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D E b At t

Urholkat hållbarhetsbegrepp 
”Samhällets färdriktning vådlig”
allt prat om hållbarhet har inte i grunden förändrat vår syn på hur vi ska leva och utvecklas. ekonomisk tillväxt kvarstår som 
det överordnade målet och styrmedlen mot hållbarhet är för-siktiga. Kopplingen mellan ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet är konstruerad - en politisk kompromiss utan relevans för navigeringen mot ekologiska mål. Normer, regler och 
ekonomiska styrmedel bör få samma dignitet som teknikutvecklingen i arbetet för ett hållbart samhälle.

Av Kalle Bonnedahl

V i k a n nog bli överens om att användningen av 
”hållbar” och ”hållbar utveckling” i olika varianter 
har nått en allmän utbredning i samhället. Begreppen 
används av företag och kommuner, för branscher och 
samhällssektorer, för individers livsval och för att dis-

kutera tillstånd och inriktning på nationell och global nivå. 
Svårare blir det i nästa steg. I princip bör ju begreppsanvänd-

ningen föra det med sig att stora problem erkänns: Något måste 
vara eller riskera att bli icke hållbart för att det ska vara menings-
fullt att diskutera en anpassning mot hållbarhet. Detta något bör 
dessutom i sin tur vara förbundet med aktuella aktiviteter, proces-
ser eller strukturer; något vi gör och har gjort, tänker och har tänkt.

Sällan tycks dock användningen av hållbarhetsbegreppet ha 
fört med sig någon fundamental omprövning av det som tänktes, 
gjordes eller planerades innan H-ordet lades till språkbruket. Våra 
idéer kring produktion, arbete, konsumtion, mobilitet och andra 
centrala dimensioner för samhällets utformning och inriktning är 
i princip orubbade men bär nu tillägget att samma saker på sikt 
bör vara hållbara. Den ekonomiska tillväxten kvarstår som ohotat 
överordnat mål men antas nu också verka som medel för hållbarhet 
genom att effektiviseringen blir eko-, innovationerna gröna och 
konsumenterna socialt och ekologiskt medvetna. 

Eftersom något ifrågasättande av utvecklingens riktning 
och hastighet (”tillväxtkritik”) knappast förekommer utan-
för små radikala kretsar är dessutom styrmedel i riktning mot 
ekologisk och social hållbarhet försiktiga. Huvudspåret är att 
smidig reglering och frivilliga överenskommelser ska justera 
marknaderna utan att störa dem (med exempel i miljöbilssub-
ventioner och miljömärkning). I praktiken blir det tillräckligt 
att sträva mot hållbarhet, ja kanske till och med se det som ett 
valbart alternativ, en nisch för företag, progressiva kommuner 
och identitetssökande eller radikalt hänsynstagande individer. 

Ändå har vi en situation med stadigt ökande halter av växt-
husgaser (nu är även nivån 390 ppm CO2 passerad), en biologisk 
mångfald som går oroväckande snabbt åt andra hållet och ett glo-
balt pussel där Sverige inte är det föredöme vi gärna vill tro. Vi har 
misslyckats med våra egna miljömål, har ekologiska fotavtryck som 
motsvarar krav på den biologiska kapaciteten från tre jordklot och 

orsakar växthusgasutsläpp i storleksordningen fem till tio gånger 
över det hållbara (cirka 10 ton koldioxidekvivalenter per svensk). 
Kan det vara så illa som den kritiske före detta Världsbanksekono-
men Herman Daly har uttryckt det, att ”mässandet av den hållbara 
utvecklingens mantra” inte är menat att vara relaterat till handling, 
utan att vi gör det för att rentvå oss från böjelsen att förbruka ge-
mensamma resurser för egen tillfredställelse?

Det ser i alla fall ut som en svår ekvation, att kunna nå nya 
resultat utan att byta vare sig mål eller medel. Samtidigt har 
hållbarhetsdiskussionen fört med sig stora möjligheter. Den 
har givit en öppning för fattigdoms- och miljöproblem att 
komma in i samtal och på dagordningar där frågorna tidigare 
hade verkat aparta. Den har också ökat våra möjligheter att 
förstå och kräva ansvar för handlingars konsekvenser över rum 
(globalt) och tid (in i framtiden). 

Detta till trots är resultaten magra och samhällets färdrikt-
ning, åtminstone i ekologiska termer, oförändrat vådlig. En 
förklaring finns redan i vår konceptualisering av hållbarhet. 
Konventionen är att det finns tre hållbarhetsdimensioner (den 
sociala, ekonomiska respektive ekologiska) som harmoniskt kan 
balanseras inom ramen för ett i huvudsak oförändrat utveck-
lingsparadigm. Inom detta har vi dock byggt upp förväntningar 
på och system för att i första hand producera ekonomiskt väl-
stånd – med framväxande ekologiska kriser och resursbrist som 
sidoeffekter – och en balanserad hänsyn till nya värden är onek-
ligen mindre sannolik än att gårdagens icke hållbara tänkande, 
aktiviteter och organisationer ska fortsätta dominera.

Den tid vi har för omställning är också en central fråga. Det är 
visserligen logiskt att intellektuell och strukturell anpassning sker 
i steg, men naturen fungerar inte linjärt och treenigheten mellan 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt måste sägas vara en politisk 
kompromiss utan relevans för navigeringen mot samhälleliga mål 
inom ekologiska gränser. I praktiken motverkar kompromissen 
omställningsorienterade tolkningar av sådant som försiktighets-
principen, fyrstegsprincipen och den offentliga upphandlingens 
roll. Bättre användande av marknadsmekanismerna och s k plock-
ande av lågt hängande frukter är givetvis viktigt men hållbarhet på 
allvar kräver också besvärligare omprövande steg. Vi måste bl a: 

man brukar tala om “ekologiska fotavtryck” när man 
jämför rika och fattiga länders miljöpåverkan.

–  acceptera att ekonomiska aktiviteter underordnas de  
ekologiska systemen

–  våga utmana individens integritet för att lösa  
gemensamma problem

–  erkänna att flertalet värden inte tål att reduceras till  
ekonomisk terminologi

–  medge att efterfrågan oftare följer betalningsförmåga än behov
–  förstå att det vi har kallat värdeskapande utarmar naturen 

både som resurs och sänka
–  acceptera skillnaden mellan relativ effektivisering  

och absolut miljöpåverkan
–  förstå motsättningen mellan ekonomisk tillväxt  

och ekologisk hållbarhet

Ett förändrat tänkande ger en grund för att ta oss an de praktiska 
utmaningarna och de hand-lingsalternativ som redan står till 
buds. Med fokus på den ekologiska hållbarheten, den som sätter 
ramarna för samhällets produktion och konsumtion, krävs att vi 
med olika medel når följande fyra resultat:

1. Smartare produktionsformer och ekoeffektivisering. Ex-
empel är att arbeta med miljöprestanda i energisystem, 
byggande och produkter.

2. Anpassning av konsumtionens innehåll, bl a genom etis-
ka kriterier i upphandling, kostnads- och normpåverkan 
för minskat bilåkande och köttätande samt stimulans av 
aktiviteter som ger hälsa och social gemenskap.

3. Minskad omsättningstakt, genom att verka för ökad pro-
duktlivslängd, återanvändning, reparation och underhåll.

4. Minskad omsättningsnivå, bl a genom hushållning med 
mark och vatten, fysisk planering som minskar transport-
behov och styrning mot minskad varukonsumtion.

Det första området är enklast att förena med dagens tänkande 
men alla är väsentliga för att minska vår energi- och material-
omsättning och uppnå hållbarhet. Ansvar finns på samtliga 
aktörsnivåer men vad gäller offentliga insatser bör normbild-
ning, reglering och ekonomiska styrmedel lyftas fram till roller 
likvärdiga den som idag ges teknikutvecklingen. <<
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Vi överkonsumerar! Köptempel som Ullared har ingen 
självklar plats i ett samhälle präglat av hållbar utveckling.


