studie av Styrel under rubriken Från myndighet
till medborgare och tillbaka. Syftet med projektet
är att:
n Öka kunskapen om hur samverkan inom ramen
för Styrel sker
n Öka om hur prioriteringar skapas och hur dessa
omsätts i operativ planering i syfte att skapa
goda förutsättningar för att förfina planeringsprocessen
n Bidra med kunskap om hur en planerings- och
beslutsprocess med flera aktörer med systematik bildar ett väl avvägt operativt underlag i händelse av krisscenario.
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studien omfattar dokumentstudier samt
intervjuer med Styrel-ansvariga i tre utvalda
regioner där samtliga kommuner, regioner/
landsting och länsstyrelse samt ansvariga på
utvalda myndigheter.
Introduktion
El är en viktig resurs i dagens samhälle. Det
moderna samhället är i stor utsträckning beroende av elektricitet för att viktiga samhälleliga
funktioner ska kunna utföras. Det kan hävdas
att en tillförlitlig eldistribution är avgörande för
att såväl privata hushåll, företag, och offentlig
verksamhet ska fungera och överleva (Cohen,
2010; Ghanem et al., 2016) och beroendet kommer knappast att minska i takt med en fortsatt
utbyggnad av järnväg, elbilar etc. Elnätet är
sårbart för olika typer av händelser såsom
stormar, översvämningar, extrema vädersituationer och andra extrema händelser. Detta är
också något som kan öka i en framtid beroende
på klimatförändringarna. Vid sidan av extrema
väderförhållanden är elnätet också sårbart p.g.a
föråldrad infrastruktur, åldrande komponenter
samt förstörelse.
störningar på elnätet kan innebära omfattande problem för samhället. Detta har inte
minst varit aktuellt i samband med exempelvis
stormarna Gudrun, Per, Dagmar och Ivar (se
bl.a. EM 2006; EM 2007). Att skapa förutsättningar för en hållbar elförsörjning i händelse av
en kris har därför varit en viktig förutsättning
för Energimyndigheten. Styrel kan därför ses
som en del av det svenska krishanteringssystemet.
det svenska krishanteringssystemet är baserat
på tre principer; Ansvarsprincipen innebär att
den som är ansvarig för en aktivitet eller process under normala förhållanden bibehåller an-
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Den samordnande rollen
kan innebära vissa problem
eftersom det inte finns
någon uttalad process för
att lösa eventuella konflikter
inom det svenska krishanteringssystemet.

svaret under en kris. Likhetsprincipen innebär
att en verksamhet så långt som möjligt ska
fungera på samma sätt under en kris som under
normala förhållanden. Slutligen Närhetsprincipen innebär att en krissituation ska hanteras
där den inträffar och av de aktörer som närmast berörs av händelsen. Detta innebär att en
krissituation i första hand ska hanteras av den
kommun eller det landsting/region där händelsen inträffar. Om de lokala resurserna inte
är tillräckliga kan staten genom främst länsstyrelsen gå in (se MSB, 2015; Tehler et.al. 2012).
Länsstyrelsen i varje län är geografiskt ansvarig
för den egna regionen. Eftersom ansvaret kan
vara överlappande finns ofta ett stort behov
av utbyte av information (se MSB 2015; Tehler
et.al. 2015). I praktiken innebär detta att länsstyrelsen är ansvarig för att samordna berörda
aktörer inom sitt län (MSB 2015). Den samordnande rollen kan innebära vissa problem eftersom det inte finns någon uttalad process för
att lösa eventuella konflikter inom det svenska
krishanteringssystemet. Detta blir bl.a. tydligt
i en studie av de svenska försvarsdirektörerna
vid landets 21 länsstyrelser. Tydligare styrning,
förbättrad nätverksstyrning, och utökade resurser framförs som några åtgärder som skulle
förbättra möjligheten att uppnå konsensus
mellan de olika aktörerna i länet. Flera försvarsdirektörer uttrycker därtill uppfattningen att
det svenska krishanteringssystemet präglas av
svag styrning och saknar kontinuitet (Wimelius
& Engberg, 2015). Detta framkommer även i en
studie av de norrländska älvgrupperna. Syftet
med älvgrupperna är att genom samarbete i
nätverk utbyta information i händelse av översvämningar och höga flöden. De vaga instruktionerna från dåvarande Räddningsverket har
dock medfört att de olika älvgrupperna arbetar
på olika sätt, har olika fokus för sitt samarbete och inkluderar olika aktörer (Olausson &
Nyhlén, 2017).
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Styrel - Processen
Energimyndigheten är ansvarig för att skapa
förutsättningar för en effektiv och hållbar energianvändning samt en kostnadseffektiv distribution av svensk energi (EM, 2012: 11).
I händelse av eleffektbrist ska en manuell
förbrukningsfrånkoppling (MFK) genomföras.
SvK är den myndighet som ansvarar för elnätet
och därmed även ansvarig för att en MFK genomförs på ett så välgrundat och samhällseffektivt sätt som möjligt. Vid en händelse av elbrist
är det sedan elföretagen som genomför MFK i
praktiken. Uppgiften är att genomföra en MFK
inom 15 minuter från att ordern kommit från
SvK (FOI, 2013: 15; EM 2013: 11).
för att svk och elnätsbolagen ska kunna
genomföra en MFK utan att centrala samhälleliga funktioner påverkas har Styrel (Styrning av
el till prioriterade elanvändare vid kortvarig elbrist)
utvecklats som en planerings och prioriteringsprocess i händelse av en elenergibrist. Även om
själva processen utvecklades i samarbete med
MSB och SvK, är EM ansvarig för Styrel och
processen utgår från Förordning (2011:931) om
planering för prioritering av samhällsviktiga
elanvändare. Processen har genomförts i två
omgångar, 2011 och 2014. Nästa omgång är
planerad till 2019. Planeringsprocessen följer sju
steg utifrån den handledning som tagits fram
inför 2014-års planeringsomgång, se figur 1.
processen utgår ifrån en rangordning av
samhällsviktiga funktioner. Rangordningen
görs utifrån en åttagradig skala:
1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har
stor betydelse för liv och hälsa.
2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har
stor betydelse för samhällets funktionalitet.
3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor
betydelse för liv och hälsa.
4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor
betydelse för samhällets funktionalitet.
5. Elanvändare som representerar stora
ekonomiska värden.
6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala
och kulturella värden.
8. Övriga elanvändare
Källa: Förordning 2011:931, §5; EM 2013:13
utifrån de sju prioritetsklasserna identifierar
statliga myndigheter i steg (1) de samhällsviktiga objekt som finns inom deras ansvarsområden. De identifierade objekten delas därefter
upp på respektive län och skickas till aktuell
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Figur 1 Styrel-processen
Källa: EM, 2013: 8-9

länsstyrelse. I steg (2) delar länsstyrelsen upp
de prioriterade objekt som identifierats av myndigheterna och skickar till respektive kommun.
I steg (3) identifierar kommunerna samhällsviktiga objekt inom sitt geografiska område. Därefter, steg (4), skickas en lista med information
för de olika identifierade objekten till elnätsföretagen som förser kommunerna med information om på vilka elledningar de identifierade
objekten återfinns. I steg (5) rangordnar kommunerna de identifierade elledningarna utifrån
den rangordning (prioriteringsklass) som de
olika objekten fått. Listor med de prioriterade
elledningarna skickas därefter till länsstyrelsen,
vars uppgift, steg (6), är att, tillsammans med
kommunerna, sammanväga de olika prioriteringarna till en gemensam lista för hela länet.
Listan skickas slutligen till SvK och de aktuella
elnätsföretagen som kompletterar listan med
objekt som är avgörande för elförsörjningen.
Därefter kan en MFK-planering tas fram (EM,
2013: 10-11).

P

rocessen kring styrel förutsätter samarbete mellan länsstyrelsen
och kommunerna, inte minst i steg
6, ovan. Däremot förutsätter det
inte något formaliserat samarbete med de statliga myndigheterna. Styrel kan
därför inte ses som en traditionell nätverksstyrning, även om det finns inslag av detta i

processen. Vid förstudien i Blekinge län, 2009,
framhölls bildandet av nätverk som en fördel
inom Styrel. Det framhålls i slutrapporten från
Blekingen län att De nätverk som skapas inom
Styrel och andra liknande processer är förutsättningar för framtida effektiva genomföranden. (Blekinge
2009: 20). Arbetet inom Styrel bör därför
samordnas med andra aktiviteter inom bl.a.
arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna.
Genom att inventera och identifiera samhällsviktig verksamhet kan Styrel bidra till att skapa
förutsättningar för en hållbar energiförsörjning.
I slutrapporten efter de två inledande länsförsöken konstateras att Styrel ger förutsättningar
för en offentlig-privat samverkan i syfte att
”långsiktigt och hållbart trygga samhällsviktiga
behov” (EM 2010: 38). Låt oss därför ägna lite
uppmärksamhet åt hållbarhet och resiliens.
Hållbar utveckling och resiliens
Begreppet hållbar utveckling lanserades i den
sk. Brundtlandrapporten och definierades
som ”en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
(Brundtland & Hägerhäll, 1988: 57). Hållbar
utveckling kopplas ofta samman med begreppet resiliens. Holling (1973: 17) definierar
resiliens som ett samhälles förmåga att återgå till
ursprungsläget efter en tillfällig störning. Handmer & Dovers (1996: 487) menar å andra sidan
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De ingående kommunerna
var, enligt den samordningsansvarige, eniga kring detta
frånsteg från den ursprungliga
planeringsprocessen: ”ja, på
vilket annat sätt skulle vi göra?
Det är ju liksom bara en jävla
lång lista”

att samhället inte nödvändigtvis måste återgå
till samma utgångsläge som tidigare. Miles &
Petridou (2015: 71) anför att resiliens bara är ett
annat sätt att konceptualisera förändring. Rose
(2007: 384) definierar ekonomisk resiliens som
förmågan hos ett samhälle eller ett system att
upprätthålla samhällsfunktioner (dvs. fortsätta
producera) när det är utsatt för chock. Resiliens
kan också jämföras med begreppet adaptiv
kapacitet vilket anger i vilken utsträckning ett
samhälle är berett att reagera på exempelvis
klimatförändringar samt viljan att vidta åtgärder för att hantera detta (se t.ex. IPCC 2001;
Folke, Carpenter, Elmqvist, Gunderson, Holling
& Walker, 2002; Storbjörk, 2006; Khailani & Perera, 2013). När det gäller Styrel kan processen
ses utifrån såväl begreppen hållbarhet, resiliens
som adaptivt samhälle. Syftet är att identifiera
viktiga samhällsfunktioner att planera för att
dessa kan upprätthållas vid en situation av
elenergibrist.
vid sidan av detta huvudsyfte ger Styrel även
de inblandade aktörerna en möjlighet att inventera samhällsviktig verksamhet och de elledningar som blir aktuella vid en elenergibrist.
En av de viktigaste slutsatserna som framhålls
från länsförsöket i Blekinge är att möjligheten
att göra en effektiv och relevant Styrelsprocess
är först och främst beroende på människors förmåga att samarbeta. Dialog, tillit, öppenhet och
nätverk är nyckelord för att skapa en effektiv
process (Länsstyrelsen i Blekinge, 2009: 3). Vad
karaktäriserar då ett nätverk eller policynätverk?
Policynätverk
Nätverk karaktäriseras ofta av att de som ingår
i nätverket har gemensamma intressen kring
den fråga eller policyområde som utgör funda84

mentet för samarbetet. Det kan därför sägas att
nätverken ofta varierar både i graden av internt
inflytande och vad som i sista hand karaktäriserar dem. Vad som exakt utgör deras natur
blir då en empirisk fråga (Rhodes, 1997, s. 39).
Forskningen om nätverk har huvudsakligen
varit inriktad på spänningar mellan nätverk
och traditionella institutioner liksom på nätverkets komplexa beslutsfattande. Klijn (2008)
hävdar att förtroende mellan aktörerna inom ett
nätverk är avgörande men att bristen på studier
kring detta är slående.
enligt rhodes (1997, p. 3) finns ofta ett
ömsesidigt beroende mellan de olika aktörerna
i nätverket, något som innebär att de i praktiken är självorganiserande. Det finns dock
flera exempel där bildandet av nätverk inte har
initierats av parterna själva. Ett sådant exempel
är de sk. älvgrupperna som hanterar frågor
kring översvämningar och höga flöden i större
vattendrag. Ursprunget till älvgrupperna, den
sk. Samordningsgruppen för information vid
höga flöden mm bildades i början av 1990-talet på initiativ av de ingående aktörerna som
alla såg behovet av ett samarbete. När sedan
älvgrupperna bildades som ett resultat av Älvsäkerhetsutredningen 1997 kom dessa nätverk
att under en längre tid verka parallellt med
Samordningsgruppen (se Olausson & Nyhlén,
2017; Petridou & Olausson, 2017;). En studie
av de norrländska älvgrupperna visar att den
vaga instruktionen från Räddningsverket som
föregick bilandet av älvgrupperna kombinerat
med olika uppfattningar av behovet av nätverket medförde att grupperna skiljer sig åt såväl
vad gäller ingående aktörer, fokus för samarbetet samt vilken verksamhet som finns inom
gruppen (se Olausson & Nyhlén, 2017).

S

tyrel kan också sägas vara en
process med inslag av nätverksstyrning, inte minst under den
planeringsprocess som beskrivits
ovan. Inslaget av nätverksstyrning
blir framförallt tydligt i steg (6) där länsstyrelse och kommuner förväntas samarbete kring
en sammanvägd lista av prioriterade ledningar
för hela länet. Något formellt samarbete med
de statliga myndigheterna förutsätts emellertid inte då dessa endast levererar en lista på
prioriterade objekt nedbrutet på respektive
län. Behovet av Styrel har inte identifierats
av de ingående aktörerna. Istället kommer
direktivet från Energimyndigheten vars uppdrag är att skapa förutsättningar för en hållbar
energiförsörjning. Återstår dock att se i vilken
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Folkmängd

Jämtland
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Södermanland

Yta km2
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Antal kommuner
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288 097

6 075
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Figur 2. Studien omfattar tre län med olika karaktäristik. Jämtlands län är ett glesbygdslän i norra delen
av landet, medan Södermanland är ett storstadsnära län med viss tung industri. Skåne omfattar landets
tredje största stad, Malmö, samtidigt som de olika delarna av länet skiljer sig åt.
utsträckning Styrel har medfört bildandet av
policynätverk.
Metod
Studien bygger på intervjuer med samordningsansvariga inom varje län. Intervjuerna har varit
semi-strukturerade och har utgått ifrån en på
förhand upprättad intervjuguide och frågorna
strukturerade utifrån ett antal kategorier. Intervjuerna genomfördes under 2016.
för att komplettera intervjuerna har en dokumentstudie genomförts. De dokument som
ingår är främst rapporter och utvärderingar av
Styrel-processen alltsedan processen initierades 2004. Rapporterna är främst producerade i
Energimyndighetens regi. Vidare ingår rapporter från FoI samt från ett antal länsstyrelser.
Studien omfattar tre län med olika karaktäristik,
se figur 2. Jämtlands län är ett glesbygdslän i
norra delen av landet, medan Södermanland
är ett storstadsnära län med viss tung industri. Skåne omfattar landets tredje största stad,
Malmö, samtidigt som de olika delarna av länet
skiljer sig åt.
Styrel – hållbarhet och nätverksstyrning
Länsstyrelsen har ansvar för samordningen av
krishanteringen i respektive län. I detta arbete
infördes Styrel som en del med sin första omgång 2011. Utvärdering efter den första omgången visade att den allmänna uppfattningen
bland länsstyrelserna att Styrel bidragit till ett
viktigt arbete med att prioritera samhällsviktig verksamhet och att processen torde kunna
användas även för andra typer av verksamhet.
Styrel bidrog därmed till krishanteringsarbetet
inom respektive län och förväntades även ha
betydelse för arbetet inom exempelvis stadsplanering, klimatanpassning samt riskindustrier.
De främsta utmaningarna upplevdes 2011-2012
vara dels att ena kommunerna i deras prioriteringar, dels att hantera beroendekedjor och hur
långt det är befogat att gå i analysen av beroendekedjor.

intervjuerna visar att alla de tre utvalda
länsstyrelserna i sitt arbete har utgått från den
planeringsmodell som finns återgiven i den
handbok som Energimyndigheten tagit fram.
I samtliga tre fall har dock vissa avsteg från
planeringsmodellen gjorts.
den vanligaste orsaken till avsteg från
modellen handlar om att den på förhand givna
tidsplanen har frångåtts. Orsaken till detta har
däremot inte sitt ursprung i det enskilda länet
utan uppfattas som en konsekvens av att den
ursprungliga planen varit alltför optimistisk. De
tre samordningsansvariga menar att det funnits
risk att en komprimerad tidsplan medfört att
kommunernas och länsstyrelsernas arbete blev
påskyndat vilket i sin tur medfört ett utbrett
”copy and paste”-beteende ute i kommunerna.
under omgång två har länsstyrelserna delvis
fått en något förändrad roll där uppgiften mer
har varit att sammanställa den planering som
genomförts i kommunerna och inte som i den
tidigare omgången mer aktivt spelat en roll vid
bedömningen och sammanvägningen av prioriteringarna på länsnivå. Denna process frångicks
i ett av länen där den slutliga prioriteringen
mer blev ett resultat av ett ”grupparbete” mellan kommunerna, regionen och länsstyrelsen.
De tre högsta prioriteringsklasserna fördelades
därtill proportionellt mellan de ingående kommunerna. De ingående kommunerna var, enligt
den samordningsansvarige, eniga kring detta
frånsteg från den ursprungliga planeringsprocessen: ”ja, på vilket annat sätt skulle vi göra?
Det är ju liksom bara en jävla lång lista”.
i ett av länen valde man från länsstyrelsen att dela upp länet i fem olika delar i syfte
att kunna genomföra planeringsprocessen så
smidigt som möjligt. Man valde där att nyttja de
redan existerande nätverken. Konsekvensen av
detta blev ett smidigare arbete men där de ingående kommunerna endast hade översikt över
sig egen del av länet och inte någon helhetsbild
av hela länet.
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Utifrån begreppet resiliens,
i betydelsen att upprätthålla samhällsfunktioner när
det är utsatt för chock, visar
studien av länsstyrelsernas
samordnande funktion att det
finns risk att viktiga samhällsfunktioner inte kan upprätthållas vid en elenergibrist.

kommun medan övriga till invånarantalet är
betydligt mindre. Detta skulle teoretiskt, menar
de samordningsansvariga, kunna påverka planeringsprocessen och legitimiteten av resultatet.

förbättrad nätverksstyrning, och utökade resurser var två åtgärder som framförts av
försvarsdirektörer vid länsstyrelsen (se Wimelius & Engberg, 2018). När det gäller Styrel har
inga extra resurser tillförts verksamheten. Vid
omgång 1 framgår av intervjuerna att samtliga
tre länsstyrelser avsatte extra resurser för att
genomföra processen, men under omgång 2 genomfördes uppdraget inom befintlig verksamhet. Till skillnad från den svaga styrningen vad
gäller bildandet och samordningen av älvgrupperna (se Olausson & Nyhlén, 2017) har organiseringen av Styrelsprocessen varit mer uppstrukturerad från början. Mellan omgång 1 och 2
har styrningen därtill blivit tydligare genom den
framtagna handledningen (se EM 2014).

sammanfattningsvis har länsstyrelserna initialt haft som ambition att följa den på
förhand uppgjorda processen för Styrel men i
samtliga tre fall har vissa avsteg gjorts från den
ursprungliga processen. I något fall rör det sig
främst om avsteg från tidsplanen medan det
i andra fall rör sig om mer omfattande avsteg
från processen där länsstyrelsen inte bara agerat samordnare och insamlare av uppgifter från
kommunerna utan även tagit aktiv del i diskussionerna mellan kommunerna och genomfört
arbetet i form av ett ”grupparbete”.

när det gäller nätverksstyrningen betonades i samtliga tre fall vikten av att arbeta inom
redan befintliga nätverk. Den utvärdering som
genomfördes 2011 efter omgång 1 visar att
länsstyrelserna då uppfattade att Styrelsprocessen bidragit till en förbättrad samverkan inom
redan existerande nätverk (EM 2010). I samtliga
tre fall nyttjades de redan befintliga krisberedskapsnätverken. Upplägget av dessa nätverk
skiljer sig dock åt mellan de tre länen. Den
främsta orsaken till skillnaderna torde stå att
finna i de storleksmässiga skillnader som finns
mellan de tre regionerna. De två mindre länen
arbetade båda mer samlat där man också genomförde träffar med representanter från samtliga kommuner. I det större länet genomfördes
också träffar inom redan befintliga nätverk men
uppdelat i fyra eller fem olika grupper.
något som även påverkat planeringsprocessen och genomförandet såväl när det gäller
att hålla sig till den ursprungliga planeringsprocessen är att två av länen domineras av en
86

i planeringsprocessen finns inte inbyggt
någon återkoppling mellan länsstyrelsen och
kommunerna. När kommunerna lämnat ifrån
sig planeringsunderlaget är det länsstyrelsens
roll att sammanställa prioriteringarna och
därefter skicka dessa till svenska kraftnät. (jfr
steg 5 och 6 i processbeskrivningen, se figur 1).
I ett fall skedde en återkoppling till kommunerna och en viktad prioriteringslista togs fram
genom ett ”grupparbete” mellan kommunerna
och länsstyrelsen.

när det gäller användandet av befintliga
nätverk har samtliga tre nyttjat redan befintliga nätverk. Skillnaden mellan de tre handlar
främst om praktiska orsaker där storleksfaktorn, både vad gäller invånare, geografisk
storlek samt antalet kommuner i länet. I två av
länen har processen genomförts genom samverkan mellan samtliga kommuner medan i det
tredje fallet har länet delats upp.
Slutsatser
Styrel som process bidrar inte nödvändigtvis
till att skapa en hållbar energiförsörjning på
det sätt som framgår av Energimyndighetens
uppdrag. Styrel skapar i bästa fall till att samhällsnyttig verksamhet blir garanterad energiförsörjning vid en eventuell energibrist. Detta
förutsätter emellertid att den planering som
kommunerna är ålagda att göra enligt Styrelsförordningen är kvalitetssäkrad. Vid intervjuerna framgår att dels att processen inte följts
fullt ut, dels att viss form av ”copy and paste”
förekommit mellan de två planeringsomgångarna. Eftersom det inte kan finnas garantier för
att de uppgifter om samhällsviktig verksamhet
som tagits fram inför planeringsomgång 1 även
gäller tre år senare finns en viss risk för att un-
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derlaget inte heller helt återspeglar de intentioner och de prioriteringar som kommuner och
myndigheter gjort.

I

utvärderingen av försöken inför
Styrel poängterades betydelsen av offentlig-privat samverkan och skapandet
av nätverk i syfte att lösa de uppgifter
som Styrel lagt på kommuner, landsting/
regioner och länsstyrelser samt på nätverksoperatörer. Studien visar dock att de tre länsstyrelserna inte skapat nya nätverk i syfte att
identifiera samhällsviktig verksamhet. Istället
har redan befintliga nätverk nyttjats där endast
representanter från de offentliga aktörerna finns
representerade. Detta skapar effektivitet i själva
arbetet eftersom de ingående aktörerna redan
känner varandra och har ett redan upparbetat
arbetssätt. Däremot finns risk att information
går förlorad då representanter från nätverksoperatörerna och för privata aktörer såväl i form
av samhällsviktig produktion som i form av
privata vårdgivare etc. Arbetssättet förutsätter
att de offentliga aktörerna i kommun, landsting/
region och länsstyrelse har goda kunskaper om
de privata företagen. Om detta sker i vid inventeringen och identifieringen av samhällsviktig
verksamhet ute i kommunerna återstår att se.
Av vad som framkommit i intervjuerna med de
samordningsansvariga på de tre länsstyrelserna
finns emellertid inga tecken på detta.
styrel kan ses som en del i skapandet av en
hållbar energiförsörjning även vid elenergibrist.
Studien kring samordningsansvaret hos länsstyrelsen visar att genomförandet av Styrel inte
helt följer de förskrifter som skapats genom processen. Särskilt de risker ett ”copy-and-paste”
beteende skapar kan påverka förutsättningarna
för en hållbar energiförsörjning även en situation av elenergibrist. Utifrån begreppet resiliens,
i betydelsen att upprätthålla samhällsfunktioner när det är utsatt för chock, visar studien av
länsstyrelsernas samordnande funktion att det
finns risk att viktiga samhällsfunktioner inte kan
upprätthållas vid en elenergibrist. Det finns åtminstone inga garantier för att Styrelsprocessen
såsom den genomförts garanterar en resilient
elenergiförsörjning. Inte heller tycks Styrel i
praktiken skapat någon regelmässig samverkan
mellan privata och offentliga aktörer. Huruvida någon regelmässig samverkan äger rum på
kommunal nivå återstår att studera.
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Utökat
deltagande

En väg mot en mer hållbar demokrati?
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av anna ehrhart,
åsa von schoultz
och susanne
wallman-lundåsen

”The ideal of
citizen participation
is a little like eating
spinach: no one is
against it in principle
because it is good
for you”
(Arnstein
1969, 216)

i praktiken bygger de flesta moderna demokratier på
principen om representation snarare än på direkt folkligt
inflytande. I den svenska regeringsformens första paragraf slås det fast att makten utgår från folket och att den
förverkligas genom ett representativt statsskick (RF 1§).
Det innebär att medborgarnas politiska aktiviteter främst
kännetecknas av att rösta i regelbundna val, medan
makten över det faktiska beslutsfattandet delegeras till
de representanter som utses i de allmänna valen. Den roll
som medborgarna har i dagens politiska beslutsprocesser
är i praktiken tämligen begränsad.

En rådgivande
folkomröstning
måste hållas om
initiativet är
undertecknat av
10% av de röstberättade invånarna
i kommunen och
det inte röstas ner
av 2/3 av fullmäktige.

under de senaste decennierna har intresset för att
utöka medborgarnas möjlighet att vara direkt delaktiga i politiska beslutsprocesser ökat. I Sverige drivs den
här utvecklingen framför allt på lokal nivå och över 70
procent av alla svenska kommuner angav 2015 att de
använder sig av olika former för medborgardialog (SKL).
De institutionaliserade möjligheterna för invånarna att
ingripa i de politiska processerna har även de utökats
genom införande av folkinitiativ (infört 1994, förstärkt
2011) med vilket invånarna i en kommun kan tvinga fram
en folkomröstning 1 och genom möjligheten att införa
medborgarförslag 2 (2002) som ger folkbokförda invånare
en rätt att väcka ärenden i fullmäktige.

Enligt kommunallagen (23§)
innebär medborgarförslag en rätt
för den som är
folkbokförd i en
kommun eller i
ett landsting att
väcka ärenden
i fullmäktige
om frågor inom
kommunens eller
landstingets ansvarsområden.

utvecklingen på området drivs av en förväntan om
att dagens invånare efterfrågar fler och mer individualiserade sätt att göra sina röster hörda i politiken. I takt med
att partiernas medlemsskaror har krympt har även den
traditionella länken mellan partierna och medborgarna
försvagats och ett behov av att utöka kontaktytorna mellan folket och deras politiska representanter har aktualiserats. Vikten av att ta tillvara en bredd av erfarenheter och
insikter som finns hos befolkningen brukar ofta framhållas samt att ett ökat medborgardeltagande kan bidra till
att stärka acceptansen för enskilda politiska beslut och
därmed även stärka legitimiteten för den förda politiken
som helhet (Held 2006; Pateman 1970; Smith 2009; Geißel
& Joas 2013). Klassiska studier har också argumenterat

1

2
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itatet av Arnstein representerar en allmän syn på medborgardeltagande i demokratiska sammanhang. Få är beredda
att på ett övergripande plan ifrågasätta
värdet i att involvera medborgarna i
de demokratiska processerna och ett
omfattande medborgerligt intresse och
ett brett engagemang i politiken ses ofta som grundläggande i en välfungerande demokrati (Barber 1984). Ett
omfattande och brett folkligt deltagande anses berika
politiken genom att fler perspektiv synliggörs men även
för att deltagarna själva antas utvecklas på ett personligt
plan. Samtidigt som det precis som i citatet ovan finns
synpunkter på smaken av spenat finns det även delade
meningar om hur mycket medborgerligt deltagande som
faktiskt behövs i en demokrati.
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för att de politiska institutionerna
måste kunna infria de förväntningar
på deltagande som medborgarna
har för att kunna vara långsiktigt
hållbara (Huntington 1968). Om de
politiska institutionerna inte motsvarar invånarnas förväntningar på
deltagande kan krav på förändring
uppstå. Sammantaget antas ett
rikare deltagande från medborgarnas sida också kunna bidra till en
långsiktigt mer hållbar demokrati.
syftet med detta bidrag är att
studera förutsättningarna för att
bygga en mer hållbar lokal demokrati genom ett utvidgat direkt
medborgerligt inflytande i den lokala
politiken. Vi gör detta genom att
anlägga ett medborgarperspektiv på
problematiken och analysera i vilken
utsträckning det grundläggande
antagandet om en efterfrågan på mer
folkligt inflytande faktiskt stämmer.
Analyserna omfattar önskemålen
bland invånarna att vara delaktiga i
det lokala beslutsfattandet och även
deras grundläggande demokratisyn.
Analyserna bygger på en enkätundersökning i Sundsvalls kommun,
genomförd under hösten 2016.
Två demokratimodeller
Balansakten mellan en representativ
demokrati och en demokrati som
bygger på direkt medborgerligt deltagande är inte helt enkel. Frågan
om vilken roll medborgarna ska ha i
en välfungerande demokrati är i sig
värdeladdad. I den statsvetenskapliga debatten kan i huvudsak två
olika ideal för hur en välfungerande
demokrati bör organiseras urskiljas:
valdemokrati och deltagardemokrati3 (Bengtsson 2007). De två demokratiidealen har radikalt olika syn
på hur den ideala demokratin bör
organiseras och inte minst vilken
roll medborgarna bör spela i ett välfungerande demokratiskt styre. Enligt det valdemokratiska idealet bör
medborgarens demokratiska roll begränsas. Den centrala uppgiften för
medborgaren är att rösta i allmänna
val och ta ställning till konkurrerande alternativ som de politiska
partierna erbjuder och i valen utses

Det är även vanligt att lyfta fram
deliberativ demokrati (som även
kallas samtalsdemokrati) som
en egen modell.
Grunden för den
deliberativa demokratimodellen
är att olika åsikter
och preferenser
bör mötas i en
offentlig dialog
där olika argument ställs mot
varandra. Avsikten är att slutligen komma fram
till ett kollektivt
beslut baserat på
de bäst motiverade och utvecklade
argumenten. Den
deliberativa dialogen utgör här ett
rationellt samtal,
men även en gemensam strävan
efter förståelse av
vilka argument
som finns i diskussionen och hur
de kan vidareutvecklas kollektivt.
Ofta betraktas
dock deliberativ
demokrati som en
vidareutveckling
av det deltagardemokratiska idealet, inte minst när
man diskuterar
olika empiriska
tillämpningar av
medborgardialog
t.ex. i form av sk.
minipublics.
3

medborgarnas representanter.
Medborgarnas möjligheter till reellt
inflytande i politiken är enligt den
här idealmodellen starkt begränsade. Modellen bygger på ansvarsfördelning där de som anses ha mer
kunskaper ansvarar för politikens
faktiska innehåll och medborgarnas
främsta uppgift är att utkräva eliterna på ansvar på valdagen (Schumpeter 1949). Modellen presenteras
ofta som en realistisk modell som
speglar hur demokratin fungerar i
moderna samhällen. En synpunkt
som har förts fram är att de flesta
redan har fullt upp i sin vardag och
anses därför endast ha begränsade möjligheter till att ägna sig åt
politiskt deltagande. Det har även
framförts kritik mot att satsningar
som har gjorts runtom i Sverige
på att vitalisera demokratin sällan
har bidragit till att öka medborgarnas faktiska politiska deltagande
(Gilljam & Jodal 2006). Kritiken har
även rört att folks insikter i politiska
frågor ofta är begränsade, därmed
har även medborgarnas förmåga
att fatta genomtänkta och upplysta
politiska beslut ifrågasatts.
i kontrast till det valdemokratiska perspektivet för förespråkare
från deltagardemokratiskt håll fram
att medborgarna bör ges en betydligt större roll i politiken. Det bör
dessutom läggas ett större ansvar
på varje samhällsmedborgare som
också förväntas att aktivt förvärva
kunskaper om politikens centrala
frågor. Deltagardemokrati behöver
inte nödvändigtvis omfatta enbart
delaktighet i beslut i stora samhällsfrågor utan kan även röra ett
mer vardagligt deltagande i mindre sammanhang som exempelvis
föräldrarnas aktiva engagemang i
sina barns skolor eller delaktighet
i att lösa gemensamma problem i
bostadsområdet. Aktivt deltagande
i demokratin ses här som utvecklande både för individerna som deltar
och för samhället i stort genom att
demokratin breddas och fördjupas
vilket bidrar till att legitimiteten för
demokratin därmed också stärks
(Pateman 1970).
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ur ett demokratiteoretiskt perspektiv finns det olika syn på hur en
god demokrati bör organiseras, och
framförallt olika syn på vilken roll
medborgarna bör ha. Det valdemokratiska idealet som har anklagats för
att anlägga en elitistisk syn på demokratin och för att representera en negativ syn på medborgarnas förmåga
ligger dock i praktiken mycket nära
sättet på vilket de flesta moderna
demokratier är organiserade. Detta
till trots har det deltagardemokratiska idealet rönt mest uppmärksamhet
under de senaste decennierna. Idén
om att medborgarnas roll bör stärkas
och att nya former för (ökat) medborgerlig delaktighet i det politiska
beslutsfattandet som går bortom den
representativa demokratins formella
kanaler, det vill säga de politiska
partierna, bör införas har tidvis varit
stark och även präglat mycket av
den praktiska utvecklingen i många
västliga demokratier.
i sverige har två olika demokratiutredningar sedan början av
2000-talet lagt fram förslag om hur
demokratin kan breddas och det
folkliga deltagandet stärkas. En av
förklaringarna till att demokratiutredningar har tillsatts är att de
etablerade partierna under de senaste
decennierna har tappat stora delar
av sina medlemsskaror. Detta har
lett till partiernas band till de breda
samhällslagren har tunnats ut. Även
medborgarnas identifikation med de
politiska partierna har minskat under
de senaste decennierna (van Biezen,
Mair & Poguntke 2012; Hagevi &
Loxbo 2015). I jämförelse med många
andra länder har dock valdeltagandet i Sverige under de senaste valen
ökat och valdeltagandet har legat på
omkring 85% av de röstberättigade
de senaste två riksdagsvalen (Öhrvall
2015; Oscarsson & Holmberg 2016).
Andra studier har också visat på att
Sveriges befolkning i allmänhet är
engagerade på sin fritid och drygt
50% av befolkningen som är 16 år
och äldre har gjort någon form av
ideell insats för en förening eller
annan typ av organisation (von Essen
& Wallman Lundåsen 2015).
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Påfallande
få studier
har dock
undersökt
i vilken utsträckning
som medborgarna
faktiskt
efterfrågar
ett breddat
och fördjupat deltagande.

det har även förts fram argument
om att en värderingsförskjutning ha
skett, där individualisering, med betoning på självförverkligande och inflytande genom möjligheten att uttrycka
den egna åsikten har blivit allt viktigare hos en större andel av befolkningen
i många västerländska länder (Inglehart 1997). På den politiska arenan har
värderingsförändringar kopplats till
lägre tilltro till traditionella hierarkier
och sjunkande förtroendenivåer för
politiker och politiska institutioner
i många länder. Pippa Norris (2011)
talade om ett demokratiskt underskott
där dagens demokrati inte lever upp
till medborgarnas förväntningar och
där förtroendet för politikens aktörer
och institutioner brister. Norris (1999)
hävdade även att dagens kritiska
medborgare kräver fler och effektivare
möjligheter för att delta i politiken.
Liknande tolkningar har gjorts av Russell Dalton (1999) som menar att unga
väljare med mer postmaterialistiska
värderingar betraktar den representativa demokratin som otillräcklig.
dessa idéer har fått stort utrymme
i den politiska debatten under de senaste decennierna och det har funnits
ett tryck på att reformera demokratins
processer för att skapa nya vägar in i
politiken, vägar som går vid sidan om
de politiska partiernas rekryteringskanaler och vid sidan av de allmänna valen. Utvecklingen har varierat i styrka
mellan olika länder och även mellan
olika nivåer i det politiska systemet.
Den allmänna trenden är att det experimenteras mer på lokal och regional
nivå än på nationell nivå. Inom forskningen är det vanligt att tala om detta
som demokratiska innovationer (Held
2006; Pateman 1970). Med demokratiska innovationer avses alternativa
vägar för att engagera medborgare i
den politiska beslutsfattandeprocessen. Det innovativa med dessa (nya)
demokratiska deltagarformer är att
man genom att engagera medborgarna
mer direkt och via institutionaliserade
former av deltagande kompletterar det
representativa systemet, strävar efter
att stärka länken mellan medborgarna och beslutsfattarna (Geiβel & Joas
2013; Smith, 2009).
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ofta baseras dock forskningen om demokratiska innovationer och de demokratiska
innovationernas inverkan på demokratin på en
rad antaganden om att medborgarna faktiskt
efterfrågar nya former av delaktighet som
går bortom röstning i val och engagemang i
politiska partier. Samtidigt som aktiviteten
på området är omfattande finns det relativt få
undersökningar som tar fasta på vad medborgarna egentligen har för förväntningar på
politiska procedurer och i vilken utsträckning
man är beredd att delta aktivt om förutsättningar ges. Studier visar i och för sig att stödet
för enskilda direktdemokratiska är starkt (Dalton m.fl. 2001; Budge 1996; Norris 1999) men
samtidigt (och motstridigt) visar mer övergripande undersökningar om demokratisyner i
Sverige på att en majoritet av medborgarna
stödjer en valdemokratisk modell (Esaiasson
m.fl., 2011). Forskning från andra länder visar i
sin tur att det inte finns samstämmighet av hur
medborgarna vill att demokratin ska fungera,
utan att det precis som när det gäller politikens
innehåll, finns ganska stora skillnader i synen
på demokratin kan organiseras på bästa vis
(Bengtsson 2012).
i denna studie kommer vi att bidra till att
öka kunskapen kring medborgarnas förväntningar på deltagande i politiska processer på
lokal nivå. Fokus ligger på hur förutsättningarna för att stärka kanaler för medborgerligt
engagemang på lokal nivå ser ut och i vilken
utsträckning det kan bidra till en mer hållbar
demokrati.
Material
Vår studie använder en unik enkätundersökning som genomfördes i Sundsvalls kommun
under hösten 2016. Enkätundersökningen
genomfördes inom ramen för den Statistiska
Centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning. Undersökningen genomförs i de kommuner som själva väljer att delta. Enkätundersökningen riktades till ett slumpmässigt urval
av kommuninvånare mellan 18-84 år.
I Sundsvall genomfördes undersökningen till
ett utökat urval av 2500 personer i ålder mellan 18-84 bosatta i kommunen. Totalt sett hade
undersökningen en svarsfrekvens på 37%.

enkäten bestod av frågor på tre olika områden som kommunernas invånare får ta ställning
till: hur invånarna upplever kommunen som en
plats att bo och leva på, hur invånarna bedömer
kommunens verksamheter, samt hur invånarna upplever att medborgare kan ha inflytande
i sin kommun. Utöver standardfrågorna som
ingår i SCB:s enkät till alla deltagande kommuner ställdes det i Sundsvalls fall stort ett antal
tilläggsfrågor på området ”invånarnas inflytande i kommunen”. Dessa handlade om hur
man förhåller sig till olika former av inflytande,
och i intresse för att delta mer aktivt i politiken.
Tilläggsfrågorna utformades av forskarna vid
Mittuniversitetet i dialog med Sundsvalls kommuns demokrati- och uppföljningsberedning
och Statistiska centralbyrån.
Analys
I vårt sökande efter svaret på hur de grundläggande förutsättningarna för att omdana
den lokala demokratin genom att öka invånarnas inflytande över och roll i politiken ser
ut, närmar vi oss frågan ur två perspektiv.
Inledningsvis anlägger vi ett övergripande,
normativt perspektiv där vi koncentrera oss
på invånarnas demokratiideal och försöka
fånga invånarnas syn på vem som bör ha
avgörande inflytande över viktiga frågor. Därefter övergår vi till att studera vilken potential
det finns för ett engagerat deltagande genom
att kartlägga intresset för samhällsfrågor i
kommunen och intresset för att vara delaktig
i det lokala beslutsfattandet. Utgångspunkten
för vår empiriska studie är att en förutsättning för att deltagardemokratiska projekt ska
kunna leda till en mer hållbar lokal demokrati
är att det finns ett grundläggande intresse från
medborgarnas sida att delta och även att den
här typen av reformer ska ligga i linje med
deras demokratisyn.
vi inleder med att undersöka invånarnas
demokratiideal. Här väljer vi att på ett övergripande vis kontrastera de två demokratimodeller som presenterades tidigare, det
valdemokratiska och det deltagardemokratiska idealet. Hur man på bästa sätt operationaliserar en omfattande fråga som demokratiideal
är naturligtvis delikat. Här mäter vi detta

Tabell 1. Valdemokrater och deltagardemokrater (%)

Vem bör fälla avgörande när viktiga
frågor ska avgöras i kommunen?

Valdemokrater

Deltagardemokrater

Ingen åsikt

(n)

37

53

10

(902)
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Tabell 2.
Intresse för samhällsfrågor i kommunen och
vilja att påverka beslut som fattas i kommunen (%)

Vill påverka

Intresserad av kommunen

JA

NEJ

JA

Engagerade
48%

Ambivalenta
3%

NEJ

Åskådare
22%

Passiva
27%

genom att respondenterna tar ställning till frågan om vem som i en ideal situation bör fälla
avgörandet när viktiga frågor ska avgöras i
kommunen – invånarna eller folkvalda politiker. Vi betraktar de som svarar ”invånarna”
som deltagardemokrater med vilja att ha mer
invånarcentrerade beslutsprocesser, och de
som anger ”folkvalda politiker” som anhängare av den valdemokratiska modellen. Som
framgår av tabell 1 dominerar den förstnämnda gruppen. Över hälften av de svarande är
att betrakta som anhängare av det deltagardemokratiska idealet, jämfört med 37% valdemokrater och 10% ambivalenta.
utgående från resultaten ovan kan vi
dra slutsatsen att det övergripande stödet för
att ge invånarna en utökad roll i det politiska
beslutsfattandet är starkt. Det är uppenbart att
det bland en majoritet av invånarna finns en
tydlig bild av hur makten över viktiga frågor
bör fördelas i en ideal situation. Dagens representativa modell där de folkvalda politikerna
fäller avgörandet i viktiga (och mindre viktiga)
frågor har inte, i vad som ska betraktas som en
spontan ögonblicksbild från invånarnas sida,
något överväldigande stöd.
ideal om att vilja fatta beslut räcker dock inte
hela vägen och för att införa en mer deltagardemokratisk modell där invånarna har mer
reellt inflytande över de beslut som fattas i
kommunen (eller över de processer som leder
fram till beslutsfattande) krävs även att det
finns en vilja från invånarnas sida att engagera
sig i och informera sig om politiken (Achen &
Bartels 2016). I vilken utsträckning det finns
en potential för ett utökat engagemang från
invånarnas sida studeras här genom två frågor;
hur intresserade invånarna är av samhällsfrågor i kommunen och hur intresserade de är av
att vara med och påverka beslut som fattas i
kommunen. Utgångspunkten är således att ett
upplyst deltagande från invånarnas sida kräver
både intresse och vilja som tillsammans utgör
förutsättningarna för att deltagandet ska bli
verklighet.
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resultaten presenteras i tabell 2 där svaren
på de två frågorna korstabuleras, vilket ger
kategorier av invånare med olika förutsättningar att fylla en aktiv funktion i en demokrati
som bygger på ett mer aktivt deltagande. De
som både är intresserade av samhällsfrågor och
av att vara med och påverka benämner vi här
”engagerade” invånare, en grupp som utgör
hela 48%. Den näst största gruppen är de som
representerar det motsatta, dvs. som varken
är intresserade av kommunen eller av att vara
med och påverka utgör 27% och benämnd som
”passiva”. En nästan lika stor grupp är ”åskådarna” – de som är intresserade av kommunen
men inte vill vara med och påverka.
förutsättningarna bland de svarande för
ett mer engagerat medborgarskap som lever
upp till de förväntningar man kan ställa på ett
rimligt upplyst och aktivt deltagande verkar
således vara relativt goda. Samtidigt är det uppenbart att bilden inte är entydig. En lika stor
grupp (49%) säger sig inte vara intresserade
av att påverka politikens utformning, varav en
majoritet inte heller är intresserade av samhällsfrågor på lokal nivå.
Diskussion
Debatten om huruvida det i huvudsak är av
godo eller av ondo att medborgarna deltar mer
aktivt i det politiska beslutsfattandet har stundom varit hård. De senaste svenska demokratiutredningarna har pekat på behovet att bredda
deltagandet och att skapa andra kanaler in i det
demokratiska beslutsfattandet bortom de politiska partierna som samlar en krympande skara
engagerade medlemmar och förtroendevalda.
I 2014 års demokratiutredning pekades det på
riskerna med att inte bredda deltagandeformerna utifrån att de politiska partierna i längden
inte kan hantera demokratins utmaningar på
grund av en sviktande folklig förankring. Påfallande få studier har dock undersökt i vilken
utsträckning som medborgarna faktiskt efterfrågar ett breddat och fördjupat deltagande. Resultatet från denna undersökning visade på att det
var en relativt stor skara av de svarande som
var både var intresserade av samhällsfrågor i
kommunen och samtidigt var villiga att delta
och fatta beslut i viktiga frågor. Det förefaller
således som att det finns förutsättningar för ett
breddat deltagande i demokratin, Här behöver
vi även betona att undersökningens räckvidd är
begränsad till en enda kommun och att de som
är engagerade antagligen varit mer benägna
att delta i undersökningen. Frågan är dock vad
som krävs i praktiken för att få engagerade
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medborgare att gå från tanke till handling och
konkret bli delaktig i beslutsfattandet. Steget
från att uttrycka ett intresse och ett önskemål om
delaktighet till konkret handling kan ibland vara
långt. Dock visar flertalet undersökningar på att
Sveriges befolkning i gemen faktiskt i stor utsträckning är engagerade (ca hälften av de vuxna) och delaktiga på sin fritid inom ramen för
organisationer, föreningar och mer löst organiserade nätverk (von Essen & Wallman Lundåsen
2015). Detta engagemang kan i sig bidra till att
det finns en spridd kunskap hos medborgarna
kring hur man organiserar sig vilket i sig också
torde bidra till en hållbar demokrati.
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Jag bor i en värld där det finns en gud, och jag bor i en värld där det inte finns en gud och
det är samma värld, exakt samma värld… Jag bor i en värld som är det värsta helvetet av
alla helveten och jag bor i en värld som är paradisplaneten av planeter och det är samma
värld, exakt samma värld och det är världen den heter.
Emil Jensen

Tre tankar om
integration
Med start 2015 bedrevs integrationsprojektet Invandring
till jobb i Västernorrland. Vi
som skriver detta har alla
medverkat i projektet men
gjort det utifrån olika roller
och med olika uppdrag.
Ytterst handlar frågor om
migration och integration om
hållbarhet, åtminstone när begreppet samhälle betraktas
i singularis. På samma sätt
som att de som lämnar ett
samhälle inte längre ingår i
dess gemenskap måste de som

96

kommer till låtas inkluderas i
det. Utan en sådan mekanism
skapas parallella samhällen.
Sådana existerar förvisso
men de kan inte tillåtas dominera en grundläggande tro
på att de som befinner sig här
också tillsammans skapar
ett gemensamt vi.
I det här bokkapitlet samlar vi
våra erfarenheter baserat
på ovanstående tema och
funderar särskilt på hållbarhet
genom begreppet integration.
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Du är alltså svensk
Mitt namn är Abdullatif Haj Mohammad. Efter att jag lämnat Syrien
för att bosätta mig i Sverige har jag
många gånger fått frågan om jag
känner mig som en syrier eller en
svensk. Mitt svar blir alltid: ”Både
och.” Jag skulle ljuga om jag sa att jag
var endast arab eller endast svensk.
Det som definierar mig som person
är att jag står i korsningen mellan två
länder, mellan två-tre språk och mellan flera kulturella traditioner. Det är
ett komplext ämne som mynnar ut i
frågan:
Behöver jag/du integreras
i samhället?
Om du nu ber mig att ge dig några
råd gällande denna fråga, så vill jag
be dig att du inte ska ställa just den
frågan. Det finns endast en sak du
kan göra och det är att leta inom dig,
för svaret kan du endast finna inom
dig själv. Och det är inget som kan
ignoreras.
om ditt svar på frågan ovan blir
”ja”, så måste det komma spontant
inifrån dig själv och du måste bygga
upp ditt liv utifrån svaret till dig
själv. När du vill börja ett nytt liv i
Sverige kommer både små och stora
saker hända dig, vilka gör att du
närmar dig det svenska samhället.
Försök beskriv för dig själv vad du
ser och vad du känner när du blir
kär, vilka känslor har du? Det är bara
du som känner det du känner. Din
känsla är unik.
det är naturligt att försök
kopiera någon annans sätt att vara.
Om jag vill bli konstnär, försöker jag
kanske att eftersträva Carl Larssons
stil. Om jag vill bli affärsman vill jag
kanske vara som Ingvar Kamprad.
Om en författare, kanske Vilhelm
Moberg. Men du kan inte härma
någon annans sätt att göra eller vara
på. Det bästa är att hitta din egen stil,
att vara dig själv.
Integration och sysselsättning
Jag landade på flygplatsen i Sundsvall-Timrå, fredagen den 13/12-2013.

Tiden var kl. 19 på kvällen. Utanför
ankomsthallen var det mörkt och
kallt.
på väg in till Sundsvall såg jag
genom bilens fönsterruta hur
människor tände ljus i sina fönster.
Det var både vackert och fascinerande. I den stunden började min dröm.
Där och då bestämde jag mig för att
göra det bästa av situationen; lära
mig svenska, hitta ett jobb och bli en
del av samhället. Sverige är inte mitt
nya land längre, det har blivit något
större, någonting mer. Sundsvall tog
emot mig och öppnade sitt hjärta för
mig. Det är jag, och endast jag, som
kan bestämma om det nya ska bli
något positivt eller inte. Samtidigt
har jag fått den hjälp jag behöver
från olika instanser i samhället,
som till exempel Förvaltningen för
arbetsmarknad, vuxenutbildning och
integration (FAVI).
det är mycket viktigt att ha direktkontakt med alla nivåer i samhället,
både förvaltningar, civilsamhället
och föreningar, för att nämna några,
men också de människor som lever
här sedan länge och de som kommer nya. De som är nyanlända är en
resurs för det svenska samhället, och
skapar kulturell mångfald.

Abdullatif Haj
Mohammad är
journalist och
kom till Sverige
och Sundsvall
från Syrien 2013.
I dag jobbar han
på Sundsvalls
stadsbibliotek,
främst med olika
aktiviteter och
tjänster vi erbjuder för nyanlända.
Han är också med
och driver den
tvåspråkiga sajten
Öresundspuls.
se på svenska
och arabiska. I
dagarna har han
startat sajten
sirajsy.net för att
belysa Syriernas
situation, i och
utanför Syrien.

idag har jag ett jobb som jag älskar
på Sundsvalls stadsbibliotek, jag
delar mina dagar med både kollegor
och vänner och jag försöker ständigt
lära mig nya och spännande saker.
Idag har jag en ny identitet som tillhör Sverige, bara.
Den eviga frågan om identiteten?
Om man ser på vår arabiska identitet
som en tavla finns många detaljer
som blandats först med religion, inte
bara islam, sedan blandats med vår
historia och våra legender som fortfarande får oss att tro att vi är världsledande. Den bilden vill vi hålla
kvar, samtidigt kryper den moderna
Västvärlden framgångsrikt närmare
med makt, pengar, media, kultur och
politik och vänder upp och ner på
vår självbild och vårt ego får sig en
törn. Det tvingar oss att tänka om och
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vi blir stående med två frågor: Vem
är jag? Varför är jag annorlunda än
de som är här?
de är stora och gamla frågor som
alla har ställt sig själv i alla tider.
Det är frågor som är svåra att svara
på när man prata om integration.
Om man inte kan svara på de två
frågorna blir de svårt att prata om
integration, politik, filosofi, religion
och kultur.
när man blir osäker på sin egen
identitet, när man funderar mycket
på vad andra tycker och tänker och
tror om en själv, då blir man osäker,
får dåligt självförtroende och nedvärderar sig själv. Man får för sig att alla
andra är bättre än en själv, fast man
själv är lika bra som någon annan.
vi är fast i en loop, där vi bara fortsätter att ställa samma frågor: Vem
är du? Vem är jag? När vi egentligen
borde inse att vi alla är människor.

Anette Eikelboom
Sällström är fritidskonsulent med
särskilt ansvar för
integration och
civilsamhällsfrågor, Örnsköldsviks kommun.

Delaktighet och
samexistens – nyckel
till integration
Mitt namn är Anette Eikelboom Sällström. Efter att ha arbetat i många år
med utbildnings-, arbetsmarknadsoch integrationsfrågor reflekterar jag
över att det i vårt svenska samhälle,
och på många andra platser i världen
i övrigt, finns en lång tradition av
att välkomna människor från andra länder och kulturer till Sverige.
Människor som har flytt, kärleksinvandrat eller kanske arbetsinvandrat
hit. Vi sägs vara ett av världens mest
humanitära länder när det gäller att
ta emot människor som av en eller
annan anledning måste lämna sina
hemländer för att överleva. Så långt,
allting gott. Att öppna sin famn är en
sak. När det gäller att skapa förutsättningar att starta nya liv och bo
och verka i Sverige är situationen en
annan. Den materiella nöden hör vi
ibland talas om men också den psykiska nöden, i form av en avsaknad
av att höra till och att vara efterfrågad, gör sig alltmer påmind i vårt
samhälle. Och den gäller för övrigt
inte bara de som kommit till Sverige
från andra länder. Begreppet ”utanförskap” breder ut sig och antalet i
utanförskap ökar. Klyftorna ökar. I
politiken och i samhället i övrigt höjs
röster för en ökad integration. Men,
vad är integration och vilka är det
som ska integreras?
i politisk debatt används begreppet integration för att beteckna en
förening av skilda delar till en större
helhet. Integration kan således sägas
handla om att känna tillhörighet i
samhället, kunna förstå, göra sig
förstådd och leva och verka i samhället. Detta samtidigt som man har rätt
att behålla sin egen ”särart” som kan
vara en annan kultur, ett annat språk
eller andra traditioner. Jag vill gärna
se integration utifrån detta perspektiv, ett perspektiv som också ligger
väl i linje med några av de slutsatser
jag formulerade i mitt arbete med
projektet Invandring till jobb som
jag arbetade med på Länsstyrelsen
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Västernorrland under 2015-2016. En
av slutsatserna var att de nyanlända,
som projektet handlade om, måste
få tillgång till fler mötesplatser för
att utöka sina nätverk och stärka sitt
sociala kapital både för att känna
delaktighet men också för att komma
närmare arbetsmarknaden.
en annan konklusion var också
att strategier och policies för integration, tillväxt, bostadsförsörjning och
arbete med den civila sektorn måste
hänga ihop. Och att man i tillskapande av dessa strategier måste
skapa förutsättningar för företag,
invånare och civilsamhälle att mötas
och bidra med sina perspektiv så att
dessa policies både tar hänsyn till
och drar nytta av interkulturaliteten
för en tydligare förankring bland alla
medborgare.
för att uppnå detta tillstånd ser jag
gärna att vi tar oss an integrationen
utifrån ett interkulturellt perspektiv.
Interkultur betyder en gränsöverskridande process, en interaktion mellan
människor från olika kulturer samt
en ömsesidighet för varandra (Lahdenperä, 2004, s.15; Lorentz, 2007, s.
98) som ger möjlighet till en samexistens snarare än att leva parallellt i
olika kulturer. Detta förhållningssätt,
att agera utifrån samexistens, är ett
handlingsinriktat sätt som på ett
sätt ”tvingar” samhället att ta fram
plattformar för att åstadkomma en
helhetssyn för alla dess medborgare.
Genom dessa plattformar kan delaktigheten öka och samhället byggas så
att alla kommunmedborgare känner
tillhörighet. Det kan handla om hur
man planerar bostadsbyggande, hur
kulturutbudet ser ut eller hur skolan
arbetar för att möta människor från
hela världen. Det handlar också om
hur organisationer och intresseföreningar arbetar med allas inkludering i idrott och annan typ av
fritidsverksamhet. Jag tror detta med
interkulturalitet är nyckeln för att
integrationen ska fungera och för att
delaktigheten ska öka.

en ökad känsla av tillhörighet hos individen. Först när vi hör till kan vi se
samhället med likartade ögon samtidigt som vi också kan vara stolta över
vår egen historia och våra traditioner, vare sig de är svenska eller från
ett annat land. Och för att få en ökad
delaktighet krävs öppenhet från varje
medborgare och en förmåga att aktivt
lyssna. Jag håller med David Modini
som i sin föreläsning ”Vad är integration?” menar att vi alla, nu när vi har
en period med sociala utmaningar i
våra samhällen, måste bli bättre på
att ha det han kallar ”trygga konflikter” och vi måste ha ledare som kan
leda i förändring. 1 Vi måste våga
lyfta våra rädslor och fördomar i
kontrollerade ”trygga konflikter” där
vi törs prata om våra rädslor samtidigt som vi får stöd och hjälp att ta
oss ut våra fördomar om varandra.
För så länge fördomarna och rädslorna inte får komma upp till ytan så är
de svåra att bli av med. Vi måste ha
en strävan att blir så bra som möjligt
tillsammans och för att bli bra måste
vi leda varandra. Vi måste fokusera
vårt gemensamma arbete mot att
samtala, samverka och samskapa.
Först då når vi integration.

https://www.
youtube.com/
watch?v=nMWh5mjWD_M&feature=share
1

Gustav Lidén är
lärare
och forskare i statsvetenskap
vid Mittuniversitetet.

en förankring baserad på ökad
delaktighet ger en ökad stolthet och
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Integratio och
sammansmältande
Mitt namn är Gustav Lidén. Jag läser om den
språkliga historia som är förknippad med ordet
integration. Bakgrunden är latinets integratio.
Mina bristande kunskaper i latin gör det svårt
för mig att förstå den precisa innebörden. Men
jag begriper att det svenska ordet återställande indikerar den språkligt sett mest korrekta
översättningen. Jag funderar på vad det är som
ska återställas när jag längre ned i den etymologiska ordboken också läser att substantivet
integratio naturligtvis också motsvaras av ett
verb, integrare, vilket på svenska alltså innebär
att integrera. I detta fall är den språkliga pendangen inte det tillbakablickande återställandet
utan istället det nästan metamorfiska att sammansmälta något. Vissa uttolkningar är djärvare. Jag läser i Svenska Akademins Ordbok. Att
integrera något med ett annat är detsamma som
att göra detta komplett. Den historiska ordkonstruktionen att fullständiggöra något för tanken
till detta. Jag föreställer mig hur det kan liknas
vid hur ett pussel läggs där bitar sammanfogas
för att när den sanna bilden framträder fullständiggöras. Men som analogi till integration är
metaforen inte korrekt, ty varje pussel har bara
en exakt kombination av lösningar för att bilda
en helhet.
inom ramen för integrationsprojektet Invandring till jobb fick jag under halvtannat år förmånen att träffa människor som lämnat sitt hemland för att komma till Sverige. Under dessa
samtal om ett liv på flykt fann jag mig ofta vara
mållös. Inte utan empati men utan förmåga att
djupare förstå innebörden av det sagda. Först
långt senare när jag arbetade med att analysera
materialet kunde jag förmå mig själv att faktiskt
inse dess mening. Ju mer jag arbetade med det
blev bilderna av krig, tortyr och den besinningslösa oron över att ha lämnat sina närmaste
kvar i jordens pågående helvete allt verkligare.
Det var som att min egen bakgrund och bristande förförståelse till slut helt punkterades och
bilderna talade med sin rasande orättvisa direkt
till mig.

paradox där tillbakablick och progression utgör
oförenliga element. Att återskapa på nytt. Att
integration istället handlar om ett sammansmältande överensstämmer bättre med de erfarenheter som kommit till tals. På så vis leder integration till en ny legering där tidigare enskilda
element skapar något unikt och förut okänt. I
den mån vi lever tillsammans med andra kan vi
alla påverka hur det blir.
Avslutning
I den här korta texten har vi formulerat våra
tankar om hur integration är nödvändigt för att
skapa ett hållbart samhälle. När vi tillsammans
läser våra respektive bidrag är det tydligt att
vissa idéer är återkommande. Vi måste värna
om platser för möten som kan borga för att nya
gemenskaper kan uppstå mellan människor.
Viktigt för detta är skapandet av gemenskaper
som byggs på plattformar där alla medborgare
ges chans att vara delaktiga i vårt gemensamma
samhälle med en känsla av tillhörighet.
allt detta bottnar i vad som kan framstå
som en självklarhet. Vikten av en människas
identitet och rättigheten att få bibehålla denna
även när man befinner sig i ett nytt land är ett
tema som berörs i texten. Den tyske filosofen
Jürgen Habermas har formulerat ett sådant
axiom genom att påpeka att ett demokratiskt
samhälles identitet i längden inte kan upphöra
att förändras av invandring då nya medborgare
i ett sådant samhälle är berättigade att upprätthålla sina egna traditioner. Lika självklart,
påpekar Habermas, är naturligtvis att alla som
befinner sig i ett sådant samhälle lever i enlighet med demokratins principer och inte bryter
emot dessa. Någonstans där emellan torde vi
alla få plats.
Referenser
Lahdenperä, P. (2004). Interkulturell pedagogik
och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Lorentz, H. (2007). Talet om det mångkulturella i
skolan och samhället–En analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning
och politik åren 1973–2006. Lund: Pedagogiska institutionen.

när jag blickar tillbaka på dessa samtal
funderar jag över huruvida återställande eller
sammansmältande bäst beskriver hur det nya
livet i Sverige blev för människorna jag träffade.
Jag tror inte det förstnämnda är möjligt. Lika
lite som människans liv kan repriseras kan ett
samhälle återskapas på nytt. Satsen i sig är en
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Kriminalisera
kärnvapnen
Freden måste komma först.
Gör den inte det, min vän,
kommer inget efter den.
Tage Danielsson

Bild Adobe Stock
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var med och bildade Svenska Läkare mot Kärnvapen
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Läkare mot
kärnvapen och är
ledamot av SLMK:s Vetenskapliga
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är generalsekreterare i SLMK och
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Kriminalisera
kärnvapnen
Kärnvapnen har varit en central del av staters militära och säkerhetspolitiska strategier i över sju decennier. Som mest fanns det 1986
omkring 70 300 kärnvapen i 7 länder (Figur 1). Den goda nyheten är
att antalet kärnvapen från dess till idag har minskat med ca 79 % till
omkring 14 900 stridsspetsar. De dåliga nyheterna är att minskningen har bromsat in och att alla idag 9 kärnvapenländer håller på att
förnya och effektivisera sina kärnvapen. Omkring 1 800 kärnvapen är
på ”high alert”, dvs. redo att avfyras inom några minuter. (Kristensen
2017).

K

ärnvapnen har varit en central
del av staters militära och
säkerhetspolitiska strategier
i över sju decennier. Som mest fanns
det 1986 omkring 70 300 kärnvapen i
7 länder (Figur 1). Den goda nyheten
är att antalet kärnvapen från dess
till idag har minskat med ca 79 % till
omkring 14 900 stridsspetsar. De dåliga nyheterna är att minskningen har
bromsat in och att alla idag 9 kärnvapenländer håller på att förnya och effektivisera sina kärnvapen. Omkring
1 800 kärnvapen är på ”high alert”,
dvs. redo att avfyras inom några
minuter. (Kristensen 2017).

i vinjetten måste freden komma
först. Utan fred inget hållbart samhälle. En konfrontation mellan
Putin och Trump får en oviss
utgång för mänskligheten. I The
Guardian skriver några författare:
“Tiden rinner ut för mänskligheten.
Miraklernas mirakel som räddade
oss genom 1900-talet kan vi inte
räkna med ska rädda oss en gång
till. Som Canberra-kommissionen
skrev 1997: ’Förslaget att kärnvapen kan behållas i det oändliga och
aldrig användas – av misstag eller
avsiktligt – är inte trovärdigt.’”
(Andersen 2017)

denna bok handlar om hållbarhet. Som Tage Danielsson skriver

i detta kapitel ska vi kort beskriva
hur kärnvapen fortsatt hotar mänsk-

Figur 1. Uppskattade antal kärnvapen (stridsspetsar) under åren 1945-2017.
Källa: Federation of American Scientists 2017 (www.fas.org).
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ligheten år 2017 och om arbetet med
att kriminalisera och utrota dem.
Eliminering av kärnvapnen är en
förutsättning för ett samhälle med
ekonomisk, ekologisk, kulturell och
social hållbarhet.
Hot
Om ett medelstort kärnvapen (vilket
är långt mer kraftfullt än bomberna
som ödelade Hiroshima och Nagasaki) sprängs på låg höjd över
Stockholm kommer hundratusentals
människor omedelbart förgasas
och försvinna i atmosfären. Det kan
liknas vid en levande kremering,
fast spårlös. Inte ens DNA-spår
skulle finnas då den enorma hettan
i atombombens eldkula skulle slita
sönder DNA-molekylerna till atomer.
Längre bort från explosionen skulle människor dö långsammare till
följd av krosskador och brännskador. Ytterligare längre bort skulle
människor dö av strålningssjuka som
tar ännu längre tid att utvecklas. De
som överlever skulle förmodligen
avundas dem som fick dö snabbt.
(Helfand 2015, Levin 2016)
det låter som en outhärdlig dystopi. Dessvärre är det en möjlig framtid.
Ryssland och USA har mer än tillräckligt med kärnvapen för att utrota
Land

mänskligheten flera gånger om. Indien
och Pakistan har tillsammans bara 2 %
av världens kärnvapen men det räcker
sannolikt till att döda många miljoner
människor i regionen och skapa hungersnöd för 1-2 miljarder människor på
norra halvklotet, kanske även så långt
norrut som hos oss i Skandinavien
(Helfand 2013) (tabell 1). De senaste
hungerkravallerna i Sverige var 1917,
för exakt 100 år sedan, under första
världskriget. Vi löper en risk att de
återkommer på grund av den militär-industriella ”utvecklingen”.
under de över 70 åren med kärnvapen har världen många gånger varit mycket nära ett kärnvapenkrig när
tekniken eller den mänskliga faktorn
felaktigt larmat om fientligt flyg- eller
missilanfall (Lewis 2014) och vid flera
tillfällen har olyckor gjort att kärnvapen tappats eller varit nära att brinna
upp (Kristensen 2016). Tur och att
nyckelpersoner ”på golvet” vägrat att
starta ett kärnvapenkrig har hittills
räddat oss – men för hur länge?
för att uthärda ständiga hot har
vi människor utvecklat psykologiska
försvarsmekanismer där den viktigaste är bortträngning. Det är en
nödvändig försvarsmekanism men
den är numera nästan alltför effektiv
Totalt antal kärnvapen
(stridsspetsar*)

Ryssland

7 000 (47%)

USA

6 800 (46%)

Frankrike

300 (2%)

Kina

270 (2%)

Storbritannien

215 (1%)

Pakistan

120-130 (1%)

Indien

110-120 (1%)

Israel

80 (0,5%)

Nordkorea
TOTAL

Kärnvapenklockan tickar ... två
och en halv minut
till midnatt, enligt
the Science and
Security Board of
the Bulletin of the
Atomic Scientists,
som sedan 1947
bedömt risken för
kärnvapenkrig.
2017 är vi närmast ”midnatt”
sedan 1953.

*De flesta interkontinentala
missiler har flera
stridsspetsar med
var sin kärnladdning. Mot slutet
av missilens bana
lösgörs stridsspetsarna från missilen och glidflyger
mot olika mål.

0?
≈ 14 930

Tabell 1. Uppskattat antal användbara kärnvapen (stridsspetsar) i de 9 kärnvapenländerna år 2017. Nordkorea har genomfört 6 kärnvapenprov men deras missiler
bedöms ännu inte kunna bära deras kärnvapen. Källa: Federation of American Scientists uppdaterat till 2017-07-08 (www.fas.org). USA:s kärnvapen finns i USA,
Belgien, Holland, Italien, Turkiet och Tyskland.
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vilket resulterar i att kärnvapnen
osynliggörs i människors medvetande.
inte sedan 1950 -talet har risken
för kärnvapenkrig varit så stor som
idag enligt de forskare, diplomater
och politiker, däribland 15 Nobelpristagare, som bestämmer vilken tid
som Domedagsklockan ska sättas på
(figur 2). (Domedagsklockan finns
sedan 1947 på omslaget till Bulletin
of the Atomic Scientists.)
på 1980 - talet demonstrerade
millioner människor mot kärnvapnen i Sovjetunionen och Ryssland.
Varför demonstrerar vi inte nu, när
risken för kärnvapenkrig ånyo är så
stor, frågar sig Lawrence Wittner,
professor emeritus i historia i New
York (Wittner 2017). Självgodhet
och blindhet har brett ut sig i våra
samhällen, skrev nyligen den brittiska läkaren John Launer som var
med och kämpade mot kärnvapen
på 1980-talet (Launer 2017). Wittner
själv tror att den främsta anledningen
är att folk inte vill tänka på kärnvapenkrig som innebär död, förstörelse och en outhärdlig skräck. Det
är enklare att glömma kärnvapnen.
Några aktuella svenska exempel på
att man fokuserat på hot men inte på

det största hotet:
n Sökte man utrikesminister Wallström med sökfunktionen i Aftonbladet eller Expressen 2016 blev det
betydligt fler träffar med ”Wallström
lägenhet” än ”Wallström kärnvapen”. Margot Wallström har försökt
återstarta den svenska traditionen att
arbeta för nedrustning av kärnvapen
men journalisterna gör som Wittner
skriver: bråkar om däcksstolarna
medan Titanic stävar mot undergången.
n På Nagasakidagen 2016 (minnesdagen för atombombningen av
Nagasaki 9 augusti 1945) publicerade
DN Debatt en artikel av 12 ledande
svenska diplomater som diskuterade
Östersjön och spänningarna mellan
Ryssland och Sverige utan att nämna
kärnvapen (Belfrage 2016). Även
erfarna yrkesdiplomater kan vara så
förblindade att de inte ser damoklessvärdet som hänger över oss (Launer
2017).
n I regeringens utrikesdeklaration
den 15 februari 2017 var det endast
3 % av textraderna som handlade
om kärnvapen. I debatten efteråt (de
drygt 3 timmar som sändes på SR P1)
debatterades kärnvapen under några
minuter av utrikesministern och
centerpartiets talesperson.
Journalisters självcensurering av

Figur 2. Läget för minutvisaren på domedagsklockan 1947-2017. Klockan finns på
framsidan av Bulletin of the Atomic Scientists. Läget bestäms av en grupp av vetenskapsmän (därav flera Nobelpristagare), diplomater och politiker. Ju lägre kurva,
ju större risk för kärnvapenkrig. Ritad av IA med data från http://thebulletin.org/
timeline
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kärnvapenhotet ger inte en korrekt
bild av verkligheten.
Hopp
I år, 2017, har ett förbud mot kärnvapen (nuclear ban treaty) förhandlats
i FN:s högkvarter i New York trots
kärnvapenländernas ilska och hot.
Den 7 juli enades 122 stater om texten
till ett avtal som förbjuder kärnvapen
(ICAN 2017). Dagen var alltså 201707-07 – siffran 7 blev ett lyckotal!
Hittills (12 oktober) har 53 länder undertecknat och 3 länder ratificerat avtalet som träder i kraft när 50 länder
har ratificerat det. Sverige tillhör de
122 länderna som antog avtalstexten
men regeringen har beslutat att inte
underteckna avtalet förrän tidigast
efter nästa val.
i sin kommentar till Domedagsklockan 2017 skrev den ansvariga
vetenskapliga kommittén: ”Kloka
tjänstemän bör omedelbart handla
och leda mänskligheten bort från avgrunden (kärnvapenkrig och klimatkatastrof). Om de inte gör så måste
kloka medborgare kliva fram och ta
ledningen.” (Mecklin 2017)

Det är framför allt tre internationella
rörelser som arbetar för en värld fri
från kärnvapen: ICAN, Global Zero och
Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
(ICAN) är en koalition av över 400 NGOs (non-government organizations) i 101 länder som arbetar för ett starkt
och effektivt förbud
mot kärnvapen. ICAN
bildades av internationella läkarrörelsen mot
kärnvapen i Melbourne,
Australien, 2007, med
den framgångsrika Internationella Kampanjen mot Landminor som förebild. ICAN samverkar med NGOs, Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen och vänligt
sinnade regeringar för att med det humanitära perspektivet
i centrum få fart på arbetet för en värld fri från kärnvapen.
ICAN fick Nobels fredspris 2017 för sitt arbeta att beskriva
de katastrofala, humanitära följderna av kärnvapenkrig och
för sitt banbrytande arbete för ett avtal om förbud mot kärnvapen. ICAN leds av svenskan Beatrice Fihn.

kloka medborgare har klivit fram,
men fler behövs.
Vad kan vi göra?
Ett hållbart samhälle är oförenligt
med kärnvapen. Vi måste utrota
dem. Om vi behåller dem så kommer ett kärnvapenkrig sannolikt att
utbryta förr eller senare. Nu har vi
chansen, nu när FN beslutat om ett
förbud mot innehav och användande
av kärnvapnen. Det finns mycket
som vi kan göra, t.ex.
n Stödja och engagera sig i organisationer (NGOs, se ovan) som bevakar
och aktivt deltar i arbetat för att Sverige och andra länder ska underteckna och ratificera avtalet om förbud
för kärnvapen.
n Sätta press på utrikesministrarna
Wallström, Bildt och Blix så att de
uppfyller sina uppgifter som Global
Zero movement leaders: att arbeta för
frihet från kärnvapen senast år 2030.
n Diskutera kärnvapen med politiker
och journalister för att få upp kärnvapenhotet på agendan.

Global Zero arbetar för att världen ska vara helt fri från
kärnvapen senast år 2030 – om 12 till 13 år! Det är en partipolitisk oberoende rörelse som stöds av 300 internationella
ledare och experter och en halv miljon gräsrötter, främst i
USA. Tre tidigare och nuvarande utrikesministrar i Sverige
tillhör Global Zero’s ”Movement Leaders”: Hans Blix, Carl
Bildt och Margot Wallström.
Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen
(the International Red Cross and Red Crescent Movement)
uppmanade 2011 alla länder att snarast
starta och slutföra förhandlingar om en
fullständig eliminering av kärnvapnen
genom en juridiskt bindande internationell överenskommelse. År 2016 publicerade deras tidskrift International Review
of the Red Cross ett tjockt temanummer
om kärnvapnens humanitära kostnader
(ICRC 2016). Svenska Röda Korset har kraftfullt arbetat för
att Sverige ska underteckna och ratificera avtalet om förbud
mot kärnvapen.
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Årtal för att förbud godkändes
(trädde i kraft)

Vapenslag som förbjöds

1899, 1907 (Haag-konventionerna*)

Kemiska vapen

1925 (1928) (Geneve-protokollet)

Användning av biologiska
(bakteriologiska) och kemiska vapen

1972 (1975)

Tillverkning och lagring
av biologiska vapen

1992 (1997)

Tillverkning och lagring
av kemiska vapen

1997 (1999) (Ottawa-fördraget)

Personminor

2008 (2010)

Klusterbomber**

2017 (ännu inte trätt i kraft)

Kärnvapen

Mål: Senast år 2030***

Kärnvapen utrotade

Tabell 2. Internationella förbud mot inhumana vapen. Kärnvapen är de enda
massförstörelsevapen som inte är förbjudna. Data från flera källor.

n Uppfyll universitetens tredje uppgift, dvs.
sprid upplysningar i Sverige och internationellt
om möjligheterna att utrota kärnvapnen.
n Arbeta för att banker, försäkringsbolag och
pensionsfonder slutar handla med företag som
arbetar med kärnvapenteknologi.
vi har ett val. Kärnvapnen försvinner antingen genom att användas i krig eller genom
fredlig, total nedrustning.
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Domedagsklockan:
Antalet
minuter
i midnatt

Motivering
Nordkorea fortsätter pröva kärnvapen och missiler. Ryssland och USA moderniserar sina kärnvapen.
Indien och Pakistan hotar varandra. USA har en ny, oerfaren, lynnig president.

2017

2,5

2015

3

Ryssland och USA har inlett en massiv modernisering av kärnvapnen. Klimatförändringarna är utan kontroll.

2012

5

Alarmerande risk för användning av kärnvapen i konflikter i Mellanöstern, Nordkorea och Indien/Pakistan.
Klimatförändringarna är utan kontroll.

2010

6

Washington och Moskva talar med varandra om att minska antalet kärnvapen. Hög-, mellan- och låginkomstländer kommer överens om att begränsa utsläppen av koldioxid så att den globala temperaturen
inte stiger över 20C.

2007

5

Ryssland och USA är redo att starta ett angrepp med kärnvapen inom minuter. Nordkorea genomför ett
kärnvapenprov. Iran håller kanske på att skaffa kärnvapen. Klimatskador på ekosystem pågår:
översvämningar, stormar och torka.

2002

7

Enorma mängder kärnvapenladdningar förvaras under bristande kontroll och kan dyka upp hos terrorister.
I USA planeras nya kärnvapen som kan penetrera djupt nedgrävda och armerade mål.  

1998

9

Indien och Pakistan prövar kärnvapen med bara 3 veckors mellanrum. Ryssland och USA har sammanlagt
7000 stridsspetsar som kan avfyras mot varandra inom 15 minuter.

1995

14

Minskningen av kärnvapen globalt bromsar in. Hökar i USA anser att Ryssland är lika farligt som
Sovjetunionen var.

1991

17

Kalla kriget är över och Ryssland och USA minskar antalet kärnvapen. Färre kärnvapen är i högsta
beredskapsläge.

1990

10

Länderna i Östeuropa befriar sig från Sovjetunionen och dess ledare Michail Gorbatjov lät det ske.
I slutet av 1989 föll Berlinmuren.  

1988

6

Sovjetunionen och USA undertecknar förbud mot medeldistansmissiler avfyrade från marken.

1984

3

Ingen dialog mellan Sovjetunionen och USA – relationerna är iskalla.

1981

4

Sovjetunionen invaderar Afghanistan. USA bojkottar OS i Moskva.

1980

7

Inga framgångar i nedrustningsförhandlingarna.

1974

9

Indien testar sitt första kärnvapen. Sovjetunionen och USA börjar utrusta de interkontinentala missilerna
med flera stridsspetsar som kan lossas och styras oberoende av varandra.

1972

12

Sovjetunionen och USA undertecknar avtalen SALT (begränsar antalet ramper för avfyring av strategiska
missiler) och ABM (stopp för försvar mot missiler).

1969

10

De flesta länder (inte Israel, Indien eller Pakistan) undertecknar Icke-spridningsavtalet: länder med
kärnvapen lovar att dels själva nedrusta, dels hjälpa övriga länder med civil kärnenergi om de avstår från
kärnvapen.

1968

7

1963

12

Sovjetunionen och USA undertecknar Provstoppsavtalet som förbjuder att kärnvapen provas i atmosfären
(tester underjord är fortfarande tillåtna).

1960

7

Sovjetunionen och USA tycks undvika direkt konfrontation i regionala konflikter. Sovjetiska och amerikanska vetenskapsmän möts i Pugwash-konferenser.

1953

2

I oktober 1952 testar USA sin första vätebomb; 9 månader senare gör Sovjetunionen samma sak.

1949

3

Sovjetunionens första kärnvapenprov medför att kärnvapenkapplöpningen börjar.

1947

7

Domedagsklockan visas på omslaget när the Bulletin blir tidskrift.

1945

–

The Bulletin börjar ges ut som ett nyhetsbrev

Frankrike och Kina utvecklar kärnvapen. Vietnamkriget rasar.
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3
Hållbarhetshistoria
och hållbar kultur

Hans Carl
von Carlowitz skapade
hållbarhetsprincipen.

Hans Carl von
Carlowitz’ arv –
Hållbarhet
av christine grosse
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Denna artikel presenterar de historiska rötterna till begreppet hållbarhet och följer Hans Carl von Carlowitz’
tankegångar om hållbarhet i historiska och moderna texter. Ett besök hos föreningen ”Sächsische Hans-Carlvon-Carlowitz-Gesellschaft e.V. zur Förderung der Nachhaltigkeit” i Chemnitz (Tyskland) belyser deras insats för spridning av information och etablering av samarbeten i modern tid. Dr. oec. habil. Dieter Fuesslein
berättar om Carlowitz’ arv, om föreningen och även om sina egna erfarenheter kring aktuella utmaningar
runt hållbarhet.

I Carlowitz’ spår i det historiska
och moderna Tyskland
Introduktion
Begreppet Hållbarhet har flitigt diskuterats de senaste årtiondena som
präglats av krympande resurser och
en växande befolkning på jorden.
Den ökande användningen av
begränsade och ojämnt fördelade
resurser påverkar priser, inkomster
och möjligheter, och konsekvenserna drabbar inte enbart den enskilda
individen utan även företag och
hela nationer (se t.ex. Haber 2011).
Global interaktion förstärker denna
komplexa växelverkan. Detta resulterar i ökade ansträngningar över
nästan hela världen för en mer hållbar
tillvaro, till exempel förbinder sig
Förenta Nationerna att uppfylla 17
globala hållbarhetsmål fram till 2030
(United Nations 2015). Praxisorienterade angreppssätt försöker att vända
synen ifrån att använda företagens
genererade resultat för ekologiska
och sociala projekt, dvs. kompensation i efterhand, till att resultaten
redan genereras på ett ekologiskt och
socialt rättvist sätt (Pufé 2014). Ett
sådant synsätt kan motverka godtyckliga handlingar utan förpliktelse.
Hans Carl von Carlowitz (1645-1714)
föregick detta synsätt. Han var en
universitetsutbildad praktiker av
adlig härkomst. Carlowitz upplevde
en hotande brist av skog som resurs
inte bara i Tyskland efter trettioåriga
krigen utan även runt om i Europa
och kolonierna på den tiden. Han kri-

Vid Carlowitzhuset i Freiberg.

Innertitel första
utgåvan 1713.

tiserade de kortsiktiga vinstintressena (Carlowitz 1713, s. 79) och uppmanade skogsbrukare och regeringar till
en mer långsiktig syn på resurserna.
Carlowitz argumenterade för vikten
av balans gällande ekologi och social
rättvisa för att uppnå ekonomisk
vinst. Modernt formulerat, ett kortsiktigt fokus på kvartalssiffror borde
inte ersätta långsiktiga strategiska
funderingar mot lämpliga strategiska
och operativa mål både för privatpersoner, företag och offentliga aktörer.
Hans Carl von Carlowitz’ liv
och verk
Ett av de viktigaste historiska beläggen gällande Hållbarhetsprincipen
återfinns i boken ”Sylvicultura Oeconmica”. Boken författades av Hans
Carl von Carlowitz (1713) och handlar främst om hållbart skogsbruk.
Förekomsten av ordet ”nachhalten”
(återspeglar karaktären av en aktiv
handling) återfinns i handskriven
text redan kring år 1300, så som även
grundidén – att hushålla med skog
som resurs – vilken låg till grund för
regionala lagen om skogsbruk i slutet
av 1600-talet (Kaden 2012). I boken vidareutvecklas konceptet med
konkreta förslag på aktiva åtgärder
för att säkerställa samhällets allmänna bästa och samtidigt ”konservera”
möjligheterna för framtiden. Carlowitz lägger fram utförliga tankegångar om vikten av ett aktivt
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agerande för att tillgodose framtida
generationers behov.
hans familj, som ägde större
skogsområden i Sachsen (Tyskland),
var dessutom ansvariga för förvaltning och bruk av kurfurstens skogsområden (för fullständiga biografin
se bl.a. Bendix 2013). Efter trettioåriga kriget i Europa var skogsbruket en
nyckelfaktor för en rad industrier, för
militären och som brännmaterial och
för möbler och husbygge.
Som en följd av, t.ex., kalhuggning för att skapa utrymme för olika
militära byggnader under kriget,
överanvändning inom både industri
och hushåll samt bristande skötsel
av skogen under denna period, blev
skog och trä en bristvara. Carlowitz
växte upp i en tid av förändring och
brist där transformation och tillväxt
framstod som nödvändiga. Även
reflektioner över tillväxtens gränser
och möjliga alternativ för åtgärder
– investeringar som borde tas som
naturlig del inom en långsiktig strategi – föranledde honom att presentera sina argument, tankegångar och
förslag kring effektivitet, kultur och
innovation.
erfarenheterna som Carlowitz
samlade under sin utbildning samt
resorna genom Europa och i tjänsten
under kurfurste Johann Georg II.
mynnade ut i ovannämnda bok. Där
uppmanar han läsaren och samhället
till ett ”hållbart nyttjande” (s. 105) av
skog som resurs, att agera långsiktigt
för samhällets och kommande generationers allmänna bästa. Även om
Carlowitz’ bok grundar sig i skogsbruk, går hans tankar ännu längre
med en överraskande modernitet.
En modernitet som kan återfinnas
om texten jämförs med moderna
källor som t.ex. Brundtland-rapporten från 1987 (Grober 2013).
Carlowitz’ bok visar på grunder för
ett hållbart tankesätt: bekännelse (av
tron och även i mening erkännande), teknik och utbildning (både att
lära sig och att lära ut). Han uttrycker nödvändigheten av att kombinera
kunskap, vetenskap och engagemang samt styrning (av landet)
112

Även om
Carlowitz’
bok grundar sig i
skogsbruk,
går hans
tankar
ännu
längre med
en överraskande
modernitet.

för den oumbärliga sakens skull:
långsiktig hållbarhet (s. 105-106).
hans carl von carlowitz menar att ekonomi och ekologi måste
samspela med en social rättvisa för
att på lång sikt kunna uppnå en
generationsövergripande hållbarhet.
Modernt formulerat: ekonomisk
trygghet baserad på ekologisk balans
och i samspel med social rättvisa befäster principen som dess tre grunddimensioner (för uppfattningar om
begrepp, delarna och konsekvenser
se t.ex., Deutscher Bundestag 1998;
Renn et al. 2007; Füsslein 2013; Haber
2011, 2013; Hamberger 2013; Jörissen
et al. 1999; Pufé 2014). Denna triangel
av ekologi, ekonomi och social-etik
formar den aktuella uppfattningen
av Hållbarhetsprincipen. Aktuellt
diskuteras också kultur som fjärde
dimension (t.ex. Kuhn 2006).
Carlowitz-förening
i Chemnitz, Tyskland
För att bevara Carlowitz’ arv och
hålla hans viktiga tankar vid liv och
även föra dem vidare i modern tid
grundades 2012 en förening, kallad
”Sächsische Hans-Carl-von-Carlowitz-Gesellschaft e.V. zur Förderung der Nachhaltigkeit”, i Chemnitz, Land Sachsen, Tyskland. En
annan del i föreningens verksamhet
är att agera för samverkan – relaterad
till hållbarhet – på regional, nationell
och internationell nivå. En av grundarna av föreningen och aktuell styrelseordförande, Dr. oec. habil. Dieter
Fuesslein, intervjuades om historien
kring Carlowitz och föreningens tolkning av Carlowitz’ verk. Fuesslein
berättar om föreningens aktiviteter
och delar även med sig av personliga
erfarenheter och reflektioner kring
aktuella utmaningar i samband med
hållbarhet.
Finns det, förutom boken, andra
viktiga detaljer kring Carlowitz man
borde känna till?
– Han (anm. Carlowitz) studerade
i Halle (Tyskland) och vi vet att han
reste genom Europa under 5-6 år,
Malta, London, Paris, Nederländerna, osv. Vi har en för första gången
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Carlowitz samlade sina erfarenheter i sin bok. Där
uppmanar han läsaren och samhället till ett ”hållbart
nyttjande” (s. 105) av skog som resurs, att agera
långsiktigt för samhällets och kommande generationers allmänna bästa.
fullständig biografi i vår första publikation.
Tyvärr har vi än så länge väldigt lite originalanteckningar från Carlowitz själv. Önskvärt vore
om en historiker skulle utföra en källstudie i
statsarkivet i Dresden, eftersom Carlowitz var
skogskommissionens chef där i årtionden. Där
borde det finnas handskrivna anteckningar.
Han var ju på den tiden en sorts ekonomiminister, en top-manager hos ”August den Starke”,
om jag får säga så. Då blev säkert mycket nedskrivet. Detta arbete ligger framför oss. Först
om vi hittar dessa skrifter kan Carlowitz bli
ideellt världskulturarv. Carlowitz översatte ju
hela den latinska terminologin till tyska.
– Dessutom, i boken är han sprudlande glad
över det gröna bladverket på våren. Vet du vad
vi (anm. i samhället) kallar det idag? Biomassa.
Då är det utjämnat med marken, där ser du inte
längre skapelsen och inget alls. Som avfall.
– Har du sett boken, vi har ett originalexemplar från 1713 i väldigt bra skick. Det är väl som
med många andra stora verk, de citeras oftare
än de läses. Vill du se det?
Naturligtvis, hur diskuterar Carlowitz hållbarhet i sin bok?
– Om man hör ordet hållbarhet förknippar
man det i första hand med ekologi men det
stämmer inte, eftersom Carlowitz var gruvkapten, inte skogsvaktare. Han ville lösa (anm.
skogs-) krisen och se till att Sachsen mådde bra.
Vitsen med Carlowitz’ perspektiv från vetenskapligt håll är att han inte placerade ekonomi,
ekologi och etik som tre pelare bredvid varandra,
som är vanlig idag, utan han förknippar de
faktoriell. Om en faktor i en produkt tenderar
mot noll, tenderar hela ekvationen mot noll. Det
är Carlowitz’ tänk, förenad med restriktionen:
”Inte mer än”. Denna restriktion är ett riktigt
svårt kapitel.
Varför tillkom en förening
i Carlowitz’ anda?
– Jag läste en tidningsartikel om Carlowitz

(anm. Grober 1999) och eftersom jag kommer
från samma trakt blev jag nyfiken på nytt. Jag
studerade elektroteknik-elektronik vid sidan av
jobbet på 70-talet. I mitt examensarbete använde
jag en formel från statistisk biologi och kallade
den för den ekologiska formeln i diskussionen
om en produkts livscykel. Vid presentationen
av arbetet blev jag tillfrågad om den inte borde
heta den ekonomiska funktionen. Vilket tillfälle
att referera till balansen i naturen och balansen i
ekologin! Ekologi var ju dåtiden i status nascendi. Sedan dess har intresset kvarstått. När jag
insåg att det var snart 300 år sedan Carlowitz’
bok publicerades, verkade det att vara en bra
anledning för en lokal festceremoni. Stadsrådet
höll med om det, dock saknades finansiella
medel. 2011 bildades en intressegrupp med 22
medlemmar och ett halvt år senare bildades
föreningen. Nu är vi runt 120 institutionella
medlemmar plus mer än 100 individer.
Hur representerar föreningen Carlowitz’
tankesätt?
– Med detta arv, denna förebild som mått,
värderar och deltar vi i den globala diskussionen, denna sökprocess efter en hållbar utveckling av världen. Vi är inte sysselsatta med
enstaka angreppssätt utan praktiskt med den
hela aggregaten, så gott vi kan som förening.
Det är ambitionen, verkligheten är ibland inte
riktigt så än. Därför arrangerar vi evenemang
för att förmedla det (anm. hållbarhetsprincipen) och att hitta nya allierade. Vi deltar i
debatter, till exempel hos Rådet för Hållbarhet
hos Regeringen och även hos den regionala
(anm. delstats-) regeringen. Vi publicerar
(anm. samlingsverk och broschyrer), vi har
gjort en film och tilldelar Carlowitz-Priset vid
vår årligt arrangerad konferens. I vanliga fall
har vi tre kategorier, Tyskland, Europa och Internationellt. I år blev det två pristagare: Dirk
Steffens: journalist, moderator och WWF-ambassadör och Dr. Kandeh Yumkella: FN:s
generalsekreterares särskilde representant för
förnyelsebara energier och UNIDO:s generalsekreterare från 2005 till 2013.
– För mig är det intressanta hur vi kan få ut
Carlowitz på den internationella scenen.
– Jag anser att genom föreningens engagemang har Carlowitz’ namn blivit bekant så att
han även fick plats i UN:s hållbarhetsrapport
från 2014 (anm. United Nations 2014). Det finns
en svårighet som regional kännedom, vilket
enbart finns på tyska, står inför: att hitta vägen
till global kännedom. Frågan är: hur gör vi det?
Därför försöker vi att bygga nätverk för att
etablera internationella samarbeten.
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Vad är viktiga prioriteringar och frågor kring
hållbarhet i moderna sammanhang för dig?
– Hållbarhet har med eget ansvar att göra,
egentligen med rigoröst eget ansvar. Det finns
ju också ett individuellt expansionssträvande.
Alltså, om jag tittar på min egen omgivning,
tidigare hade man en kaffemaskin, idag ska en
espressomaskin till och sedan det ena och det
andra också. Skärmen ska idag vara 2 meter i
diameter. Sedan räcker inte längre 70 kvm för
ett singelhushåll, det måste vara 100. Till dessa
100 kvm måste du dessutom räkna 150 kvm
vägutrymme med avlopp och gatlykta. Allt
vi sparar in investerar vi i denna individuella
expansion, i alla fall mycket. Ta LED-lamporna,
där har vi sparat in el, desto mer kan vi slösa
bort. Detta är också ett tema för vår förening, att
skapa ökad förståelse och medvetenhet, utan att
predika.
– Sedan energiomställningen. De senaste åren
har vi bedrivit rent ut sagt ett grönt vansinne.
Om du bygger ett hus, då har du ett betongskal
och ovanpå klistrar du 27 cm frigolit. Sedan
förra året är det äntligen fastställt att det är
farligt avfall. Det påverkar nu också andrahandsvärdet av ett hus med sådan värmeisolering. Istället kan man ju använda naturliga
byggmaterial. Vid ett större byggprojekt här i
Chemnitz valde jag terrakotta. Då upptäckte jag
att det bara fanns ett enda tegelbruk kvar i hela
Tyskland! Därmed vill jag säga att det är ett
ytterst komplex tema och att det kräver mycket
tålamod samt ett kontinuerligt och långsiktigt
agerande.
– Globalt finns många frågor. Om jag tar
den kanske mest komplicerade frågan idag. Vi
hade ju ”flyktingproblemet” förra året och vi
borde bevara mycket av empatin vi visade även
framöver. Carlowitz uppmanar till exempel
att lära sig av andra kulturers kunskap, han
hade ingen beröringsångest. Å andra sidan,
Dr. Kandeh Yumkella, pristagaren som vi hade
på besök, berättade att befolkningen i Afrika
snart ökar från 1,2 till 1,5 miljarder, att de har
80% arbetslöshet bland ungdomar och att av de
60-70 staterna har runt 80% korrupta ledningar.
Han (anm. Yumkella vid en öppen föreläsning
i Freiberg) uppmanade studenterna att vända
hem efter studierna och hjälpa till att starta företag, bygga samhällen och utbilda kvinnorna.
Utbildningen kommer i första hand om vi anser
att två barn, istället för sju, vore riktigt på lång
sikt. Det tycker jag är viktiga och svåra politiska
frågor.
Alltså är det politiska agerandet många gånger
inte riktigt genomtänkt?
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Många människor
vet mycket mer om
hållbarhet än vad de
aktivt visar i handling.
– I vanliga fall, när du leder ett företag eller
liknande, då sätter du ett mål, går därifrån
stegvis bakåt och identifierar vilka steg som
är nödvändiga för att – med hög sannolikhet –
uppnå målet. Vi (anm. politiken och samhället)
gör små olika steg och sannolikheten att de
många stegen i många områden leder till ett optimum är noll, matematisk sett. Det är det som
är skillnaden; Carlowitz-föreningen försöker
praktisk att tillföra detta tänk i diskussionen
hos regeringen, att fundera över konsekvenserna av handlingar.
– Konsten består i, även för mig som föreningens styrelseordförande, att skaffa sig
en överblick över vilken (anm. av hållbarhetsprincips tre faktorer) som momentan har
högsta vikten. Till exempel kan det vara så
att det sociala idag viktas högst i hållbarhetsproduktens ekvation, då vore det bra att jag
tar tag i detta, eftersom det skulle ha störst
inverkan. Men det kan också vara så att det
ekologiska har en ännu högre exponent, då är
detta viktigare. Idag kan det inte räknas än,
det är mer en avvägning som görs bäst i team,
en så kallade expertskattning. På det viset kan
det bli mer objektivt. Ta till exempel (anm.
tyska) regeringens Råd för Hållbarhet eller
FN:s 17 faktorer, de är ju redan specificerade.
Då kan man göra mer precisa uppskattningar
och koncentrera sig på detta och inte fokusera godtyckligt och subjektivt på något annat
även om en annan faktor vore viktigare för
den sammanlagda välfärden.
Vilka faktorer kan främja engagemang för hållbarhet i framtiden?
– En nyckelupplevelse för mig var NASA:s
bilder av jorden från 70-talet när de var på månen. Med solen i ryggen, jordklotet direkt framför sig, detta kända foto med Afrika i mitten.
Det gav mig gåshud, att se planetens begränsningar, denna tunna atmosfär och cykloner. Det
tänker jag på när jag pratar hållbarhet.
– Hållbarhet är ett stort tema för utbildningen
(anm. i skola, högskola och universitet). Det är
även ett stort tema för organisationer, det vill
säga sammanlänkningar av aktörerna för att
bygga nätverk och samarbete, både lokalt, na-
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tionellt och internationellt. Dessutom är det ett
tema för den individuella motivationen. Många
människor vet mycket mer om hållbarhet än vad
de aktivt visar i handling.
Att omsätta kunskap till handling är alltså en
annan viktigt fråga?
– Precis. Organisations- och motivationsstudier är till exempel sådana steg som följer med
oss på vägen. Då har jag presenterat Carlowitz-föreningen lite kort.
Tack så mycket för samtalet.
Avslutande anmärkningar
Att uppnå en gemensam definition av hållbarhet och bildar en gemensam uppfattning om
konceptet verkar vara komplicerat. En anledning kan vara dennes interdisciplinära karaktär,
särskild om komplexiteten förstärks med oklara
gränsdragningar och bristande förklaring (Renn
et al. 2007, s. 28). Ännu svårare är operationalisering av strategiska beslut (se t.ex. Swanson et al. 2004) och konkreta val av specifika
tyngdpunkter samt tillhörande åtgärder. Denna
uppgift förblir en av de största framtida utmaningarna för regeringar och samhällen världen
över. Planering och genomförande av handlingar vars konsekvenser ligger långt fram i tiden är
komplexa och präglas av osäkerhet. Konsekvenserna är svåra att förutspå och innebär risker
för en ekonomisk, ekologisk och social-etisk påverkan av tillvaron. Dessutom är en värdering
av enskilda handlingar inte en enkel uppgift
eftersom resulterande systemiska effekter kan
vara svåröverskådliga och svårkvantifierbara, särskild i stora komplexa system, som till
exempel ekosystem och moderna samhällens
känsliga infrastruktur. Att inte agera, däremot,
vore att kapitulera inför utmaningen och acceptera negativa konsekvenser i förtid. Carlowitz
uppmanar till ökat engagemang (S.105):

”Wo Schaden aus unterbliebener Arbeit kommt / da
wächst der Menschen Armuth und Dürftigkeit” Var
skada kommer utifrån uteblivet arbete /
då växer människornas fattigdom och torftighet.
citatet ska inte läsas som en uppmaning om
överdrivet, planlöst agerande utan snarare som
ett avståndstagande från allmän passivitet (om
den orsakar skador). Slutligen, för att skapa
möjligheter för meningsfull aktivitet behöver
hållbarheten som koncept bli mer konkret

och hanterbart. Konceptet hållbarhet innebär
inte att hitta en exakt definition av begreppet
utan snarare att bestämma vad som borde ha
bestånd och dess anknytning till dimensioner
av rymd och tid inom en hållbarhetspolitik
(Carnau 2011, S.14).
ett system kan så ses som hållbart om systemet såväl själv överlever och är beständigt på
lång sikt. På det viset demonstrerar hållbarheten också sitt inflyttande på samhällets resiliens.
Konkreta upplägg behöver skapas och anpassas
till varje enskilt fall. Renn föreslår i detta sammanhang en kontextberoende, offentlig-reflexiv
diskurs för att kunna uppnå en kvalificerad
måldefinition (Renn 2002), som kan verka för
att fylla hållbarhetsprincipen med konkret
innehåll. Carnau erbjuder därtill etisk stimulans
för handlingsorientering genom en normativ
ansats av universell moralfilosofi (Carnau 2011).
Oavsett är hållbarhet ett koncept som behöver genomsyra alla handlingar, individuellt,
lokalt, nationellt och globalt. Detta innebär att
ansträngningar borde adressera och inkludera
alla berörda, samtidigt som intressen och mål
prioriteras och balanseras sinsemellan.
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En gammal
vikingaby på
Island.

Många förmoderna och
förhistoriska samhällen
verkar inte ha varit mycket
bättre än vårt eget på att
bevara naturresurser för
framtida generationer.

Miljö och
minne

Att skapa ett
långtidsperspektiv
på hållbarhetsfrågor
Foto Adobe Stock
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av reinhard hennig

E

kologisk hållbarhet diskuteras
vanligtvis med
hänsyn till framtida generationers
behov av tillgång
till naturresurser
och en intakt miljö. Men det är även
möjligt att gå den motsatta vägen:
att istället fråga om människor i det
förflutna använde naturresurser på
ett hållbart sätt, och huruvida det i
olika sorter av källmaterial möjligtvis
finns ett minne av de hållbarhetsrelaterade uppfattningarna och idéerna
som dessa människor hade. I denna
artikel diskuteras möjligheten till att
skapa ett sådant långtidsperspektiv
på hållbarhetsfrågor genom exemplet
av det vikingatida och medeltida Island. Arkeologisk och paleoekologisk
forskning om resursbruk och miljöförändringar i det förmoderna Island
tas som utgångspunkt, för att sedan
genom analysen av en medeltida
isländsk saga visa att den fornnordiska litteraturen innehåller ett minne
av förmoderna idéer om ekologisk
hållbarhet som i många hänseenden
liknar dem som finns idag.
Hållbarhet och det förflutna
Vad är egentligen hållbarhet? Det
finns så många definitioner av detta
begrepp att det är nödvändigt att
tydliggöra i varje diskussion om
hållbarhetsfrågor vad som egentligen
menas. Den mest kända och mest
inflytelserika definitionen av i alla
fall hållbar utveckling (sustainable
development) lades fram av FN:s
World Commission on Environment
and Development i den så kallade
Brundtland-rapporten med titeln
Our Common Future. Enligt denna
rapport är hållbar utveckling en form
av utveckling som täcker behoven av
nulevande människor utan att minska
kommande generationers möjligheter
att täcka sina egna behov.1 Denna
definition väcker kanske fler frågor än den besvarar. Vilka resurser
får användas på vilket sätt? Är det
överhuvudtaget tillåtet att förbruka
icke-förnybara resurser såsom olja,
kol och gas? Får ekosystem förändras
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på ett oåterkalleligt sätt för att täcka
nutida behov? Hur kan vi veta vilka
behov framtida generationer kommer
att ha? Vad är egentligen ett ’behov’
– var precis går till exempel gränsen mellan täckandet av essentiella
mänskliga nödvändigheter och en
onödig lyxkonsumtion?
oavsett hur vi väljer att svara på
dessa frågor finns det en aspekt i
definitionen av hållbarhet och hållbar
utveckling som det i stort sett råder
enighet om: Alla diskussioner om
hållbarhet relaterar till framtida
generationer och till vårt ansvar
gentemot dem.2 Därmed förutsätter
hållbarhetsfrågor nödvändigtvis ett
långtidsperspektiv som överstiger
det vardagliga sättet att planera, vilket kanske ofta bara räcker fram tills
nästa helg, semester eller valperiod.
Det krävs att utvidga perspektivet
över många årtionden eller möjligtvis
även århundraden, och att planera
inte bara för sig själv, utan även för
barn, barnbarn och barnbarnsbarn
som ännu inte är födda.
men att fokusera på framtiden är
bara en möjlighet för att diskutera
frågor som rör ekologisk hållbarhet
och hållbar utveckling. En annan är
att även titta bakåt och ställa frågan hur människor i det förflutna
använde resurser och huruvida de
klarade (eller inte klarade) att täcka
sina behov på ett hållbart sätt utan
att förvärra senare generationers
livsvillkor. Det fanns och finns en vitt
spridd föreställning av att förindustriella samhällen generellt levde på
ett ekologiskt hållbart sätt, eftersom
de hade en mycket närmare och
direktare relation till naturen, och
eftersom de inte hade de möjligheterna till överkonsumtion som den
industriella produktionen skapade
i alla fall för den rikare delen av
mänskligheten. Under de senaste
åren har dock insikten ökat att detta
antagande ofta inte stämmer särskilt väl överens med verkligheten.
Tvärtemot: många förmoderna och
förhistoriska samhällen verkar inte
ha varit mycket bättre än vår eget på
att bevara naturresurser för framtida
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generationer. Den antagligen mest kända (fast också omstridda) skildringen av tidigare samhällens ohållbarhet är
Jared Diamonds bok Collapse (2005). I denna bok tematiserar Diamond ett större antal förmoderna samhällen
som enligt hans tolkning alla kollapsade på grund av att
de skadade sina naturliga miljöer och brukade naturresurser på ett ohållbart sätt, ibland i tillägg till en bristande
förmåga till att anpassa sig till klimatförändringar. Exemplen sträcker sig från Påskön via den centralamerikanska
Mayacivilisationen till de vikinga- och medeltida nordiska kolonierna på Grönland.
påskön, som är känd för de många stora stenstatyerna
(eller moai) som skapades av öns förmoderna befolkning, anser Diamond vara det tydligaste exemplet på ett
samhälle som förintade sig själv genom rovdrift på sina
naturresurser.3 Ön avskogades så småningom totalt – en
omfattande människogjord miljöförändring vilken enligt
Diamond ledde till massiv erosion, minskande möjligheter till jordbruk, ökande resursbrist, hungersnöd, befolkningsnedgång, inbördeskrig och även kannibalism.4
De förmoderna befolkningen på Påskön har beskrivits vara det tydligaste
exemplet på ett samhälle som förintade
sig själv genom rovdrift på sina naturresurser. Foto Adobe Stock.

Hur såg Påsköns
invånare själva på
sin miljö? Visste dessa
förmoderna människor
att deras sätt att
använda öns naturresurser inte var
hållbart på längre sikt?

Förmoderna människors tankar och idéer
om hållbarhet
Det är svårt för den moderna miljöforskningen att förklara varför sådana ekologiska katastrofer som den på
Påskön inträffade redan i förmoderna samhällen. När
det inte finns några skriftliga källor är det i huvudsak
naturvetenskapliga och arkeologiska metoder som måste
användas för att rekonstruera vad som hände. Forskningen om klimatförändringar i det förflutna, den så kallade
paleoklimatologin, rekonstruerar tidigare epokers klimat
och ger oss till exempel upplysningar om hur starkt
klimatet fluktuerade under förmodern tid, och huruvida
detta kan ha påverkat mänskliga samhällen. Paleoekologin däremot utforskar tidigare ekosystem och deras
förändring genom tiderna. Genom till exempel analys av
pollen som finns avlagrad i träsk är det möjligt att säga
vilka arter som växte i ett visst område under en viss tid,
och på så sätt även att rekonstruera människogjorda förändringar av miljön som speglas i artssammansättningen.
Arkeologin ger oss insyn i vilka naturresurser människor
i tidigare samhällen hade till sitt förfogande, hur och till
vad de använde dem, och när det uppstod förändringar i
resursbruket.
dessa och liknande forskningsdiscipliner har under de
senaste årtionden enormt ökat vår kunskap om förmoderna samhällens resursbruk. Men det finns tydliga begränsningar för vad vi kan utforska med hjälp av naturvetenskapliga och arkeologiska metoder. Diamond konstaterar
själv att om ett samhälle klarar att hantera sina ekologiska
utmaningar bara till en viss del beror på de naturliga förutsättningarna som finns i den respektive miljön. Det som
i de flesta fallen är mest avgörande för förmågan till att
lösa problem är däremot sociala och kulturella aspekter,
såsom samhällsstrukturer och kulturella
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Det finns en annan ö där inte bara enorma miljöförändringar skedde i förmodern tid, utan där
det även utvecklades en mycket omfångsrik
och varierad skriftkultur: Island.

värderingar.5 Diamond skriver att han ofta undrade vad
den personen på Påskön som högg ner öns sista träd
sade eller tänkte medan hen höll på med det. 6 Och detta
är faktiskt en mycket relevant fråga: Hur såg Påsköns
invånare själva på sin miljö? Visste dessa förmoderna
människor att deras sätt att använda öns naturresurser
inte var hållbart på längre sikt? Eller förstörde de omedvetande den resursbas som de och efterföljande generationer var helt beroende av?
vi kommer nog aldrig att kunna få ett svar på detta,
eftersom det inte finns några skriftliga källor från den
tiden. Paleoekologin och arkeologin kan förklara vad som
hände på den rent materiella nivån, men de kan i bästa
fall bara spekulera över vad människor i det förflutna
tänkte och vilka föreställningar och idéer som la till grund
för deras beteende. Det enda som skulle kunna ge oss insyn i denna mera immateriella dimension av förmoderna
människa-miljö-förhållanden skulle vara skriftliga källor
från den tiden. Sådana existerar inte på Påskön. Men det
finns en annan ö där inte bara enorma miljöförändringar
skedde i förmodern tid, utan där det även utvecklades en
mycket omfångsrik och varierad skriftkultur: Island.
120

När Island koloniserades på allvar i
slutet av 800-talet såg ön helt annorlunda ut. Stora björkskogar täckte det mesta
av låglandet, och även en stor del av det
centrala höglandet var bevuxen med
vegetation. Mycket tyder på att de första
islänningarna omedvetet förorsakade
problematiska miljöförändringar och inte
anade att vegetationen och jordmånen på
Island var mycket ömtålig. Bilden är från
nationalparken Thingvellir. Foto Adobe
Stock.
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Islands förmoderna miljö
och kulturella minne
Island var en av världens sista större landytor
som koloniserades av människor. Fast att öns
belägenhet hade varit känt minst sedan flera
årtionden tidigare, började en stor utvandringsvåg dit inte förrän på 870-talet, och då huvudsakligen från Norge och de brittiska öarna.
Landet såg på den tiden mycket annorlunda
ut än hur vi känner det idag. Stora björkskogar
täckte det mesta av låglandet, och även en stor
del av det centrala höglandet var bevuxen med
vegetation. Det fanns rika naturresurser i form
av fåglar, fiskar, sälar, valrossar och drivved.
de som kom dit under vikingatiden var
bönder och de gjorde det de förstod sig bäst
på: att bygga upp en ekonomi som baserade på djurhållning och i viss grad på odling
av spannmål. De flesta skogarna höggs ned
eller brändes för att skapa ett öppet landskap
bestående huvudsakligen av betesmark, ängar
och de byggnader som hörde till vikingatida

bondgårdar. Nybyggarna tog med sig nöt, får,
hästar, grisar och getter och började odla korn,
vilket kunde mogna i det relativt varma klimatet som härskade på Island under vikingatiden.
De hade dock svårt med att bedöma det nya
landets kapacitet för denna sort av jordbruk,
och tillsammans med avskogningen skadade
överbetning genom de importerade husdjuren
den ömtåliga vegetationen på många ställen irreparabelt. Konsekvensen var en enorm
jorderosion särskilt i de högre liggande delarna
av landet. En hel del bondgårdar övergavs igen
efter bara några få generationer, troligtvis på
grund av den allvarliga erosionen runt omkring
som hade förstört själva livsgrundlaget för
bönderna som bodde där. Idag är mindre än
en procent av Islands yta täckt av skog, medan
nästan två tredjedelar är en sorts öken där nästan ingenting växer eftersom mera eller mindre
hela jordmånen har eroderats bort.
mycket tyder på att de första islänningarna
omedvetet förorsakade dessa problematiska
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miljöförändringar. De visste från sina hemländer
hur man använde naturresurser på ett hållbart
sätt, men kunde inte ana att vegetationen och
jordmånen på Island var mycket mera ömtåliga. När de insåg öns ekologiska begränsningar
ändrade de sina praktiker. Bland annat visar
de medeltida lagtexterna att man införde klara
regler för hur många får varje bonde fick ha
på de gemensamma betesmarkerna i höglandet, och under vilka perioder av året man över
huvud taget fick låta djuren beta där. Grisar och
getter, som skadade vegetationen och därmed i
längden jordmånen särskilt starkt, slutade man
nästan fullständigt med att hålla redan under
1000-talet. Dessutom finns det belägg för att en
hel del naturresurser användes på ett hållbart
sett alldeles från början. Mindre skogar fortsatte
att existera vid de flesta bondgårdarna upp tills
1700-talet, fast eller just på grund av att dem
kontinuerligt brukades för att täcka vardagsbehovet av ved och virke. Vid sjön Mývatn i norra
Island visade zooarkelogiska undersökningar att
det måste ha funnits effektiva regler för hur vattenfåglarnas ägg fick utnyttjas: Man tog bara så
många ägg från varje rede att fågelpopulationen
som helhet inte minskade, varmed denna viktiga
matresurs bevarades helt från den första mänskliga bosättningen i regionen tills modern tid. 7
det förmoderna island kan därmed anses
som ett exempel på både människogjorda
miljöproblem och framgångsrika försök på
en hållbar utveckling. Det som därutöver gör
Island till ett mycket spännande forskningsobjekt när det gäller att skapa ett långtidsperspektiv på hållbarhetsfrågor är att det där inte
bara finns ett omfångsrikt paleoekologiskt och
arkeologiskt källmaterial, men även en stor
rikedom av skriftliga texter redan från och
med medeltiden. De mest kända av dessa är
de så kallade islänningasagorna. De flesta av
dem skrevs under 1200-talet och 1300-talet,
men de handlar om tidsperioden från 800-talet
till 1000-talet och därmed om vikingatiden,
Islands första bebyggelse och landets kristnande, vilket skedde omkring årtusendeskiftet.
Texterna skildrar dock inte bara utvecklingen
av det isländska samhället, utan även hur det
ursprungliga naturlandskapet omvandlades till
ett kulturlandskap genom att de rika naturresurserna togs i bruk.
islänningasagorna ansågs länge som
mycket realistiska berättelser om det förflutna.
Under 1900-talet började man dock tvivla på
deras historiska källvärde, och sedan dess har
de oftast betraktats som framför allt litterära
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texter. Många av islänningasagorna har stora
litterära kvaliteter och några av dem kan med
rätt anses tillhöra världslitteraturen. De utgör
en unik genre utan motsvarighet i resten av Europas medeltida litterära produktion. Men de
är samtidigt texter som står i en tydlig relation
till den icke-litterära världen de berättar om.
Island var ett land utan städer och utan någon
egentlig adel, där alla, även de som kunde läsa
och skriva, själva hade vuxit upp på en bondgård och därmed förvärvat intensiv kunskap
om den naturliga miljön och det dagliga resursbruket som var förknippat med jordbruket. Det
förklarar varför det i islänningasagorna finns
en rikedom av detaljer om människa-miljö-interaktioner som inte finns i liknande form i
andra medeltida texter. Sagorna bevarar så att
säga ett minne av den tidigare miljön, även om
detta minne inte nödvändigtvis är fullständigt
pålitligt. Levnadsvillkoren som islänningasagorna skildrar motsvarar i många fall hellre
den tid då sagorna skrevs än den tid de berättar
om. Men oavsett om vissa detaljer är faktum
eller fiktion, kan man med rätt säga att dessa
texter speglar idéer, narrativ och föreställningar
om det förflutna som fanns på Island – om inte
redan under vikingatiden så i alla fall under
medeltiden. De innehåller därmed ett kulturellt
minne, som alltid är konstruerat och därmed
inte nödvändigtvis realistiskt, men som ändå
kan ge oss en värdefull insyn i en förmodern
tankevärld. På det sättet ger islänningasagorna
oss också en mycket direktare insyn i förmoderna människors relation till sin naturliga miljö än
paleoekologiskt eller arkeologiskt källmaterial.
Hållbarhetsfrågor
i Eyrbyggja saga
Men finns det även någonting i islänningasagorna som skulle kunna visa oss vilka föreställningar som fanns omkring hållbarhetsfrågor?
Först av allt måste sägas att det i det fornisländska språket inte fanns något begrepp som
motsvarar våra ord för ’hållbarhet’ eller ’hållbar
utveckling’. Men det betyder inte att det inte
fanns några sådana koncept. Att man, som redan nämnt, på många ställen klarade att ha ett
hållbart resursbruk över många århundraden
visar ju att det i alla fall fanns en insyn i hur
sådant kunde göras i praktiken. Och några av
islänningasagorna innehåller faktiskt berättelser som tematiserar en hållbarhetsproblematik,
även om de inte kallar den så.
ett särskilt intressant exempel finns i
Eyrbyggja saga, som antagligen skrevs någon
gång under första hälften av 1200 talet. Den är
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Bland annat visar
de medeltida
lagtexterna att
man införde klara
regler för hur många
får varje bonde fick
ha på de gemensamma
betesmarkerna
i höglandet.

en av de mest kända islänningasagorna och utspelar sig
huvudsakligen i Västisland. Berättelsen täcker tiden från
den första invandringen fram till 1030-talet. Sagan nämner många övernaturliga händelser, men de viktigaste
personerna i den har med stor sannolikhet verkligen levat
en gång.
eyrbyggja saga innehåller en berättelse om en
generationskonflikt mellan far och son, i vilken naturresurser och deras hållbara eller icke-hållbara bruk spelar
en central roll. Den centrala figuren i denna konflikt är
kallad Þórólfr. Han beskrivs som en aggressiv och orättvis
viking som, när han kom till Island, skaffade sig land
genom att i en tvekamp (en så kallad holmgång) döda en
äldre barnlös nybyggare. I denna kamp fick Þórólfr själv
ett bensår så att han alltid hinkade efteråt och därför fick
binamnet bægifótr (’lamben’). Þórólfrs enda son, Arnkell,
är redan vuxen och bor på en annan gård. Han beskrivs
i sagan som raka motsatsen av sin hätska och ganska
opopulära far: Han är vis, laglydig, hjälpvillig och mycket
omtyckt i hela regionen.
ju äldre Þórólfr blir, desto sämre blir relationen
mellan honom och Arnkell. En dag stjäl Þórólfr hö från
en granne och vägrar att betala för det. När Arnkell i den
resulterande tvisten ställer sig på grannens sida och låter
avrätta några av Þórólfrs slavar som denne hade skickat
för att döda grannen, kommer det till en öppen konflikt
mellan far och son. Þórólfr kräver att Arnkell ersätter slavarnas värde, men Arnkell vägrar. Då söker Þórólfr hjälp
mot sin egen son av en lokal hövding, Snorri, som bor på
gården Helgafell. Han erbjuder att i gengäld för rättsbistånd överlämna till Snorri en mycket värdefull skog på
udden Krákunes. Om denna skog heter det i sagan att den
är den ”den största dyrgripen i denna trakt.”8 Snorri anser
sig själv vara i trängande behov av skogen och tackar ja.
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men trots att Snorri i den följande rättssaken stödjer
Þórólfr och tvingar Arnkell till att betala en kompensation
till faren, är Þórólfr inte tillfreds och tycker att han har fått
för lite igen för skogen. I sagan berättas sedan det följande: ”Nu lät Snorri arbeta i skogen på Krákunes och hugga
mycket ved. Þórólfr bægifótr tyckte att skogen fördärvades. Han red ut till Helgafell och bad Snorri att ge honom
skogen tillbaka och sa att han bara hade lånat ut den, men
inte överlämnat den till honom.”9 När Snorri vägrar att
återlämna skogen, rider Þórólfr till Arnkell och uppmanar
honom att kräva skogen tillbaka. Fast att Arnkell tycker
att Snorri enligt lagen faktiskt verkligen inte har rätt till
skogen, vill han inte låta sig upphetsas av sin far. När
Þórólfr inser att han inte kan förmå Arnkell att ändra sin
uppfattning, rider han hem och dör av förbittring samma
kväll. Även efter detta fortsätter Snorri att låta hugga i
skogen, trots att den lagkunnige Arnkell nu gör klart att
han själv anser sig äga skogen som en del av sitt fadersarv. Detta leder till en våldsam konflikt omkring skogen,
vilken slutar med att Snorri låter döda Arnkell.
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eyrbyggja sagas historicitet kan betvivlas i många hänseenden. Men vad som är faktum eller fiktion är inte den
centrala frågan här. Det spelar egentligen inte ens någon
större roll om skogen på Krákunes verkligen funnits, och
om Þórólfr, Snorri och Arnkell tvistade om den med varandra. Det är någonting som vi aldrig kommer att kunna
säga med säkerhet. Däremot är en sak tydlig: Det finns
i denna berättelse ett narrativ om ansvarstagande mot
kommande generationer, och detta narrativ förknippas
med frågan om hållbarhet genom exemplet av skogsbruk.
Det som skildras i Eyrbyggja saga är en mycket drastisk
form av ohållbarhet: Inte bara förloras och fördärvas
naturresursen, det vill säga skogen, genom att den ges
till (eller tas över av) Snorri. Det dödas även den som
egentligen borde ha ärvt och kunnat använda denna skog
under sin livstid, och som sedan sin tur skulle ha nedärvt
skogen till sina efterkommande. Eftersom Arnkell dör
barnlös, tar därför inte bara skogen som en resurs slut,
utan även den manliga linjen i Þórólfrs familj som helhet.
berättelsen visar därmed att det i det medeltida
Island fanns en diskurs om hållbarhetsfrågor – en diskurs som var särskilt förknippad med frågan om rättvisa
mellan generationerna angående bruket och bevarandet
av naturresurser. I Eyrbyggja saga skildras hur en resurs
förloras genom oansvarigt beteende av den äldre generationen, som därmed skadar alla de följande generationerna. Och denna skildring visar också att sådant beteende
ansågs som ett klart normbrott i det medeltida Island.
För fast att det inte kommenteras direkt på det sättet, blir
det i sagan tydligt genom hur Þórólfr och Arnkell kontrasteras med varandra, vems beteende som är rätt och
vems som är fel. Þórólfr beskrivs genomgående som en
mycket elak och frånstötande person. Arnkell däremot
skildras som raka motsatsen av sin far. Han är vad den
svenska litteraturvetaren Lars Lönnroth har kallat en
”noble heathen”, en god hedning som genom sitt exemplariska beteende redan uppfyller de etiska kraven som
några år efter Arnkells död blir allmängiltiga på Island
genom landets kristnande.10 Hur konflikten om skogen på
Krákunes skildras i Eyrbyggja saga visar därmed att normen, i alla fall på den tiden då sagan skrevs, var samförstånd och rättvisa mellan generationerna, och att till detta
hörde plikten att bruka resurser på ett hållbart sätt för att
säkerställa att även framtida generationer kunde täcka
sina behov. Det är genom sagan att ett kulturellt minne
av denna förmoderna hållbarhetsdiskurs har bevarats.
Därmed ser vi också att Brundtland-rapportens definition
av hållbar utveckling inte är någonting modernt, utan att
den faktiskt bygger på en lång tradition. Ur islänningasagorna framgår det att liknande föreställningar redan
fanns i den medeltida Norden, oavsett faktumet att även
det förmoderna isländska samhället inte i varje hänseende
lyckades med att följa denna norm i praktiken.

Den isländska Eyrbyggja saga visar att
normen, i alla fall på den tiden då sagan
skrevs, var samförstånd och rättvisa
mellan generationerna, och att till detta
hörde plikten att bruka resurser på ett
hållbart sätt för att säkerställa att även
framtida generationer kunde täcka sina
behov. Foto Adobe Stock.

Utforskandet av
förmoderna
litterära texter
såsom islänningasagorna kommer
säkert inte att ge
oss några enkla
lösningar för vår egen
tids ekologiska problem.
Men det kan öka vår
insyn i dessa problems
komplexitet.

diskussionen av Eyrbyggja saga visar också att även
forskning om medeltida litteratur kan bidra till att skapa ett
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långtidsperspektiv på hållbarhet. Det framhävs
idag allt oftare att det inte längre räcker med naturvetenskaplig forskning om miljöfrågor, utan
att dessa frågor är så omfattande och så starkt
knutna till mänskliga samhällen och kulturer
att det också behövs fundamentala bidrag från
socialvetenskapen och humaniora till miljöforskningen.11 Under benämningen grön humaniora
(environmental humanities) håller just nu ett
helt nytt och interdisciplinärt forskningsfält
på att uppstå. Till grön humaniora räknas inte
bara etablerade ämnen såsom miljöhistoria och
miljöetik, utan också det relativt nya forskningsfältet ekokritik – det vill säga litteratur- och
kulturvetenskaplig forskning om miljöfrågor.
Utforskandet av förmoderna litterära texter
såsom islänningasagorna kommer säkert inte att
ge oss några enkla lösningar för vår egen tids
ekologiska problem. Men det kan öka vår insyn
i dessa problems komplexitet, och i hur tidigare
människor tänkte och skapade berättelser omkring hållbarhetsfrågor, vilka för dem var minst
lika viktiga som för oss idag.
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Strömvirvlar
i avgångshallen:
Mot en grönare
vetenskap
av olavi hemmilä

I

det sista kapitlet av den franske filosofen Voltaires roman Candide
(1759) tycks situationen vara prekär för alla inblandade. Huvudpersonen Candide, hans lärare Pangloss och flickvännen Kunigunda
har drabbats av allehanda olyckor. De drar sig undan allt elände i
världen, och Candide fäller sin berömda slutreplik: ”Låt oss odla vår
trädgård.” Vanligtvis uppfattas detta som ett uttryck för resignation,
men Voltaire kan ha menat precis tvärtom. Nu när världen ser ut
så som den gör måste vi besinna oss och göra det bästa möjliga av
situationen. Låt oss sätta några frön. Tids nog kommer vackra plantor att se
solen ljus just här där vi befinner oss. Vem vet förresten vilka frön som redan
är satta? Låt oss ge dem tid att gro.
kanske borde vikten av att ha tålamod vara grunden för alla diskussioner
om hållbar utveckling. De olika berättelserna om vad som pågår omkring oss
har en förförisk kraft, och det är viktigt att fokusera på de goda exemplen. Ett
av dem handlar om min vän Clare. Häromåret stod hon i kön framför incheckningsdisken på en flygplats någonstans i Nordamerika. Plötsligt kom ett
besked att hennes flyg var inställt på grund av tekniska problem. Planet skulle
istället avgå morgonen därpå, och passagerarna erbjöds att övernatta på ett
hotell. Meddelandet möttes av kraftiga protester längst fram i kön. Så här fick
det verkligen inte gå till! Flygbolaget skulle få betala dyrt för missödet! Clare
längtade hem men tänkte att en kväll på ett fyrstjärnigt hotell kanske inte
skulle vara så illa ändå. Det måste ju vara bättre än att sitta i ett trasigt flygplan. Nästa morgon stod Clare återigen på flygplatsen, och nu fungerade allt
som det skulle. En kvinna kom fram till henne och sa: ”Jag råkade stå bakom
dig i kön igår. De som stod framför dig kokade av ilska, men när jag såg att du
var samlad kände jag mig också lugn. Faktum är att alla som stod bakom oss
också tog situationen med ro.”
clare bestämde sig för att inte jaga upp sig trots att situationen var påfrestande. Detta enkla beslut stillade oron hos andra i hennes närhet. Anta nu att
högtalarna inte förkunnat att ett flygplan var försenat utan att hela vår civilisation riskerar att gå under på grund av klimatförändringar och andra miljöhot.
Människor skulle ha reagerat på olika sätt. Somliga hävdar att vi bevittnar en
katastrof som sker i slow motion. Den liknar inte någon av dem som drabbat planeten tidigare. Dessutom är det vittnena själva som bär ansvaret för
katastrofen. En våg av apokalyptiskt färgade böcker och filmer visar vad som
skulle kunna hända.
andra menar att mänskligheten fortfarande har förmågan att rädda sig i
kraft av sin intelligens. Kanske är det inte ett totalt sammanbrott vi ser utan
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Foto Adobe Stock
en systemkollaps. I så fall behöver händelseutvecklingen inte få så dramatiska följder. Det tog flera århundraden innan romarriket slutligen gick under,
men medborgarna märkte knappt vad som hände. Vi måste lära oss att leva
på naturens villkor istället för att slösa på fossila bränslen. På några få år har
kostnaderna för utvinning av solenergi minskat dramatiskt. De som leder
utvecklingen av denna teknik är Kina och Tyskland. Inte USA, som många
kanske hade förväntat sig. Här och var finns det även lokala entusiaster som
inte tycks lyssna på domedagsprofetior. Ön Hierro (den minsta av Kanarieöarna) är i det närmaste självförsörjande genom sin satsning på förnyelsebara
energikällor. I Skattungbyn i Dalarna framhärdar generation efter generation
av sökare i att experimentera med ekologisk odling och andra alternativa
vägar mot en bättre värld.
det är svårt för den enskilde att avgöra vilka berättelser om jordens framtid
som bäst beskriver verkligheten. Valet mellan dem kan tyckas vara godtyckligt i brist på klara bevis som pekar i någon bestämd riktning. Låt oss för ett
ögonblick återvända till vännen Clare. De kaotiska scenerna vid incheckningsdisken var en kollektiv manifestation. Detsamma gäller känslan av tillförsikt
längre bak i kön. Meddelandet om förseningen aktiverade olika krisberättelser som redan fanns i resenärernas medvetanden. Den samlade energin i en
panikslagen folkmassa kan växa till en mental tsunami som vandrar flera varv
runt hela jordklotet.

N

är clare valde att förhålla sig lugn innebar det inte att hon
stack huvudet under sanden. Tvärtom gör ett sådant beslut
alltid att berättelserna blir än mer tydliga. Detta kan föra med
sig en våg av samarbetsvilja och handlingskraft. Det är lätt
att föreställa sig de förtroliga samtal som fördes i hotellfoajén
bland dem som lät sig inspireras av Clares exempel. I takt med att de globala
kriserna blir allt allvarligare ökar också medvetenheten om vad som sker. Det
handlar inte enbart om att avgöra vilken krisberättelse som är den riktiga,
utan i lika hög grad om att vara uppmärksam i varje enskilt ögonblick. Negativa tankar är svåra att få hejd på. Efter ett tag spelar det inte längre någon roll
var det hela började. Men även motsatsen är sann. En liten gest kan få oanade
följder för människor som du aldrig träffat och som kanske aldrig ens får veta
varifrån den positiva impulsen kom. Därför är det aldrig försent att uträtta
något.
begreppet ”hållbar utveckling” indikerar visserligen att det är möjligt
att skapa något av bestående värde, men sedan gäller det att klamra sig fast
vid det som uppnåtts. Ett mer dynamiskt begrepp är ”resiliens”, förmågan att
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kunna anpassa sig till förändringar och oväntade kriser. På ett psykologiskt
plan innebär resiliens att individen (och kollektivet) förmår möta utmaningar
med kreativitet och förnyade krafter. I en viss mening befinner sig alla humanister på en flygplats där ett sorl av röster bjuder ut än den ena och än den
andra tolkningen av vad som pågår. Det avgörande är vår förmåga att samarbeta. Det individuella beslut som min vän Clare fattade på flygplatsen var
visserligen modigt och beundransvärt, men det var den totala resonanseffekten som räddade situationen.
här finns det skäl att aktualisera begreppet homeostas, det tillstånd av
”icke-statisk jämvikt” i ett system som gör att systemet kan upprätthålla sin
egen existens. Sådana tillstånd beskrevs redan av Ilya Prigogine, nobelpristagaren i kemi 1977. Hans idéer utvecklades senare av bland andra Erich
Jantsch i The Self-Organizing Universe (1980). Självorganiserande system är
öppna mot omgivningarna och genomströmmas av energi. De olika delarna
i systemet samverkar med varandra. Prigogines kanske mest kända exempel
är hämtat från hydrodynamiken, nämligen uppkomsten av virvlar i strömmande vatten.
om mängden vatten som rinner ut ur ett handfat plötsligt ökas bildar vattenmolekylerna en virvel. Den vanliga sidoordnade strömningen räcker inte
längre till. Virvelstrukturen tillåter en snabbare passage för vattnet. Virveln
upprätthåller sin form tack vare att den är öppen i alla riktningar. Den faller
inte sönder förrän trycket lättar, eller om det ökar så att nya strukturer bildas.
Analogin mellan fenomenen i den fysiska världen och de sociala mekanismer
hos människor är uppenbara. I ett öppet samhälle samverkar olika grupper
av människor med varandra utan att alltid vara medvetna om att det sker ett
utbyte mellan dem. Små virvelrörelser kan dessutom skapa större rörelser.
Likartade idéer kan uppstå på vitt skilda håll när tiden är mogen.

S

jälv är jag litteraturvetare och disputerade 2002 på en tämligen
traditionell avhandling. Några år senare kom jag i kontakt med
det som kallas ecocriticism, eller ”the study of the relationship
between literature and the physical environment.” Detta interdisciplinära forskningsområde appellerade till en oro jag känt i hela
mitt liv men som jag inte kunna formulera inom ramen för min egen forskningsdisciplin: Hur ska det gå för vår planet? Hur kan jag som litteraturvetare
bidra till en positiv utveckling? Snart deltog jag på olika konferenser om ekokritik i skilda delar av världen. Var och en av dessa konferenser kan sägas ha
varit virvelrörelse i Prigogynes mening. En av dem hette ”Island time. The fate
of place in a wired, warming world”, och arrangerades 2009 vid University
of Victoria i Kanada. Konferensen var en intellektuell Woodstockfestival som
sjöd av energi. Överallt på universitets campus satt forskare, konstnärer och
journalister, ivrigt samtalande i små grupper. Det var som om de vände och
vred på en och samma Rubiks kub utan att komma fram till någon slutgiltigt.
Det viktigaste var att försöka.
litteratur och film speglar vårt förhållande till den fysiska miljön. Den
australiske ekokritikern Simon Estok har exempelvis påpekat att William
Shakespeares skrev sina stora tragedier under den så kallade lilla istiden, då
klimatet blev påtagligt mycket kallare. Antalet stormar över de brittiska öarna
ökade med 85% från slutet av 1500-talet. Estok menar att Shakespeare helt
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enkelt skrev om det han såg omkring sig: dåligt väder. Han led av ekofobi, en
irrationell skräck inför den fysiska omgivningen. Detta är orsaken till att det
stormar så mycket i Kung Lear och till att föruttnelsemetaforerna är så rikligt
förekommande i Hamlet. Shakespeares ekofobi är även grunden till att häxornas mörka krafter är så förödande starka i Macbeth.

E

xemplen på sambanden mellan text och miljö mångfaldigades
under konferensen på University of Victoria. Vi gjorde utflykter
för att öka syrehalten i diskussionerna. Under en av dagarna
följde jag med till Walbran Valley, några timmars resa norrut på
Vancouver Island. Där finns nästan tusenåriga röda cedrar som
kan bli uppemot fem meter i diameter. Ett av de allra största träden kallas
”Tolkien Giant.” Denna jätte började växa för många hundra år sedan. Regnet
föll nästan oavbrutet på den lilla plantan. Nyheten om Columbus ankomst
till den amerikanska kontinenten passerade obemärkt förbi, liksom rivaliteten mellan britterna och fransmännen. Så småningom försvann indianerna
från området, men trädet fortsatte att växa. Cederträ ruttnar inte när det väl
fällts och är därför eftertraktat på den fria marknaden. Nu återstår endast tio
procent av urskogarna i Kanada, och bara en mindre del av dem är skyddad.
En hård kamp utkämpas för att rädda det som återstår. Varje seger är tillfällig, men nederlagen är oåterkalleliga. Ingen som ägnat en eftermiddag åt att
begrunda de väldiga trädens öde kan förbli oberörd.

2010 , året efter besöket på Vancouver Island, fick jag möjligheten att vara

verksam som gästlärare på University of Washington i Seattle, USA, där jag
höll en kurs om ”sustainability in contemporary Scandinavian society.” Under
vistelsen i USA åkte jag på ännu en konferens, denna gång i Portland, Oregon. Det var alldeles efter den stora oljekatastrofen i den mexikanska gulfen.
Stämningen bland konferensdeltagarna var uppgiven. Magnituden i det som
inträffat var så överväldigande. Många sakkunniga lämnade oroväckande vittnesmål. Somliga hävdade att oljeutsläppet kunde få till följd av Golfströmmen
inte fick den energi i sitt ursprungsområde som den behöver för att kunna nå
ända upp till Skandinavien. Det fanns en risk för att Skåne skulle få samma
klimat som Alaska.
vad var det för mening med någonting överhuvudtaget när oddsen såg så
dåliga ut? Varför flög vi så långt för att träffas? Var det inte bara en form av
akademisk turism? Det går ju lika bra med videokonferenser. Kanske fanns
det sådana som Clare även på denna sammankomst, men jag träffade inte
någon som kunde axla hennes mantel. För den enskilde forskaren (vattenmolekylen) kan uppkomsten av nya tankemönster vara omtumlande, men på sikt
skapar de större virvlar av ett slag som ännu inte går att urskilja.
ett återkommande tema inom ekokritiken är behovet av självkritik. Även
för dem som försöker läsa texter ur ett ekologiskt perspektiv finns naturligtvis
risken att det uppstår kotterier som bara angår de redan invigda. Det var ju
världen vi skulle rädda, inte karriären. Alla nya forskningsområden urartar
lätt till en arena för möjliga karriärvägar på en föränderlig akademisk marknad. Trots olika invändningar har alla konferenser en roll i den stora helheten.
När olika tankar mognar kan nya paradigm prövas och debatteras. En antologi
som denna är också den en liten virvelrörelse i tiden. Låt oss pröva de djupa
vattnen, uppfyllda av upptäckandets glädje. Låt oss odla vår trädgård.
hållbarhetens många ansikten I kapitel 16
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Åtta tankar om
hållbar ekonomi
– ekonomiska, ekologiska,
sociala och kulturella
betraktelser
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Framåtblickande
förändringsorienterade
fantasier

D

et är nog ingen som orkar bli
särskilt upprörd, eller ens gitter
beskylla oss för att överdriva, om
vi påstår att begreppet ekonomisk
hållbarhet är mångfacetterat och
berör oss på olika sätt. Begreppet
kan rymma olika definitioner och
för olika personer kan olika hållbarhetsmodeller tjäna
som utgångspunkt för vad begreppet står för.

i en av de vanligaste definitionerna förstås ekonomisk
hållbarhet i termer av en ekonomisk utveckling som inte
medför några negativa konsekvenser för den ekologiska
eller sociala miljön. En ökning av ekonomiskt kapital får
alltså inte ske på bekostnad av att naturkapital eller socialt
kapital minskar. En annan definition likställer ekonomisk
hållbarhet med ekonomisk tillväxt och utvecklingen anses
då vara hållbar så länge den totala mängden kapital ökar.
En ökning av det ekonomiska kapitalet kan alltså tillåtas
ske även på bekostnad av att andra tillgångar minskar,
oavsett om det handlar om naturresurser eller välfärd.
I synen på ekonomisk hållbarhet kan alltså två ytterligheter ställas mot varandra. Vilken av dessa definitioner, om
någon, vi väljer att förlika oss med beror på våra skilda
erfarenheter och perspektiv, samt på hur vi kopplar ekonomisk hållbarhet till andra dimensioner av hållbarhet.
några avstår från att använda ekonomisk hållbarhet
som begrepp och väljer istället att prata om ekonomi i
termer av strukturer och institutioner som antingen främjar eller hämmar en hållbar utveckling. De betonar att de
ekonomiska strukturerna är skapade av människan och
att vi därmed inte bara har möjlighet att se dessa strukturer ur olika perspektiv – vi kan även påverka dessa
strukturer för att stödja en hållbar utveckling.
en fråga man kan ställa sig är om dagens ekonomiska
modeller bidrar till en hållbar utveckling eller om vi behöver utveckla alternativ. Det går också att fundera på hur
dessa alternativa modeller i så fall skulle kunna se ut. Ett
sätt att försöka närma sig begreppet ekonomisk hållbarhet och vad det kan tänkas stå för är att låta det beskrivas
med utgångspunkt i andra hållbarhetsdimensioner istället
för, som så ofta sker, tvärtom. Kanske finns det ett behov
av att på allvar utmana rådande och normaliserade berättelser om ekonomi och istället formulera nya?
ett steg mot att se ekonomisk hållbarhet genom helt,
eller åtminstone delvis, nya glasögon kan vara att föra
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av katarina
giritli nygren och
peter öhman

samtal som får ta tid, tillåta trevande
försök att klä ofärdiga tankar i ord.
Det kan handla om att stöta och blöta
olika argument, att presentera föreställningar och visioner eller – varför
inte? – tillåta sig att fritt fantisera om
andra ekonomiska synsätt som låter
olika dimensioner av hållbarhet träda
fram.
det här kapitlet låter dylika
föreställningar, visioner eller fantasier gro, formuleras och diskuteras.
Åtta personer har fått i uppgift att
fundera på och skriva ner sina tankar
om vad en hållbar ekonomi skulle
kunna vara utifrån sina respektive
perspektiv och erfarenheter. Var och
en har fått en sida till sitt förfogade,
men med den begränsningen att
texterna ska vara koncisa och bestå
av högst 225 ord. Utöver det har det
varit möjligt för respektive författare
att addera exempelvis ett citat, en limerick, en dikt, en kalkyl och/eller en
bild eller illustration för att förstärka
de skrivna orden. På de följande
sidorna blandas olika texter om, och

hållbarhetens många ansikten I kapitel 17

Foto Adobe Stock

olika inom- och utomvetenskapliga
perspektiv på, ekonomisk hållbarhet
utifrån inte bara ekonomiska utan
även ekologiska, sociala och kulturella hållbarhetsdimensioner. Följande
personer medverkar med var sitt
bidrag:

Carina Bergquist Palm, regionchef
Nordea Mittsverige
Peder Björk, kommunalråd (S)
Sundsvalls kommun
Mikael Flodström, VD Scenkonst
Västernorrland AB
Katarina Giritli Nygren, docent
i sociologi vid Mittuniversitetet
Anders Johansson, lektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet
Bengt Gunnar Jonsson, professor
i växtekologi vid Mittuniversitetet
Anders Nyquist, arkitekt Ecocycle
design och hedersdoktor vid Mittuniversitetet
Peter Öhman, professor i företagsekonomi vid Mittuniversitetet
carina och peter har sin hemvist
i en ekonomiskt präglad vardag, i

Åtta
personer
har fått i
uppgift att
fundera på
och skriva
ner sina
tankar om
vad en
hållbar ekonomi skulle
kunna vara
utifrån sina
respektive
perspektiv
och erfarenheter.

praktiken respektive i akademin.
Katarina och Peder tar spjärn mot
social hållbarhet i sina respektive
betraktelser, om än på olika sätt,
medan Anders N och Bengt Gunnar
presenterar sina tankar om en bättre
värld från ekologiska utgångpunkter.
Anders J och Mikael gör sina kulturellt inspirerade röster hörda.
gemensamt för texterna är att
de är framåtblickande och förändringsorienterade. Läs dem i lugn och
ro. Nicka igenkännande om du har
hört det förr, spärra upp ögonen om
något tar en oväntad vändning. Håll
med eller håll inte med. Och viktigast av allt: fundera och reflektera.
Över vad som sägs, men också över
hur det sägs. Över vilka begrepp och
uttryck som olika författare använder
för att sätta fingret på vad en hållbar
ekonomi skulle kunna vara. Över
likheter och skillnader mellan olika
betraktelser. Eller över något helt
annat, exempelvis vad en bättre värld
eller ett lyckligare liv kan tänkas
innebära.

hållbarhetens många ansikten I kapitel 17

133

1

Nudda kråka –
Ohållbar poesi
Av Anders E. Johansson
ibland kan man få för sig att vissa
stolligheter ändå bär på korn av
insikt. Som Stiernhielms tankar om
att ordens ljudkroppar skulle ha
betydelse i sig – även när de inte är
direkt ljudhärmande (som ”kråka”,
”korp”) – och att hans ord om döden
som ”molmar i mull” således låter
själva ljuden vara instängda, dova,
begravda.
Ordet ”hållbarhet”: Tungt, stadigt, med vokalerna långt bak, nära
magstödets trygga balanspunkt.
Med allitterationer och rytm som en
fornnordisk hjältevers, och med betydelserna av att stå sig, vara varaktig,
vara försvarbar – hålla, gripa, fatta,
begripa – handla och kontrollera så
att det bär, veta att det ska bära.
Men om det är just viljan att gripa,
fatta, veta, kontrollera, bestämma,
handla, försvara, som lett till det
ohållbara? Är kanske hållbarhet ett
för starkt ord? Överlevnad kräver
kanske andra ord? Inte så starka.
Kan vi fantisera om andra ord som
”skör” eller ”fragil”, ord med de
betonade vokalerna så viktlöst långt
fram i munnen att de försvinner
när de lämnar läpparna? Eller – för
att lämna stolligheterna – ord som
vidrör, inte griper, fattar eller håller,
inte vill?
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Skri i världen

Här finns jag

Människa

Med allt
som i varje stund kan brista
Aortan

Stjälken

I filten av luft
Med allt
som finns
Osynliga världar i världen
Invävda Virvlande
i kråkmorgnar
Känslan av jordskorpan mot foten
Den kokande manteln där inne

Men Jonas Grens ord vill sårbarhet.
Ann Jäderlunds vidrör bara, helt flyktigt, oavsiktligt,
sårbart:
Nu öppnar
sig vattnet
som en
gåva gåva
eller en
handske av
viol

Ord vidrör världen, nuddar den, tillfälligt, ömt.
(Jonas Gren, Antropocen. Dikt för en ny epok, Stockholm:
10TAL, 2016, s. 11; Ann Jäderlund, I en cylinder i vattnet av
vattengråt, Stockholm: Bonniers, 2006, s. 63)

hållbarhetens många ansikten I kapitel 17

2

Långsiktigt
värdeskapande
Av Peter Öhman
Det var en företagsekonom som ansågs
vrång,
hans tidshorisont visade sig nämligen
vara irriterande lång.
Av kvartalsekonomerna han tvingades
bort,
han ville ju inte maximera vinst på en tid
som var tillräckligt kort.
Resultatet? Jo, allt gick omkull med
buller och bång!
ovanstående limerick anspelar
på att det globala kapitalet flyktigt flyttas från land till land, från
bransch till bransch, från företag till
företag. Största möjliga avkastning
jagas på kortast möjliga tid. Vad som
händer med företagen (investeringsobjekten) på längre sikt är mindre
viktigt. För den girige är det alltid
bättre att tjäna en krona idag än två
kronor imorgon.
kvartalsekonomins efterdyningar skvallrar inte bara om
en motsättning mellan kortsiktig
vinstmaximering och långsiktigt
värdeskapande, utan även om en
sviktande tillit till marknadsekonomin. Bristen på tillit handlar inte om
nödvändigheten för företag att tjäna
pengar. Problemet är att vinstmaximering sällan är förenligt med
långsiktigt positiva effekter av de
investeringar som görs för att stärka
ekonomisk, ekologisk, social eller
kulturell hållbarhet.
i den bästa av världar skulle dominansen av det globala, ansiktslösa
kapitalet utmanas av inhemskt, uthålligt kapital. Begreppet vinst skulle
avse vinst på lång sikt och kortsiktig
avkastning ersättas av långsiktigt
värdeskapande. Företag skulle ta
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tillvara på kompetenser från olika intressentgrupper istället för att utgå från att intressekonflikter är oundvikliga.
Mångfalden av ägarformer skulle öka och personalägda
företag blomstra. Politiker skulle vara genuint intresserade av att skapa förutsättningar för långsiktigt företagande
och visa detta i handling. Inte minst genom att förenkla
de regelverk som tenderar att stjälpa snarare än hjälpa
företag som på sikt skulle kunna göra skillnad och bidra
till en bättre värld.
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En hållbarhetsvision
med ekologiska
förtecken
Av Anders Nyquist
Sverige kan utvecklas till ett långsiktigt hållbart land
för lyckliga och framgångsrika invånare, som har tid
att leva – om vi använder holistiska verktyg baserade
på kretsloppstänkande, biomimicry (härma naturen),
Blue Economy och ruralisering.
jordens befolkning växer. Vi lever längre.
Vi lever över jordens tillgångar och våra egna.
Vi lever på kredit. För att skapa en hållbar framtid måste vi fundera på vår nuvarande livsstil.
Vi måste skapa städer som bygger på ruralisering och inte urbanisering. Vi måste bygga
levande samhällen, som skapar samspel mellan
de som producerar och de som konsumerar. Vi
måste sluta kretsloppen och leva i balans med
naturen.

många människor har höga fasta kostnader
för boende, mat och bil. Ofta utan att veta om
hur mycket de spenderar på dessa poster. En
tidskostnadskalkyl kan fånga nettoinkomsten
per timma och räkna ut hur många timmar man
behöver arbeta för att ha råd med olika nyttigheter.
om vi ändrar vår livsstil, bor i smartare
boenden, kanske med inslag av självbyggeri,
med cykelavstånd till arbete i en ruraliserad
bebyggelse, själva producerar delar av vår mat
och har närhet till producenterna, ja, då kan
vi drastiskt sänka våra levnadskostnader. Den
bilagda tidskostnadskalkylen visar att en medveten familj skulle kunna minska sin arbetstid
högst väsentligt och ändå ha samma köpkraft
som tidigare. Minskad skuldsättning, minskade
utgifter och bättre hushållning kan vara vägen
mot ett rikare liv. Det ger oss tid att studera,
umgås, ta hand om barn och hjälpa gamla. Vi
får tid att vara människor, tid att leva ett lyckligare och sundare liv.

Tidskostnadskalkyl – två räkneexempel
Post

Boendekostnad för
”medelsvensson”

Boendekostnad för
”framtidens familj”

Månadslön för en person brutto

30 000 kr per månad

30 000 kr per månad

Skatt (%)

33 %

33 %

Köpkraft (månadslön netto)

20 000 kr per månad

20 000 kr per månad

Arbetstid (tid från bostaden)

11 timmar per dag (2 restid/dag +
1 lunch borta + 8 arbete)

8,5 timmar per dag (0,5 restid/dag +
0 lunch borta + 8 arbete)

Antal timmar lönearbete per månad

220 timmar (20 dagar x 11 timmar)

170 timmar (20 dagar x 8,5 timmar)

Köpkraft per timme lönearbete

90 kr per timme (20 000 kr/220 timmar)

117 kr per timme (20 000 kr/170 timmar)

”Normal” boendekostnad (timmar)

1 200 timmar (9 000 kr/mån*
x 12 månader/90 kr per timme)

615 timmar (6 000 kr/mån**
x 12 månader/117 kr per timme)

”Normala” matinköp för fyra
personer per månad (timmar)

600 timmar (6 000 kr*
x 12 månader/ 90 kr/timme)

410 timmar (4 000 kr**
x 12 månader/ 117 kr/timme)

”Normal” bilkostnad (timmar)

666 timmar (1 500 mil* á 40 kr
per mil/90 kr per timme)

342 timmar (1 000 mil** á 40 kr
per mil/117 kr per timme)

Arbetstid för boende,
mat och bil (timmar)

2 466 timmar (1 200 + 600 + 666)

1 367 timmar (615 + 410 + 342)

* Uppskattade siffror för ”dagens medelsvensson”, ** Uppskattade siffror för ”framtidens familj”
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En blandad
ibland-ekonomi
Av Peder Björk
tillgång och efterfrågan, i kombination
med pris, är centrala begrepp i en marknadsekonomi. Sedan 1980-talet har dessa begrepp
och marknadsekonomins principer allt mer
kommit att användas i offentlig sektor, även
inom välfärden. Medborgare ses allt oftare som
kunder och de erbjuds att välja mellan olika
utförare. Omfattningen regleras utifrån tanken
om tillgång och efterfrågan där priset (ersättningen) ibland – men långt ifrån alltid – är en
viktig mekanism.

detta står i stark kontrast till den grundläggande tanken om att välfärd som skola och
sjukvård ska erhållas utifrån behov, inte efterfrågan. I välfärden är också grundtanken att det
är en prioritering av de samlade resurserna som
avgör tillgång istället för förmåga – eller vilja –
att betala. För ett hållbart samhälle behöver
marknadifieringen av offentlig sektor brytas.
men varför stanna där? För en socialt
hållbar ekonomi behöver även marknadsekonomins principer om tillgång och efterfrågan
inspireras eller kanske rentav ersättas av behov
och – ja, vadå? Pris som mekanism är då inte
längre relevant, i alla fall inte i alla sammanhang. Låt oss därför utveckla en ny blandekonomi, eller kanske en ibland-ekonomi, som
skapar ett socialt hållbart ekonomiskt system.

Bild av Robert Nyberg: Illustration för Aftonbladets ledarsida
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Jag borde
oftare svara som
Churchill
Av Mikael Flodström
Det ska en gång ha föreslagits för den
dåvarande engelske premiärministern
Winston Churchill att skära ner på kulturen
för att finansiera kriget, på vilket han påstås
ha svarat: “Then what would we be fighting
for?”
mitt jobb är att förse vår region med
offentligt finansierad scenkonst. Jag
hamnar ibland i situationer där jag får
försvara vår finansieringsmodell. Jag får
svara på frågor som ”varför ska vi lägga
skattepengar på konst när vården går på
knäna?”. Jag svarar ofta med att hänvisa
till vår del i besöksnäringen och att vårt
rika kulturutbud gör det attraktivt att
leva i vår del av landet. Jag borde oftare
svara som Churchill.

Vilket värde har
en snögubbe?

konsten finns nämligen till för att
vi människor behöver den. Inte för att
göra nytta eller skapa tillväxt. Barnen
bygger inte snögubbar för att det finns
en efterfrågan på marknaden. De gör det
för att de vill utforska materialet, formen
och sina förmågor. För att det är kul, utmanande, kallt, blött och lite läskigt. Och
för att människorna behöver snögubbar.
så länge vi försörjer våra konstnärer,
och har ett kulturliv som förmår inkludera alla, så länge vet vi att samhället
har potential att fortsätta vara hållbart.
Så i min fantasi om en hållbar ekonomi
ingår ett stort mått tillit, kärlek och förtroende. Den som vill mäta resultatet av
konsten behöver bara besöka något av
våra museum, scener eller biosalonger,
ta med sig en pulsmätare och bara åka
med! För grejen är, att en hållbar ekonomi är bara ett medel för att nå en hållbar
värld. Eller liv, om man så vill.
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Inget nytt under
solen – 200 år med
Malthus
Av Bengt Gunnar Jonsson
som historiskt intresserad ekolog är det
spännande att titta bakåt på det egna ämnets
historia. En av ekologins stora tänkare (innan
ämnet ens fanns!) var ekonomen Thomas Malthus som i sin berömda essä om populationers
tillväxt för 200 år sedan noterade att populationer tenderar att växa exponentiellt medan naturresurserna för att försörja populationen ökar
linjärt. Det vill säga att vid något tillfälle blir
antalet individer större än vad miljön kan bära.
Detta var också utgångspunkten för Darwins
evolutionsteori.
dagens tillväxtfokuserade ekonomi verkar ha glömt att den resursbas som
naturen tillhandahåller inte är oändlig. Trots
att vi människor sliter hårt på ekosystemen och
nyttjar hela 25% av all solenergi som årligen
lagras i växterna så är vårt samhälle beroende
av stora mängder fossil energi (med klimatförändringar som följd). Då vi dessutom har en
provocerande snedfördelning av resurserna
mellan länder kräver rättvisan ett större materiellt utrymme för många av jordens fattiga. Vi
har nått den brytpunkt när resurserna inte längre räcker för att skapa den ”Human Happiness”
som Malthus efterlyste.

Ekonomi och ekologi i förening. Titelsidan från
Thomas Malthus 200 år gamla essä om det goda
livet och naturens begränsningar.

visionen måste därför vara att vi
överger begreppet ”ekonomisk tillväxt”
och istället fokuserar på en utveckling där det
”goda livet” står i fokus. I min fantasi förenas
akademiker, kulturarbetare och modiga politiker i ett gemensamt angrepp på tillväxtparadigmet. En positiv samhällsutveckling är fortfarande möjlig men måste frikopplas från den på
naturen tärande tillväxten!
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Framtidens kunder
bestämmer alltmer.

Möt kunder hållbart
Av Carina Bergquist Palm
för att nå lönsamhet behöver alla företag
öka sin lyhördhet för kundernas förväntningar.
Det handlar inte längre om att enbart ta hänsyn
till företagens kvalitet i leverans av produkter
och tjänster eller till priset på dessa produkter
och tjänster. Andra saker – som etik och moral,
samhällsengagemang och ekonomisk hållbarhet – spelar roll. I dagens samhälle intresserar
sig kunderna alltmer för företagens värderingar
och så även för deras arbete med och för ett
bättre och hållbarare samhälle.
kundernas makt och möjligheter att söka
sig till nya leverantörer ökar ständigt. I vår
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digitala värld är det enkelt att göra prisjämförelser. Likaså att söka information om företags
värderingar och vad de gör för att bidra till ett
bättre samhälle. Konkurrenterna är bara ett
klick bort…
men hur ser då kunderna ut? Ja, till att börja
med byts våra traditionella kundprofiler snabbt
ut. Idag och imorgon kommer kunderna att
uppvisa en större grad av mångfald, olika bakgrunder och därmed olika preferenser. Företagens lönsamhet – och dess framtida överlevnad
– är i högsta grad kopplad till morgondagens
kunder. Ekonomisk hållbarhet kommer att vara
nära kopplat till mångfald. Det kan, om inte
annat, illustreras på följande sätt:
Att hålla eller inte hålla – det är frågan
Möt kunderna på rätt sätt – deras sätt
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8
Bild av Sara
Granér: Jag vill
inte dö, jag vill
bara inte leverera (Jordens
undergång).

Bortom tillväxtstupet
– en solidarisk
omsorgsekonomi?
Av Katarina Giritli Nygren
förhärskande ekonomiska modeller leder
oss rätt ner i stupet. Vad hjälper det att vara
efterklok när isen smälter och världen brinner?
Det är också svårt att föreställa sig en helomvändning, men som feministisk forskare vet jag
att de sätt varpå vi tänker oss framtiden kan förändra densamma – se bara på kvinnorörelsen.
Det är möjligt att bromsa in, tänka om – och
styra mot andra mål.
i en hållbar ekonomi har samtidens monopolitiska berättelser om ekonomisk tillväxt ersatts
av en solidarisk omsorgsekonomi som inkluderar rättvisa och social hållbarhet. Det ekonomiska systemet används för att främja rättvisa
och jämställdhet med hänsyn till ekologiska
värden. Design och produktutveckling handlar
om att skapa slutna materialcykler där material
och produkter efter användning kan återföras i
produktionen som en ny resurs. Livskvalitet

och människors möjligheter till aktiva medborgarskap får ha betydelse.
en hållbar ekonomi har övergivit BNP som
välfärdsmått och prövar alternativa modeller och mått som exempelvis Gross National
Happiness Index. Istället för att uppmuntra
ytterligare maktkoncentration måste företag
som drivs med ett vidare syfte än vinstmaximering främjas. Likaså lägre produkttillväxt,
ökad fördelning och långsiktighet. I en sådan
ekonomi är omsorg och solidaritet integrerade med modeller för en cirkulär ekonomi där
fokus handlar mindre om ägande och mer om
användande.
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De åtta betraktelserna har fått stå på egna ben och
meningen är inte heller att vi här och nu ska försöka föra
dem samman och formulera en gemensam fantasi eller framtidsvision. Det skulle vara att förenkla det som faktiskt går att läsa i de
olika bidragen. Det skulle också vara att bortse från att vissa motsättningar inte är förenliga.

Ömtålighetshållbar, långtänkt, ibland-lösningar …
Av Katarina Giritli Nygren och
Peter Öhman
i det här temat – Åtta tankar om hållbar ekonomi – ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella betraktelser – har vi
tagit fantasin till hjälp för att tillåta oss att tänka fritt istället för att förhålla oss till vad som är möjligt och görbart.
Fantasi är ett begrepp som omfattar allt en individ kan
föreställa sig, skriver etnologen Angelika Sjöstedt Landén
(2011). Det omöjliga kan bli möjligt, inte bara förr och nu,
utan även i framtiden. Med fantasin går det att i tanken
förflytta sig till ett liv om vilket vi ännu saknar både erfarenhet och begrepp, och som kan omfatta både reproduktiva, nyskapande och subversiva aspekter (Glynos 2001,
Wallach Scott 2011). För att utrycka det lite enklare: vi tror
att det ibland kan vara bra att formulera fantasier, att tänka det vi ännu inte har tänkt eller varit med om, bortom
det vi för stunden ser som möjligt och görbart.
vi har fått ta del av åtta tankar om vad en hållbar ekonomi skulle kunna vara och vad den skulle kunna grunda
sig på. Förhoppningsvis är det inte bara vi som tyckte att
det var roligt och uppfriskande att läsa de olika bidragen,
utan att för den skulle behöva hålla med om allt som sägs.
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Här handlar det nämligen inte om att
någon har rätt och någon annan har
fel (det är som bekant svårt att sia,
särskilt om framtiden). Det handlar
mer om att kunna ta till sig olika
texter med öppet sinne.
de åtta betraktelserna har fått
stå på egna ben och meningen är inte
heller att vi här och nu ska försöka
föra dem samman och formulera en
gemensam fantasi eller framtidsvision. Det skulle vara att förenkla det
som faktiskt går att läsa i de olika
bidragen. Det skulle också vara att
bortse från att vissa motsättningar
inte är förenliga. Några beskriver en
hållbar ekonomi som något som är
möjligt inom det system vi befinner
oss i, medan andra förutsätter att ett
systemskifte först behöver äga rum.
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det kanske viktigaste bidraget
består i att texterna i plural utgör
idéer, föreställningar, drömmar och
visioner genom vilka de samhälleliga
och sociala situationer ur vilka dessa
drömmar och visioner har uppstått
kommer till uttryck. Genom att läsa
andras betraktelser kan vi låta dessa
bidra till eftertanke och reflektion, till
nya kunskaper och till nya ifrågasättanden.
beroende på varifrån du tittar,
dina värderingar och det sätt på
vilket frågor som dessa relaterar till
din vardag, tilltalas du säkert olika
mycket av olika texter och de förslag
som ges. Någon kanske tilltalas av
tanken på en omsorgsekonomi med
omsorg om medborgare och kunder.
Någon annan kanske funderar på
vilket genomslag en tidskostnadskalkyl kan få. Ytterligare någon kanske
undrar varför det i vissa avseenden
är så lite nytt under solen.
vi vill, som sagt, inte måla upp
ett gemensamt framtidsscenario eller
lansera vissa frågor som viktigare än
andra, men heller inte bara stanna
där vi nu står med åtta löst kopplade
fragment. Vissa bidrag är subtila och
poetiska, andra mer politiska och
rakt på sak. Det centrala begreppet
hållbarhet skiftar betydelse och byter
form. Styrkan med olika perspektiv,
eller fantasier, ligger inte i deras
begreppsliga stringens, utan i själva
sökandet efter nya berättelser om en
gemensam framtid och en (annan)
hållbar utveckling, samt i dessa
diskursers potential att mobilisera
för framtiden. För det är något som
genomsyrar alla bidrag. Det finns en
fråga, med mer eller mindre givna
svar, som återkommer. Det är frågan
om vad som ska värderas och hur.
Ett exempel är hur vi ska värdera det
som är kul, blött och läskigt, som en
snögubbe.

istället långsiktigt värdeskapande som begrepp, en annan
myntar uttrycket ibland-ekonomi. Det finns också exempel på motståndsord: Ruralisering, Närhet, Rättvisa!
vi som tagit initiativ till detta tema, bjudit in författare
och samlat ihop deras texter – en sociologisk genusforskare och en traditionellt skolad företagsekonom – ser på
det här med ekonomisk hållbarhet från olika utgångspunkter. Det är kanske just därför som vi vill uppmuntra
till fortsatta samtal om hur vi kan möta framtiden? Flera
bidrag pekar på att vi lever över våra tillgångar och betonar att den resursbas som naturen tillhandahåller inte är
oändlig. Samtidigt tar det globala kapitalet inte tillräcklig
hänsyn till detta. Mångfald nämns både i anslutning till
ägarformer och kunder och i den bästa av världar skulle
många intressenter kunna göra mer än vad de faktiskt
gör för att vi alla ska möta en så bra framtid som möjligt.
Central i flera betraktelser är också den kritiska hållningen till ivern att mäta ekonomiska resultat oavsett vad det
handlar om. Vem vet, kanske bär uppmaningen att ibland
ta med sig en pulsmätare och bara åka med på korn av
framtida insikt?
det allra enklaste är att kritisera andras idéer utan
att själv komma med förslag eller alternativa lösningar.
Det för dock sällan debatten framåt. Det hjälper heller
inte att se tillbaka och ropa att allt var bättre förr (även om
vissa saker, såsom framgått av de åtta texterna, kanske
var bättre förr). Det vi är eniga om är att det måste tänkas
nytt, göras om och förhandlas, men också att det kan
göras på olika sätt. Därför behöver nya – och nygamla –
visioner diskuteras i positiv och konstruktiv anda. Varför
inte mynta nya uttryck som ömtålighetshållbar, långtänkt
och ibland-lösningar och fylla dessa begrepp med hållbart innehåll? Men varför stanna där? Varför inte också
diskutera andra begrepp av vikt för en hållbar ekonomi?
Varför inte lyfta fram att ekonomisk, ekologisk, social och
kulturell hållbarhet kan behöva ses som fyra integrerade
delar?

”Blind är tanken som vi framåt rikta. Mot vår förmodan hända
otaliga ting”.
(Pindaros 500-talet f Kr)

det finns också en tveksamhet inför hållbarhet som ord och idé, dess
oförmåga att omfamna det sköra,
fragila och föränderliga. Hållbar ekonomi låter så bestämt beständigt och
samtidigt så relativt. Någon föreslår
hållbarhetens många ansikten I kapitel 17
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