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Förord

Under min praktik på Länsstyrelsen i Nyköping tillfrågades jag om jag ville hjälpa dem att
beskriva hållbar utveckling och vad man bör tänka på när man ska arbeta praktiskt med
begreppet i det regionalpolitiska arbetet. Jag antog erbjudandet och gav mig in en tät djungel
av teorier och tolkningar.

För att inte riskera att glömma någon skulle jag vilja rikta ett stort tack till alla som jobbar på
Länsstyrelsen i Södermanland, i synnerhet till Anders Jansson och Peter Eklund. Min
handledare Thomas Achen har varit till stor hjälp, framför allt genom sitt outtröttliga
engagemang och mycket berikande diskussioner. Det sista stora tacket går till Peter för att du
har stått ut med mig och stöttat mig under de här veckorna när humöret har åkt berg- och
dalbana, till Mamma och Emma för att ni tog er tid att läsa och kommentera och till alla
andra, familj och vänner som bara har funnits där, för mig.
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Kapitel 1

En inledande presentation av problemområdet

Miljöfrågorna slog igenom på allvar på 1960-talet men miljöproblematiken och hur den skall
bemötas har sedan dess ändrat karaktär ett flertal gånger i takt med att samhället har
förändrats. Ny teknik har undanröjt gamla miljöproblem som till exempel punktutsläpp och
smog men har också resulterat i nya, mer diffusa, svårupptäckta och komplexa problem. Det
är i år, 2002, precis 30 år sedan FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm 1972. Den så
kallade Stockholmskonferensen kom att utgöra startpunkt för det internationella
miljösamarbetet. Vikten av att överbrygga klyftor mellan rika och fattiga betonades på
konferensen och det fastställdes att mänsklig verksamhet kunde leda till skador på miljön. 15
år senare kom Brundtlandkommissionens rapport. Rapporten var, och är, betydelsefull så till
vida att den slog fast att det finns mycket som bör göras när det gäller tillfredsställandet av vår
generations behov, samt att utvecklingen måste förändras mot en mer hållbar riktning.
Tankarna om hållbar utveckling har genom åren vuxit sig starkare och blev också
huvudmålsättningen för FN:s program för miljö och utveckling som antogs 1992 i Rio. Likaså
är hållbar utveckling den övergripande målsättningen för den svenska regeringens politik.
Som nytillträdd statsminister deklarerade Göran Persson i regeringsförklaringen 1996, den
svenska regeringens målsättning att bygga det ekologiskt hållbara samhället. Målsättningen
kopplades samman med folkhemsbegreppet och tanken om det gröna folkhemmet föddes.1

Frågan om hållbar utveckling breder ut sitt grenverk på nationell, internationell och global
nivå. Det brukar ofta poängteras att det svenska samhällets organisation präglas av en tydlig
sektorisering. Direktiv och mål av tvärsektoriell karaktär som formuleras på internationell och
statlig nivå blir därmed svårt att göra praktiskt hanterbara på regional och kommunal nivå.
Ofta råder det delade meningar om vad begrepp som hållbar utveckling betyder och hur de
skall implementeras.2 Det är viktigt att ha kunskap om bakgrunden till hållbar utveckling och
diskutera vad som menas med begreppet för att förstå vad det syftar till och hur det bör
tillämpas praktiskt i det regionala utvecklingsarbetet. En viktig del av diskussionen gäller hur
sambanden mellan den hållbara utvecklingens olika dimensioner (miljön, det sociala och
ekonomin) ser ut. Arbetet för hållbar utveckling på den regionala nivån sker utifrån nationella
ramar men det är på den regionala och kommunala nivån som ansvaret för initiativtagande
och prioriteringar ligger. Begreppet hållbar utveckling skall på regional nivå översättas i
konkreta mål som bland annat berör länets ekonomiska tillväxt, befolkningsutveckling och
miljökvalitet. I den här uppsatsen behandlas den regionala nivån utifrån ett länsperspektiv,
närmare bestämt Södermanlands län.

När stora och komplexa frågor som hållbar utveckling behandlas är risken för fragmentering
stor eftersom man inte kan hantera problemkomplexet i sin helhet. Därför är förslag på
beskrivningar som tar fasta på centrala element ofta välkomna. Med hjälp av indikatorer är det
möjligt att följa och utvärdera arbetet för hållbar utveckling. Indikatorer som mäter hållbarhet
är ofta valda för att illustrera den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska dimensionen
av hållbar utveckling var för sig. Risken med att kategorisera indikatorer strikt efter dessa

                                                
1 Asplund Eva och Hilding-Rydevik Tujia (red) (2001). Arena för hållbar utveckling, aktörer och processer, s.11
2 Ibid., s. 16-17
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dimensioner är att man kan gå miste om viktiga sambandsdiskussioner då samma företeelse
ofta kan ses från olika perspektiv. 3

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs av tankar kring hållbar utveckling och ekologisk
modernisering. I teorier om ekologisk modernisering analyseras pågående
förändringsprocesser i samhället i förhållande till miljöproblem och hållbar utveckling.
Tänkandet som förknippas med ekologisk modernisering strävar efter att få den kapitalistiska
ekonomin att uppnå en inriktning som är miljömässigt försvarbar. För att lyckas med detta
fordras att olika institutioner i samhället samarbetar. Enligt teorier om ekologisk
modernisering kan miljöproblem lösas genom organisatoriska förändringar inom det politiska
och ekonomiska systemet. Den ekologiska moderniseringens popularitet ligger i påståendet att
en ökad ekonomisk tillväxt inte behöver innebära ytterligare belastningar av miljön och en av
de stora vinsterna sägs vara att det finns pengar att tjäna på en miljövänlig produktion och
konsumtion.

Mot bakgrund av den inledande presentationen av problemområdet framstår det som centralt
att analysera begreppet hållbar utveckling, dess ursprung och praktiska användbarhet samt
dess koppling till teorier om ekologisk modernisering. Det är också väsentligt att föra en
diskussion kring sambanden mellan begreppets tre dimensioner och användningen av
indikatorer för att följa upp och mäta arbetet med en hållbar utveckling.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att diskutera målet om en hållbar utveckling och hur detta kan göras
praktiskt hanterbart med hjälp av indikatorer. Uppsatsen syftar även till att diskutera vilka
problem som är förknippade med framtagandet av hållbarhetsindikatorer samt svårigheter
kring operationalisering av hållbar utveckling i ett regionalpolitiskt sammanhang.

1.2 Upplägg och genomförande

Studien tar sin utgångspunkt i att hållbar utveckling är ett begrepp som har växt sig allt
starkare både inom den nationella och internationella politiken och att begreppet som sådant
har tydliga kopplingar till de tankar som förknippas med ekologisk modernisering. Till grund
för uppsatsen ligger även den svenska regeringens strategi för hållbar utveckling.4 Studien har
sitt ursprung i en kvalitativ forskningsprocess och bygger därmed också på både mina
värderingsmässiga och kunskapsmässiga förutsättningar. Uppsatsen är resultatet av en process
av växelverkan mellan teori och empiri, mellan mig som författare och det undersökta
materialet, där både normativa och kognitiva uppfattningar, medvetet och omedvetet, har
påverkat mina slutsatser.5 Min förhoppning är att uppsatsen skall uppmuntra till vidare frågor
och reflektioner. Studien har bedrivits i tre faser:

Fas 1
Studier av områdena hållbar utveckling, ekologisk modernisering och hållbarhetsindikatorer
samt material om Södermanlands län och dess länsstyrelse. Den hållbara utvecklingens och

                                                
3 Statistiska centralbyrån (SCB) och Naturvårdverket (2001). Sustainable Development Indicators for Sweden –
a first set, s. 7-8
4 Regeringens skrivelse 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling
5 Holme, I M och Solvang, B K, (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 98
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den ekologiska moderniseringens framväxt har belysts genom att de mest centrala teoretiska
utgångspunkterna inom dessa teorier har redovisats. Valet av material har styrts av materialets
aktualitet i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar.

Fas 2
Den andra fasen har bestått i att empiriskt belägga teorin genom att studera den ekologiska
moderniseringens och den hållbara utvecklingens aktualitet främst med utgångspunkt i
svenska förhållanden. Jag har granskat och analyserat länsstyrelsens interna och externa
styrdokument, offentliga utredningar, propositioner och skrivelser med anknytning till den
svenska politiken om hållbar utveckling utifrån den teoretiska förankringen som gjordes under
steg ett.

Fas 3
Fördjupad analys av hållbar utveckling, ekologisk modernisering och indikatorer. En
diskussion kring problem som kan uppstå i samband med operationalisering av hållbar
utveckling har förts. Hållbarhetsindikatorers positiva och negativa aspekter har diskuterats i
förhållande till de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Urvalet av material har även här
styrts av dess aktualitet i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar.

Det empiriska materialet har analyserats genom att det satts i relation till teorier om hållbar
utveckling och ekologisk modernisering. Både det empiriska och teoretiska materialet är valt
med utgångspunkt från att belysa problemområdet från flera olika perspektiv. Det är viktigt
att vara medveten om att den metod jag använt har påverkat mitt urval både av empiriskt och
teoretiskt material samt de tolkningar som gjorts. En del av materialet består av skrivelser och
rapporter eller liknande material som skrivits av och ibland för tjänstemän och politiker vid
olika myndigheter. Det är svårt att bedöma giltigheten av den här typen av material då det är
svårt att känna till bakomliggande syften och orsaker till det som skrivits. Ett exempel på
detta är regeringens skrivelse ”Nationell strategi för hållbar utveckling”6 som är den sittande
regerings ambitioner när det gäller arbetet för hållbar utveckling. Både den här typen av
material och därmed också min analys hade fått annat utseende om ett annat parti, med andra
ideologiska förtecken, suttit vid makten. Den nationella strategin har dock haft stor betydelse
för arbetet då det ger uttryck för den aktuella politiska situationen i Sverige. Även så kallat
vetenskapligt material är subjektivt och format av värderingar, vilket är nog så viktigt att
komma ihåg. Hur jag läst och analyserat materialet har kommit att påverkats av att jag
studerat det genom de ekologiska moderniseringsglasögon som jag för ändamålet har haft på
min näsa.

                                                
6 Skr. 2001/02:172



8

Kapitel 2

Den hållbara utvecklingens idé

Även om begreppet Hållbar utveckling (Sustainable development) lanserades på allvar i och
med Brundtlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” (Our common future)
startade debatten redan på 1970-talet med Romklubbens rapport ”Limits to growth” 1972.7

Romklubbens rapport var det första försöket på internationell nivå att uppmärksamma
förhållandet och sambanden mellan tillväxt och miljö.8 Samma år hölls också FN:s
miljökonferens i Stockholm, ”The UN Conference of the Human Environment”. Konferensen
var inriktad på den mänskliga miljön och var ett försök att beskriva alla människors rätt till en
hälsosam och produktiv miljö. Allt sedan dess har miljöproblematiken funnits med på den
politiska agendan, om än i varierande omfattning och med skiftande fokus.9

Brundtlandskommissionen bildades på 1980-talet som ett svar på en fortsatt oro för den
rådande miljöutvecklingen och för obalansen mellan nord och syd i fråga om levnadsstandard.
Kommissionens rapport innehåller en mängd analyser och rekommendationer med fokus på
utveckling, den internationella ekonomin, befolkning, social rättvisa, försörjning, energi,
produktion, urbana och institutionella förändringar samt globala miljöproblem. Men enligt
Dryzek var dess största bedrift att den kombinerade frågor som ditintills ofta hade behandlats
isolerat, eller som konkurrenter.10 Begreppet hållbar utveckling öppnade möjligheten att
kombinera miljö- och naturskydd med ekonomisk tillväxt, social rättvisa och
intragenerationell jämlikhet, något som tidigare hade ansetts omöjligt att förena.11 Den
globala strategin i Brundtlandkommissionens rapport inriktades på två saker; att avskaffa
fattigdomen och att i-länderna måste ta sitt fulla ansvar när det gäller de negativa
miljökonsekvenser som länderna själva gett och ger upphov till. Det handlade om att alla
skulle bidra till en mer hållbar utveckling och en bättre anpassning till vad naturen ”tål”.
Kommissionen definierade hållbar utveckling som:

”/…/ en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredställa sina behov. Det inrymmer två
nyckelbegrepp:
– begreppet behov, särskilt de grundläggande behoven hos världens fattiga, som
måste ges allra högsta prioritet; och
– tanken att teknologinivå och samhällsorganisation utgör begränsningar av
miljöns möjligheter att tillfredsställa nuvarande och kommande behov.”12

Definitionen refererar till behov i bred mening. Det gäller inte bara ekonomiska behov utan
också behovet av en ren miljö och av säkra och jämlika samhällen. Definitionen sätter även
fokus på att samhällsutvecklingen skall ske på ett sätt som inte riskerar att förstöra
förutsättningarna för kommande generationers möjligheter till positiv utveckling.13

                                                
7 Asplund och Hilding-Rydevik (red) (2001), s. 148
8 Forskningsrådsnämnden, FRN, Framväxten av idéer om hållbar utveckling. Rapport 1998:12, s. 10-11
9 Hajer, Maarten A (1995). The Politics of Environmental Discourse. Ecological Modernization and the Policy
Process, s. 24
10 Dryzek, John S (1997). The Politics of the Earth, s. 126
11 Ibid., s. 121
12 Hägerhäll, Bertil (red) (1988).  Vår gemensamma framtid. Rapport från Världskommissionen för miljö och
utveckling, s. 57
13 SCB (1998). Indikatorer för hållbar utveckling – en pilotstudie. Rapport 1998:11,  s. 9
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Kommissionen betonade att begreppet som sådant innefattar såväl ekonomiska som sociala,
kulturella och miljömässiga aspekter. Strävandet efter en rättvis fördelning av jordens resurser
förstärktes senare genom Rio-deklarationen 1992. FN-konferensen i Rio de Janeiro, syftade
till att se sambanden mellan hållbarhetsbegreppets samtliga dimensioner och integrera
ekonomisk och social utveckling med ekologisk hållbarhet. Agenda 21 kom dock att bli en
agenda som i den praktiska tillämpningen, både lokalt och globalt, kom att fokuseras på den
miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling.

2.1 Om att tolka hållbar utveckling

Hållbar utveckling har genom årens lopp kommit att bli ett mycket populärt begrepp.
Populariteten kan förklaras med att begreppet härstammar från en politisk vision och därför är
ganska allmänt hållen. Problemets andemening har fångats av Bell och Morse.

”As destination, sustainability is like truth and justice – concepts not readily
captured in concise definitions. We all want truth and justice, but what these
mean can also vary greatly from individual to individual and between
societies.”14

Brundtlandkommissionens breda definition har lett till en mängd olika tolkningsmöjligheter.
Majoriteten av de artiklar, uppsatser och böcker som tar upp begreppen hållbarhet och hållbar
utveckling beklagar sig över begreppens bredhet och bristen på konsensus när de gäller deras
betydelser. Författarna gör ofta egna definitioner av hållbar utveckling vilket i sin tur leder till
att antalet definitioner ideligen ökar. Att nya förklaringar av begreppet hela tiden görs beror,
enligt Bell och Morse, på att olika intressenter vill värna om sina egna trädgårdsland inom den
hållbara utvecklingens botaniska trädgård.15 I och med att alla kan göra sin egen definition av
begreppet formas hållbar utveckling till något som passar och stärker var och ens intressen.
Detta behöver inte bara vara negativt utan kan vara en styrka i ett diversifierat samhälle och
en värld där levnadsstandard, intressen, naturgivna förutsättningar et cetera skiljer sig åt, såväl
mellan länder som mellan människor.16 I dagsläget råder det en viss enighet om att hållbar
utveckling handlar om en utveckling som är ekologiskt, ekonomiskt, och socialt hållbar.
Likaså är de flesta överens om att det inom begreppet också ryms en idé om rättvis fördelning
av resurser inom och mellan generationer. Det som däremot ofta diskuteras är om och i så fall
hur den hållbara utvecklings mål går att förena med ekonomisk tillväxt.

En tolkningslinje av begreppet hållbar utveckling utgår från att välfärden för framtida
generationer inte skall försämras.17 Denna så kallade rättviselinje går ut på att jordens resurser
är begränsade och här handlar hållbarheten om en mäsklig överlevnadsstrategi genom att
jordens resurser fördelas rättvist. Linjen grundas på etiska värderingar där det centrala är alla
människors lika värde och rättigheten att få sina grundläggande behov tillfredsställda utan att
de naturliga resurserna förstörs eller förbrukas.18

Hållbar utveckling har i framförallt de nordiska länderna och länder som Storbritannien,
Tyskland och Holland kommit att handla om att maximera människors välfärd. Det är också i

                                                
14Bell, Simon and Morse, Stephen (1999). Sustainability Indicators. Measuring the Immeasurable?, s. 9
15 Ibid.
16 Ibid., s. 10
17 SOU 2000:7, Fegler, Cecilia och Unemo , Lena Långtidsutredningen 1999/2000, bilaga 7, Vad är hållbar
utveckling? , s. 14
18 Asplund och Hilding-Rydevik (red) (2001), s. 127
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dessa länder som tankar om ekologisk modernisering har fått fotfäste.19 Tanken med att
koppla hållbar utveckling till välfärd kan vara ett sätt att bereda väg för begreppet så att det
skall gå lättare att få in det på den politiska dagordningen. I andra delar av världen som till
exempel Afrika och Asien har begreppet hållbar utveckling och Agenda 21 oftast helt andra
betydelser. Här handlar det mer om att klara de basala försörjningsbehoven för nu levande
generationer än att trygga välfärden för kommande generationer.

2.2 Från vision till verklighet

Hållbar utveckling är redan genom sitt namn kopplat till idén om framgång.
Brundtlandkommissionen skapade en vision om en både sammanfallande och ömsesidig
förstärkning av ekonomisk tillväxt, miljömässiga förbättringar och social rättvisa som alla
skulle kunna upprätthållas i det långa loppet. Det blev möjligt att undvika plågsamma
strukturella förändringar och begreppet kläddes i ljus kostym av märket succé. Hållbar
utveckling kom således att bli en integrerande diskurs som täckte in många olika typer av
miljöfrågor tillsammans med ekonomiska intressen och utvecklingsintressen.
Brundtlandskommissionens rapport bidrog till att visionen om en hållbar utveckling fick
politisk genomslagskraft men gav ingen klar vägledning om och i så fall hur visionen var
praktiskt genomförbar. 20

Hållbar utveckling har etablerats och blivit ett viktigt begrepp i det svenska samhället och den
svenska politiken. Miljödimensionen har länge varit den centrala och en hållbar ekologisk
utveckling det övergripande målet.21 Agenda 21 har varit ett sätt att engagera medborgarna till
att med sin livsstil bidra till det hållbara samhällets framväxt. Trots detta och trots de
ekonomiska och sociala inslagen i diskussionerna om hållbar utveckling och det hållbara
samhället har diskussionerna ändå kännetecknats av naturvetenskapliga problematiseringar
och, som en följd därutav, tekniska lösningar. Lars Orreskog hävdar att detta beror på att
miljöproblemen har blivit upptäckta och definierade av naturvetenskapliga ögon och
förklarats naturvetenskapligt, inte samhällsvetenskapligt. Under de senaste åren har dock den
ekologiskt dominerade diskussionen om hållbarhet utökats till att också handla om
ekonomiska och sociala aspekter.22

FN:s medlemsstater har åtagit sig att senast 2002 färdigställa nationella strategier för hållbar
utveckling där samtliga dimensioner av begreppet skall uppmärksammas. Den svenska
strategin för hållbar utveckling syftar till att visa hur samhällsutvecklingen ur ett långsiktigt
perspektiv kan ske på ett sätt som tryggar välfärden och goda levnadsförhållanden för
kommande generationer.23 Strategin omfattar både mål och medel och tar upp institutionella
aspekter och aktörer i genomförandeprocessen. Dokumentet är högaktuellt med tanke på den
kommande konferensen i Johannesburg, 26 augusti till 4 september, 2002 då den svenska
strategin skall presenteras. Toppmötets övergripande teman kommer att vara hållbar
utveckling och dess dimensioner där de sociala och ekonomiska dimensionerna kommer att få
en mer framträdande roll än vad de hade i Rio de Janeiro 1992. Utgångspunkten för toppmötet
är fattigdomsbekämpning och hållbara produktions- och konsumtionsmönster.24

                                                
19 Se Hajer (1995) och Dryzek (1997)
20 Dryzek (1997), s. 132. Fegler, och Unemo (2000), s. 9
21 Orreskog, Lars ur Asplund och Hilding-Rydevik (red) (2001), s. 148, 150
22 Ibid., s. 152
23 Skr. 2001/02:172, s. 2
24 Ibid., s. 5
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2.3 Den hållbara utvecklingens tre dimensioner i ljuset av den nationella
strategin för hållbar utveckling.

Brundtlandrapporten utgår från att de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet går att förena till en hållbar utveckling. Sambanden mellan dimensionerna är
mångfacetterade och det är ofta svårt att skilja dem från varandra. Det är av stor vikt att
diskutera hur dimensionerna förhåller sig till varandra för att hitta nyckeln till den hållbara
utvecklingen. I försöken att göra begreppet praktiskt hanterbart avgränsas ofta de tre
dimensionerna från varandra. Genom att göra det riskerar man att begreppet sektoriseras och
sambanden blir av sekundär betydelse. Jag har ändå valt att ta mig an begreppets dimensioner
var för sig i ett försök att göra en överskådlig beskrivning, men det blir ändå tydligt att
dimensionerna går i varandra som trådarna i en väv. Den svenska strategin för hållbar
utveckling fungerar som ett avstamp för min analys av de olika dimensionerna. Jag har valt
det här angreppssättet då strategin är ett centralt dokument i den svenska politiken och det
praktiska arbetet med en hållbar utveckling på länsstyrelser och i kommuner.

Den nationella strategin för hållbar utveckling syftar till att länka samman sociala,
ekonomiska och miljömässiga aspekter och prioriteringar. De olika dimensionerna sägs i
skrivelsen vara ömsesidigt beroende av varandra och vikten av integration mellan olika
sektorer betonas.25 Viktiga komponenter av en hållbar utveckling sägs i skrivelsen bland annat
vara miljöskydd, folkhälsa, hushållning med naturresurser, sysselsättning och näringsliv. De
flesta politikområden berör ofta fler än en dimension av hållbar utveckling. Enligt strategin är
hållbar utveckling i grund och botten en fråga om livshållning och värderingar. Vidare
betonas vikten av dialog och en politik som inspirerar och uppmuntrar näringslivsinsatser och
det civila samhället. Strategin pekar på betydelsen av att alla människor känner sig delaktiga
och är villiga att ta sitt ansvar.26 Det hållbara samhället beskrivs som ett ”samhälle där
ekonomisk tillväxt, full sysselsättning, social trygghet och sammanhållning inte sker till priset
av en miljöpåverkan som så småningom slår tillbaka mot tillväxtens möjligheter. I det
hållbara samhället skall hög tillväxt och social rättvisa förenas med ren och människovärdig
miljö. /…/ Framtidens samhälle skall formas inom ramen för vad naturen, miljön och
människors hälsa tål.”27

I ovanstående citat görs ett försök att väva ihop de tre dimensionerna men det står samtidigt
klart att tillväxten fortfarande är det centrala i svensk politik även om tillväxtbegreppet har
utvidgats från kvantitet till att också omfatta kvalitet. Citatet är även ett uttryck för de tankar
som återfinns inom teorin om ekologisk modernisering som jag återkommer till längre fram i
uppsatsen.

2.3.1 Den ekonomiska dimensionen

Ekonomi betyder hushållning med knappa resurser och kanske är det med ekonomi som med
många andra ord, ett ord som vi använder utan att fundera över vad det egentligen betyder.
Ekonomi, miljö och samhälle är ömsesidigt beroende av varandra och sambanden är ofta
mångskiftande och komplexa. Ekosystemets livgivande processer är en förutsättning för
ekonomin samtidigt som den ekonomiska utvecklingen direkt eller indirekt styr tillståndet i
miljön. 28 Ekonomiska aktiviteter och tillväxt påverkar samhället som helhet genom att dels
                                                
25 Ibid., s. 12
26 Ibid., s. 15
27 Ibid., s. 17
28 Chambers, Nicky m. fl. (2000). Sharing natures interest. Ecological footprints as an indicator of
sustainability, s. 5. För vidare läsning om miljöekonomi se t. ex. Brännlund, Runar och Kriström, Bengt (1998).
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möjliggöra en ökad rikedom och dels inverka på hur den ekonomiska tillväxten fördelas i
samhället.29

En utveckling som är ekonomiskt hållbar kan beskrivas som en utveckling där den långsiktiga
ekonomiska utvecklingen inte äventyras. En sådan utveckling grundas enligt ekonomisk teori
på sparande, teknikutveckling, tillgång på arbetskraft samt investering i humankapital och
fysiskt kapital. 30 Krav på ekonomisk hållbarhet brukar översättas med ekonomisk tillväxt.
Den ekonomiska tillväxten har kopplingar till livskvalitet och välfärd men tillväxt omvandlas
inte alltid till allmänt välstånd eftersom ekonomin kan växa utan att skapa arbetstillfällen eller
investeringar i offentlig service och sjukvård. En stark ekonomi berättar därför i praktiken
inget om människors behov uppfylls eller hur fördelningen av resurser ser ut.31

Standardmått som BNP används för att mäta den ekonomiska utvecklingen men säger oss
ingenting om den ekonomiska utvecklingens långsiktiga hållbarhet eller om och hur denna
översätts till välfärd och livskvalitet. Genom fixeringen vid traditionella kvantitativa mått på
tillväxt menar Dimbleby att ekonomin har kopplats bort från sambandet med den allmänna
välfärden, miljöeffekter och den nivå av ojämlikhet som samhället bör tillåta.32 Det
huvudsakliga målet för ekonomisk utveckling borde vara att skapa möjligheter för människor
att få ta del av bättre livskvalitet och inte endast strävandet efter kvantitativ tillväxt.
Relationerna mellan den ekonomiska och den sociala dimensionen berör människors påverkan
på den ekonomiska tillväxten och hur attityder, värderingar, normer och institutioner inverkar
på marknaden och dess funktion.

Den hållbara utvecklingen berör effekter som ekonomin har på människa och miljö, nu och i
framtiden, och hur ekonomin kan användas som medel. Fokus flyttas från den rent
kvantitativa tillväxten till att också innefatta andra grundläggande värden som påverkas av
tillväxtprocessen. 33 En utveckling som betecknas som ekonomisk hållbar beskrivs av
Naturvårdsverket som en utveckling ”som tar hänsyn till den påverkan tillväxten har på vår
omgivning, samt till det sätt på vilket vi nyttjar de resurser som står till förfogande”.34

Resurserna skall användas effektivt och resursförbrukningen skall bära den totala samhälliga
kostnaden, vilket innebär att eventuell miljöpåverkan skall inkluderas. Målet med den svenska
regeringens ekonomiska politik är ”full sysselsättning och ökat välstånd genom en god och
uthållig ekonomisk tillväxt”. När det gäller sysselsättning innefattar den hållbara utvecklingen
flera dimensioner, inte minst den sociala och den ekonomiska. Sysselsättningen har betydelse
både för den ekonomiska tillväxten och av sociala skäl som till exempel social integration. 35

2.3.2 Den sociala dimensionen

Hur livet ser ut eller snarare hur det levs är summan av den komplexa helhetens olika delar.
En livssituation kan vara ohållbar utifrån olika perspektiv; socialt, etiskt, ekonomiskt och/eller
miljömässigt. Den ekonomiska dimensionen är som beskrivits ovan ett medel för att berika

                                                                                                                                                        
Miljöekonomi , Studentlitteratur, Lund och Bladh, Mats (2001). Fyra linjer inom miljöekonomin. En institutionell
tolkning Program Energisystem, Linköping
29 Ekberg, Tomas (2001). Hållbar tillväxt i Västra Götaland, s. 16-17
30 Fegler och Unemo (2000), s. 24
31 Christie Ian and Warburton, Diane, (2001). From here to sustainability. Politics in the real world, s. 4
32 Ibid., s. 5
33 Ekberg, (2001), s. 7 och 16
34 Naturvårdsverket, (2001). Bredda perspektiven! Miljöintegration i tillväxtarbetet. Rapport 5163, s.132
35 Skr. 2001/02:172, s. 49



13

den sociala dimensionen genom till exempel offentlig sjukvård och utbildning. Det är inte
pengarna i sig utan vad de används till och hur de fördelas som är det centrala.

Den sociala dimensionen handlar bland annat om behovet av delaktighet,
medborgarinflytande, en väl fungerande arbetsmarknad, utbildning, sysselsättning,
demografiska förändringar, kulturlandskap och en hälsosam livsmiljö. Nödvändigheten att
tillfredsställa grundläggande mänskliga behov är centralt inom dimensionen, liksom jämlikhet
mellan könen och mellan olika sociala kategorier. Den svenska strategin pekar bland annat på
den centrala betydelsen av folkhälsofrågor och hur dessa knyter an till samtliga dimensioner
av begreppet hållbar utveckling. Det som, enligt skrivelsen, hittills varit det samband som fått
mest uppmärksamhet är sambandet mellan miljö och hälsoskydd men fokus har kommit att
förflyttas allt mer till ekonomisk och social trygghet och livsstilsfrågor.36 Hållbar utveckling
anses av de allra flesta i det Västerländska samhället innefatta begreppen livskvalitet och
välfärd, vilket blir tydligt av följande citat som är hämtat från OECD.

”Measuring wealth is closely linked to measuring sustainable development, as
sustainable development requires the preservation of wealth for future
generations.”37

Om man väljer att översätta hållbar utveckling till begrepp som välfärd och livskvalitet blir
det också avgörande hur dessa begrepp definieras. Oftast översätts
Brundtlandskommissionens vaga definition av hållbar utvecklingen till en lika vag sådan av
livskvalitet och välfärd. Livskvalitet definierades av Cutter 1985 på följande sätt:

”/…/ an individuals happiness or satisfaction with life and environment including
needs and desires and other tangible and intangible factors which determine
overall well being.”38

Definitionen är, i likhet med Brundtlandskommissions definition av hållbar utveckling,
allmänt hållen. Poängen med en allmänt hållen definition är att den kan fungera som en
passande beskrivning överallt i en värld där förutsättningar skiljer sig dramatiskt åt. Inte bara
mellan länder och världsdelar utan också inom länder, regioner, städer och samhällen.

Den sociala dimensionen rymmer också en kulturell dimension. Kulturen lyfts i den svenska
strategin upp som en viktig komponent av hållbar utveckling.

”Tyvärr är det mer sällan som vi diskuterar skydd av grundläggande resurser på
kulturens och det sociala livets område. /…/ Det är tveklöst så att vårt samlade
kunskaps- och kulturarv är en oskattbar resurs för framtida generationer, en
resurs som måste hållas levande och vårdas för att bevara sitt fulla värde. Inte
minst behövs ett levande kunskaps- och kulturarv som grund för arbetet med att
utforma framtidens samhälle.”39

Kulturbegreppet är mångdimensionellt och berör i stort sätt alla delar av samhället. Det kan
till exempel handla om att vårda det nationella kulturarvet men också om utbildning och
kunskapssökande. Kulturmiljöarbetet anses i strategin ha klara kopplingar till samtliga
hållbarhetsdimensioner och vara en ”drivande kraft” i arbetet med hållbar utveckling.

                                                
36 Skr. 2001/02:172, s. 33
37 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, (2000). Frameworks to Measure
Sustainable Developmement, s.10
38 Citatet är hämtat från Bell and Morse, (1999), s.16
39 Ibid., s. 16
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Kulturvärden är ofta nära kopplade till landskapets naturvärden och kulturhistoriska och
estetiska värden sägs vidare ha stor betydelse för människors tillfredställelse. Kulturmiljön
bedöms, i strategin, också ha betydelse för den regionala och lokala ekonomiska
utvecklingen. 40 Sociala och kulturella värden har således många olika kopplingar till både den
ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsdimensionen. Jag efterlyser en djupgående
diskussion som sätter fokus på vad kultur egentligen innebär och som tar upp frågor som
berör vad som skall bevaras och var gränsen mellan natur och kultur går.

2.3.3 Den miljömässiga dimensionen

Som namnet antyder, betonar den miljömässiga dimensionen en ekologiskt hållbar utveckling.
Enligt den svenska strategin handlar ekologisk hållbar utveckling om att garantera nu levande
och kommande generationer möjligheter till en god livsmiljö och välfärd.41

”Vi talar ofta om värdet av bättre – eller bevarad – miljö som om begreppet
värde har en överordnad eller objektiv innebörd. Det finns dock inget självklart
sätt på vilket man kan definiera värdet av god miljö. I själva verket har man i
olika tidevarv och kulturer haft mycket olika syn på värdebegreppet och på
människans plats/roll i naturen.”42

Den grundläggande förutsättningen för människors livskvalitet är en sund och produktiv
miljö. Miljön bidrar på en mängd olika sätt till människors livskvalitet, dels genom den
direkta användningen av naturresurser och dels genom rekreation och upplevelser. Många
aspekter, men långt ifrån alla, av livskvalitet grundar sig på konsumtion. De varor och tjänster
som försörjer oss och gör livet lättare och mer tilltalande behöver alla input i form av
naturresurser. Naturen behövs också för att ta hand om det avfall som dessa varor och tjänster
genererar under hela sin livscykel. Ekologisk hållbar utveckling handlar om att ekosystemens
långsiktiga produktionsförmåga säkerställs samt att användningen av jordens resurser sker på
ett effektivt och skonsamt sätt.43 Det är svårt att säga när nyttjandet av miljön överskrider
gränsen till överutnyttjande och utvecklingen blir ohållbar. Begrepp som ”vad naturen tål”
och ”kritiska belastningsgränser” används ofta för att uttrycka hur stor belastning naturen
klarar av men dessa gränser är svåra att tillämpa praktiskt. Istället har man utvecklat olika
typer av ”gränsvärden” som signalerar vad som kan anses vara en tänkbar påfrestning på
miljön utifrån praktiska, tekniska och ekonomiska bedömningar.44

Relationerna mellan ekonomi och miljö handlar om och hur ekonomiska aktiviteter och
politiska beslut påverkar miljön, men också om miljön som ekonomisk resurs i anknytning till
utvecklandet av ny teknik. Sambanden mellan den sociala dimensionen och den miljömässiga
berör hur miljön inverkar på människors hälsa, hur politiska beslut kan påverka sambandet
samt vikten av en sammanhållen utveckling och rättvisa inom och mellan generationer.45 En
ekologisk hållbar utveckling kan samtidigt ge positiva effekter inom de andra dimensionerna
av hållbar utveckling, som till exempel god livsmiljö, bevarad biologisk mångfald, skydd av
kultur- och naturlandskap och direkt eller indirekt bidra till ekonomisk utveckling.

                                                
40 Ibid., s. 46-48
41 Ibid., s. 19
42 von Wright, Georg Henrik (1986 ) Vetenskapen och förnuftet. Bonniers sidhänvisning saknas
43 Chambers, m.fl. (2000), s. 2-13
44 Fegler och Unemo (2000 ), s. 11 och 24. Se också Miljöbalken (1998:808)
45 Ekberg,(2001), s. 16-17
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Kapitel 3

Ekologisk modernisering och hållbar utveckling

På 1960-talet när miljöfrågan slog igenom på allvar började diskussioner och tolkningar av
hur problemen skulle lösas, utifrån olika värderingar och intressen, att ta form. Tankarna
kring ekologisk modernisering identifierades första gången i början av 1980-talet av de båda
tyska forskarna Joseph Huber och Martin Jänicke som båda observerade och tolkade
utvecklingen i Tyskland. Inom det tänkande som förknippas med ekologisk modernisering är
man inriktad på sökandet efter och konstruerandet av en grön produktionsteknologi. Teorier
om ekologisk modernisering sträcker sig dock längre än till ett tekniskt koncept. Dryzak anser
att teorins huvudämne handlar om hur hela det kapitalistiska samhället, inte bara industrin,
skall guidas in i en miljömässigt upplyst tidsålder som kräver en mer djupgående politisk och
teknologisk förändring. 46

Teorierna om ekologisk modernisering har tydliga likheter med idén om hållbar utveckling,
men till skillnad mot hållbar utveckling som verkar på global nivå verkar den ekologiska
moderniseringen huvudsakligen på nationell.47 Företrädare för den ekologiska
moderniseringen förutsätter att en fortsatt ekonomisk och teknisk utveckling, med hjälp av
naturvetenskapligt kunnande, kan effektivisera nyttjandet av naturresurser utan att tillväxten
minskar.48 Man pekar på möjligheter att genom lägre resursförbrukning, omforma och
konstruera helt nya strukturer som är mer hållbara än dagens. I likhet med hållbar utveckling
knuffar den ekologiska moderniseringen frågan om tillväxtens ekologiska gränser in i
bakgrunden. Dryzek hävdar dock att den ekologiska moderniseringen är mycket tydligare än
idéen om hållbar utveckling när det gäller hur den kapitalistiska ekonomin bör förändras.49

Att försvara miljön och argumentera för miljöhänsyn har traditionellt sett inneburit att man
uppfattats som bromskloss och bakåtsträvare. Brundtlandrapporten uppfattas av många som
ett nyckeldokument som förenar hållbar utveckling med ekonomisk tillväxt. Om teorin om
hållbar utveckling skall kunna hävda sig bland marknadskrafterna är det nödvändigt att visa
att miljöhänsyn lönar sig och bidrar till ekonomisk tillväxt, och inte bara att de går att förena.
Det är just detta som förespråkarna för den ekologiska moderniseringen hävdar är möjligt.50

Maarten A. Hajer är en av de centrala personerna inom den ekologiska moderniseringsteorin.
Hajer försöker tolka den förändringsprocess som miljöpolitiken genomgått sedan 1960-talet
som drivits av att nya typer av miljöproblem kommit upp till ytan och att miljöfrågornas
koppling till samhällsutvecklingen har förändrats. Hajer definierar ekologisk modernisering
som följer:

”In the most general terms ecological modernization can be defined as the
discourse that recognizes the structural character of the environmental
problematique but none the less assumes that existing political, economic, and
social institutions can internalize the care for the environment. For this purpose

                                                
46 Ibid., s. 121, 140
47 Asplund och Hilding-Rydevik (red) (2001), s. 104
48 Ibid., s. 127
49 Dryzek (1997), s. 143
50 Ibid., s. 136
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ecological modernization, first and foremost, introduces concepts that make
issues of environmental degradation calculable.”51

Miljöpolitiken utgjorde från början ett hot mot strävandena efter modernisering men allt
eftersom processen fortskridit har hanteringen av miljöfrågor och miljöproblem inordnats
under den generella moderniseringsprocessen som ägt rum i samhället.52 Hajer anser att den
ekologiska moderniseringen under 1980- och 90-talet har fått allt större inflytande i politiska
processer.53 Miljöhänsyn började bland annat av OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development) framställas som ett ”positive sum game”. ”Positive sum”
perspektivet gläntar på dörren till nya marknader för ökad miljöhänsyn. Det är fullt möjligt att
tjäna pengar på att ta hänsyn till miljön utan att det krävs några radikala förändringar av
rådande strukturer. Kostnader som uppstår när man tar hänsyn till miljön är utlägg som fås
tillbaka med hjälp av principen att förorenaren skall betala (PPP; polluter pays principple).54

Det är dock viktigt att understryka att det finns personer inom ramen för tankarna kring
ekologisk modernisering som har en annan syn än Hajer på vad ekologisk modernisering
innebär. Två av dessa är Arthur P.J. Mol och Gert Spaargaaren. Deras synsätt innebär, enligt
Buttel, att ekologisk modernisering är en politisk-socialistisk teori om hur samhälle och stat
kan samverka i ett ekologiskt arbete. Den här teoriinriktningen visar på hur mer
modernisering kan vara en lösning på de problem som industrialisering och modernisering
tidigare har genererat.55

3.1 Svensk politik och ekologisk modernisering

Lundqvist visar i en artikel i tidskriften Geoforum att den svenska politiken präglas av en
uppfattning som hör hemma inom den ekologiska moderniseringens fält.56 Enligt Lundqvist
stod den svenska miljöpolitiska organisationen inför en förändring under början av 1990-talet
när den andra generationens miljöproblem såsom klimatförändringar och krav på ekologisk
hållbarhet gjorde entré samtidigt med de åtstramningar som genomfördes för att ta sig ur
lågkonjunkturen. Det var också under denna period som tankar om ekologisk modernisering
började få genomslag inom den svenska politiken.

För att uppnå det ekologiskt hållbara samhället betonade, enligt Lundqvist,
Socialdemokraterna starkt de socioekonomiska aspekterna av en hållbar utveckling. Man ville
snickra vidare på folkhemsbygget och förvandla Sverige till en grön välfärdsstat. Skapandet
av det ekologiskt hållbara samhället ansågs vara positivt relaterat till tillväxt istället för att
utgöra ett hinder. Ny miljövänlig teknik skulle skapa nya marknader och bidra till tillväxt och
”gröna” arbetstillfällen. Ekologisk modernisering blev den strategi som skulle användas för
att nå visionen om ett hållbart samhälle och kom att införlivas i de flesta politikområden.
Dessutom satsade man på miljöforskning där tonvikten lades på miljövänlig teknik med
förhoppningen att skapa en ny nisch för den svenska industrin. 57 Genom att göra det kunde

                                                
51 Hajer (1995), 25-26
52 Martinsson, Mathias (2001). Ozonskiktet och risksamhället, en studie av den svenska politiska diskussionen
rörande ozonskiktet1968-1992,.s. 23
53 Hajer (1995), s. 9-16
54 Ibid., s. 96-100
55 Buttel, F.H. (2000) . Ecological modernization as social theory, Geoforum 31, s. 57-65
56 Lundkvist, Lennart (2000). Capacity-building or social construction? Explaining Sweden`s shift towards
ecological modernization, Geoforum 31, s. 21-32
57 Ibid., s. 22-24
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man undvika att förlora förtroendet från aktörer som var viktiga för framgången av partiets
ekonomiska politik.58 Även den nyligen presenterade svenska strategin för hållbar utveckling
har många drag av ekologisk modernisering.

”/…/ ett effektivt utnyttjande av resurser, handlar om effektiva tekniska och
institutionella lösningar. Teknikutveckling kan driva fram investeringar och
nyföretagande i vissa branscher. Dessa möjligheter att förena social välfärd och
ekonomisk utveckling med en god miljö utgör kärnan i den svenska visionen för
en hållbar utveckling.”59

I strävandet efter en hållbar utveckling ges teknologi och teknologiutveckling framträdande
roller. Med teknologiska framsteg kan resurseffektiviseringen ökas, utsläpp renas och
miljöproblem förebyggas. Den nationella strategin för hållbar utveckling är ett försök att
förena hållbarhetens alla dimensioner och det finns en förhoppning om att kunna lösa
arbetslöshetsproblem och miljöproblem på en och samma gång.

                                                
58 Ibid., s. 27
59 Skr. 2001/02:172, s. 17
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Kapitel 4

Om att mäta hållbar utveckling

” If you can´t measure it you can´t manage it”60

I kapitel 40 i Agenda 21 pekar man på behovet av att utveckla indikatorer som metod för att
mäta hållbar utveckling för att försäkra sig om att hållbar utveckling främjas inom alla
sektorer i samhället.61 Arbetet med att utveckla indikatorer pågår på många ställen i Sverige
och runt om i världen. Till en början var arbetet huvudsakligen inriktat på att utveckla
indikatorer som kunde mäta tillståndet i miljön och hur detta påverkades av utsläpp et cetera
men på senare år har man också börjat arbeta med att ta fram indikatorer som kan mäta
samtliga dimensioner av hållbar utveckling och belysa sambanden mellan ekonomiska,
miljömässiga och sociala faktorer.62

4.1 Om att arbeta med hållbarhetsindikatorer

Det finns många som är kritiska till användningen av indikatorer för att mäta huruvida
utveckling kan anses vara hållbar eller inte. Skarp kritik har bland annat riktats mot försöket
att fånga komplexiteten i hållbar utveckling med relativt enkla mätmetoder. Detta är inte
något nytt problem. Människan har länge försökt bena upp den komplexa verkligheten i
hanterbara bitar för att lära sig förstå den. Att bryta ner ett komplicerat system till
komponenter och studera hur dessa verkar isolerat från varandra och tillsammans är ett
klassigt reduktionistiskt sätt att behandla problem.63

Hur många indikatorer som användas och vilka områden man väljer att mäta för att rama in
andemeningen av hållbar utveckling är av avgörande betydelse för resultatet. Ju färre
indikatorer desto enklare blir de att hantera och tolka utfallet. Ofta används dock ett stort antal
indikatorer för att försöka fånga innebörden av begreppet. Indikatorer som är ämnade för att
mäta hållbarhet brukar vara grupperade efter vilken dimension eller vilket element av hållbar
utveckling som de är tänkta att mäta. Det finns en risk med att kategorisera indikatorer strikt
efter dimensionerna genom att man missar viktiga sambandsdiskussioner då samma företeelse
ofta kan ses från olika perspektiv. 64 Indikatorerna måste kombineras med uppskattningar om
vad som skall vara uppfyllt för att en hållbar utveckling skall nås. Det är inte meningsfullt att
börja med att utveckla indikatorer som på ett lämpligt sätt ska beskriva hållbar utveckling. Det
är i stället bättre att börja med att beskriva begreppet och dess komplexitet och sedan
identifiera indikatorer som kan mäta huruvida den gjorda beskrivningen uppnås.65

”When… environmental indicators are collected for pragmatic purposes, the set
of indicators chosen, and the performance measures attached to them, depend on
who is asking the policy question, the purpose of the agency and the clients it
serves. In this regard, it becomes clear again that indicators carry political, as

                                                
60 Chambers, m. fl. (2000), s. 15
61 Bell och Morse (1999), s. 16-18
62 SCB, Rapport 1998:11, s. 3
63 Bell and Morse (1999), s. 30-31
64 SCB och Naturvårdverket (2001), s. 7-8.
65 Bell and Morse, (1999), s. 29-30, 32
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well as intellectual value. They may be used, misused or ignored entirely in the
pursuit of specific political aims. Yet the role of indicators is critical in making
well informed social choices. Without them, we risk shortsighted and seriously
flawed decision making. The current state of research on environmental
indicators is reminiscent of the early stages of national income accounts.
Experimentation and inconsistencies are inevitable at the beginning. Nonetheless,
research must press forward in order to produce rigorous and meaningful
indicators.”66

Ovanstående citat visar på varför indikatorer är en väsentlig del i arbetet med att
operationalisera begrepp som hållbar utveckling men pekar också på vad som är viktigt att
vara medveten om i arbetet med indikatorer. Huruvida systemet är att betrakta som ohållbart
eller om målet om en hållbar utveckling är uppnått beror naturligtvis på vilka frågor som
ställts och i vilken kontext målet skall nås. Hållbarhet och hållbar utveckling i synnerhet är en
vision med inbyggda etiska och politiska värderingar och det är inte alltid som
hållbarhetsindikatorer utvecklas på ett sätt som syftar till någon djupare förståelse av
hållbarhetskonceptet. Hållbarhetsindikatorer är ett verktyg som kan ge stöd för bedömningar
av hur till exempel ekonomiska eller sociala åtgärder kan utformas med hänsyn till de
samband de har med andra dimensioner av begreppet. Indikatorerna kan även användas i
jämförelser samt för att följa trender, identifiera utvecklingspotential, problem och perspektiv,
analysera och tolka aktuella potentiella konflikter och synergier samt utvärdera
måluppfyllelse. Syftet med uppföljningssystem av mål för hållbar utveckling är att visa om vi
är på väg att nå målen och hur fort detta går. Uppföljningen måste kunna signalera om och när
ytterligare åtgärder är nödvändiga.67

Det finns som jag ser det tre stora praktiska problem när det gäller arbetet med indikatorer
som ska spegla hållbar utveckling. För det första, vilka indikatorer ska man välja? För det
andra är risken för att indikatorerna är för generella stor och för det tredje begränsas
implementeringen av indikatorset av bristen på data och de kostnader som det innebär att
samla in, tolka och följa upp information. Man måste också överväga huruvida indikatorerna
ger en inblick i framtida generationers utveckling och hur man på bästa sätt skall länka ihop
de olika dimensionerna. Det gäller att inte glömma att fokusera på de underliggande
faktorerna snarare än på själva indikatorn samt att olika indikatorer förändras olika snabbt.
Ekonomiska faktorer kan förändras över en natt medan ekosystem eller sociala faktorer tar
betydligt längre tid.68

4.2 Två typer av indikatormodeller

Metoderna för hur indikatorer skall utvecklas och användas varierar. OECD har utvecklat
både miljöindikatorer och sociala indikatorer som komplement till traditionella ekonomiska
mätinstrument. Indikatorerna är ett försök att täcka in både resultaten av
utvecklingsprocesserna och de tillgångar som möjliggör utvecklingen. 69 FN:s kommission för
hållbar utveckling (UNCSD) började 1995 att utveckla indikatorer enligt Agenda 21. En lista
med 134 stycken indikatorer har tagits fram som innefattar samtliga dimensioner av hållbar

                                                
66 Ervin, Batie and Livingston (1995). Citatet är hämtat ur OECD (2000), s. 125-26
67 SCB, Rapport 1998:11 s. 9-11, OECD (2000), s. 150-51
68 OECD, (2000), s.
69 OECD, (1999) The three-year project on sustainable development: a progress report. PAC/AFF(99)1, s. 9
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utveckling, ordande enligt den så kallade DPSIR-modellen. 70 Jag har dock valt att titta
närmare på två stycken svenska indikatormodeller för att jag tror att det är lättare att överföra
idéer och förslag till ett Sörmländskt indikatorset från modeller som är avsedda för svenska
förhållanden. De två indikatormodellerna är: Västra Götalands indikatormodell ”Indikatorer
för att mäta hållbar tillväxt” och en indikatormodell som tagits fram av SCB (Statistiska
centralbyråns) och Naturvårdsverket: ”Sustainable development. Indicators for Sweden – a
first set”.

4.2.1 ”Indikatorer för att mäta hållbar tillväxt”

Västra Götalands indikatormodell är en något modifierad modell av en indikatormodell som
utarbetats av OECD. Västra Götalands modell baseras på 15 stycken indikatorer som
beskriver ”grundläggande villkor för hållbar tillväxt och ger möjlighet att direkt avläsa den
ekonomiska utvecklingens utfall/effekter på människa, miljö och ekonomi”.71 Kravet för att
tillväxten ska betecknas som hållbar är att samtliga indikatorer utvecklas i ”rätt riktning”. Vad
som menas med ”rätt riktning” skiljer sig åt beroende på vilken parameter man tittar på.
Antalet arbetslösa bör till exempel minska medan antalet högutbildade eller arealen skyddad
mark bör öka. Alla dimensioner av hållbar utveckling är lika betydelsefulla och principen för
indikatorerna är att det är regionens egen påverkan på respektive dimension av ekonomiska
aktiviteter som redovisas. Målet är att få till en ökande produktion och ett positivt sparande
som är förenligt med en hållbar utveckling.72 Modellen föreslår indikatorer som skall återge
hela begreppet hållbar utveckling och därmed ingår samtliga dimensioner. Förslaget är dock
en uppsättning av separata indikatorer för varje dimension där indikatorerna speglar
utvecklingen inom vart och ett av de tre områdena.

Den sociala dimensionen bygger på tanken att tillväxten inte är till för ekonomin utan det är
människan och hennes behov som är centrala. Det handlar också om människors lika värde
och vikten av delaktighet. Dimensionen är uppdelad mellan män och kvinnor för att täcka in
skillnader mellan könen och få in ett jämställdhetsperspektiv. Fem stycken indikatorer
beskriver de ekonomiska aktiviteternas effekt på arbetsliv, utbildning, hälsa, inkomster och
delaktighet.73

Den ekonomiska dimensionen grundas på fyra stycken krav:
1. Produktionsökning är av avgörande betydelse bland annat för att skapa resurser till

utbildning, hälso- och sjukvård.
2. För att tillväxten skall vara långsiktig krävs en ökad produktivitet. Inkomsterna i

regionens hushåll ”bör öka som en spegel av tillväxten”.
3. Sparandet skall vara positivt över tiden vilket innebär att resurser inte förbrukas i

förtid.
4. Stabila finanser där skuldsättningen är hanterbar.

Fyra stycken indikatorer beskriver de ekonomiska aktivisternas utfall på produktion,
sparande, produktivitet och finansiell stabilitet.74

                                                
70 Bell and Morse (1999), s. 16-18, SCB Rapport 1998:11, s. 11 och 69. DPSIR står för Driving forces, Pressure,
State, Impact och Response. För information om DPSIR-modellen se bl. a. Naturvårdverket (2000) System med
indikatorer för nationell uppföljning av miljökvalitetsmålen. Rapport 5006 Naturvårdsverkets förlag, s. 29ff
71 Ekberg (2001), s. 31
72 Ibid., s. 34
73 Ibid., s. 32
74 Ibid., s. 31
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Den miljömässiga dimensionen är inriktad på regionens egna luftutsläpp samt utvecklingen
inom förnyelsebara system som skog, biologisk mångfald och fiske. Dimensionen skall inte
enbart diskuteras i ett regionalt perspektiv utan blicken måste lyftas till nationella,
internationella och globala perspektiv. Sex stycken indikatorer beskriver de ekonomiska
aktiviteternas inverkan på klimat, luft, biologisk mångfald, vatten, skog och fiske.75

4.2.2 ”Sustainable development. Indicators for Sweden – a first set”

Rapporten har utarbetats av Statiska centralbyrån i samarbete med Naturvårdsverket. Syftet är
att beskriva den svenska omställningen mot hållbar utveckling med hjälp av indikatorer för
samtliga hållbarhetsdimensioner. Indikatoruppsättningen har även fungerat som underlag till
den svenska strategin för hållbar utveckling.76 Rapporten försöker visa att deltagande,
utbildning och andra sociala faktorer är minst lika viktiga som ekonomiska aktiviteter och
negativ miljöpåverkan i arbetet med att nå en hållbar utveckling. Rapporten är inte bara tänkt
att fungera som en bedömningsgrund av det aktuella tillståndet utan skall också medverka till
omställningen mot hållbarhet i ett längre perspektiv. Valet av indikatorer har bland annat
styrts av tillgängligheten av data under en längre period. Liknande sammanställningar har som
tidigare nämnts gjorts av OECD, FN och EU samt länder som Storbritannien och Finland.
Rapporten är tänkt att fungera som underlag till en fortsatt debatt om målsättningarna för en
hållbar utveckling i Sverige.

Modellen baseras på 30 stycken indikatorer som har delats in efter fyra teman och inom vart
och ett av dessa teman ryms ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Indikatorerna
kan inte analyserar var för sig utan måste analyseras tillsammans och i en större kontext
eftersom de hela tiden samverkar med varandra. De fyra temana är:

- Effektivitet (Efficiency)
- Allas bidrag, delaktighet, jämlikhet och fördelning (Contribution and Equality)
- Anpassningsförmåga (Adaptbility)
- Värden som förs över till kommande generationer (Values and resources for coming

generetions).

Temat Effektivitet är inriktat på att beskriva hur effektivisering kan bana väg för en hållbar
utveckling. Ur ekonomisk synvinkel handlar det om att få ut mer av samma eller till och med
mindre medel. Ur ett miljömässigt perspektiv uttrycks effektivitet som till exempel minskande
utsläpp, en minskad naturresursförbrukning eller energianvändning. När det gäller effektivitet
ur ett socialt perspektiv mäts det i indirekta ekonomiska kostnader, till exempel antalet
anställda/person i äldreomsorgen. Sådana mätningar är svåra att tolka då till exempel
kvalitetsaspekter och upplevelser är personliga och svåra att mäta. Temat rymmer fem
indikatorer:77

1. Energiintensitet
2. BNP/arbetad timme
3. Avfall
4. Allmänt hälsotillstånd
5. Andel elever som inte är behöriga till gymnasiet.

                                                
75 Ibid., s. 32-33
76 Skr. 2001/02:172
77 SCB och Naturvårdsverket (2001), s. 13-19



22

Temat Allas bidrag, delaktighet, jämlikhet  bygger på tanken att det inte räcker med att
förbättra effektiviteten för att nå visionen om ett hållbart samhälle. Delaktighet, jämlikhet och
fördelningar är av central betydelse om visionen skall bli verklighet. Utan delaktighet och
utbildning blir det svårt att ändra vanor och konsumtionsmönster. Med ökande kunskap kan
också högre krav ställas på företag att ta ökad hänsyn både till sociala och miljömässiga
frågor. Temat rymmer nio indikatorer:78

1. Befolkning efter åldersgrupp
2. BNP och BRP (Bruttoregionalprodukt) per capita
3. Gods- och persontrafik
4. Disponibel hushållsinkomst/konsumtionsenhet
5. Valdeltagande
6. Kvinnors lön i procentandel av männens
7. Andel av befolkningen som utsatts för våldsbrott eller hot om våld
8. Köp av miljömärkta varor och tjänster per total privat konsumtion
9. Antalet EMAS- och ISO- certifierade företag, certifierade ekoskolor och andelen

miljöcertifierad skog

Temat Anpassningsförmåga grundas på tanken att samhället som helhet har möjlighet att
anpassa sig till förändringar och utveckla nya teknologier. Även inom det här temat är
invånarnas utbildningsnivå en betydelsefull faktor för hållbar utveckling. Dels när det gäller
att skapa ny och effektivare teknik och bidra till ekonomisk utveckling. Dels när det gäller att
förstå och kunna använda den nya tekniken och för att kunna agera på ett sätt som främjar en
hållbar utveckling. Temat har tydliga kopplingar till de två teman som tidigare beskrivits och
rymmer sju indikatorer:79

1. Energitillförsel
2. Investeringsandel av BNP
3. Nystartade företag och konkurser
4. Utbildningsnivå
5. Forsknings- och utbildningskostnader i förhållande till BNP
6. Sysselsättning
7. Ekologisk odling, betesmark och slåtteräng

Temat Värden som förs över till kommande generationer är inriktad på de värden och
resurser, de möjligheter och förutsättningar, som vi lämnar över till kommande generationer.
Indikatorerna är tänkta att ge en idé om vad vi lämnar över till kommande generationer.
Temat rymmer nio indikatorer:80

1. Offentlig och statlig nettoskuld i relation till BNP
2. Utgifter för hälso- och sjukvård, utbildning, socialförsäkring och social omsorg som

andel av BNP
3. Direkt materialkonsumtion
4. Årlig tillförsel av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier
5. Astma och allergier bland skolbarn
6. Andel skyddad areal i Sverige av total areal
7. Exploatering av strömmingen i Östersjön
8. Andel försvunna och hotade arter i relation till antalet arter som klassade som hotade
9. Utsläpp av koldioxid

                                                
78 Ibid., s. 21-32
79 Ibid., s. 33-42
80 Ibid., s. 43-52
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4.2.3 En jämförelse av de båda modellerna

Det finns ganska stora likheter mellan de båda indikatormodellerna när det gäller de valda
indikatorerna men indelningen har gjorts annorlunda. Medan Västra Götalands
indikatormodell har delat in sina indikatorer efter var och en av den hållbara utvecklingens tre
dimensioner är SCB:s indikatormodell indelad i teman som innehåller indikatorer som är
tänkta att spegla samtliga hållbarhetsdimensioner. Båda modellerna saknar dock indikatorer
som avser spegla kulturella aspekter som är av central betydelse för den hållbara
utvecklingen.

Indikatorer är, som tidigare nämnts, tänkta att fungera som hjälp och stöd i arbetet med att
operationalisera hållbar utveckling genom att belysa de olika dimensionerna av begreppet
hållbar utveckling och hur dessa interagerar. Man väljer ofta, som i Västra Götalands fall, att
undersöka de olika dimensionerna genom att dela in indikatorerna utifrån de tre
dimensionerna, det sociala, ekonomin och miljön. Det här angreppssättet har den fördelen att
det blir gripbart och lätt att följa upp men detta gör också att modellen blir för konventionellt
inriktad och därigenom riskerar att missa många av de kopplingar som finns mellan
dimensionerna. Frågan är hur mycket förenkling som kan anses vara acceptabelt för att inte
helheten skall gå förlorad? Det gäller att hitta de mest meningsfulla indikatorerna för att
kunna göra de nödvändiga förenklingarna och jag är tveksam till att Västra Götaland har
lyckats med det. Som jag tidigare påpekat så flyter gränserna mellan dimensionerna in i
varandra och det gäller därför att kunna se på företeelser från olika perspektiv. SCB:s ansats
att dela upp indikatorerna med utgångspunkt från fyra teman där man inom varje tema hela
tiden hänvisar till indikatorer inom andra teman är ett försök att tydliggöra sambanden mellan
de tre dimensionerna och temana. Skillnaderna mellan de båda modellerna kan förklaras med
att de befinner sig på olika nivåer på skalan mellan ett mer abstrakt och teoretiskt arbete med
hållbar utveckling och ett mer konkret arbete som oftast är nödvändigt på den regionala och
kommunala nivån där begreppet skall göras praktiskt hanterbart.

Västra Götalands modell bygger på en indikatormodell som utarbetats av OECD som är
avsedd att mäta hållbar utveckling med nationalräkenskaper som grund. Det finns både
positiva och negativa aspekter med ett sådant angreppssätt. Nationalräkenskapernas
trovärdighet och acceptans gör det lättare att presentera hållbarhetsfrågor för
finansdepartement och ekonomiska departement i ländernas regeringar.
Nationalräkenskaperna har också en väletablerad koppling till en befintlig statistisk
infrastruktur med internationella standarder, system och klassifikationer. Samtidigt uppstår
det teoretiska räkneproblem, särskilt när det gäller hur miljötillgångar och humant och socialt
kapital ska behandlas. Det finns också en hel del praktiska svårigheter i bedömningen av
tillgångar och flöden som har få relevanta marknader. Det ekonomiska perspektivet på vilket
nationalräkenskaperna vilar klarar inte av att ge insikt i alla aspekter av hållbar utveckling. 81

Välfärd är, som jag tidigare diskuterat, ett begrepp som av många anses ligga mycket nära
hållbar utveckling. Enligt Ekberg, som är en av personerna bakom Västra Götalands modell,
är ett sätt att operationalisera hållbar utveckling att mäta huruvida den samlade välfärden
minskar eller ökar.82 För att detta ska lyckas måste man dock ha klart för sig vad som menas
med välfärd. Det är långt ifrån säkert att man är överens om detta begrepps betydelse, lika lite
som man kan enas om en definition för begreppet hållbar utveckling. Det är därför av central

                                                
81 OECD (2000), s. 9
82 Ekberg, (2001), s. 25
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betydelse att det förs en djupare diskussion om begrepp som livskvalitet och välfärd.83 Vilka
element bidrar till en nations, ett läns eller en kommuns välfärd och hur kan dessa element
hanteras så att välfärden ökar, inte bara för nu levande utan även för kommande generationer?
Frågan är om de indikatorer som de båda modellerna bygger på är tillräckliga om vi skall
komma någon vart med den här diskussionen. Kvantitativa mått bör kompenseras med
kvalitativa undersökningar som till exempel kan bygga på intervjuer och enkätundersökningar
där medborgarna tillfrågas vad de värdesätter när det gäller välfärd.

Västra Götalands indikatorer är, som jag ser det, inriktade på att se om tillväxten, inte
utvecklingen som helhet, är hållbar. Det finns således ingen tvekan om att man sätter
likhetstecken mellan utveckling och tillväxt. I enlighet med tankarna om ekologisk
modernisering anser man också att tillväxt och miljö går att förena. Då utrymmet är begränsat
har jag inte möjlighet gå in djupare på en diskussion om förhållandena mellan tillväxt och
miljö och tillväxt och utveckling. Diskussionen rymmer ett stort spektra av åsikter som
sträcker sig från att det finns en grundläggande och oundviklig konflikt mellan de båda, via
åsikter om att ekonomins grundvalar måste förändras till att det inte finns någon
motsättning.84

En konklusion av jämförelsen mellan de båda modellerna är att SCB:s indikatormodell ger
bättre möjlighet till att se och förstå sambanden mellan hållbarhetsbegreppets tre dimensioner
än Västra Götalandsmodellen där indikatorerna är mer sektorsinriktade och inriktade på att
tillväxten, och inte utvecklingen i sin helhet, ska vara hållbar. Jag kan inte utifrån den här
analysen säga vilken av de två indikatormodellerna som är bäst lämpad att använda i
Södermanlands län. För att avgöra det krävs en fördjupad diskussion med anställda inom
länsstyrelsen.

Kapitel 5

 Södermanlands län

I regeringens proposition 2000/01:130 ”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier ”
kan man läsa att ”inriktningen mot en hållbar utveckling bör genomsyra länsstyrelsens hela
verksamhet, samt betonas i arbetet med infrastrukturplanering, regionala tillväxtavtal och
strukturfondsprogram”.85 Frågan är hur detta ska gå till? Det här kapitlet beskriver
länsstyrelsens roll och organisation och tillståndet i länet. Kapitlet innehåller också förslag på
hur man på länsstyrelsen kan förhålla sig till hållbar utveckling för att regeringens intention
skall bli verklighet.

                                                
83 Det Goda Livet är ett begrepp som det finns en uppsjö litteratur om och som diskuteras flitigt i många delar av
samhället. Se bland annat Carleheden, Mikael och Bertilsson; Margareta (red) (1995). Det goda livet: Etik i det
(post)moderna samhället. Om renässansen för en borttappad disciplin. Symposium.
84 För vidare läsning om förhållandet mellan tillväxt och miljö se bland annat Wandén, Stig (1997). Miljö, livsstil
och samhälle, Nerenius & Santérus förlag Kap 3
85 Regeringens proposition 2000/01:130 ”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier”, s. 232
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5.1 Länsstyrelsen i Södermanland: verksamhet och organisation

”Länen skall utvecklas på ett sådant sätt att de nationella målen får genomslag
samtidigt som hänsyn tas till olika regionala förhållanden och förutsättningar”86

Länsstyrelsen brukar beskrivas som riksdagens och regeringens förlängda arm. Länsstyrelsen
är direkt underordnad regeringen och har samma ställning som Sveriges centrala myndigheter
och verk. Myndighetens funktion syftar till att samordna kommunala och statliga
verksamheter och intressen samt att genomföra beslut som är fattade på riksdags- och
regeringsnivå. Det åligger bland annat länsstyrelsen att föra ut den nationella politiken genom
att till exempel fullfölja nationella mål, fastställa regionala mål och främja utvecklingen i
länet.87 Utöver detta är myndigheten också ansvarig för tillståndsprövning och
tillsynsverksamhet inom en mängd olika områden. I och med att verksamheten spänner över
en mängd olika samhällsområden och uppgifter finns en mångsidig och bred kompetens
samlad på länsstyrelsen.

Länsstyrelsens verksamhet styrs av interna och externa styrdokument. På länsstyrelsen i
Södermanland utgör det så kallade Inriktningsbeslutet och Verksamhetsplanen (tillsammans
med en mängd policies och riktlinjer) de interna styrdokumenten, medan de externa utgörs av
Förvaltningslagen, Länsstyrelseinstruktionerna, Verksamhetsförordningen och
Regleringsbrevet för budgetåret.88 Den sörmländska länsstyrelsens organisation består av sju
stycken enheter; Initiativenheten, Personal- och stödenheten, Informationsenheten,
Utvecklingsenheten, Staben samt två ärendeenheter; Ärendeenhet I och Ärendeenhet II som
handhar myndighetsutövning. Enheterna är i sin tur uppdelade i arbetsgrupper och för var och
en av dessa grupper finns fastlagda uppdrag som reglerar resultatkrav, bemanning,
befogenheter och budget. Verksamhetsplanen redogör för de mest centrala prioriteringar och
insatser som kommer att vara styrande för varje enhet under året. Det högsta beslutande
organet utgörs av politiker från länet och där landshövdingen sitter som ordförande.
Ledamöterna utses av landstinget på fyra år. Landshövdingen i Södermanland heter Bo
Holmberg och han är myndighetens högsta chef.

Inriktningsbeslutet för 1999-2002

Inriktningsbeslutet är länsstyrelsens verksamhetsidé och återger länsstyrelsens avsikter och
det man vill uppnå i sak inom samtliga verksamhetsområden, under den aktuella
mandatperioden. Beslutet ligger till grund för verksamheten och utgör också underlag till den
årliga verksamhetsplaneringen. 89 Beslutet är fokuserat på regional tillväxt och utveckling samt
vikten av att locka människor till länet. Åtta områden lyfts fram som anses vara särskilt
viktiga för länets utveckling och inom vart och ett av dessa finns inriktningar och mål
formulerade med siktet inställt på 2002 då ett nytt Inriktningsbeslut skall tas fram. De åtta
områdena är, Kompetensutveckling och högre utbildning, Kommunikationer,
Näringslivsutveckling, Turism och besöksnäring, Internationalisering och Östersjöfrågor,
Miljö och kulturmiljö, Bo i Sörmland samt föreställningen om Det goda livet.

                                                
86 Regeringen, Finansdepartementet ( 2001) Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende länsstyrelserna m.m.,
s. 2
87 Regeringskansliet, (1999). Länsstyrelserna. En presentation, s. 2
88 Länsstyrelsen i Södermanland (2001). Verksamhetsplan och budget för 2002, s. 1
89 Länsstyrelsen i Södermanland Inriktningsbeslut 1999-2002
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5.2 Om att arbeta regionalt med hållbar utveckling

Hur kan en regional politik för hållbar utveckling se ut? En bra och mycket viktig början är att
föra en samlad diskussion om vad begreppet hållbar utveckling betyder. Det är viktigt att få
till stånd ett grundtänkande kring begreppet inom hela länsstyrelsens organisation om hållbar
utveckling ska bli en stabil plattform att jobba utifrån. Hållbar utveckling bör vara det
övergripande målet för länsstyrelsens samtliga utvecklingsprogram och strategier och det är
av stor betydelse att samtliga planer, projekt, program och strategier formuleras och
analyseras i ljuset av tänkbara effekter på människa, miljö och ekonomi. Startpunkten för hur
hållbar utveckling skall bli hanterbart och kunna definieras på regional nivå, i ett
södermanländskt perspektiv, är diagnostiseringen av de trender som är ohållbara när det gäller
ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden. Det gäller att sträva efter en utveckling
som är ekonomiskt och socialt sammanhållen och att komma till rätta med inomregionala
skillnader.

Den regionala utvecklingspolitiken syftar till att skapa förutsättningar för hållbar ekonomisk
tillväxt och ökande sysselsättning samt att få tillstånd väl fungerande och hållbara
arbetsmarknadsregioner med god servicenivå, rättvisa och valfrihet i landets alla delar.90 Att
använda hållbar utveckling som regional utvecklingsstrategi innebär att möjligheter till win-
win lösningar och koalitioner mellan intressen måste identifieras. Det kan vara svårt att på
nationell nivå upptäcka lösningar där möjligheter till ekonomisk utveckling går hand i hand
med en socialt och miljömässigt sund utveckling. Det är på den regionala och lokala nivån
som potentiella synergier bäst kan identifieras och åtgärder kan vidtas.91 Det räcker inte med
att höja medvetandenivån bland länsstyrelsens anställda. Länets allmänhet måste också bli
införstådda med begreppet hållbar utveckling. En Södermanländsk strategi för hållbar
utveckling måste kunna initiera en bred debatt samt vara ett levande dokument som följs upp
regelbundet allt eftersom mål uppnås och nya frågor ställs och prioriteras.

Hållbar utveckling är en nödvändig del av en utvecklingspolitik för växande konkurrenskraft,
tillväxt och attraktivitet i Södermanlands län. Frågor som rör regional utveckling, regional
infrastruktur samt regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel har ofta ett nära samband
med sociala-, miljö- och planeringsfrågor men dessa kan också komma att råka i konflikt med
varandra. Genom att ta upp målkonflikter och undersöka dessa blir det möjligt att identifiera
och analysera konkreta problem. Problem som måste lösas för att arbetet mot en hållbar
utveckling skall fungera tillfredsställande. I det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet finns
möjlighet att lyfta fram sociala, kulturella och miljörelaterade frågor som incitament för
tillväxt och utveckling. Om till exempel miljön beaktas redan vid planeringen av
tillväxtprogrammen kan man med stor fördel dra nytta av de möjligheter en miljödriven
tillväxt kan ge och minska framtida miljöförstöring. Tas miljöaspekterna in i ett tidigt skede
och miljön används som en positiv drivkraft minskar risken att miljön kommer in i slutet och
ses som en begränsande faktor.92

Indikatorer kan fungera som kompasser, hjälpa oss att se i rätt riktning, och i viss mån belysa
sambanden mellan den hållbara utvecklingens dimensioner. Genom att mäta om utvecklingen
är hållbar läggs en grund för att diskutera hur samband mellan dimensioner ser ut och hur
målen för en hållbar utveckling ska formuleras. Det är en fördel om målen är formulerade så
att förutsättningarna för att nå målen går att påverka från den lokala och regionala nivån.

                                                
90 Regeringen, Finansdepartementet (2001), s. 4
91 OECD (2000), s. 151
92 Naturvårdsverket (2001), s. 8, 21-22
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Genom att göra det blir det lättare att göra direkta kopplingar till hur man agerar i länet och
vilka insatser som behöver vidtas för att komma närmare det övergripande målet om en
hållbar utveckling.93 Det finns några saker som man bör tänka på när man ska arbeta med
indikatorer för en hållbar utveckling.94

- Vad som menas med hållbar utveckling måste vara klart definierat. Fokus bör ligga på
begreppet som helhet, dvs. innefatta alla dimensioner.

- Överväg hur indikatorerna ska användas. Ska de beskriva tillstånd eller förändringar,
fungera som måltavlor eller hjälpa till att formulera strategier?

- Både kvalitativa och kvantitativa aspekter bör analyseras och jämlikhetsaspekter bör
integreras i alla perspektiv av en hållbar utveckling.

- Tidshorisonterna bör spänna både över mänskliga och ekologiska tidsskalor samtidigt
som den rumsliga skalan bör kunna hantera skillnader inom regionens delar och
skillnader i tid.

- Data och metoder som används till indikatorerna bör vara lättillgängliga.
- En öppen kommunikation och brett deltagande både bland de som arbetar med

indikatorerna och allmänheten är av central betydelse om indikatorerna skall få
genomslag.

- Det skall finnas en institutionell kapacitet som klarar av att hantera och följa upp
indikatorerna.

Indikatorerna är ett hjälpmedel för att belysa viktiga frågor och för att formulera politiska mål
men det gäller att inte fokusera allt för mycket på indikatorerna av flera orsaker. Indikatorerna
kan vara lätta att förstå men de ger ingen vägledning om strategiers för- och nackdelar och
dessutom kan avsaknaden på referenser göra det svårt att veta om trender är hållbara eller
inte. Det finns en risk att politiken inriktas för mycket på de indikatorer som ingår i ”paketet”
och därigenom missar andra relevanta frågor som inte har några indikatorer. Valet av
indikatorer kan dessutom bli politiskt färgade genom att vissa frågor ges större utrymme än
andra. Indikatorer som endast är utvecklade för att belysa och följa utvecklingen utifrån ett
övergripande regionalt perspektiv riskerar inte bara att gömma regionala skillnader utan också
att dölja outnyttjade potentiella synergier.95 Det gäller därför att vara medveten om att
förutsättningarna för att nå en hållbar utveckling och interaktionen mellan dimensionerna ser
olika ut för länets kommuner, städer och samhällen.

Indikatorer och indikatorset tar lång tid att arbeta fram och kräver inte bara en omfattande,
djupgående analys utan också en omfattande förankring inom länsstyrelsen och hos länets
övriga aktörer. Jag kan med utgångspunkt från den här analysen endast ge förslag på ett antal
tentativa indikatorer som kan användas som utgångspunkt för ett fortsatt arbete med att ta
fram sörmländska indikatorer som kan visa huruvida länets utveckling går i riktning mot ökad
hållbarhet eller ej. De föreslaga indikatorerna har valts mot bakgrund av nedanstående
beskrivning av Södermanlands län, avsnittet om hållbarhetens tre dimensioner samt
jämförelsen mellan de båda indikatormodeller som beskrivits ovan.

5.3 Södermanlands län, en översiktlig beskrivning

Länet Södermanland och landskapet Sörmland är inte helt identiska. Delar av Västmanlands,
Östergötlands och Stockholms län hör också till landskapet. Länets totala areal uppgår till

                                                
93 Ekberg (2001), s. 60
94 Bell and Morse (1999), s. 23 OECD (2000), s. 14-15
95 OECD (2000), s. 150-51
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6062 km2 och folkmängden till cirka 257 400 personer av rikets drygt 8 914  invånare. I länet
finns nio stycken kommuner; Eskilstuna, Strängnäs, Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta,
Nyköping, Oxelösund och Trosa. Eskilstuna är den största och Vingåker den minsta sett till
folkmängden. 96

Södermanlands län har ett antal positiva och negativa egenskaper som är utmärkande när det
gäller förutsättningar för hållbar utveckling som är värda att lägga märke till. Det finns en
tudelning både bland länets olika delar och mellan individer när det gäller förutsättningar som
kan betecknas som grundläggande för en hållbar utveckling. Det rör sig i synnerhet om
utbildningsnivån bland länets invånare, befolkningsutvecklingen samt hur arbetslösheten är
fördelad. Hållbar utveckling och föreställningen om ”Det goda livet” är inte homogent för
Södermanland, utan betyder olika saker för olika personer och skiljer sig åt mellan länets
kommuner samt mellan olika tidsepoker beroende på givna förutsättningar. Nedan följer en
övergripande beskrivning av länet som helhet. Områdena är valda för att spegla samtliga
dimensioner av begreppet hållbar utveckling och förutsättningarna inom dessa
områden/dimensioner för länet att nå en utveckling som kan betecknas som hållbar, både med
tanke på nu levande och kommande generationer. Beskrivningen skulle lätt kunna utökas med
fler områden som till exempel energiåtgång, antalet socialbidragstagare och brottslighet.

5.3.1 Ekonomiska och sociala hållbarhetsdimensioner

Den regionala ekonomin kan beskrivas från flera olika utgångspunkter som till exempel
inkomster, produktion och användning. På den nationella nivån används nationalräkenskaper
för att beskriva och analysera nationens utveckling. Motsvarande mått för den regionala
ekonomin kallas Regionala räkenskaper. Måtten syftar till att beskriva ekonomin och hur
samhällets sektorer är beroende av varandra. Den så kallade Bruttoregionprodukten (BRP)
anger produktionsstorleken räknat i kronor och ören och det samlade värdet av alla
producerade varor och tjänster i en region under ett år. Produktionen ger upphov till
arbetstillfällen och löner vilket i sin tur ger befolkning möjlighet till konsumtion och
sparande. 1998 var Bruttoregionprodukten 44 miljarder i Södermanlands län. Produktionen
per invånare uppgick till i genomsnitt 171 400 kronor samma år vilket kan jämföras med
riksgenomsnittet 215 300 kronor. Södermanland har den näst lägsta BRP:n av landets
samtliga län. Många som bor i Södermanland förvärvsarbetar i andra län och bidrar till BRP i
det län som man arbetar i. 97

Förutsättningen för arbete är av central betydelse när det gäller att komma till rätta med
fattigdom, social differentiering och utestängning då arbete ger människor möjlighet att
tillfredställa sina behov och förbättra sin levnadsstandard.98 Den öppna arbetslösheten i
Södermanland låg 2001 på 4,0 %, jämfört med rikets 3,4 % och den totala arbetslösheten
uppgick samma år till 6,4 % eller 10 159 personer jämfört med rikets 5,4 % (304 544
personer).99 Under 2001 har mer än 2000 personer varslats om uppsägning och av dessa
arbetade omkring 1700 inom industrin. Arbetslösheten är ojämnt fördelad i länet. Den region
som är hårdast drabbad är den så kallade KFV- regionen (Katrineholm, Flen och Vingåker).
Bara i Katrineholm kommer 1500 arbetstillfällen att försvinna. Liksom i andra län är
arbetslösheten hög bland personer med invandrarbakgrund.100

                                                
96 www.regionfakta.com/sormland/ och www.scb.se
97 www.sormland.se, www.regionfakta.com/sormland/
98 OECD (2000), s. 108
99 www.sormland.se, www.regionfakta.com/sormland/
100 Länsstyrelsen i Södermanland, (2001). Årsredovisning 2001, s. 11
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2001 så ökade befolkningen i länet med 1187 personer. Ökningen förklaras med ett
inflyttningsöverskott på 1693 personer. Länsbilden är inte enhetlig. Samtliga kommuner utom
tre; Gnesta, Flen och Vingåker, har ett fått ett ökat invånarantal. Trosa kommun har den
procentuellt största ökningen jämfört med året innan samtidigt som Flen och Vingåker är de
kommuner där befolkningen minskat mest.101

Det är viktigt att utrusta människor med färdigheter som gör att de kan uppfylla den potential
som de har i ett framtida kunskapsdrivet samhälle. Antalet sörmlänningar med
högskoleutbildning är 3 procent lägre än riksgenomsnittet. Andelen elever som har behörighet
för högre studier är bland de lägsta i landet vilket på längre sikt kommer att få betydelse för
den generella utbildningsnivån bland länets befolkning. Mängden ungdomar som börjar läsa
på högskola eller universitet inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning har minskat med
3,5 procent jämfört med år 2000. Männen står för den största delen av minskningen.
Övergången till högskola ligger i Södermanland endast på 34,2 %, vilket kan jämföras med
rikets 38,2 %. Även här är skillnaden mellan kommunerna stor. Strängnäs ligger i topp med
46,5 procent och Vingåker i botten på 17,9 %. Mälardalens högskola bidrar till en högre
utbildningskvalitet och fasta forskningsanslag till länet. År 2000 tilldelades högskolan rätten
till en egen forskarutbildning inom teknikområdet vilket ökade antalet professorer som i
dagsläget uppgår till omkring 40 stycken. 102

Förslag på indikatorer

- Ekonomisk utveckling: Bruttoregionalprodukten, Sysselsättning, Sparande,
Löneinkomster och Inkomstskillnader

- Befolkningsutveckling: Åldersfördelningen i länet, Andel födda respektive döda och
Andel in- respektive utflyttade.

- Utbildningsnivå: Andel elever med behörighet för högre studier samt Antalet av
befolkningen med högskoleutbildning

5.3.2 Sociala och miljömässiga hållbarhetsdimensioner

De politiska målen handlar bland annat om att folkhälsan ska förbättras och att skillnaderna i
ohälsa ska minska, att förmågan och möjligheten till social delaktighet stärks för socialt
utsatta personer samt att äldre ska ha möjlighet att leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin
vardag och i samhället.103

I stort sett alla människor drabbas av någon form av ohälsa eller sjukdom under sin livstid. De
bakomliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa är många gånger komplexa och
mångfacetterade vilket gör kartläggningen av hur sjukdomar uppstår till en svår uppgift.
Några av de faktorer som kan ha betydelse är ålder, ärftlighet, kön, livsstil, arbetsmiljö och
den yttre miljön. Ohälsa och sjukdomstillstånd kan vara svåra att mäta genom att de både
skapas ur och skapar förhållanden som inte går att kvantifiera och mäta. Till effekter som går
att mäta räknas bland annat fysisk funktionsnedsättning, handikapp och sjukskrivning. Genom
att beräkna det så kallade ohälsotalet fås ett visst mått på befolkningens ohälsa.104 Ohälsotalet

                                                
101 www.scb.se och www.sormland.se
102 Länsstyrelsen i Södermanland, (2001), s. 11 och www.regionfakta.com/sormland/
103 Regeringen, Finansdepartementet (2001), s. 11
104 Länsstyrelsen Södermanlands län Landstinget Sörmland, Kommunförbundet Sörmland (2001). Fakta om
Sörmland 2001-2002, s. 15, www.regionfakta.com/sormland/
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är antalet dagar per försäkrad och år med sjukpenning, förebyggande sjukpenning,
rehabiliteringspenning och förtidspension/sjukbidrag på grund av sjukdom. Flera av
kommunerna och även länet som helhet har ett högre ohälsotal än riksgenomsnittet.
Medellivslängd för män i länet är 76,8 år vilket ligger nära rikets 76,9 år. Kvinnornas
medellivslängd är 81,6 år vilket också det ligger nära riksgenomsnittet 81,8 år.

Enligt SCB:s jämställdhetsindex har Södermanland, i jämförelse med övriga län, värdet 3.
Skalan är femgradig och det lägsta värdet, 1, betecknar minst jämställd och det högst, 5,
innebär mest jämställd. Andelen kvinnor som startar företag är 26 procent. Utifrån SCB:s
landsomfattande undersökning om så kallade jämställdhetsplaner kan det konstateras att
jämställdhetsarbetet inom länets näringsliv behöver vidareutvecklas då endast 22 % av
företagen i Södermanland har upprättat jämställdhetsplaner. Länsstyrelsen driver dock en rad
projekt för att öka jämställdheten i länet.105

Biologisk mångfald är ett komplext begrepp att använda då det är svårt både att mäta och
värdera. Ett sätt är titta på antalet skyddade områden och antalet hotade växter och djur. Totalt
är 45 300 hektar natur skyddad i länet varav 13 500 hektar landareal vilket motsvarar 2
procent av länet. Den största delen av den skyddade areal utgörs av naturreservat. Antalet
nötkreatur minskar i länet vilket är negativt för sysselsättningen på landsbygden och för
kultur- och naturlandskapet, men det är fortfarande många som bedriver ett aktivt jordbruk
med tillhörande djurhållning och länets mest värdefulla ängs- och hagmarker betas
fortfarande. Det finns ett stort intresse från lantbrukarnas sida att få hjälp från länsstyrelsens
med åtgärdsplaner för bevarande av biologisk mångfald och kulturhistoriska värden. 106

Länets kulturmiljö är rik och varierande. Här finns bland annat landets största bestånd av
herrgårdar som tillsammans med ett välhävdat kulturlandskap innehållande
fornlämningsmiljöer gör det möjligt att uppleva skönhet och följa den historiska utvecklingen.
I länet finns bland annat 59 riksintresseområden för kulturmiljövården och ca 12 900
registrerade fornlämningar. Länsstyrelsen har kunnat konstatera att intresset och
engagemanget ökar hos myndigheter, företag, organisationer och allmänheten för de rika
kulturhistoriska värdena som finns i länet och deras betydelse för en god livsmiljö.107

Förslag på indikatorer

- Livsstil och hälsa: Ohälsotal, Andel sörmlänningar som röker dagligen, Övervikt,
Antalet drogrelaterade sjukdomsfall, Antalet självmord och Medellivslängd

- Jämställdhet: Kvinnors lön i procentandel av männens och Skillnader mellan könen i
andel påbörjad högskoleutbildning

- Biologisk mångfald: Mängden hotade arter och Andel skyddad areal i länet av total
areal

- Kultur och kulturarv: Areal ängs- och hagmark, Byggnaders åldersstruktur och
Antalet fornlämningar

5.3.3 Ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsdimensioner

Liksom andra län är Södermanlands län beroende av goda kommunikationer, både när det
gäller gods och personer. Flygplatsen Stockholm - Skavsta är den tredje största

                                                
105 Länsstyrelsen i Södermanland (2001). Årsredovisning 2001, s. 78
106 Ibid., s. 53-57
107 Ibid., s. 60- 61
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fraktflygplatsen i Sverige men den störta andelen gods transporteras på järnväg eller landsväg.
När det gäller tillgänglighet i arbetet och på fritiden har bilen stor betydelse.
Arbetspendlingen är omfattande både mellan länets egna kommuner och till kommuner i
andra län. Bra kommunikationer och den relativa närheten till Stockholm gör det möjlig att bo
i länet och förvärvsarbeta i Stockholm. Personbiltätheten i länet är 463 bilar per 1000 invånare
medan genomsnittet för riket är 450.108 Nya teknologier och renare bilar kan vara en del av
lösningen på problemet med en ökande bil- och lastbilstrafik men det måste också till ett nytt
tänkande när det gäller resande, livsstil och arbete.109

Södermanlands län har en jämförelsevis stor offentlig sektor. Av länets 25 största arbetsgivare
är merparten stat, kommuner och landsting. 2001 var de tre största företagen SSAB
Oxelösund Aktiebolag, VOLVO Construction Equipment Components och Scania CV
Aktiebolag. Antalet nystartade företag ökar och enligt en undersökning som genomförts av
Företagarnas Riksförbund är de sörmländska företagarna de mest optimistiska i landet inför
framtiden. Andelen miljöcertifierade (ISO 14001 eller EMAS) företag har ökat från 32, år
2000, till 44, år 2001.110

Övergödning är ett uppmärksammat problem i både länets inland och dess kustområden. Även
försurningssituationen i flera av länets inlandsvatten är problematisk. Båda dessa komplexa
problem utgör hot mot den biologiska mångfalden. Gjorda mätningar tyder på att
fosfortransporten till havet sakta minskar medan transporten av kväve ökar. När det gäller
nedfall av svavel tyder Luftvårdsförbundets mätningar på en neråtgående trend medan
kvävenedfallet har en ökande eller oförändrad trend jämfört med tidigare år. PH-halten i
nederbörden har ökat något men nedfallet av försurande ämnen är fortfarande avsevärt högre
än vad naturen långsiktigt tål.111

Förslag på indikatorer

- Samhällsstruktur och trafik: Andel av befolkningen som pendlar, Arbetsresornas
genomsnittliga längd och Antal kollektivresor av totala antalet resor

- Näringsliv: Nystartade företag och konkurser samt Antalet EMAS- och ISO-
certifierade företag, certifierade ekoskolor och miljöcertifierad skog

- Övergödning: Närsaltsutsläppen i vattendragen, Vattenkvalitet och Mängden alger
- Försurning: Mängden försurande utsläpp

                                                
108 www.sormland.se och www.regionfakta.com/sormland/
109 OECD (2000), s. 111
110 www.regionfakta.com/sormland/
111 Länsstyrelsen i Södermanlands län (2001), s. 53-54
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Kap 6

Avslutande diskussion

I uppsatsen har jag beskrivit och analyserat den hållbara utvecklingens idé och hur denna har
sammanlänkats med tankarna om ekologisk modernisering. Jag har också diskuterat
användningen av indikatorer för att mäta hållbar utveckling samt svårigheter som kan uppstå
när visionen om en hållbar utveckling ska göras praktiskt hanterbart på den regionala nivån.

Miljöproblemens ändrade karaktär och ökande komplexitet har medverkat till att
miljöpolitiken har breddats till en politik för hållbar utveckling. Idag finns en klart uttalad
politisk retorik både på nationell och på internationell nivå som betonar att hållbar utveckling
skall integreras i alla politikområden. Men att handskas med ett begrepp som hållbar
utveckling innebär en del risktagande då det fortfarande inte finns någon allmänt vedertagen
definition av begreppet och försöken att praktiskt tillämpa hållbar utveckling har en så länge
gått trögt av flera olika anledningar.

- Det finns ingen klar definition av själva begreppet. Det är oftast lättare att peka på det
som är ohållbart än att förstå det hållbara.

- Idén om hållbar utveckling har ofta förväxlats med miljö- och naturskydd vilket har
lett till att viktiga frågor om fattigdom och andra sociala frågor har fått lite
uppmärksamhet.

- Samhällts organisation och det sätt som forskning och utbildning är organiserat på gör
det svårt att upptäcka de samband som finns mellan olika discipliner och
samhällssektorer.

- Det saknas indikatorer som kan mäta samtliga hållbarhetsdimensioner och standarder
som kan ledsaga politiker och beslutsfattare.

Även om Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling anses vara vag har
konsensus bildats kring att hållbar utveckling innefattar tre dimensioner; den sociala, den
ekonomiska och den miljömässiga. Hållbar utveckling fordrar att ekonomiska, miljömässiga
och sociala intressen integreras. Det handlar om att trygga ekonomisk tillväxt samtidigt som
social jämlikhet, rättvisa och miljöskydd respekteras inom länder och globalt, både nu och i
framtiden. Vissa problem som till exempel klimatförändringar kräver globala lösningar men
det måste samtidigt till åtgärder på ett nationellt, regionalt och lokalt plan. Om inrikespolitiker
och politiker på den internationella arenan fortsätter att isolera ekonomisk utveckling från
miljöproblem och sociala problem, kommer det att bli svårt att arbeta för gemensamma mål
för ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor.112 Att se moderniseringen genom en prisma
av hållbar utveckling är nödvändig för att ha en sammanhängande strategi för reformer som
kan möta de utmaningar och möjligheter som står inför oss.

Det finns många tydliga kopplingar mellan hållbar utveckling och de tankar som brukar
förknippas med ekologisk modernisering. Ordet modernisering liksom begreppet hållbar
utveckling för tankarna till framåtskridande och därför är de båda sammanbundna med tanken
om sociala framsteg och framgång. Både den ekologiska moderniseringen och idén om
hållbar utveckling försäkrar oss att inga svåra val behöver göras mellan ekonomisk tillväxt
och miljöskydd, eller mellan nu levande och kommande generationer. Men till skillnad från
hållbar utveckling finns det inte inom den ekologiska moderniseringsteorin något krav på
                                                
112 Christie and Warburton, (2001), s. 8-9
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social rättvisa. De teorier som sammankopplas med ekologisk modernisering begränsar sig till
att se naturen som något som kan justera ekonomin. Naturen behandlas som en resurskälla
och återanvändare av föroreningar. Tankar som handlar om naturens inneboende värde och på
att naturen är oförutsägbar lyser med sin frånvaro.

För att utvecklingen skall bli hållbar måste vi klara av att balansera den basala konflikten
mellan de mål som handlar om att säkra en god livskvalitet och att leva inom naturens
gränser. Hur samhället är planerat får naturligtvis konsekvenser för hur stora möjligheterna är
till en hållbar livsstil genom till exempel kollektivtrafik, närhet till service och omsorg,
trygghet och estetetik. Den fysiska planeringen och miljökvalitetsmålet ”En god bebyggd
miljö” är exempel på när de olika dimensionerna är tänkta att samverka. Den fysiska
planeringen skall få de ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska hållbarhetsaspekterna
att fungera tillsammans. Den regionala planeringen är ofta nära kopplad till människors
livsstil och till samhällsekonomin samt har en stark förbindelse med den ekologiska och
kulturella dimensionen bland annat genom de fysiska strukturerna och markanvändningen.

Hållbar utveckling har kommit att bli ett populärt och allmänt accepterat begrepp hos olika
intressegrupper i samhället vilket till stor del beror på att begreppet härstammar från en
politisk vision och därför är ganska allmänt hållen. Om hållbar utveckling kommer att kunna
behålla sin popularitet beror på i vilken mån begreppet kan operationaliseras.
Operationaliseringen är i sin tur beroende av utvecklandet av ett informationssystem som
både kan identifiera viktiga miljömässiga och sociala aspekter av hållbar utveckling och sätta
dem i relation till de ekonomiska aktiviteter som de påverkar och påverkas av. Genom att hitta
en struktur inom vilken vi kan länka information och frågeställningar mellan samtliga
dimensioner av begreppet hållbar utveckling kan vi undersöka vilka mål som understödjer
varandra och vilka som står i konflikt till varandra.

Det har gjorts många försök att både definiera och mäta hållbar utveckling. På grund av
begreppets komplexitet och frågornas mångfald har listan med olika indikatormodeller blivit
lång. En del av modellerna har försökt rama in hela begreppet medan de allra flesta har varit
inriktade på interaktionen mellan två av dimensionerna, den ekonomiska och den
miljömässiga. Men är det överhuvud taget möjligt att mäta komponenter av hållbar utveckling
som livskvalitet och välfärd? Genom att kvantifiera begreppen och mäta till exempel
arbetslöshet, inkomst, brottslighet, resande och huspriser får man en uppfattning om läget i
samhället när det gäller den här typen av frågor. Men det gäller att komma ihåg att vilken av
dessa variabler som anses vara mest betydelsefull skiftar från individ till individ och från
tidsepok till tidsepok. För att inte tala om problem som uppstår om man avser ranka dessa
variabler för att kunna prioritera åtgärder. Skall alla väga lika mycket eller skall brottslighet
väga tyngre än till exempel kultur och resor? I Södermanlands fall är det viktigt att ha i
minnet att länet är diversifierat när det gäller förutsättningar som kan betecknas som
grundläggande för en hållbar utveckling. Särskilt i fråga om utbildningsnivå, hur
arbetslösheten är fördelad och hur befolkningsutvecklingen ser ut. Hållbar utveckling och
föreställningen om ”Det goda livet” är, som tidigare nämnts, inte homogent för Södermanland
utan betyder olika saker för olika personer och skiljer sig åt mellan länets kommuner
beroende på givna förutsättningar. Indikatorer är endast ett hjälpmedel för att studera olika
aspekter av hållbar utveckling. Det är upp till oss att fördjupa diskussionen och försöka utröna
hur delarna hänger ihop.

Det har investerats mycket politisk prestige i begreppet hållbar utveckling under årens lopp
och hållbar utveckling har således kommit att bli en mycket viktig politisk fråga. Jag är
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beredd att hålla med Dimbely när han säger att hållbar utveckling inte existerar som
ledsagande filosofi på ett centralt sätt för människor i allmänhet, för affärsvärlden eller för
politiken. Gapet mellan världsledarnas ambitioner och verkligheten är enormt.113 I praktiken
existeras sällan den samstämmighets- och konsensussyn mellan till exempel
utveckling/tillväxt och hänsyn till miljön, som präglar dokumenten från Rio-konferensen
1992. Detta skapar problem då många miljöhot kräver lösningar som inte finns inom ramarna
för den konstruktion som många samhällsinstitutioner har i dagsläget.

Ofta framställs Sverige som ett föregångsland när det gäller teknisk omställning av samhället i
mer ekologisk hållbar riktning. Men det har inte, enligt Orreskog, förts någon diskussion
kring de institutionella omständigheter som styr vår inställning till naturen och inom vilka
ramar som man arbetar med miljöproblem. Det saknas ofta en politisk diskussion som på
allvar tar upp livsstilsfrågor som handlar om konsumtions- och produktionsmönster, vilket jag
är övertygad om beror på att det yttersta målet för den svenska politiken alltjämt är ekonomisk
tillväxt. Jag hävdar, i likhet med Orreskog, att produktion och konsumtion måste diskuteras
som ett sammanhängande system och ”att en hållbar utveckling kräver systemförändringar på
båda sidor om kassaapparaten” för att använda Orreskogs egna ord.114

Den nationella politiken och lagstiftningen säger tydligt och klart att hållbar utveckling skall
tillämpas och uppnås. När hållbar utveckling skall tillämpas praktiskt delegeras uppgiften till
tjänstemän på myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Det politiska målet om hållbar
utveckling förutsätter ett innovativt tänkande där det gäller att medvetet använda sig av många
olika perspektiv i planerings- och beslutsprocesser. För att länsstyrelsen ska kunna uppfylla de
politiska intentionerna om hållbar utveckling är det viktigt att det i god tid skapas
förutsättningar för att hitta relevanta angreppssätt i det regionala utvecklingsarbetet.
Grundförutsättningar för detta kan vara tydliga och kraftfulla signaler från central nivå, god
kunskap bland anställda inom olika sakområden kring begreppet hållbar utveckling samt en
öppen dialog och diskussion om begreppets betydelse. Hållbarhetsfrågorna kommer allt som
oftast in i slutet av planering och strategier som redan är etablerade i stället för att hela tiden
finnas med som en reflexion till samhällsutvecklingen i stort. Det är av central betydelse att
utveckla ett gemensamt förhållningssätt till begreppet hållbar utveckling inom länsstyrelsen i
Södermanlands län så att alla är överens om vad man menar med begreppet. Annars är risken
stor att man inom olika sakområden tolkar begreppet olika och integreringen uteblir. Det är
därför viktigt att styrdokument som länsstyrelsens Inriktningsbeslut klart återger
länsstyrelsens avsikter när det gäller hållbar utveckling och det man vill uppnå i sak inom
samtliga verksamhetsområden. Hållbar utveckling måste vara det övergripande målet för
länsstyrelsens verksamhet och min förhoppning är att man i framtiden ska kunna stämma av
beslut, projekt och åtgärdsprogram mot hållbar utveckling så att beslut bidrar och inte
motverkar måluppfyllelse och utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Kanske är hållbar
utveckling ett ouppnåeligt mål, men det är i alla fall en riktning att ställa in kompassen mot
och sträva efter.

                                                
113Dimbely ur Christie and Warburton, (2001), s. x
114 Orreskog, ur Asplund och Hilding-Rydevik (red) (2001), s. 153
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