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Sammanfattning 
 

Den biologiska mångfalden är hotad och det beror troligtvis på antropogena störningar. Detta 

på grund av att människan exploaterar jordens resurser som bland annat skapar 

klimatförändringar och förändringar i habitat. Människan är beroende av många 

ekosystemtjänster så som pollinering, men det råder delade meningar kring hur stor betydelse 

mångfald har för människan. Planetary Boundaries är ett perspektiv/ramverk som utgår från 

människans behov, för att sätta upp gränser för olika system på jorden. Det finns nio stycken 

olika Planetary Boundaries varav Biologisk mångfald är en. Syftet med studien är att undersöka 

ramverket Planetary Boundaries och belysa kritik, kunskapsluckor och utvecklingsmöjligheter. 

Studien syftar även till att göra en fördjupad undersökning specifikt gällande Förlust av 

biologisk mångfald. I denna studie har vi utfört textanalyser där vi analyserar ramverket utifrån 

våra egna iakttagelser och från vad andra forskare har framför för kritik, kunskapsluckor och 

utvecklingsmöjligheter för Planetary Boundaries. Utifrån textanalyserna har flera olika teman 

identifierats.  

 

En av de slutsatser vi kunnat dra från studien är att det finns en problematik kring ramverkets 

avgränsningar. Flera av de studerade artiklarna ansåg att den stora skala som ramverket utgår 

ifrån försvårar användandet av ramverket på en sub-global nivå. Enligt oss råder det även en 

inkonsekvens kring ramverkets möjlighet att appliceras på lokal och regional nivå och att detta 

bör förtydligas. Sociala aspekter bör även inkluderas i ramverket då det grundar sig på ett 

mänskligt perspektiv. Slutligen, ramverket hanterar komplexa system som troligtvis aldrig 

kommer kunna redovisa en fullständig bild av jordsystemen. 

 

 

 

Nyckelord:  Planetary Boundaries, Biologisk mångfald, Människans utveckling, 

Kunskapsluckor, Utvecklingsmöjligheter 
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1. Inledning 
 

Vår planet, Jorden, är den enda planeten i universum som vi vet att det finns liv på. Det är inte 

bara extraordinärt att det finns liv här, utan också den mångfald som existerar. Det är många 

organismer som lever tillsammans. Enligt Sveriges lantbruksuniversitet (2016) finns det 

uppskattningsvis 5–100 miljoner olika arter av exempelvis svampar, djur och växter. 

Människan är en av dessa levande organismer och idag finns det nästan 7,5 miljarder människor 

utspridda runt hela planeten (Worldometers 2017). 

 

På grund av att människan under det senaste 100 åren exploaterat jordens resurser har det skett 

en stor förlust av biologisk mångfald (Duraiappah 2005). Den största förändringen i biologisk 

mångfald som skett på grund av antropogen påverkan har inträffat under de senaste 50 åren. 

Detta har lett till att ekosystemtjänster har förstörts och förlusten av biologisk mångfald har 

exempelvis fört utsatta grupper in i kraftigare fattigdom (ibid.). 

 

Att arter utrotas är dock inget nytt. Fagerström (1995) menar att det är ett normalt öde för varje 

art, men då över en lång tid. Man beräknar att 99 % av alla arter som någonsin uppstått på 

jorden har dött ut. Detta kan ske i olika takt, till exempel smygande då en art konkurrerar ut en 

annan eller att någonting mer drastiskt inträffar som slår ut många organismgrupper under en 

kort tid (Fagerström 1995). Idag är, enligt Duraiappah (2005), den största orsaken till förlust 

av biologisk mångfald klimatförändringar och förändringar i habitat till följd av antropogen 

påverkan. Landskap förändras, korallreven dör ut, främmande arter planteras in som slår ut 

tidigare fungerande ekosystem och mer föroreningar släpps ut. Duraiappah (2005) menar att 

forskning tyder på att förlusten av biologisk mångfald inte kommer att avta. Tvärtom visar 

forskningen på att förlusten av biologisk mångfald förväntas öka (ibid.).  

 

En fråga som väcktes redan för två decennier sedan var hur denna stora förlust av biologisk 

mångfald påverkar människans sätt att leva (Cardinale et al. 2012). Att ha en hög biologisk 

mångfald är viktigt för människan på flera olika sätt och inte endast på grund av att den ger oss 

goda materiella förutsättningar. Enligt Duraiappah (2005) visar forskning på att en hög 

biologisk mångfald även bidrar till sociala relationer, god hälsa, högre resiliens och bidrar till 

säkerhet. Det bidrar även till att minska fattigdom och förbättrar människors välbefinnande 

(ibid.). Människan är beroende av flera arter som finns på jorden, dock är det än idag osäkert 

vilka miljöer som krävs för att vissa arter ska överleva och vilken roll de har i det ekologiska 

systemet (Jordbruksverket 2016). Pollinering påverkar samt påverkas av den biologiska 

mångfalden och denna process är endast ett exempel på människans beroende av biologisk 

mångfald. (ibid.). 

 

Uppfattningen kring hur många arter och grödor som verkligen behövs på jorden och dess 

betydelse för människans välmående varierar mellan olika forskare. Exempelvis har 

Fagerström uttalat att människan endast behöver 10–15 jordbruksgrödor, ett antal djur, 

tarmbakterier och mikroorganismer för att klara sig (Bjernström 1993; Fagerström 2003). Han 

menar att det finns arter som är överflödiga och att det naturvetenskapligt sett inte behövs en 
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hög biologisk mångfald för människans överlevnad (Bjernström 1993). Fagerström menar 

dessutom att bevarandet av biologiska mångfalden till stor del grundar sig i känsloargument 

(ibid.). 

 

Ett annat perspektiv på hur biologisk mångfald hänger samman med människors livsvillkor 

presenterades nyligen i studier om så kallade Planetary Boundaries (planetbegränsningar, PB) 

(Rockström et al. 2009a; Rockström et al. 2009b; Steffen et al. 2011; Steffen et al. 2013; Steffen 

et al. 2015). Detta perspektiv utgår från ett mänskligt perspektiv och är framtagen av ett 

forskningsteam under det senaste decenniet. Perspektivet grundar sig i att planeten har gränser 

för hur stora förändringar som kan ske utan att skada människors förutsättningar för att kunna 

utvecklas (Rockström et al. 2009b). Planetary Boundaries perspektivet är föreslaget som ett 

ramverk för att minska/förebygga mänsklig skada på olika system på jorden och identifierat 

samt kvantifierat vilka gränser för påverkan som inte får överskridas (ibid.). Steffen et al. 

(2011) beskriver boundaries (begränsningar) som en specifik gräns för vad miljön globalt 

klarar av sett ur ett mänskligt perspektiv. Jorden kan återhämta sig från stora förändringar men 

människan har svårt att klara sig utan vissa specifika förutsättningar. Därför är begränsningarna 

satta utifrån ett mänskligt perspektiv (ibid.). Ramverket är uppdelat i nio olika PB varav en 

behandlar biologisk mångfald. Denna PB beräknas via artutdöendets takt och via förlust av 

ekologiska funktioner. Dock är den sistnämnda beräkningsmetoden ännu inte kvantifierad. I 

denna studie kommer PB för Biologisk mångfald att benämnas som Förlust av biologisk 

mångfald då artutdöendetakten är större än noll. 

 

Planetary Boundaries har sedan konceptet först introducerades fått mycket uppmärksamhet 

både inom vetenskapen och politiken (Brown 2017). Brown (2017) menar att begreppet även 

har fått allmänhetens uppmärksamhet och att Planetary Boundaries snabbt har blivit en ofta 

använd utgångspunkt i forskning kring hållbar utveckling. Detta är dock inte utan kontroverser 

gällande bland annat avgränsningar, politik och global styrning. 

 

 

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att göra en undersökning av ramverket Planetary Boundaries och en 

fördjupad undersökning specifikt gällande Förlust av biologisk mångfald. Studien kommer att 

analysera de åsikter och synpunkter som finns inom forskningen kring Planetary Boundaries 

och därigenom åskådliggöra kritik, kunskapsluckor och utvecklingsmöjligheter för ramverket. 

 

 

1.2 Frågeställningar  

 

- Vilka argument finns för och emot användandet av ramverket Planetary Boundaries? 

 

- Vilka argument finns för och emot användandet av Förlust av biologisk mångfald som 

Planetary Boundary? 
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- Vilka kunskapsluckor och utvecklingsmöjligheter kan vi åskådliggöra kring ramverket 

Planetary Boundaries? 

 

 

2. Metod 

 
I detta avsnitt presenteras vår metod och empiri. Till denna uppsats har vi valt att använda oss 

av metaanalys och textanalys. Våra metoder grundar sig i att vi sammanställt och analyserat 

tidigare forskning. Textanalyserna som utfördes i denna studie är grundade på den senast 

uppdaterade artikeln kring ramverket PB som utgavs av Steffen et al. (2015). Textanalyserna 

är uppdelade i två delar, en del där vi uppsatsförfattare analyserar ramverket och en del där vi 

analyserar forskning som refererar till ramverket och som har analyserat det. 

 

 

2.1 Metaanalys 

Vi har använt oss av en metaanalys för inhämtning av data. Fördelarna med en metaanalys i 

detta avseende är att vi lägger ihop ett flertal studier och på så sätt ges en större chans att 

åskådliggöra kritik, kunskapsluckor och utvecklingsmöjligheter i forskningen kring PB i de 

valda artiklarna (Andersson 2003). Enligt Andersson (2003) kan det vara svårt att finna 

samtliga relevanta artiklar för en studie. Detta på grund av att flera artiklar är skrivna på 

främmande språk eller är utgivna i en annan publiceringsform (ibid.). Tidsbegränsning kan 

även påverka urvalets omfattning.  

 

2.1.1 Inhämtning av data 

Innan inhämtning av data finns det ett flertal frågor författarna bör ställa sig för att fastställa att 

materialet som inhämtas är av högsta relevans (Justesen et al. 2011). Vi valde att utgå ifrån ett 

flertal frågor som Justesen et al. (2011) presenterar i boken “Kvalitativa metoder: från 

vetenskapsteori till praktik”. Dessa frågor är: 

 

● Hur selekterar och avgränsar man det relevanta textmaterialet?  

● Vilka typer av texter ska ingå i materialet? 

● Vilka är urvalskriterierna för materialet? 

● Hur och var kan man rent praktiskt söka efter och hitta användbara dokument? 

(Justesen et al. 2011, s. 108) 

 

Utifrån dessa frågor valde vi att börja studera Planetary boundaries: Guiding human 

development on a changing planet (Steffen et al. 2015) då detta är den senaste utgivna artikeln 

om PB av forskningsteamet. Denna studie är baserad på tidigare forskning som är gjord av 

samma forskningsgrupp. Dessa artiklar är:  

 

● Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity (Rockström et 

al. 2009a) 

●  A safe operating space for humanity (Rockström et al. 2009b) 
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● How defining planetary boundaries can transform our approach to growth (Steffen et 

al. 2011) 

● Planetary boundaries: using early warning signals for sustainable global governance 

(Steffen et al. 2013) 

 

Vi valde att läsa samtliga fem artiklar för att få en mer grundläggande förståelse av deras 

forskning om PB. Vi har även hämtat information kring PB från Stockholm Resilience Centres 

hemsida där forskningen finns att tillgå. Den kumulativa forskningen om PB gav en 

utgångspunkt som föreliggande uppsats ligger till grund för. Utifrån denna grund gjorde vi ett 

urval och hämtade in data från artiklar som refererat Steffen et al. (2015) för analys av 

ramverket. 

 

2.1.2 Urval 

För att undersöka vilka oenigheter och vilka åsikter som framförs om ramverket PB har vi 

studerat artiklar som refererar till “Planetary boundaries: Guiding human development on a 

changing planet” (Steffen et al. 2015). Vi valde att använda oss av den senaste utgivna artikeln 

om PB då den är mest uppdaterad. I och med det är endast artiklar från 2015–2017 analyserade. 

För att hitta de artiklar vi analyserade valde vi att använda oss av Web of Science. Orsaken till 

att vi valde att använda oss av Web of Science var att de endast publicerar peer review-artiklar 

och på så sätt är tillförlitlig. På denna hemsida går det att se hur många gånger Steffen et al. 

(2015) har blivit refererad och vilka de artiklarna är. När denna studie utfördes hade artikeln 

blivit refererad till 386 gånger.  

 

För att kunna göra ett urval av de artiklarna som refererar till Steffen et al. (2015) sorterade vi 

dem efter de äldsta publikationerna till de nyaste. Tanken från början var att vi skulle sortera 

dem efter citeringar, men eftersom antalet refereringar ständigt ökade ville vi försäkra oss om 

att ingen artikel missades. För att effektivisera arbetet vid det första urvalet valde vi att vardera 

uppsatsförfattare skulle studera hälften av artiklarna.  Vi studerade samtliga artiklar genom att 

använda oss av sökord i artiklarna för att hitta de som var mest relevanta för vår studies syfte. 

Sökorden hjälpte oss att finna de artiklar som behandlar ramverket på ett djupare plan och de 

artiklar som specifikt behandlade Förlust av biologisk mångfald. Dessa sökord var: Steffen, 

Rockström, biodiversity, biosphere integrity och planetary boundaries.  

 

De artiklar som ansågs vara av relevans för att uppnå studiens syfte fördes noggrant in i en 

tabell för att på ett enkelt sätt redovisa dess innehåll och lätt hitta tillbaka till rätt källa. Det som 

redovisas i tabellen är: författare, artikelnamn, kort beskrivning av innehållet i artikeln, 

sidnummer, länk, sökord och sökmotor.  

 

Efter en genomgång av 386 artiklar valdes 80 artiklar ut som vid en första anblick behandlade 

ramverket på ett djupare plan. Efter en mer noggrann granskning, då båda uppsatsförfattarna 

granskade samtliga artiklar valdes 42 stycken artiklar ut. Dessa 42 artiklar klassificerades av 

oss som mest relevanta för vår studies syfte. Utifrån dessa gjordes ännu en granskning då 

materialet var för stort för denna studie. Dessa 42 artiklar kategoriserades i tre olika kategorier; 

bättre, bra och kanske. Efter den sista granskningen, då även här samtliga artiklar granskades 
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av båda uppsatsförfattarna, kvarstod 16 stycken artiklar. Den första kategorin bättre innehöll 

14 artiklar varav sju stycken valdes ut för analys. Den andra kategorin bra innehöll 22 artiklar 

varav nio stycken valdes ut för analys. Den tredje och sista kategorin kanske innehöll sex 

stycken artiklar varav ingen valdes ut för analys. Dessa artiklar valdes ut då de analyserade 

ramverket, hade tydliga argument samt att flera även behandlade Förlust av biologisk 

mångfald. Dessa artiklar använde vi oss av i vår textanalys. 

 

 

2.2 Textanalys 

I detta avsnitt redovisas varför vi valt kvalitativ innehållsanalys och hur vi gått tillväga vid 

genomförandet av textanalys.  

 

2.2.1 Innehållsanalys 

Vi valde att använda oss av textanalys, och då mer specifikt en kvalitativ innehållsanalys. Detta 

då en kvalitativ innehållsanalys lämpade sig bättre för studiens syfte än vad en kvantitativ 

innehållsanalys gjorde. En kvalitativ innehållsanalys tillåter oss att studera vad som sägs och 

inte sägs.  Genom att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys hoppas vi på att kunna finna 

kritik, kunskapsluckor och utvecklingsmöjligheter för ramverket. En kvantitativ 

innehållsanalys fokuserar däremot på att räkna inslag i texter, exempelvis ord, och kan då missa 

att fånga upp detta (Bergström & Boréus 2013). Användandet av kvalitativ innehållsanalys gör 

det även möjligt att fastställa att de delar som väljs ut är relevanta för vår studies syfte. 

Innehållsanalysen tillämpas genom att tematisera innehållet i de artiklar vi studerat (Bergström 

& Boréus 2013). Något som inte går att undgå är vår personliga tolkning som kommer att 

influera analysen. 

 

2.2.2 Genomförande av textanalys: Refererande artiklar 

De artiklar som användes i resultatdelen av studien analyserades separat av båda 

uppsatsförfattarna. Ett dokument skapades med samtliga artiklarnas rubriker där relevant fakta 

för studiens syfte sparades. Vi valde att spara ner hela stycken för att inte råka ta informationen 

ur dess sammanhang. När samma information i en artikel uppmärksammats av båda 

uppsatsförfattarna sparades det ner en gång och en kommentar lades in för att påvisa att 

informationen även uppmärksammats av den andra uppsatsförfattaren. När samtliga artiklar 

granskats diskuterades resultatet innan vidare arbete med texterna utfördes. Detta för att 

fastställa att artiklarna tolkats på samma sätt och ingen viktig information missades. Det vi 

sökte efter i artiklarna var vad de skriver om ramverket och vilka argument de använder för att 

poängtera sin sak. En jämförelse utfördes mellan de 16 artiklarna för att se om de styrker 

varandra eller om de finner olika kunskapsluckor och utvecklingsmöjligheter kring ramverket. 

Informationen analyserades och omarbetades sedan till teman. För att fastställa teman försökte 

vi finna en eller flera gemensamma nämnare som förde artiklarna samman. Utifrån dessa teman 

har vi sammanställt det resultat vi fick fram i textanalysen. De teman som kunde identifieras 

var; Avgränsningsproblematik, Ifrågasättande av ramverkets tillförlitlighet, Samverkan mellan 

olika PB, Brister med Förlust av biologisk mångfald som PB, Implementationssvårigheter och 

Fördelar med PB. Citat har även används för att styrka det som sägs i de refererande artiklarna. 
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2.2.3 Genomförande av textanalys: Egen analys av ramverket  

Vi utförde även en kvalitativ innehållsanalys av artikeln “Planetary boundaries: Guiding 

human development on a changing planet” (Steffen et al. 2015) för att få en djupare analys av 

artikeln. Vi utgick ifrån samma metod som användes vid analysen av peer review-artiklarna. 

Båda uppsatsförfattarna har läst artikeln och tagit ut relevanta stycken och citat för att få med 

kärnan i deras uttalanden för att sedan analyseras och tolkas. I denna analys utgick vi ifrån en 

kritisk utgångspunkt för att hitta sådant som Steffen et al. (2015) kunde ha missats, var otydligt 

eller upplevdes som problematiskt. Den information som sparats ner analyserades och 

omarbetades sedan till teman. Vid denna analys fann vi inte samma teman som för peer review-

artiklarna. Tre olika teman identifierades; Brister med ramverket PB, Inkonsekvens och 

Komplexitet. 

 

 

2.2 Reliabilitet och validitet 

Enligt Wallén (1996) går reliabilitet att uppnå genom att genomföra en mätning flera gånger. I 

denna studie har vi jämfört flera artiklar för att fastställa om de uppmärksammar liknande 

kritik, kunskapsluckor och utvecklingsmöjligheter kring ramverket. På så sätt uppnår vi 

reliabilitet och kan dra slutsatser som styrks av flera forskare. För att uppnå en hög reliabilitet 

analyserades samtliga artiklar av båda uppsatsförfattarna. Detta för att säkerställa att artiklarna 

uppfattats på samma sätt och hänvisades till korrekt. Reliabilitet uppnås även då vi använder 

oss av etablerad forskning som är peer review. Viktigt att påvisa är dock att avsnittet Resultat 

är baserat på sekundärdata och är därav våra tolkningar. Vid bearbetning av sekundärdata finns 

det alltid en risk att vi som mottagare gör en tolkning av materialet som inte stämmer överens 

med avsändarens avseende (Wallén 1996). För att komma så nära neutrala och generellt giltiga 

tolkningar som möjligt diskuterades samtlig information som valts ut för att fastställa att 

stycken inte tagits ur dess sammanhang. Vid selektionen av sekundärdata som skulle användas 

i resultatet använde båda uppsatsförfattarna samma metod. Detta för att försäkra att vi 

undersökte samma saker och att sekundärdata bli jämförbar.  

 

Validitet uppnås genom att använda källor som berör det som ska undersökas i studien (Wallén 

1996). Vi uppnår validitet i studien då vi använt oss av sekundärdata i resultatet som berör 

biologisk mångfald och PB. 

 

 

2.3 Avgränsningar 

Steffen et al. (2015) argumenterar för att det finns nio olika PB. Vi har i denna studie valt att 

begränsa oss till en av dem; Förlust av biologisk mångfald. Avgränsningen till Förlust av 

biologisk mångfald har sin grund i att det är en av två kärn-PB samt att det finns delade åsikter 

kring betydelsen av biologisk mångfald. För att få en så uppdaterad bedömning som möjligt så 

har vi också valt att avgränsa oss till att endast analysera den senaste uppdaterade versionen 

om PB utgiven av forskningsteamet “Planetary boundaries: Guiding human development on 

a changing planet” (Steffen et al. 2015). Detta då vi ville fokusera på den senaste tolkningen 
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av ramverket och diskussionen kring PB. Samtliga artiklar som används i analysen är hämtade 

från Web of Science. 

 

 

3. Bakgrund 
 

I detta kapitel redovisas grundläggande fakta kring ramverk Planetary Boundaries. Avsnittet 

behandlar även Förlust av biologisk mångfald som är en av de nio PB och avslutas med en 

beskrivning av den biologiska mångfaldens betydelse.  

 

 

3.1 Planetary boundaries som ramverk 

Steffen et al. (2011) menar att det finns en begränsning för vad jorden klarar av. De menar att 

det måste sättas upp olika förhandsvillkor som respekterar dessa gränser. Steffen et al. (2015) 

har forskat på jordens gränser och enligt forskningen finns det bevis för att mänskliga 

aktiviteter, exempelvis förändrad markanvändning och utsläpp av koldioxid, påverkar jordens 

system negativt. Detta på ett sätt som hotar jordsystemens resiliens (Steffen et al 2015).  

 

Klimat och ekosystem har de senaste 11 700 åren varit relativt stabila och geologer kallar denna 

tid Holocen (Steffen et al. 2015). I Holocen förblir exempelvis regelbundna temperaturer, 

sötvattentillgänglighet och biogeokemiska flöden inom ett relativt snävt intervall vilket gynnar 

människan (ibid.). Under Holocen har människan utvecklats, men efter industrialismen har den 

stabilitet som varit rubbats (Rockström et al. 2009b). Enligt Rockström et al. (2009b) hotas nu 

detta stadie framför allt på grund av människans höga användning av fossila bränslen samt 

genom industrialiserade former av jordbruk. Om det inte vore för människans påverkan på 

jorden beräknas Holocen kunna fortskrida i flera tusen år (ibid.). I och med människans 

påverkan hävdar forskare att vi är på väg att lämna den Holocena epoken och istället riskera att 

klivit in i en ny epok (Steffen et al. 2015). Denna epok kallas för Antropocen, en epok där 

människan är den drivande faktorn till de förändringar som sker på jorden (Rockström et al. 

2009a). Rockström et al. (2009a) beskriver att lämna Holocen som riskabelt eftersom vi inte 

vet hur detta kan påverka människan.  

 

Rockström et al. (2009a) har föreslagit ett ramverk, Planetary Boundaries, som baserar sig på 

kritiska processer som reglerar funktionerna av jordens system. PB-ramverket syftar till att 

identifiera ett så kallat “safe operating space” som är baserat på människans behov och är det 

tillstånd där människans samhälle frodas och utvecklas. Ramverket är uppdelade i nio olika PB 

(se figur 1) och ska identifiera nivåer av antropogena störningar (Rockström 2009a). PB är 

tänkt att påvisa vilka system som är säkra, vilka som ligger inom en ökad risk och de PB som 

är förbi stadiet av osäkerhet och har stigit över planetens gränser. Genom att belysa PB och 

respektera dem skulle vi kunna minska risken att driva systemen till ett mindre gästvänligt 

tillstånd för människan (Steffen et al. 2015).   

 

De nio Planetary Boundaries som föreslagits är: 
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1. Klimatförändring 

2. Biologisk mångfald 

3. Ozonskiktets uttunning i stratosfären  

4. Havsförsurning 

5. Påverkan på biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler) 

6. Förändrad markanvändning (t.ex. avskogning) 

7. Färskvattenanvändning 

8. Ökad koncentration av aerosoler i atmosfären (mikroskopiska partiklar i atmosfären 

som påverkar klimatet och levande organismer) 

9. Nya kemiska substanser (t.ex. organiska föroreningar, radioaktivt material, 

nanomaterial och mikroplaster). 

(Stockholm Resilience Centre odat.b) 

 

 
(credit: Azote Images/Stockholm Resilience Centre) 

 

Figur 1. Planetbegränsningar. Figuren redogör samtliga nio PB och inom vilken nivå de ligger. Grön zon (under 
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gränsvärdet), närmast mitten, representerar värden för PB som är säkra. Gul zon (osäkerhetszonen) representerar 

värden för PB som ligger inom en ökad risk. Röd zon (över osäkerhetszonen) representerar värden för PB med 

hög risk. De PB som ligger över osäkerhetszonen är Biologisk mångfald (artutdöendets takt), Påverkan på 

biokemiska flöden (fosfor och kväve). Klimatförändringar och Förändrad markanvändning ligger i 

osäkerhetszonen. Tre PB har ännu inte kvantifierats, dessa är Ökad koncentration av areosoler i atmosfären, Nya 

kemiska substanser och Biologisk mångfald (förlust av ekologiska funktioner). 

 

 

Efter att Steffen et al. (2015) gjort en analys av interaktionen mellan de olika gränsvärdena så 

framkommer det att två av de nio PB i hög utsträckning integrerar med de andra PB. Dessa är 

Klimatförändringar och Förlust av biologisk mångfald. Dessa samspelar med jordsystemen 

och har utvecklats tillsammans med dem under nästintill fyra miljarder år och påverkas kraftigt 

av förändringar som sker i de andra PB. En förändring av klimatet eller biologiska mångfalden, 

som överstiger planetens gränser, skulle kunna göra att vågen tippar över så att jordsystemen 

inte längre befinner sig i Holocen. Ser vi tillbaka i jordens historia så har övergångar mellan 

olika tidsepoker kunnat avgränsas till förlust av biologisk mångfald eller klimatet, i vissa fall 

båda delarna (Steffen et al. 2015).  

 

PB-ramverket är utformat för att användas på en global skala och syftet med ramverket är att 

hålla jordsystemen inom ett säkert intervall. Vissa miljöproblem är globala redan då de först 

uppkommer, medan andra blir globala när de från en mindre skala slås ihop. Steffen et al. 

(2011) menar att PB ska användas för att se en helhet av jordens system och inse att många 

små förändringar tillsammans kan bli till en större. Trots att arbete med dessa frågor pågår på 

en global skala ska detta inte vara på bekostnad av det lokala arbetet och vise versa. 

 

3.1.1 Förlust av biologisk mångfald som PB 

Enligt Steffen et al. (2011) är det en naturlig process att arter dör ut och denna process skulle 

fortskrida utan människans påverkan. Förlust av biologisk mångfald har sedan den industriella 

revolutionen dock lett till att den biologiska mångfalden har minskat i väldigt hög takt. Sett till 

de fossila arkiv som finns sker utrotningen av en art 100–1000 gånger snabbare idag än vad 

som anses vara naturligt. Denna snabba förändring i biologisk mångfald har setts påverkas av 

mänsklig aktivitet, såsom; jordbruksutveckling, skogsbränder som förstör miljön, invasiva 

arter och exploatering av mark (ibid.). Det har även betydelse vilken typ av miljö förändringen 

sker i (Steffen et al. 2013). En omvandling av regnskog till åkermark medför exempelvis större 

effekt på biologiska mångfalden än om gräsmark skulle omvandlas till åkermark, även om 

arean är densamma (ibid.). Förlusten av biologisk mångfald medför en risk att ekosystem 

rubbas, då de kan vara beroende av hotade arter (Steffen et al. 2011). Om ingen förändring sker 

tror Steffen et al. (2011) att cirka 30 % av jordens djur- och växtliv kommer att vara 

utrotningshotade under detta århundrade. 

 

Steffen et al. (2011) menar att det dessvärre är väldigt svårt att sätta en gräns för biologisk 

mångfald. Detta då forskningen i dagsläget vet för lite om biologisk mångfald och hur olika 

arter är integrerade med varandra.  Steffen et al. (2011) menar dock att studera och använda sig 

av artutdöendets takt som indikator är acceptabelt även om den har brister. För att ligga inom 

en säker gräns för PB antas artutdöendets takt av biologisk mångfald ske mellan 0–10 gånger 
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snabbare än vad som uppskattats från de fossila arkiven (det som anses vara naturligt) (ibid.). 

Om förlusten av biologiska mångfalden överstiger detta, 10–100, ligger det inom ett spann av 

osäkerhet, ökad risk (Steffen et al. 2015). Idag sker som sagt förlusten av biologisk mångfald 

100–1000 gånger snabbare än vad som anses vara naturligt vilket gör att de ligger i zonen 

bortom osäkerhet, hög risk (ibid.). Vidare forskning inom området kan dock komma att ändra 

gränserna för PB gällande biologisk mångfald (Steffen et al. 2011).  

 

 

3.2 Biologisk mångfald  

Hancock et al. (2016) beskriver den nuvarande utrotningen av biologisk mångfald som den 

sjätte massutrotningen och trots detta är dess negativa påverkan på människors hälsa tagen på 

litet allvar. Hancock et al. (2016) menar att de flesta ekosystemvaror och tjänster som vi är 

beroende av tillkommer med hjälp av eller tack vare andra arter. Det finns många exempel på 

att biologisk mångfald bidrar till många ekologiska faktorer som är avgörande för människors 

hälsa, till exempel kvalité på vatten och luft samt tillgång på mat och medicin (ibid.). Van 

Vuuren et al. (2016) menar att det är allmänt känt att biologisk mångfald är någonting som 

människan är beroende av för att må bra.  

 

 

“It is widely acknowledged that biodiversity underpins ecosystem 

functioning hence providing ecosystem services essential for human well-

being.” (Van Vuuren et al. 2016, s.275) 

 

 

Förlusten av biologisk mångfald kan påverka uppbyggnaden och funktionen av ekosystem 

(Whitmee et al. 2015). Detta ger en påverkan på en lokal nivå, särskilt för ekosystemtjänster 

(ibid.). Whitmee et al. (2015) menar att biologisk mångfald också kan ha en avgörande roll på 

en planetarisk nivå då det kan begränsa effekter som orsakas genom förändring av andra 

“jordsystem”. Till exempel så har biologisk mångfald en avgörande roll att reglera klimatet 

och att hantera skadliga föroreningar från luften (ibid.).  

 

Butler (2016) menar att en förlust av biologisk mångfald skulle kunna leda till en ökad 

utbredning av människan (exempelvis till Arktis), ökad livsmedelsproduktion och ett minskat 

hot från rovdjur. Men det skulle även kunna leda till att man mister potentiella läkemedel och 

får en större spridning av zoonoser1 från exempelvis fladdermöss och mygg (ibid.).  

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt kommer vi beskriva hur man utgår från system för att sedan ta fram modeller 

och hur de sedan kan utvecklas. Detta ger en grund för att vi ska kunna analysera och utveckla 

                                                 
1
 Sjukdomar som sprids mellan djur och människor, exempelvis borrelia.  
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befintligt ramverk och dess modell. Detta ger även en grund för läsare för att förstå 

komplexiteten som finns i de system som exempelvis redovisas i ramverket PB. 

 

 

4.1 System och modeller  

Inom både samhällsvetenskapen och naturvetenskapen finns idag en strävan efter att kunna 

studera allt större problemområden (Gustafsson et al. 1982). Detta för att kunna skapa sig en 

helhetssyn inom mer komplicerade områden (Gustafsson et al. 1982). I och med att vår värld 

är ständigt under förändring och blir därmed mer komplex kan systemtänkandet enligt 

Meadows (2008) hjälpa oss att hantera, anpassa oss och se de olika val som vi har framför oss.  

 

Genom att använda sig av systemanalys kan helheten av flera olika summor studeras, vilket 

ger insikt i hur strukturen och relationen mellan flera olika komponenter fungerar (Gustafsson 

et al. 1982). Så istället för att endast studera enskilda delar och dess egenskaper kan istället en 

sambandet mellan dem studeras (ibid.). Men ett system är även mer än bara summan av olika 

delar. Det kan visa på beteenden som är dynamiska, målsökande, adaptiva eller självbevarande 

(Meadows 2008). Vid arbete med systemanalys ska detta dock ses som ett komplement till 

traditionella studier och inte ersätta dem (Gustafsson et al. 1982). 

 

För att studera ett problemområde via systemanalys skapas modeller (Gustafsson et al. 1982). 

Även via enkla modeller kan man få ut mycket information (Meadows 2008). Något som är 

viktigt att komma ihåg är att dessa modeller endast är förenklingar av det system som ska 

analyseras (Gustafsson et al. 1982). Verkligheten själv är alltså inte densamma som de 

mätningar och studier som vi gör av verkligheten. Likaså innefattar en modell endast de mest 

relevanta aspekter som finns kring ett system. Det finns inga generella teorier för att konstruera 

modeller. Vissa hjälpmedel finns dock för att bygga modeller, men användandet av dem är inte 

ett måste. Modellerandet kan ses som ett hantverk i den benämningen att de oftast skapas från 

grunden och är unika för det system som ska studeras (ibid.).  

 

Vid analys av ett system och skapandet av modeller sker klassificeringar, dvs. verkligheten 

delas in i olika delar (Gustafsson et al. 1982). Detta sker som ett hjälpmedel för att kunna förstå 

systemets olika delar och natur och kan se olika ut beroende på syftet med studien. Exempelvis 

kan ett system delas upp i fysiska och abstrakta system (det fysiskt mätbara och det abstrakta) 

eller via linjära och olinjära system. Tanken med att skapa en modell för ett system är att 

modellen ska likna systemet så pass mycket att vi kan dra slutsatser från dem. Detta fastän 

modellerna endast är en förenkling av verkligheten och det system vi valt att studera (ibid).  

 

 

4.2 Öppna och slutna system 

System kan antingen vara öppna eller slutna (Gustafsson et al. 1982). Ett öppet system har 

instorheter (inflöden) och ett utstorheter (utflöden) till systemet utan så kallade feedback loops 

(återkoppling). Ett slutet system däremot består däremot av feedback loops vilket innebär att 

utflödet påverkar systemets framtida beteende. Denna typ av feedback kan både vara positiv 
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och negativ. Positiv feedback tillför en tillväxtprocess vilket betyder att allt större och större 

värden kommer uppskattas för inflödet och därmed även för utflödet. Negativ feedback ger 

istället systemet egenskapen att kunna sträva mot ett mål. På grund av detta används negativ 

feedback vid reglering av systemet. Negativa feedback används bland annat av naturen 

gällande ekosystem för att balansera upp dem. Flera system innefattar både positiva och 

negativa feedback loops som bidrar till att balansera varandra. Positiva feedback kan under en 

längre tid ligga i överkant och bidra till en tillväxt över en längre tid för systemet men förr eller 

senare uppstår begränsningar för systemet. Detta sker då negativ feedback tar över och börjar 

därmed balanserar upp systemet igen (ibid.).  

 

 

4.3 Egenskaper hos system 

För att kunna beskriva olika egenskaper hos system används ett flertal olika begrepp; stabilitet, 

känslighet, observerbarhet och styrbarhet (Gustafsson et al. 1982). När Stabilitet studeras ställs 

ofta frågor som: “Kan små störningar påverka systemet på ett drastiskt sätt?” (Gustafsson et 

al. 1982, s.71). Även jämvikten i systemet studeras vilket är en fråga om balansen som finns i 

systemet (se figur 2). Jämvikten kan beskrivas på tre olika sätt: stabil, indifferent eller labil.  

 
Figur 2. Figuren är baserad på Gustafsson et al. (1982) figur om jämvikt och visar tre olika typer av jämvikt i ett 

system; stabil, indifferent och labil.  

 

 

Stabilitet och jämvikt är två oberoende begrepp och exempelvis kan stabilitet förekomma i 

system med labil jämvikt (se figur 3.) (Gustafsson et al. 1982). De flesta system är stabila till 

de når en viss punkt av störningar och tippar därefter över vågen och blir instabila. Det område 

där systemet anses vara stabilt kallas för stabilitetsområde (ibid.). 
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Figur 3. Figuren grundar sig på Gustafsson et al. (1982) figur om jämvikt och stabilitet. Den visar fyra olika 

figurer som representerar hur ett system kan inneha stabilitet eller ej, samtidigt som de innehar jämvikt eller ej. 

 

 

Beroende på system så vill man antingen att systemet ska förbli inom jämviktsläget eller att 

systemet ska flyttas från ett jämviktsläge in till ett annat (Gustafsson et al. 1982). Inom bland 

annat naturen är det av stor vikt att jämviktsläget inte rubbas utan att känsliga lägen förblir som 

de tidigare varit. Inom naturen skulle ett exempel på detta kunna vara att en art kraftigt minskar 

inom ett område vilket i sin tur skulle kunna leda till utrotning av arten på platsen. Orsaken till 

instabilitet beror ofta på positiva feedback loops och tidsfördröjningar (ibid.).  

 

Känsligheten i ett system beror på hur mycket systemets egenskaper förändras när en eller flera 

parametrar som finns i systemet utsätts för störningar (Gustafsson et al. 1982).  Både stabilitet 

och känslighet har vissa beröringspunkter men de skiljer sig åt. Stabilitet kan ses som ett 

kvalitativt begrepp, det är stabilt eller inte, medan känslighet kan ses som ett kvantitativt 

begrepp då systemet är mer eller mindre känsligt (ibid.).  

 

Observerbarhet och styrbarhet är även begrepp som används inom system och modeller 

(Gustafsson et al. 1982). Styrbarhet är likt som det låter, vilken grad/förmåga vi har att styra 

systemet. Observerbarhet hänger samman och är besläktat med styrbarheten. Observerbarhet 

innebär att man studerar insignaler och utsignaler i ett system, men det är inte alla system som 

är observerbara. I vissa system är även vissa variabler observerbara medan andra variabler inte 

är det. Genom att observera olika variabler kan man påverka styrbarheten i systemet. Detta är 

dock ofta inte möjligt att samla in samtlig viktig information i komplexa system för att kunna 

öka styrbarheten för dem (ibid.).  

 

 

4.4 Komplexa system 

Syftet med att göra en systemanalys är att få en bättre förståelse för hur saker och ting påverkar 

varandra och vilka följder det medför (Gustafsson et al. 1982). Systemen som finns i vår natur 
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och i våra samhällen är komplexa och inte alltid enkla att förstå. Detta på grund av att de kan 

vara oförutsägbara vilket medför att de åtgärder som utförs får en liten eller till och med negativ 

inverkan. Likaså kan lösningar som på kort sikt uppfattas som bra visa sig ha en negativ 

inverkan under ett längre tidsperspektiv (ibid.).  

 

Det finns flera olika orsaker till att system är komplexa (Gustafsson et al. 1982). Exempelvis 

påverkas komplexiteten av dess storlek, om det har flera feedback loops, att det finns 

tidsfördröjningar eller att det faller inom flera olika discipliner. Komplexa system innefattar 

ofta även olika processer som sker samtidigt. Flera av dem kan även ha en växelverkan vilket 

betyder att en störning i systemet kan visa sig på hela andra ställen i systemet. Det är därför 

ofta svårt att fastställa vart störningen finns och vad som orsakat den (ibid.). Denna form av 

problem kan även ha en tidsfördröjning vilket även det påverkar svårighetsgraden att finna ett 

samband och lösa problemet (Gustafsson et al. 1982; Meadows 2008).  

 

Komplexa system har vanligtvis känsliga punkter (Gustafsson et al. 1982). Genom att studera 

dessa kan åtgärder implementeras på ett säkrare sätt. Men att studera ett komplext system och 

försök till att åtgärda bristerna i dem kan medföra problem. Åtgärden kan då avlägsna 

symtomen medan bristerna i systemet fortfarande finns kvar. Det enda åtgärden i ett sådant fall 

medfört är en försvåring av att studera bristerna hos systemet vidare vilket kan medföra att 

problemet till och med förvärras. Likaså är det omöjligt att sätta in en åtgärd som inte påverkar 

systemet på andra ställen (ibid.).  

 

 

5. Resultat av textanalys 
 

I detta avsnitt redovisas de resultat vi fått fram genom två olika kvalitativa textanalyser. Det 

första avsnittet presenterar vad forskare som refererat Steffen et al. (2015) har identifierat i 

artikeln “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet”. I det 

andra avsnittet presenterar vi det resultat som vi fått från textanalysen utifrån samma artikel. 

 

 

5.1 Egen analys av ramverket 

I detta avsnitt presenterar vi resultaten från textanalysen som vi gjort utifrån artikeln 

“Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet” (Steffen et al. 

2015). Avsnittet är indelat i tre olika teman, dessa är; Brister med ramverket PB, Inkonsekvens 

och Komplexitet. 

 

5.1.1 Brister med ramverket PB  

I Steffen et al. (2015) beskriver författarna att det råder en stor osäkerhet kring deras metod för 

att beräkna Förlust av biologisk mångfald. Vidare beskriver Steffen et al. (2015) att det finns 

en risk med att använda denna metod. 
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“There may be a considerable risk in using extinction rate as a control 

variable, because phylogenetic (and functional) diversity may be more 

sensitive to human pressures than species-level diversity. [...] The risk is 

that, although the Earth system can tolerate a higher-than-background 

level of extinctions for a time, we do not know what levels of, or types of, 

biodiversity loss may possibly trigger nonlinear or irreversible changes to 

the Earth system.” (Steffen et al. 2015, s. 5–6) 

  

 

Orsaken till att Steffen et al. (2015) valt att beräkna Förlusten av biologisk mångfald via 

artutdöendets takt grundar sig i att andra metoder som skulle innebära säkrare resultat är 

okända. Steffen et al. (2015) har valt att beräkna Förlust av biologisk mångfald med en tidsskala 

som börjar flera miljoner år sedan eftersom denna tidsskala är känd, trots att det är mycket som 

är ofullständigt. Steffen et al. (2015) förespråkar en annan metod i artikeln, att beräkna PVS 

(phylogenetic species variability), och menar att de borde använda de istället för 

artutdöendetstakt. Dock poängterar de att det inte finns tillräckligt mycket forskning kring 

ämnet för att använda den samt att data är okänd. 

  

 

5.1.2 Inkonsekvens   

Steffen et al. (2015) beskriver att de sedan sina tidigare studier kring PB nu har uppdaterat och 

anpassat fyra stycken PB:s för att bli applicerbara på regional skala, varav en av dess är Förlust 

av biologisk mångfald. Steffen et al. (2015) fortsätter med att beskriva att deras ramverk inte 

är ämnat för att användas på en sub-global skala utan att den endast ska komplettera det arbete 

som redan finns regionalt och lokalt. 

 

 

“We emphasize that our subglobal-level focus is based on the necessity to 

consider this level to understand the functioning of the Earth system as a 

whole. The PB framework is therefore meant to complement, not replace or 

supersede, efforts to address local and regional environmental issues.” 

(Steffen et al. 2015. s. 3) 

 

 

Steffen et al. (2015) beskriver även senare i artikeln att detta ramverk endast är för global skala 

och inte är applicerbart på en mindre skala. Detta uttalande är väldigt absolut och skapar därför 

en förvirring i läsningen i och med de tidigare uttalandena.   

 

  

“The PB framework is not designed to be “downscaled” or 

“disaggregated” to smaller levels, such as nations or local communities.” 

(Steffen et al. 2015, s. 8) 
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Steffen et al. (2015) tydliggör inte senare i artikeln för läsaren huruvida ramverket endast är 

applicerbart på global skala eller inte. 

 

5.1.3 Komplexitet 

Genom hela artikel hålls en kritisk utgångspunkt till deras egen studie. De lyfter såväl 

problematik med deras metoder samt belyser komplexiteten med de system som studeras.  

Exempelvis uttrycker Steffen et al. (2015) tydligt att deras ramverk grundar sig i det 

vetenskapliga belägg som finns för att jorden består av ett enda komplext system.  De menar 

att alla PB integrerar och fungerar som en enhet. Steffen et al. (2015) fortsätter med att säga att 

det är ett alltför komplext system för att modellera.  

 

 

5.2 Refererande artiklar  

Nedan presenteras de resultat vi fått fram från de 16 artiklar som analyserats. Resultatet är 

indelat i sex olika teman; Avgränsningsproblematik, Ifrågasättande av ramverkets 

tillförlitlighet, Samverkan mellan olika PB, Brister med Förlust av biologisk mångfald som PB, 

Implementationssvårigheter och Fördelar med PB. Avsnittet innehåller en åskådliggörelse av 

de argument som framförs i de 16 artiklarna. 

 

Flera av de artiklar vi gått igenom har en övergripande positiv inställning till PB och använder 

sig av deras teori när de utformat sina studier. De använder Planetary Boundaries som ett 

“naturligt” begrepp bland annat för att påvisa problematiken kring olika miljöfrågor. Samtidigt 

lyfter de sådant som de anser är problematiskt med ramverket som det är utformat idag. 

 

5.2.1 Avgränsningsproblematik 

Det finns utmaningar med att översätta begreppet PB till ramverk som exempelvis arbetar med 

miljöreglering (Mavrommati et al. 2016). Detta då det fortfarande inte råder konsensus bland 

forskare kring vart lämpliga gränser ska sättas (ibid.). Eftersom PB-ramverket är en förenklad 

bild av verkligheten kan endast vissa aspekter tas med i utformningen, detta medför att 

ramverket inte kan ge en fullständig bild av verkligheten (Somogyi 2016). Vart man väljer att 

sätta dessa gränser påverkar indirekt skalan av hur mycket de olika PB samverkar med varandra 

(Mavrommati et al. 2016). Dessa utmaningar är något som ekologer och biologer måste ta itu 

med och sedan kommunicera till andra discipliner som samhällsvetare och ekonomer, som i 

sin tur kan hantera problematiken inom ekonomiska och sociala system (ibid.).  

 

I artikeln “Dwelling in the biosphere: exploring an embodied human–environment connection 

in resilience thinking (Cooke et al. 2016) menar författarna att det visuella sätt som Steffen et 

al. (2015) valt att presentera PB inte visar ramverkets avgränsningar för tid samt att den inte 

visar den skadliga mänskliga påverkan som skett/sker. Dessutom konstaterar Somogyi (2016) 

att det finns en problematik inom PB då de använder statistiska nivåer som är en väldig 

förenkling av ett komplext system. Detta komplexa system innehåller biofysiska egenskaper 

från både jorden och människans samhälle, men sedan exkluderas tidsdimensionen, alltså hur 

lång tid en störning kan ske utan att riskera hållbarheten (ibid.). 
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I artikeln “Horses for courses: analytical tools to explore planetary Boundaries” (Van Vuuren 

et al. 2016) har författarna valt att använda sig av PB-ramverket för att diskutera frågor som 

berör miljöbedömningar på en global nivå. Även om de nio PB bestämts och gränserna satts 

utav en expertbedömning, så finns det ingen riktig tydlighet i varför just dessa gränser för 

processerna valts. Ramen för gränserna av PB grundar sig medvetet på ett urval av 

jordsystemens processer där antropogena störningar når kritiska nivåer. Sett till global 

hållbarhet kan det finnas andra antropogena störningar som också har betydelse. Ett exempel 

är luftföroreningar som sker på global nivå (Van Vuuren et al. 2016). 

 

Ytterligare en fråga som tas upp av Van Vuuren et al. (2016) är ”tipping points”. Orsaken till 

att frågan omtalas är att det inte kunnat fastställas några säkra gränser för vart dessa brytpunkter 

är och förmodligen aldrig kommer kunna fastställas för flera av processerna. Likaså att de i det 

flesta fall kommer uppdagas vart dessa brytpunkter är efter att de blivit passerade, och då 

kanske först flera år efteråt (ibid.). Van Vuuren et al. (2016) menar att fokus istället bör ligga 

på att upprätthålla samspelet som finns mellan de globala biokemiska, ekologiska och fysiska 

processerna på en nivå som verkar erhålla hållbarhet. Van Vuuren et al. (2016) anser att detta 

är viktigare än att finna argument för de olika processernas brytpunkter och att lägga fokus på 

att finna brytpunkter kan vara vilseledande.  

 

Whitmee et al. (2015) anser att avgränsningarna inom ramverket till viss del är för snäva. En 

utvecklingsmöjlighet för PB som Whitmee et al. (2015) beskriver är den så kallade “Doughnut-

modellen” som adderar sociala aspekter till ramverket och på så sätt breddar avgränsningarna.  

 

 

 “The framework adds a social foundation of resource use, below which 

lies unacceptable levels of human deprivation, including undernutrition, ill-

health, income poverty, and energy poverty.” (Whitmee et al 2015, s. 2008)   

 

 

Doughnut-modellen har prövats på regional skala och utifrån modellen kunde både de sociala 

behoven och de miljöhinder som fanns identifieras. I studien analyserades ekologisk och 

paleoekologisk data samt statistisk data från sociala undersökningar. Studien påvisade tydligt 

att miljömässiga aspekter och sociala aspekter samverkade med varandra (Whitmee et al. 

2015). Att sociala aspekter är viktiga styrks bland annat av Little et al. (2016) som menar att 

hållbarhet nås utifrån de tre grundpelarna som finns inom hållbar utveckling varav en innefattar 

sociala aspekter. Van Vuuren et al. (2016) belyser att sociala aspekter borde vara inkluderat i 

ramverket eftersom det är mänskliga aktiviteter som driver förändringen på jorden. Brown 

(2017) poängterar att det har skett uppdateringar av PB men att de fortfarande inte fått med 

kärnproblematiken som ligger i många sociala aspekter.  

 

 

“[...] the implications of the framing, despite the recognition of important 

issues of equity and responsibility, still do not get to the core issues of the 
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social processes driving change, the socially differentiated nature of that 

change, its impacts, and agency and policy to act in response.” (Brown 

2017, s. 121)  

 

 

Brown (2017) fortsätter med att poängtera att om dessa gränser är flytande och kan förändras 

över tid är de då tillräckligt pålitliga för att användas av politiker? Brown (2017) menar också 

att en definierad gräns också kan innebära att man istället strävar efter den istället för att 

undvika den.  

 

5.2.1.1 Skalproblematik 

PB är problematiskt på grund av den enorma skala som Steffen et al. (2015) valt att använda 

sig av (Butler 2016). Brown (2017) beskriver att ramverket inte kan beräknas om till regional 

nivå och tar inte heller med historiska samband.  

 

 

“The framework is not able to take account of regional distribution of 

impacts, or historical patterns; it explicitly does not account for equity or 

causation.” (Brown 2017, s. 121)  

 

 

Mavrommati et al. (2016) beskriver problematiken med att tillämpa biologisk mångfald som 

PB på en verksamhetsnivå som komplex med tanke på integrationen med andra PB och dess 

globala skala. Skalan är kritiserad eftersom arbetet med biologisk mångfald bör hanteras på 

lokal och regional nivå då det är där de flesta beslut tas (ibid.). Fanning (2016) styrker detta då 

även han belyser att det finns ett behov av att applicera den data som finns kring jordsystemen 

på global nivå till nationell och regional nivå. Detta då det är på denna nivå styrningen till 

största del sker. Fang et al. (2015) menar att fastän PB inte är utformat för att användas på sub-

global nivå så finns det en ökad efterfrågan av att få tilldelat PB både på nationell och regional 

nivå.  

 

Enligt Donohue et al. (2016) har förtydliganden gjorts från Rockström et al. (2009) kring PB 

av Steffen et al. (2015) som indikerar att de begränsningar som satts för ramverket kan 

användas på regional nivå, men utan att sätta specifika avgränsningar kring tid och rum. Denna 

svåra fråga lämnas istället till beslutsfattare på regional nivå där de själva får sätta dessa 

avgränsningar och fastställa vilka avgränsningar som är viktigast att fokusera på (ibid.). 

 

Några som ställer sig kritiskt till ramverket PB är Little et al. (2016). De anser att PB inte 

handlar om hur man ska styra inom “the safe operating space” för att säkerställa hållbarhet. 

Som exempel påpekar Little et al. (2016) att ramverket inte tar hänsyn till den regionala 

fördelningen av effekterna. Inte heller inkluderas dess historiska mönster samt att ramverket 

inte heller tar hänsyn till djupare frågor som rättvisa eller till det som förorsakat problematiken 

med till exempel förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar (ibid.). De jämför PB 

med “ekologiska fotavtryck” och menar att PB kan ses som en ram eller som en serie av 
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integrerade indikatorer (ibid.). 

 

5.2.2 Ifrågasättande av ramverkets tillförlitlighet  

Utifrån artikeln “Unravelling the Planetary Boundaries Discourse –Scientism and Utopian 

Thought” har Hanekamp (2016) dragit två slutsatser kring PB:  

 

 

(1) their discourse is an expression of an incoherent scientism and (2) the 

discourse has all the misleading traits of a utopian blueprint for academics 

and decision-makers. (Hanekamp 2016, s. 120) 

 

 

Hanekamp (2016) menar att detta påvisar tron om att vetenskapen anser sig kunna tolka 

verkligheten precis som den är till dess fullo (ibid.). Tillsammans kan dessa två slutsatser 

fastställa att diskursen kring PB är meningslös då de är osammanhängande (ibid.). Hanekamp 

(2016) menar att a safe operating space inte är något som går att förstå till fullo och att Steffen 

et al. (2015) exemplifierar en utopisk tanke.  

 

Hanekamp (2016) ifrågasätter även hur vi kan veta att samtliga relevanta aspekter tagits i 

beaktande för att förebygga en kollaps. Han kritiserar även Steffen et al. (2015) beskrivning av 

Holocen som det enda stadie där vi med säkerhet vet stödjer nutida mänskliga samhällen. 

Hanekamp (2016) menar att det saknas belägg i deras forskning för att uttrycka att Holocen är 

det enda säkra stadiet och att det är svårt att kontrollera om detta stämmer. Han menar att 

läsaren blir “left in the dark here” (Hanekamp 2016, s. 121). 

 

5.2.3 Interaktion mellan olika PB 

Van Vuuren et al. (2016) och Butler (2016) tar upp ännu en utmaning som PB-ramverket bör 

arbeta vidare med. Detta är jordsystemens komplexitet och beroendet som finns mellan de olika 

PB och hur de integrerar med varandra (Van Vuuren et al. 2016; Butler 2016). Exempelvis 

interagerar Förlust av biologisk mångfald med Förändrad markanvändning och 

Klimatförändringar (Butler 2016.). Mer forskning behövs inom området då detta idag är en stor 

orsak till den osäkerhet som finns med att kunna fastställa säkrare ”tipping points” (Van 

Vuuren et al. 2016). Dessutom är inte det visuella sätt som Steffen et al. (2015) valt att 

presentera PB på optimalt för att påvisa komplexiteten och interaktionen mellan de olika 

variablerna (Cooke et al. 2016).  

 

Förlust av biologisk mångfald är en av de PB som sammanfaller med samtliga jordsystem 

(Ryberg et al. 2016). Detta då förändringar av biologisk mångfald interagerar och drivs av 

andra PB. Effekterna på biologisk mångfald skulle enligt Ryberg et al. (2016) istället uppstå 

indirekt via andra globala processer. Ryberg el al. (2016) har tagit fram ett flödesschema (se 

figur 4) för att påvisa hur Förlust av biologisk mångfald påverkas av andra system. I detta 

flödesschema visar de hur förändring i biologisk mångfald kan ses som en slutpunkt för den 
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potentiella skadan på jordsystemen som uppstår på grund av en kombinerad påverkan från 

andra globala processer. De menar därför att det är mer praktiskt att istället inkludera 

Förändring av biologisk mångfald som en separat slutpunkt som påvisar den totala effekten av 

andra processer i jordsystemen (ibid.) 

 

 

Figur 4. Figuren ovan är en förenkling av ett flödesschema som presenteras i “Challenges in implementing a 

Planetary Boundaries based Life-Cycle Impact Assessment methodology” (Ryberg 2016). Figuren visar hur 

Förlust av biologisk mångfald kan ses som en slutpunkt i ett system med flera olika komponenter. Förlust av 

biologisk mångfald påverkar i sin tur Holocen vilket Ryberg et al. (2016) anser är ett “Area of Protection” (AoP). 

 

 

Brown (2017) menar att Steffen et al. (2015) har utvecklat flera av de grundläggande teorierna 

i artikeln “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet”. Bland 

annat så beskriver de att det finns två kärn-PB, Klimatförändringar och Förlust av biologisk 

mångfald, som är starkt integrerade med alla de andra PB (ibid.). I praktiken innebär detta att 

Klimatförändringar och Förlust av biologisk mångfald reglerar och regleras av de övriga PB. 

Detta tyder på att ramverket utgör ett rankingsystem och två nivåer av PB.  

 

5.2.4 Brister med Förlust av biologisk mångfald som PB 

Enligt Cooke et al. (2016) finns det en viss problematik med hur Steffen et al. (2015) valt att 

beräkna Förlust av biologisk mångfald. Steffen et al. (2015) har valt att dela upp denna PB och 

redovisas nu via både genetisk mångfald och artutdöendets takt. Problematiken finns i deras 

sätt att använda sig av artutdöendets takt som en indikator (Cooke et al. 2016). Detta då det är 

oklart hur en global förlust av olika arter kommer att påverka ekosystemen och dess funktion. 

Problemet är att rollen som arterna spelar i ekosystem kan komma att förändras över tid. Likaså 

är det inte alltid en förlust av arter på global nivå går att översätta till motsvarande minskningar 

av arter på en lokal eller regional nivå (ibid.).  

 

Donohue et al. (2016) anser att försöket att definiera PB är bristfällig. De beskriver 

otydligheten kring vilka skalor som satts upp för rum och tid, vilket skapar svårigheter att 
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avgöra vilken artutdöendetakt som överstiger brytpunkten för Förlusten av biologisk mångfald. 

Vid ett exempel tar de upp problematiken av lokalt höga värden på biologisk mångfald som 

förstörs av utomstående människor, som förtydligas med detta citat:  

 

 

“For example, how are the locally high rates of plant and animal 

extinctions on remote Pacific Islands following first contact with 

Polynesians and later with Europeans supposed to ‘tip’ processes globally 

or (say) in the Amazon? And over what time period might these 

catastrophic changes unfold?” (Donohue et al. 2016, s. 1175) 

 

 

Donohue et al. (2016) tycker alltså att PB för Förlusten av biologisk mångfald blir opålitlig då 

dessa aspekter exkluderas.  

 

5.2.5 Implementationssvårigheter 

Det var endast en artikel som gick in på djupet kring implementationssvårigheterna med 

ramverket. Ryberg et al. (2016) har i sin studie försökt utveckla metoden livscykelanalys 

(LCA).  För att styrka hållbarhetsbedömningen har de försökt göra en ny metod som 

implementerar PB i Life-Cycle Impact Assessment (LCIA, konsekvensanalyser av livscykler). 

De menar att det idag finns begränsningar för att utveckla deras metod. Bland annat finns det 

brister i PB för Förlust av biologisk mångfald (Ryberg et al 2016). Flera olika svårigheter med 

att inkludera PB för biologisk mångfald i ramverket LCIA har fastställts och i studien beskrivs 

sex stycken. (1) Att introducera en ny skyddsepok, Holocen, då utmaningen här är skillnaderna 

som finns mellan de olika ramverken, PB och LCA. Detta då PB endast syftar till att naturliga 

miljöer ska stanna inom Holocen. (2) Att beräkna olika faktorer för jordsystemen och sedan 

kunna fastställa kontrollvariabler och använda dem för LCIA. Förändringar som sker i 

biologisk mångfald kan i detta fall inte modelleras och då inte heller beräknas då det inte finns 

tillräckligt mycket forskning på vilka orsakskedjor som kan kopplas mellan förändring av 

biologisk mångfald och antropogena störningar. (3) Att identifiera och hantera jordsystem som 

påverkas av flera olika variabler, vilket biologisk mångfald gör. (4) Att fastställa 

kontrollvariabler på en sub-global nivå. Detta är problematiskt då PB är baserat på ett globalt 

genomsnitt och dessa värden används fastän förändringarna sker på en lokal eller regional nivå, 

som sedan i sin tur kan komma att påverka på en global nivå. (5) Istället för att försöka finna 

de bästa uppskattningarna för ett ”safe operating space” tillämpa försiktighetsprinciper. (6) Hur 

införandet av miljöbegränsningar i LCA ska ske och hur fördelningen av ”safe operating space” 

ska gå tillväga vid hållbarhetsbedömningar (ibid.). Denna utmaning påvisar skillnader mellan 

ramverken och som exempel beskriver Ryberg et al. (2016) att överskridandet av PBs inte kan 

kompenseras genom att sänka kontrollvariabeln för andra globala processer. Det finns även 

frågetecken kring hur politiska beslut ska kunna tas med hjälp av begränsningarna som är satta 

inom ramverket, då de är flytande och kan komma att ändras med tiden (Brown 2017).  
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5.2.6 Fördelar med PB 

Tre av de artiklar som studerats ställer sig positiva till ramverket PB. Coulson (2015) anser att 

studien av Steffen et al. (2015) är unik i omfattningen av samarbetet och att studien sträcker 

sig över flera forskningsfält. Butler et al. (2016) beskriver i sin studie att förespråkare av PB 

menar att det är klokt att hålla sig till den försiktighetsprincip som ramverket utgör. Detta då 

de anser att det vore dumt att driva jordsystemen ut ur Holocen som troligtvis skulle innebära 

ett mindre gästvänligt tillstånd (ibid.). Slutligen beskriver Kim och Bosselmann (2015) vår 

miljökris som en etisk kris. De menar att man kan spåra så gott som alla miljöproblem till en 

felaktig relation mellan människan och naturen. Människan har haft inställningen att de går 

utanför eller över naturen och därför inte måste följa dess “regler”. På dessa grunder har 

människan försökt styra naturen på sina egna villkor. Det nuvarande samhället är därför 

uppbyggt utifrån dessa grunder och utarmat naturen till den nivå att mänsklig säkerhet är starkt 

hotad. Utifrån det som redan är nämnt har man de senaste decennierna försökt få fram “en ny 

etik” som gynnar naturen likväl som människan. Detta ska då leda till att människan ska börja 

leva i harmoni med naturen, då de är beroende av den för sitt egen välmående. Kim och 

Bosselmann (2015) menar att PB ger en vetenskaplig grund till denna nya etik.  

 

 

6. Diskussion 
 

I detta avsnitt jämför och diskuterat vi det insamlade empiriska materialet och den analys som 

vi gjort av artikeln “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet” 

(Steffen et al. 2015). Diskussionen fokuserar på Avgränsningar och skala, Beräkning av 

Förlust av biologisk mångfald, Interaktion, Positiv kritik och Övriga synpunkter.  

 

 

6.1 Avgränsningar och skala 

Ett av de största hindren som vi identifierat i flera av de studerade artiklarna handlar om 

avgränsningsproblematiken med ramverket PB. Detta är något som lyfts av Mavrommati et al. 

(2016), Somogyi (2016), Cooke (2016), Van Vuuren et al. (2016) och Whitemee et al. (2015).  

Mavrommati et al. (2016) beskriver i sin studie att ett av de stora problemen som finns är att 

det inte råder konsensus kring vart avgränsningarna ska sättas. Detta tyder på att 

avgränsningarna som används är osäkra och som Steffen et al. (2015) beskriver själva så finns 

det en viss problematik att exempelvis beräkna Förlust av biologisk mångfald och alltså 

fastställa vart dess avgränsningar ska sättas.  

  

En del av avgränsningsproblematiken gäller vilka skalor som ska används. Fler av de som 

diskuterar skalproblematiken gör det på ett övergripande plan och syftar då till PB i sin helhet. 

Butler (2016) beskriver skalproblematiken som ett problem utifrån att Steffen et al. (2015) 

använder sig av enorma skalor (globalt). Butler (2016) trycker även på att ramverket inte går 

att omvandla och användas på regional nivå, vilket även uppmärksammas av Mavrommati et 

al. (2016), Fang et al. (2015), Donohue et al. (2016) och Little et al. (2016). I och med det 

globala perspektiv som de valt att avgränsa sig till anser vi att de lämnar beslutsfattare i en svår 
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sits gällande Förlust av biologisk mångfald. Detta då Steffen et al. (2015) belyser att vi redan 

gått över denna PB-gräns genom att slå ut data på ett globalt snitt. Det framkommer inte vart i 

världen den största förlusten sker, vart läget är mest kritiskt och därför bör prioriteras. Om de 

å andra sidan syftar till att hela jorden ska prioriteras är detta relevant, men då anser vi att 

frågan istället blir; är detta en rimlig avgränsning? Genom våra iakttagelser finns det även en 

inkonsekvens gällande ramverkets applicering på regional nivå. I artikeln framför de en 

uppdatering och anpassning för vissa PB för att fungera på regional skala. Steffen et al. (2015) 

framför också att de anser att ramverket ska användas som ett komplement till de metoder som 

redan finns för att fatta beslut som tas på regional och lokala nivå, och inte är menat till att 

ersätta dem. De beskriver även att ramverket endast är applicerbart på global skala och inte 

anpassningsbart till regional skala. Detta skapar en förvirring i läsningen. Det är möjligt att vi 

som mottagare tolkar informationen på “fel” sätt eller har missat en förklarande del. Oavsett så 

kan detta förtydligas i studien, speciellt då det senare uttalet är väldigt absolut.  

 

Donohue et al. (2016) beskriver även problematiken med avgränsningar för Förlust av 

biologisk mångfald i rum, till exempel då det historiskt sett har skett “massutrotning” av arter 

på mindre ytor, och i tid, att bestämma från vilken tid man bör beräkna Förlust av biologisk 

mångfald. Så som Donohue et al. (2016) anser Little et al. (2016) och Brown (2017) att 

ramverket inte tar hänsyn till historiska mönster. Detta är en tanke som lyfts även hos oss. 

Genom att fokusera på ett globalt perspektiv får de med den totala förlusten av biologisk 

mångfald. Detta kan ses som missvisande då förlusten av biologisk mångfald kan se väldigt 

olika ut beroende på vilken del av världen man väljer att studera. På en plats kan artutdöendets 

takt ske i en exponentiell hastighet medan artutdöendetakten på en annan plats kan stå näst 

intill still. Likaså som Gustafsson et al. 1982 beskriver så varierar ekosystemen i sin 

sammansättning vilket medför att de därav är olika känsliga för förändringar. Ekosystem och 

dess funktioner är komplexa system att försöka förenkla vilket troligtvis är en anledning till att 

ramverket Planetary Boundaries fått mycket kritik, samtidigt är det omöjligt att få med allt i ett 

sådant komplext system.  

 

Whitmee et al. (2015), Little et al. (2016), Brown (2017) och Van Vuuren et al. (2016) anser 

att sociala aspekter borde inkluderas i ramverket för att bredda avgränsningarna. Whitmee et 

al. (2015) lägger i sin artikel fram en modell som innefattar både PB och sociala aspekter, den 

så kallade “doughnut modellen”. Vi anser att denna komplettering/uppdatering är relevant då 

det, precis som Van Vuuren (2016) beskriver, är människan driver många av de förändringar 

som sker på jorden. Likaså, som Brown (2017) tillägger, så är det många sociala aspekter som 

är anledningen till de flesta av de miljöproblem som vi ser idag. Vi ser dock ett hinder med att 

implementera sociala aspekter i ramverket då sociala aspekter är komplexa. Eftersom 

ramverket är baserat på ett globalt perspektiv kan sociala aspekter variera mellan olika platser 

i världen. Synen på miljö och människans påverkan på den kan variera beroende på bland annat 

kultur, religion och etik. Detta utgör ännu en anledning till varför PB borde vara applicerbart 

på sub-global nivå. Det är också otydligt vad Steffen et al. (2015) vill få ut av ramverket. I och 

med att de inte har med sociala aspekter, men utgår från att störningarna på jordsystemet 

kommer från människan, finns det en svårighet i att hantera de problem som redovisas som PB. 

Med detta menar vi att ett av de största problemen, som ligger till grund för alla de problem 
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som redovisats i PB-ramverket, exkluderas i ramverket. 

 

 

6.2 Beräkning av Förlust av biologisk mångfald 

Cooke et al. (2016) och Donohue et al. (2016) lyfter problematiken med Steffens et al. (2016) 

sätt att beräkna Förlusten av biologisk mångfald. De syftar då till användningen av 

artutdöendets takt som sätt att mäta förlusten av den biologiska mångfalden. Cooke et al.  

(2016) menar att det blir ett problem i och med att forskningen idag inte vet exakt hur 

ekosystem kommer påverkas globalt vid en minskning av biologisk mångfald. Något som vi 

reagerade på i Steffen et al. (2015) är att de valt att använda en tidsskala som sträcker sig flera 

miljoner år sedan och som de uttrycker det “är ofullständig”. Detta är inget vi anmärkt att de 

andra refererade artiklarna reflekterat över och ifrågasätter hur tillförlitligt dessa fossila arkiv 

är. Är det rimligt att använda denna metod även fast det inte finns bättre metoder? Bara för att 

denna metod är det bästa som finns för tillfället bör de grunda sin forskning på den i och med 

den osäkerhet som råder? Om metoden är så pass osäker vad visar den ens? Likaså har vi 

reagerat på deras metodval då det råder en stor osäkerhet kring hur många arter som existerar 

på jorden.  

 

Ännu ett hinder är att det inte alltid går att tillämpa de beräkningar som gjorts av minskningen 

av arter från global nivå till lokal nivå. Cooke et al. (2016) lyfter också att en arts roll i 

ekosystemen kan ändras med tiden men detta är inget som Steffen et al. (2015) har med i sina 

beräkningar. Mavrommati et al. (2016) menar att det är svårt att tillämpa Förlust av biologisk 

mångfald inom ramverket eftersom det är en komplex variabel då den bland annat integrerar 

med andra PB.  

 

Steffen et al. (2015) nämner själva att deras metod för att beräkna Förlust av biologisk mångfald 

är bristfällig. I och med detta är det förståeligt att många forskare har kritiserat metoden. Vi 

misstänker att det är lättare att bli skeptisk när de själva beskriver risker och problem med 

ramverket. Samtidigt kan det vara bra eftersom det blir enklare för andra forskare att identifiera 

problemen och försöka utveckla samt förbättra ramverket. Ännu en svårighet som vi 

uppmärksammat med att beräkna Förlusten av biologisk mångfald är problemet att de inte kan 

använda sig av korrekt data då det är omöjligt att räkna samtliga levande organismer och därav 

ha uppdaterad och tillförlitlig data. Likaså kan de arter som de väljer att studera ha en annan 

roll i framtida ekosystem och inte längre vara “av betydelse” att studera, liksom andra arter kan 

ha fått en mer betydande roll.  

 

 

6.3 Interaktion 

Fem artiklar tog upp problematiken med den samverkan som finns mellan de olika PB. Van 

Vuuren et al. (2016) och Butler (2016) menar att jordsystem är komplexa och integrerar med 

varandra vilket gör det svårt att dela upp dem på det sätt som är gjort i ramverket. Ryberg et al. 

(2016) lyfter även han dessa frågor men tillägger att Förlust av biologisk mångfald påverkar 

och påverkas av de flesta andra jordsystemen och därför istället kan ses som en separat 
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slutpunkt. Brown (2017) uttrycker samma idéer som Ryberg et al. (2016) men beskriver det 

som att det finns två PB som är kärnan i ramverket. En av dessa är Förlust av biologisk 

mångfald som de uttrycker är “starkt integrerade” med de resterande PB. Därmed 

överensstämmer Browns (2017) tankarna med Rybergs (2016) om att Förlust av biologisk 

mångfald både påverkar och påverkas av andra PB. 

 

Vi tolkar det som att Ryberg et al. (2016) och Brown (2017) saknar de kumulativa effekterna i 

ramverket som uppkommer från flera av processerna i jordsystemen. Detta skulle resultera i ett 

mer komplext ramverk. Vi tycker att Steffen et al. (2015) belyser komplexiteten med att 

förenkla dessa system. Vi uppfattar dock att det är just denna förenkling och överblick, som 

ramverket bistår med, som gör det möjligt att “ta på” och hantera komplexa frågor som dessa. 

Samt det som Gustafsson et al. (1982) belyser att modeller är en förenkling av verkligheten. 

Detta medför att det är omöjligt att inkludera alla parametrar och interaktioner som finns i 

verkligheten. Det blir en övervägning till det som känns viktigast och därför tas med i modellen.  

  

 

6.4 Positiv kritik 

Något som är unikt för PB och som uppmärksammats av Coulson (2015) är den 

tvärvetenskapliga utgångspunkt som ramverket grundar sig på och det breda samarbetet som 

studien bygger på. Vi anser att detta är något positivt eftersom det innebär ett samarbete som 

går över de disciplinära gränserna och kan bidra till ett mer holistiskt perspektiv. Detta skulle 

även kunna medföra att studien når ut till fler. Dock upplever vi inte att den tvärvetenskapliga 

utgångspunkten genomsyras i hela studien.  

 

En annan fördel som lyfts av Butler et al. (2016) är att ramverket tillämpar 

försiktighetsprincipen och att det är dumt att vara naiv när människans utveckling står på spel. 

Att tillämpa försiktighetsprincipen i detta avseende är även något vi förespråkar. Som nämns i 

Kim och Bosselmann (2015) har människan en tendens att vara naiv och tro att vi står över 

naturen. Men under de senaste decennierna har en ny etik växt fram där både naturen och 

människan ska främjas (ibid.). PB utgör ett bra verktyg för att kunna stå till grund för denna 

nya etik då den bland annat tillämpar försiktighetsprincipen.  

 

Då de flesta miljöfrågor är komplexa och svåra att bemöta så finns det en fördel i att ramverket 

har en mänsklig utgångspunkt som troligtvis gör den lättare att ta till sig. Vi ser även en fördel 

med det visuella sätt Steffen et al. (2015) valt att presentera ramverket. De belyser på ett enkelt 

sätt vilket miljöområde som bör prioriteras för att inte riskera människors välmående. 

Ramverket och dess data blir tydligt visuell med en figur istället för att endast presentera 

insamlad data via tabeller. 

 

 

6.5 Övriga synpunkter 

I och med den stora skala som Steffen et al. (2015) valt att använda medför det svårigheter att 

implementera PB i bland annat livscykelanalyser. Anledning till detta beskriver Ryberg et al. 
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(2016) beror på flera olika saker. Bland annat finns det stora skillnader mellan de olika 

ramverken som försvårar implementeringen. Exempelvis studerar en livscykelanalys allt från 

produktion till återvinning medan PB endast ser till naturliga tillstånd inom Holocen. Även 

Brown (2017) ser problem med ramverket PB när det kommer till att implementera det i andra 

processer. Men medan Ryberg et al. (2016) pratar om specifika svårigheter pratar Brown 

(2017) generellt om svårigheter att ta politiska beslut med hjälp av PB. Detta då Brown (2017) 

beskriver begränsningarna som flytande och föränderliga över tid. Likaså ser vi en problematik 

för beslutsfattare på regional och lokal nivå att fatta beslut som grundar sig på ramverket för 

att gynna den biologiska mångfalden. Detta då det råder en stor osäkerhet kring vart 

brytpunkterna är för Förlust av biologisk mångfald och som tidigare nämnts att ramverket inte 

är anpassat för en sub-global nivå. Både vi och Van Vuuren et al. (2016) ser en problematik 

med osäkerheten som finns brytpunkterna då brytpunkterna i flera fall inte kommer kunna 

fastställas förrän de passerats. Även detta försvårar arbetet för beslutsfattare.  För om vi inte 

vet vart brytpunkterna finns och hur nära vi är att överträda dem, hur ska då beslut kunna fattas 

som leder till att de inte överskrids? Enligt Gustafsson et al. (1982) kan tidsfördröjningar finnas 

inom system och då speciellt komplexa system där flera processer sker samtidigt. Detta medför 

även en osäkerhet huruvida beslutsfattare ska utföra åtgärder eller inte. Gustafsson et al. (1982) 

beskriver att det finns risker med att åtgärda brister där man inte till fullo förstår problematiken. 

Risken i detta fall skulle kunna innebära att en åtgärd förvärrar situationen som sedan uppdagas 

flera år efteråt (Gustafsson et al. 1982). 

 

Det var en artikel som stack ut från mängden. Detta var “Unravelling the Planetary Boundaries 

Discourse –Scientism and Utopian Thought” (Hanekamp 2016) som ställde sig starkt kritiskt 

till ramverket. Hanekamp (2016) menar att Steffen et al. (2015) inte lägger fram belägg för sina 

påståenden. Hanekamp (2016) konstaterar att deras uttalanden kring Holocen som det enda 

säkra tillstånd för människans utveckling inte redovisar till dess fullo och ställer frågan vad de 

baserar detta uttalande på, och hur är påstående kontrollerbart. En stor skillnad mellan denna 

artikeln och flera av de andra var att Hanekamp (2016) var den enda som kritiserade uttalandet 

kring Holocen. Sju stycken andra använde sig av Holocen för att beskriva epoken vi vill befinna 

oss inom men utvecklade det inte mer än så. Det är också intressant att PB fått så stort 

genomslag och används som ett så “naturligt” begrepp med tanke på många av bristerna som 

nämnts i denna studie. Är många naiva och använder begreppet utan att vara kritiska eller 

bortser de flesta från dessa brister då behovet av en enkel modell är större? 

 

 

7. Slutsatser  
 

I och med den stora skala som Planetary Boundaries utgår ifrån blir det svårt att använda 

ramverket vid hantering av miljöfrågor på lokal och regional nivå. Eftersom flera av de 

studerade artiklarna problematiserar ramverkets avgränsningar och efterfrågar ett ramverk som 

är applicerbart på lokal och regional nivå bör möjligheterna för detta ses över. Vi anser även 

att det råder en inkonsekvens kring ramverkets möjlighet att appliceras på lokal och regional 

nivå och att detta bör förtydligas.  För att bredda sina avgränsningar bör även sociala aspekter 
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inkluderas i ramverket. Detta ser vi är av vikt då ramverket grundar sig på ett mänskligt 

perspektiv och eftersom de sociala aspekterna påverkar samtliga processer i ramverket. 

Slutligen, ramverket Planetary Boundaries är en förenkling av verkligheten. Det hanterar 

komplexa system och kommer troligtvis aldrig kunna redovisa en fullständig bild av 

jordsystemen. I och med detta kommer det förmodligen alltid att finnas brister med ramverket. 

Men för varje identifierad utvecklingsmöjlighet ges möjligheten att utveckla ett ramverk som 

kan hjälpa oss att leva inom jordens gränser.    
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